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ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1.

น บา และ า รวมการประกอบธุรกิจ

1.1

วิสั ทั น ันธกิจ ค่านิ มองคกร และเป้ า มา การดําเนินธุรกิจ

ในปี
เพื่ อ สานต่ อ การเป็ น องค์ก รที่ มุ่ง เน้น กลยุท ธ์ ( a e ic oc e
ani a ion) คณะกรรมการ
บริษัทมีมติอนุมัติการทบทวนกลยุทธ์ วิสยั ทั น์ ภารกิจ และทิ ทางการดําเนินธุรกิจ เพื่อให้ม่ ันใจว่าบริษัท มีกลยุทธ์ท่ี
พร้อมและทันต่อปั จจัยภายนอกและภายในที่เปลี่ยนแปลงไป โดยผูบ้ ริหารระดับสูงได้มีการถ่ายทอดแผนดังกล่าวไปสู่
ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกระดับในบริษัท ให้ได้ทราบ และติดตามดูแลให้มีการนํากลยุทธ์ของบริษัท ไปปฏิบตั ิ เพื่อให้
เป็ นไปตามเป้าหมายที่ได้กาํ หนดไว้ และรายงานความคืบหน้าตามแผนกลยุทธ์ให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส
วิสั ทั น
เราจะเป็ นผูน้ าํ การให้บริการโซลูช่ นั ที่ย่ งั ยืนของงานระบบวิ วกรรมดับเพลิงและความปลอดภัย ระบบทําความเย็น
และระบบการพิมพ์ดิจิทลั ในประเท ไทยและประเท เพื่อนบ้าน
ันธกิจ

ค่านิ มองคกร

ส่วนที่ ( ) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
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เป้ า มา การดําเนินธุรกิจ

1.2

การเปลี่ นแปลงและ ั นาการทีส่ าํ คัญ

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ นั ส์ จํากัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท ไ ร์วิคเตอร์ จํากัด (มหาชน) ซ่งเริ่มต้นจากการ
เป็ นส่วนหน่งของบริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด (“บ หาญ ) ต่อมาภายหลัง บ หาญ ปรับโครงสร้างการบริหารงานแบบ
ครอบครัวสู่การบริหารงานแบบมืออาชีพ บริษัท จงได้จดทะเบียนจัดตังขน เมื่อวันที่ พ ษภาคม 2544 ในนาม “บริษัท
ไ ร์วิคเตอร์ จํากัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท โดยกลุ่มนามสกุลชาญณรงค์ 1 และคุณวิรั สุขชัย ซ่งเป็ นอดีต
ผูบ้ ริหารเดิมของ บ หาญ ในสายงานขายวาล์วและอุปกรณ์ดบั เพลิง บริษัท จัดตังขนเพื่อดําเนินธุรกิจนําเข้าและจําหน่าย
ผลิตภัณ ว์ าล์วและอุปกรณ์ระบบดับเพลิง วาล์วและอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากา และให้บริการติดตังระบบ
ดับเพลิงงานโครงการ ต่อมาเมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ 2546, กรกฎาคม 2549 และ10 ตุลาคม 2555 บริษัท ได้เพิ่มทุนจด
ทะเบียนเป็ น 3 ล้านบาท, 4 ล้านบาท และ 65 ล้านบาทตามลําดับ เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ
0

1

กลุม่ นามสกุลชาญณรงค์ ประกอบด้วย นางประยูร รี ชาญณรงค์ นางสิรมิ า เอี่ยมสกุลรัตน์ และนายเจน ชาญณรงค์

ส่วนที่ ( ) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
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ในปี 2546 บริษัท ได้เริ่มขยายกิจการ โดยเพิ่มสายงานงานขายโครงการ ซ่งให้บริการให้คาํ ปรกษา ออกแบบ และ
ติดตังระบบดับเพลิงต่างๆ เช่น ระบบดับเพลิงด้วยนํา ระบบโ มดับเพลิง ( oam i e o ec ion) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และ
ระบบสัญญาณเตือนภัย ( i e pp e ion an la m em ) โดยทีมงานวิ วกรผูเ้ ชี่ยวชาญ มุ่งเน้นการรับงานโครงการ
ที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก เช่น โรงงานขนาดกลาง และโรงงานขนาดเล็ก ในปี 2548 เพิ่มผลิตภัณ ร์ ะบบดับเพลิงอัตโนมัติดว้ ย

2
กาซคาร์บอนไดออกไซด์ (C 2) และ
ในปี
บริษัท ได้รบั รางวัลประกา เกียรติคุณ
an in i i o
a จาก
nc ประเท สหรั อเมริกา และในปี 2560 บริษั ท ได้รบั การรับรองมาตร าน
15 จาก
สถาบั น
(
) ซ่ ง เป็ นสถาบั น ที่ ใ ห้ ก ารรับ รองระดั บ โลกจาก
ประเท สหราชอาณาจักร ด้วยการตรวจประเมินระบบคุณภาพ จาก บริษัท เอสจีเอส (ประเท ไทย) จํากัด

พั นาการที่สาํ คัญของบริษัทในช่วง ปี ท่ีผ่านมา สรุปได้ดงั นี
ปี 2562

ปี 2561

2



บริษัท ได้รบั เกียรติจาก ดร บัณ ิต เอืออาภรณ์ อธิการบดี จุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการร่วม
เปิ ด “สํานักพิมพ์สามมิติ หาญ-จุ า ” ณ จุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ซ่งเป็ น
หน่งในโครงการกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม ร่วมสนับสนุนให้คณาจารย์และนิสิตเข้าถงเทคโนโลยี
การพิมพ์สามมิติได้ในราคาตํ่ากว่าต้นทุนในท้องตลาด



บริษัท จดทะเบียนจัดตังบริษัท หาญ เวียดนาม จํากัด (“บริษัทย่อย ) ประเท เวียดนาม ด้วยทุนจด
ทะเบียน 800,000,000 ดองเวียดนาม หรือประมาณ 1,057,444 บาท โดยบริษัท ถือหุน้ ในบริษัทย่อย
คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ ของทุนจดทะเบียน เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2562



บริษั ท ได้รบั การรับรอง
co e ว่ามี ห ลักการกํากับ ดูแลกิ จการที่ ดี สําหรับ บริษั ท จดทะเบี ยน
ประจําปี
ที่ระดับ ดาว “ยอดเยี่ยม” เมื่อวันที่ ตุลาคม 2562



บริษัท จัดแถลงข่าวผลสําเร็จโครงการ “3 e แบบจําลองอวัยวะ ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สาม
มิติขนสู
ั งเพื่อช่วยวินิจ ัยและวางแผนการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ” เมื่อวันที่ ธันวาคม 2562
โดยจากจํา นวนแบบจํา ลองอวัย วะที่ ท าํ ไป ชิ น ตังแต่ เดื อ น พ ค
-พย
ได้รับ ผล
คะแนนประเมินเ ลี่ย 49 จากคะแนนเต็ม



บริษัท ได้รบั ทุนสนับสนุน โครงการ
e การสร้างแบบจําลองอวัยวะด้วยเทคโนโลยีการ
พิมพ์สามมิติขนสู
ั ง เพื่อวินิจ ัยและวางแผนการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ จากสํานักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในรูปแบบแปลงเทคโนโลยีเป็ นทุน เมื่อวันที่ พ ษภาคม 2561



บริษัท ได้รบั การรับรองการเป็ นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
( ) รอบไตรมาส 3/2561 เมื่อวันที่ พ จิกายน 2561

ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
เป็ นระบบดับเพลิงด้วยสารสะอาด ซ่งได้รบั การรับรองมาตร าน
โดยใช้สารเคมีชนิดที่ไม่ทาํ ความเสียหายต่ออุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ และไม่เป็ นอันตรายต่อมนุษย์ เหมาะสําหรับติดตังในห้องสําคัญ เช่น e e oom a a en e
oom

ส่วนที่ ( ) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
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ปี 2560



บริษั ท เข้า ร่ว มการประกา เจตนารมย์เป็ น แนวร่วมปฏิ บัติ ( ollec i e c ion oali ion
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ มีนาคม 2560



บริษัท ให้การสนับสนุนงาน n e na ional ac a in an in in
i i ion o ia (
) ณ ู น ย์นิ ท รร การและการประชุ ม ไบเทค กรุ ง เทพ เมื่ อ วัน ที่ 20-23
กันยายน
และได้รบั ใบประกา นียบัตร จากสมาคมการพิมพ์ไทย และสมาคมการบรรจุภัณ ์
ไทยและ บริษัทเมสเซ่ ดุสเซลดอร์ เอเชีย
บริษัท ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมสําหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเท ไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และได้รบั รางวัล “องค์กรนวัตกรรมยอด
เยี่ยม ประจําปี 2560” เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560



ปี 2559



บริษัท ได้การรับรองระบบมาตร าน



บริษั ท ได้รบั รางวัล i e e en e o in ia- aci ic
จากบริษั ท omino ผู้ผ ลิ ต
เครื่องพิมพ์รายใหญ่ จากประเท อังก ษ ซ่งเป็ นรางวัล 3 ปี ซอ้ น สําหรับธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล
และยังได้รบั สิทธิเป็ นผูแ้ ทนจําหน่ายในประเท ไทย เมียนมาร์ และกัมพูชา โดยสามารถสร้างมูลค่า
ธุรกิจได้เป็ นอันดับที่ 4 ในภูมิภาคเอเชียรองจากประเท ญี่ปนุ่ เกาหลีใต้ และไต้หวัน



บริษั ท ได้รับ การแต่ ง ตังให้เป็ น ตัว แทนจํา หน่ า ยผลิ ต ภัณ ์ร ะบบดับ เพลิ ง สํา หรับ ห้อ งครัว e
emical em ของ e a o ประเท อิสราเอล



บริษัท ได้รบั การแต่งตังให้เป็ นตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณ ค์ อนเดนเซอร์แบบไอระเหย ของ
ประเท สหรั อเมริกา



บริษัท ได้รบั การแต่งตังให้เป็ นตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณ อ์ ปุ กรณ์ในระบบทําความเย็น และชุดคอน
เดนซิ่งยูนิต ของ
ประเท เดนมาร์ก



ที่ประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้นครังที่ 1/2559 เมื่ อวันที่ 1 พ จิกายน
มี มติให้ซือและรับโอนกิจการ
ทังหมดของบริษั ท ชิ ลแมทช์ จํากัด และบริษั ทย่ อย ภายใต้กระบวนการโอนกิ จการทังหมด ( n i e
ine an e ) และการเข้าลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้อง ทังนี บริษัท ชําระค่าโอนกิจการด้วยหุน้
สามัญเพิ่มทุนของบริษัท จํานวน 234,500,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ
บาท โดยกําหนดราคาหุน้
สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ที่ ราคาหุ้น ละ
บาทต่ อ หุ้น บริ ษั ท จะออกหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของบริษั ท จํา นวน
หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ บาท ให้แก่กลุ่มผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ชิลแมทช์ จํากัด แทนการ
ชําระด้วยเงินสด



วันที่ 2 พ จิกายน 2559 บริษัท จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท จากบริษัท ไ ร์วิคเตอร์ จํากัด
(มหาชน) เป็ น บริ ษั ท หาญ เอ็ น จิ เนี ย ริ่ง โซลูช่ ั น ส์ จํา กั ด (มหาชน) และได้เปลี่ ย นแปลงชื่ อ ย่ อ
หลักทรัพย์ของบริษัท จาก
เป็ น
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเท ไทย (มีผลตังแต่
วันที่ พ จิกายน
) เพื่อรองรับการซือ และรับโอนกิจการทังหมดของบริษัท ชิลแมทช์ จํากัด
และบริษัทย่อย ตามมติท่ปี ระชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที่ 1/2559

ส่วนที่ ( ) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

2015 จาก

เมื่อวันที่

)

พ จิกายน 2560

หน้า 5

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่นั ส์ จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําปี 2562)

ปี 2558

ปี 2557



บริษัท ได้เริ่มดําเนินการขยายตลาดสินค้าไปยังประเท เพื่อนบ้าน เช่น ประเท ราชอาณาจักรกัมพูชา



บริษั ท มี ก ารจัด ตังฝ่ ายขายโครงการปิ โ ตรเคมี ค อล ขนเพื่ อ เป็ น การเพิ่ ม ช่ อ งทางการจํา หน่ า ย
ผลิตภัณ ร์ ะบบป้องกันอัคคีภยั เต็มรูปแบบในเขตอุตสาหกรรมหนัก



บริษัท นําระบบ
( n e p i e e o ce lannin pplica ion) โดยเลือกโปรแกรม
มาใช้
ในการจัดการ โดยเชื่อมโยงการทํางานทุกระบบ ลดกระบวนการทํางาน ช่วยให้การรายงานผลทาง
บัญชีมีความถูกต้อง แม่นยํา และทันต่อเวลา อีกทังสามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ บั ไวมากยิ่งขน



บริ ษั ท ได้รับ การแต่ ง ตั งให้เป็ นตั ว แทนจํา หน่ า ยผลิ ต ภั ณ ์ alancin an
ประเท สหพันธ์สาธารณรั เยอรมนี



ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2557 เมื่อวันที่ มีนาคม
ได้มีมติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน
จาก ล้านบาท เป็ น 130 ล้านบาท โดยออกหุน้ สามัญใหม่จาํ นวน 6,500,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้
ละ บาท เสนอขายต่อผูถ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ ในอัตรา 1 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ใหม่ ในราคา
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 10 บาท เพื่อนําเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนมาใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนิน
ธุรกิจ โดยบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้วต่อกรมพั นาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่
21 เมษายน 2557



ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที่ 1/2557 เมื่อวันที่ พ ษภาคม
ได้มีมติอนุมตั ิให้บริษัทแปรสภาพ
จากบริษัทจํากัดเป็ นบริษัทมหาชนจํากัด และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 130 ล้านบาท เป็ น 175 ล้านบาท
โดยการออกหุน้ สามัญใหม่จาํ นวน 45,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท เสนอขายให้แก่ประชาชน
เป็ นครังแรก ( ) พร้อมกับการนําหุน้ ของบริษัทเข้าจดทะเบียนซือขายในตลาดหลักทรัพย์ mai



บริษั ท ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริษัทมหาชนจํากัด โดยใช้ช่ือว่า “บริษัท ไ ร์วิคเตอร์ จํากัด
(มหาชน)” เมื่อวันที่ 22 พ ษภาคม 2557



ที่ ป ระชุม วิสามัญ ผู้ถื อ หุ้น ครังที่ 1/2557 เมื่ อ วัน ที่ 19 กัน ยายน 2557 มี ม ติ อ นุมัติก ารเปลี่ ยนแปลง
มูลค่าหุ้น ที่ ตราไว้ข องบริษั ท จากหุ้น ละ 1 บาท เป็ น หุ้น ละ
บาท ซ่งบริษั ท จะมี จ าํ นวนหุ้น จด
ทะเบียนเพิ่มขนจาก 175,000,000 หุน้ เป็ น 350,000,000 หุน้ และอนุมตั ิการเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่
ทังหมดของบริษัทให้แก่ประชาชนเป็ นครังแรก ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ เพิ่มขน
จากจํานวน 45,000,000 หุน้ เป็ น 90,000,000 หุน้ โดยบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่
ตราไว้ตอ่ กรมพั นาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557



บริษัท เข้าเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และเริ่มทําการซือขายโดยมีหนุ้
จดทะเบียนจํานวน
หุน้ เมื่อวันที่ 13 พ จิกายน 2557

ส่วนที่ ( ) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

on ol วาล์ว ของ

หน้า 6

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่นั ส์ จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําปี 2562)

2.

ลัก

ะการประกอบธุรกิจ

2.1

ครงสร้างรา ด้

ภายหลังการรับโอนกิจการ บริษัท ดําเนินธุรกิจนําเข้าและจัดจําหน่ายผลิตภัณ ใ์ นระบบวิ วกรรมอาคาร
ได้แก่ ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากา ระบบสุขาภิบ าล ระบบทําความเย็น และการให้บ ริการโซลูช่ ันด้านวิ วกรรม
สําหรับระบบการพิมพ์ดิจิทลั โดยมีสินค้าหลากหลายมากกว่า 13,000 รายการ ภายใต้ตราสินค้าที่มีช่ือเสียงมากกว่า 60
ตราสินค้า ซ่งในจํานวนนี เป็ นตราสินค้าที่บริษัท ได้รบั การแต่งตังให้เป็ นตัวแทนจําหน่าย 45 ตราสินค้า และเป็ นตรา
สินค้าที่บริษัทเป็ นเจ้าของเองอีก 7 ตราสินค้า นอกจากนี บริษัท ยังเป็ นผูใ้ ห้บริการติดตังงานโครงการระบบต่างๆ เช่น
ระบบโ มดั บ เพลิ ง ( oam i e o ec ion em) ระบบดั บ เพลิ ง อั ต โนมั ติ และระบบสั ญ ญาณเตื อ นภั ย ( i e
pp e ion an la m em ) โดยทีมงานวิ วกรผูเ้ ชี่ยวชาญของบริษัท
ครงสร้างรา ด้ของบริ ัท สํา รับปี 2560 - 2562 มีรา ละเอี ดดังนี
ประเ ทรา ด้
รา ด้จากการขา และบริการ
 ผลิตภัณ ร์ ะบบดับเพลิง และ
งานโครงการติดตังระบบดับเพลิง
 ผลิตภัณ ร์ ะบบปรับอากา และระบบ
สุขาภิบาล
 ผลิตภัณ ร์ ะบบทําความเย็น
 ผลิตภัณ ร์ ะบบการพิมพ์ดิจิทล
ั
รวมรา ด้จากการขา และบริการ
รา ด้อ่น 2)
รา ด้รวม
มา เ ตุ:

)
2)

ปี 25621)
ล้านบาท ร้อ ละ

ปี 2561
ล้านบาท
ร้อ ละ

ปี 2560
ล้านบาท
ร้อ ละ

644.12

46.21

569.59

42.00

579.54

44.56

81.10

5.82

89.33

6.59

86.17

6.62

262.00
379.66
1,366.88
27.09
1,393.97

18.80
27.24
98.07
1.93
100.00

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

อ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมของบริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่นั ส์ จํากัด (มหาชน)
รายได้อ่ืน ประกอบด้วยกําไรขาดทุนจากเงินลงทุนในกองทุนรวมและหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด ดอกเบียรับ รายได้เงินปั นผล
และกําไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน รวมทังรายได้คา่ เช่าและค่าบริการจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เป็ นต้น

ส่วนที่ 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ

หน้า 7

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่นั ส์ จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําปี 2562)

2.2

การประกอบธุรกิจของแต่ละสา ผลิต ั

2.2.1

ลัก

ะผลิต ั

และบริการ

ผลิตภัณ แ์ ละบริการของบริษัท แบ่งออกเป็ น 4 ผลิตภัณ ์ ได้แก่
2.2.1.1 ผลิต ั

ระบบดับเ ลิง และความปลอด ั

ผลิตภัณ ร์ ะบบดับเพลิงเป็ นอุปกรณ์ในระบบอาคารโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กและใหญ่ รวมทังโรงผลิตไ ้า
และ โรงงานอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี สําหรับการป้องกัน เตือนภัย และเพื่อควบคุมเพลิงและควันไ ผลิตภัณ ร์ ะบบดับเพลิงที่
บริษัท จัดจําหน่ายประกอบด้วย วาล์วและข้อต่อ ซ่งเป็ นอุปกรณ์ท่ีใช้ติดตังในระบบป้องกันอัคคีภยั โดยวาล์วช่วยในการ
เปิ ดหรือปิ ดนําของระบบดับเพลิงที่ติดตังอยู่กบั ท่อนําของระบบดังกล่าว เช่น วาล์วควบคุมการไหลของนําในระบบ วาล์ว
เปิ ดปิ ดนําเมื่อต้องการซ่อมบํารุงรักษาระบบ วาล์วป้องกันนําย้อนไหลกลับ เป็ นต้น สําหรับอุปกรณ์ดบั เพลิง เป็ นอุปกรณ์ท่ี
เป็ นส่วนประกอบหรืออุปกรณ์รว่ มที่ใช้งานคู่กบั อุปกรณ์หลักในระบบดับเพลิง เพื่อให้ระบบดับเพลิงใช้งานได้อย่างสมบูรณ์
และรวมถงอุปกรณ์ต่างๆ ที่ช่วยในการป้องกันเพลิงไหม้ เช่น ตูส้ าย ีดนําดับเพลิง สาย ีดนําดับเพลิง ถังดับเพลิง และ
ระบบสปริงเกอร์(หัวกระจายนําดับเพลิง) เป็ นต้น
นอกจากนีบริษัท ให้คาํ ปรกษา ออกแบบ และติดตังระบบดับเพลิงต่างๆ โดยบริษัท มีทีมงานวิ วกรที่เชี่ยวชาญ
ติดต่อประสานงานกับลูกค้า แนะนําสินค้าที่จาํ หน่าย รวมถงการออกแบบ และนําเสนอสินค้าและบริการให้แก่ลกู ค้าตาม
มาตร านดับเพลิงสากล รวมถงทดสอบระบบหลังการติดตังแล้ว
ผลิต ั

ระบบดับเ ลิง และงาน ครงการติดตังระบบดับเ ลิง

1) วาลวระบบดับเ ลิง Fire Protection Valve) ใช้สาํ หรับติดตังในระบบป้องกันอัคคีภยั เป็ นวาล์วที่ได้รบั การรับรอง
ให้ใช้สาํ หรับระบบป้องกันอัคคีภยั โดยได้รบั การรับรองมาตร านจาก UL/FM มีคณ
ุ สมบัติสามารถทนแรงดันขณะใช้
งาน ( o in p e e) ได้ไม่นอ้ ยกว่า p i (po n pe a e inc หรือปอนด์ต่อตารางนิว) ประกอบด้วย
วาล์วประเภทต่างๆ ตัวอย่างเช่น
วาล์วประตูนาํ (

วาล์วกันกลับ ( ec al e)

ส่วนที่ 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ

a e al e)

บอลวาล์ว ( all al e)

วาล์วปี กผีเสือ (

e l al e)

โกล์บวาล์ว ( lo e al e)
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1.1) ข้ อ ต่ อ (Grooved Coupling and Fitting) ใช้ส าํ หรับ เชื่ อ มต่ อ ท่ อ ในระบบดับ เพลิ ง โดยใช้แ ทนการเชื่ อ มท่ อ
แบบเดิมๆ ที่ตอ้ งใช้เครื่องเชื่อมไ ้าและลวดเชื่อมในการเชื่อมต่อท่อเข้าด้วยกัน oo e o plin บางรุน่ ยัง
สามารถรองรับการขยายและหดตัว หรือการเคลื่อนตัวของท่อและอาคาร และยังเชื่อมต่อท่อได้เร็วกว่าการเชื่อม
ท่อแบบเดิมๆ ถง เท่า
o plin

i in

1.2) ระบบหั วกระจายนํ้ าดับ เพลิ ง (Sprinkler) ใช้ในระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เพื่อป้องกัน ทรัพย์สิน และชีวิตอัน
อาจจะเกิดขนจากอัคคีภยั มีคณ
ุ สมบัติดบั เพลิงโดยอัตโนมัติ โดยไม่ตอ้ งมีคนควบคุม สามารถควบคุมเพลิงไหม้ท่ี
เกิดขนได้ทนั ทีขณะที่เพลิงยังมีขนาดเล็ก ทําให้เพลิงไหม้หยุดการขยายตัวลุกลาม มีควันไ น้อยลง และเกิดใน
พืนที่จาํ กัด ระบบดับเพลิงอัตโนมัติจะทําให้คนในอาคารมีเวลาเพิ่มมากขนในการอพยพหนีไ

1.3) ตู้สายฉีดนํ้าดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) และอุปกรณ์ภายใน


ตูส้ าย ี ดนําดับเพลิง ( i e o e a ine ) เป็ นตูส้ ่งนําดับเพลิง มี ลักษณะเป็ นตูส้ ีแดง
ด้านหน้าเป็ นกระจก ที่สามารถเปิ ด หรือทุบให้แตก เพื่อนําอุปกรณ์ช่วยเหลือออกมาได้
เมื่อเกิดเหตุ กุ เ ิน



วาล์วที่ใช้สาํ หรับสาย ีดนําดับเพลิง ( o e al e)
เป็ นวาล์วจ่ายนําออกจากระบบท่อดับเพลิงสูภ่ ายนอก



ชุดสาย ีดนําดับเพลิง ( o e a ion) ได้แก่
สาย ีดนําดับเพลิงแบบผ้าใบ
( i e o e ac )

สาย ีดนําดับเพลิงแบบม้วน
( i e o e eel)

ใช้สาํ หรับดับเชือเพลิงประเภทที่เป็ นสารประกอบของธาตุคาร์บอน เช่น ไม้ กระดาษ ผ้า ขยะ เป็ นต้น มี
คุณ สมบัติดบั เพลิง โดยอา ยั ม่านของความเย็นเข้าไปดงเอาความร้อนออกจากวัสดุเชือเพลิง จนกระทั่งถง
จุดที่ไม่สามารถติดไ ได้
ทังนี บริษัท เป็ นเจ้าของ ตราสินค้า


สปารค สําหรับผลิตภัณ ช์ ดุ สาย ีดนําดับเพลิง

หัวรับนําดับเพลิง ( i e epa men onnec ion) เป็ นอุปกรณ์รบั นําจากภายนอก
อาคาร หรือรถดับเพลิง เพื่อจ่ายเข้าไป ในระบบดับเพลิงภายในอาคาร

ส่วนที่ 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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ถังดับเพลิง ( o a le i e in i e ) เป็ นเครื่องดับเพลิงใช้ติดตังไว้ภายในอาคารหรือนอก
อาคาร ควบคู่กับระบบดับเพลิงอื่นๆ มีคุณสมบัติ ใช้ดบั เพลิงเบืองต้นในขณะเพลิงเริ่ม ลุกไหม้
แบ่งเป็ นประเภทหลักๆ ได้ 6 แบบ (ตามประเภทของสารที่บรรจุในเครื่องดับเพลิง) ประกอบด้วย
( ) ผงเคมีแห้ง ( l i- po e
emical) บรรจุในถังสีแดง ประกอบด้วยผงเคมีหลาย
ชนิ ด ซ่ งถูก อัด ด้ว ยแรงดัน เข้า ไป สามารถดับ เพลิ งประเภท
หรือ อาจดับ เพลิ ง
ประเภท ได้ห ากบรรจุผ งเคมี พิ เ ษ ราคาถูก หาซือง่ าย ใช้ส าํ หรับ พื นที่ ท่ ัว ไป เช่ น
สํานักงาน บ้านพักอา ยั
( ) กาซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) บรรจุในถังสีแดง ปลายสาย ีดมีลกั ษณะเป็ นกรวย กาซที่ ีด
ออกมาเป็ นไอเย็นจัด คล้ายนําแข็งแห้ง ลดความร้อนของไ ได้ ไม่ทิงคราบสกปรก สามารถ
ดั บ เพลิ งประเภท เหมาะสํา หรับ การใช้ งานในห้ อ งเครื่ อ งจั ก ร สายการผลิ ต ใน
อุตสาหกรรมต่างๆ ห้องเครื่องไ ้า เป็ นต้น
( ) นํา ( a e ) บรรจุใ นถั ง แสตนเลส สามารถดับ เพลิ ง ประเภท เหมาะสํา หรับ การ
ดับเพลิงกลางแจ้งที่ไม่มีส่อื นําไ ้า
( ) โ ม ( oam) บรรจุในถังสแตนเลส เมื่อ ีดออกมาจะเป็ น องโ มคลุมผิวเชือเพลิงที่ลกุ
ไหม้ จงสามารถดับเพลิงได้ประเภท ได้ แต่ไม่สามารถนําไปดับเพลิงประเภท C ได้
เพราะเป็ นสื่อนําไ ้า เหมาะสําหรับ ดับ เพลิง ในภาคอุตสาหกรรม หรือดับเชือเพลิง
ประเภททินเนอร์ และสารระเหยติดไ
( ) เคมีเปี ยก สําหรับห้องครัว ( e emical- i c en) บรรจุในถังแสตนเลส สามารถดับเพลิง
ประเภท เหมาะกับใช้ ในห้องครัว เนื่องจากสามารถดับเพลิงที่เกิดจากนํามันทอดได้
( ) าโลตรอน ( alo on- ) บรรจุในถังสีแดง หรือ สีเขียว ภายในบรรจุสารสะอาด หรือ าโลต
รอนวัน เมื่อ ี ดแล้วจะระเหยไปเอง ไม่ทิงคราบสกปรก สามารถดับเพลิงประเภท
เหมาะสํา หรับ การใช้งานในห้อ งคอมพิ ว เตอร์ คลี น รู ม ห้อ งไ ้ า ห้อ งเก็ บ อุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์
ทังนี บริษัทเป็ นเจ้าของ ตราสินค้าถังดับเ ลิง

การเดี น สําหรับผลิตภัณ เ์ ครื่องดับเพลิง

1.4) สวิตช์แจ้ งสัญญาณ (Switch)


อุปกรณ์ตรวจจับการไหลในเส้นท่อ (Flow Switch) เป็ นอุปกรณ์ท่ีอยู่ในระบบดับเพลิงแบบท่อ
เปี ยก ทําหน้าที่ส่งสัญญาณมายังแผงควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ในกรณี ท่ี
อุปกรณ์ตรวจพบว่ามีการไหลในเส้นท่ออันเกิดจากหัวกระจายนําดับเพลิงทํางาน หรือมีการใช้
สาย ีดนําดับเพลิง



สวิตซ์ตรวจจับความดัน ( e e i c ) ใช้ตรวจจับความดันในระบบท่อนําดับเพลิง ใน
กรณีท่คี วามดันเปลี่ยนแปลง เพื่อส่งสัญญาณแจ้งไปที่หอ้ งควบคุม

ส่วนที่ 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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ระฆังนา้ํ (Alarm Gong) ใช้สาํ หรับแจ้งเตือนภัยด้วยเสียงเมื่อเกิดเพลิงไหม้ มีคณ
ุ สมบัติส่ง
เสียงเตือนภัยเมื่อเกิดเพลิงไหม้ โดยใช้การไหลของนําเป็ นตัวขับเคลื่อนกลไก

1.5) ปั๊ มสูบนํ้าดับเพลิง (Fire Pump) ใช้สบู นําเพื่อดับเพลิง
2) งาน ครงการติดตังระบบดับเ ลิง
บริษั ท มีบริการให้คาํ ปรกษา ออกแบบ และติดตังระบบดับเพลิงต่างๆ เช่น ระบบโ มดับเพลิง ( oam i e
o ec ion em) ระบบปั มดั บ เพลิ ง ระบบท่ อ นํ าดั บ เพลิ ง ระบบดั บ เพลิ ง อั ต โนมั ติ ด ้ ว ยกาซ ( ne a ) และระบบสัญ ญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ i e la m em) สําหรับงาน
โครงการ ทังในอาคารและโรงงานต่างๆ ตลอดจนอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีและโรงไ ้า ที่มีแนวโน้มความต้องการ
ติดตังระบบดับเพลิงเพิ่มขน เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายควบคุมอาคารและโรงงานที่ตอ้ งมี การปรับปรุ ง ให้มี
ระบบป้องกันอัคคีภยั ที่ได้มาตร าน โดยบริษัท มีทีมงานวิ วกรผูเ้ ชี่ยวชาญติดต่อประสานงานกับลูกค้า แนะนํา
สินค้าที่จาํ หน่าย รวมถงออกแบบ และนําเสนอสินค้าและบริการให้แก่ลกู ค้าตามมาตร านดับเพลิงสากล และ
การทดสอบหลังติดตังระบบแล้ว รวมถงงานบริการตรวจสอบระบบดับเพลิง ซ่งในการติดตังระบบดับเพลิง จะมี
การใช้วาล์วและอุปกรณ์ระดับเพลิง (สินค้าตามข้อ ) ร่วมกับอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องในระบบดับเพลิงต่างๆ โดย
รายละเอียดงานโครงการในระบบดับเพลิง ปรากฎดังนี
2.1) ระบบโฟมดับเพลิง เป็ นระบบที่มีการผสมระหว่างนําและนํายาโ มเข้มข้น ( oam oncen a e) เพื่อดับเพลิง
โดยใช้หลักการสร้าง องโ ม หรือสร้างผิวของโ มบนของเหลวติดไ เพื่อกันออกซิเจนจากเชือเพลิง โดยระบบ
โ มดับเพลิงมีอปุ กรณ์สาํ คัญ ได้แก่


ถังบรรจุโฟมดับเพลิงแบบถุง (Bladder Tank) ใช้บรรจุโ มดับเพลิง โดยสามารถดับเพลิงที่เกิดจากนํามันได้



นํ้ายาโฟมเข้ มข้ น (Foam Concentrate)
()
eo ilm o min oam นํายาโ มที่ใช้สาํ หรับดับไ ที่เกิดจากเชือเพลิงประเภทไ โดรคาร์บอน
( oca on) เช่น นํามันดิบ นํามันเบนซิน นํามันดีเซล เป็ นต้น ซ่งไม่เหมาะกับการดับไ ที่เกิดจาก
เชือเพลิงประเภท ola ol en (เป็ นเชือเพลิงซ่งรวมตัวกับนําได้ เช่น ทินเนอร์ แอลกอ อล์
( ) lco ol e i an
eo ilm o min oam นํายาโ มที่ ใช้ส าํ หรับ ดับ ไ ที่ เกิ ด จากเชื อเพลิ ง
ประเภทไ โดรคาร์บอน และ ola ol en

ส่วนที่ 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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อุปกร ผสม มกับนํา และ อุปกร

ีด ม

อุปกรณ์ผสมโ มกับนํา

อุปกรณ์ ีดโ ม

2.2) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยก๊าซ เป็ นระบบดับเพลิงที่สารดับเพลิง ไม่นาํ ไ ้า ไม่ทิงส่งตกค้างและไม่ทาํ ความ
เสียหายต่อ อุปกรณ์ต่างๆ หลังจากการ ี ดสารเพื่อ ดับเพลิง เหมาะสําหรับดับ เพลิง เชื อเพลิงประเภท la
โดยเ พาะห้องไ ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่


ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ

- ชนิดก๊าซคาร์บอนได
ออกไซด์ (CO2 )



ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM-200

- ชนิด Inert gas เช่น ก๊าซไนโตรเจน
(N2), ก๊าซอาร์กอน (Ar), ก๊าซ
Inergen (N2+Ar+CO2), ก๊าซ
Argonite (N2+Ar)


ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ NOVEC 1230

2.3) ระบบสัญญาณแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) เป็ นระบบแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ เพื่อการ
อพยพและเพื่อดําเนินการดับไ ช่วยลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
อุปกรณ์หลักในระบบประกอบด้วย ตูค้ วบคุม ( on ol anel) อุปกรณ์ตรวจจับ ( e ec o ) สัญญาณแจ้งเหตุ
ด้วยเสียงหรือแสง อุปกรณ์แจ้งเหตุดว้ ยมือ ( an al i c )
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2.4) ระบบกล้องตรวจจับควัน และเปลว
เป็ นอุปกรณ์ตรวจจับ
( e ec o ) ประเภทหน่ง ซ่งใช้หลักการวิเคราะห์จากภาพ ว่ามีเหตุเกิดควันไ หรือเปลวไ ในบริเวณที่มีการ
ตรวจจับหรือไม่ โดยอุปกรณ์นีจะต่อเข้ากับ ตูค้ วบคุมของอาคาร หากมีเหตุเกิดควันไ หรือเปลวไ อุปกรณ์จะส่ง
สัญญานไปที่ตคู้ วบคุม เพื่อส่งสัญญานแจ้งเหตุ
อุปกรณ์หลักในระบบประกอบด้วย กล้อง ( ame a)

e e อุปกรณ์สง่ สัญญาน la m o จอ oni o

ทังนี ในการดําเนินงานโครงการต่างๆ บริษัท อาจทําประกันภัยกับบริษัทประกันภัยเพื่อปกป้องความเสียหายที่อาจ
เกิดขนจากการติดตังระบบงาน โดยจะพิจารณาจากลักษณะของงานในแต่ละงานเป็ นคราวๆ ไป เช่น การทําประกัน
ความเสี ยหายของสิ น ค้า ทรัพ ย์สิ นของผู้ว่าจ้างในกรณี การติ ดตังระบบดับเพลิ งในพื นที่ ท่ี มี การใช้งาน อาทิ
คลังสินค้าที่มีสินค้าเก็บอยู่ เป็ นต้น รวมถงบริษัท ได้เพิ่มการคุม้ ครองถงความบาดเจ็บทางร่างกายต่อลูกจ้างหรือ
ตัวแทนของผูว้ า่ จ้าง บริษัท ให้บริการตามระยะเวลาที่กาํ หนด ( e la e ice) โดยการเข้าตรวจเช็คอุปกรณ์ท่ี
จําหน่ายเมื่อครบตามกําหนด กรณีท่ีสินค้าหรืออุปกรณ์นนยั
ั งอยู่ในระยะประกัน หรืออยู่ในสัญญาบริการ ทังนี ใน
กรณีสินค้าที่จาํ หน่ายให้ลกู ค้ามีปัญหา บริษัท จะติดต่อประสานงานกับผูจ้ าํ หน่ายสินค้าในต่างประเท พิจารณา
สาเหตุความเสียหายที่เกิดขนร่วมกัน เพื่อเจรจาเคลมประกันสินค้าตามข้อตกลงการรับประกันสินค้า กล่าวคือ มี
ระยะเวลาประกันสินค้าประมาณ 1- ปี นับแต่วนั ที่สินค้าออกจากท่าเรือของประเท ผูจ้ าํ หน่ายสินค้านันๆ
2.2.1.2 ผลิต ั

ระบบปรับอากา และระบบสุขา บิ าล

ผลิตภัณ ร์ ะบบปรับอากา เป็ นอุปกรณ์รว่ มที่ประกอบรวมกับระบบปรับอากา หลักในอาคารขนาดใหญ่ท่ีใช้
ระบบปรับอากา ด้วยนําเย็นสําหรับการปรับทังอุณหภูมิ เเละคุณภาพอากา ให้อยู่ในอุณหภูมิ และคุณภาพที่เหมาะสม
ในขณะที่ผลิตภัณ ร์ ะบบสุขาภิบาลเป็ นอุปกรณ์ในระบบอาคารได้แก่ ระบบประปา ระบบท่อระบายนําทิง และระบบท่อ
ระบายอากา เป็ น ต้น บริษั ท จัด จํา หน่ า ยผลิ ต ภัณ ์ท่ี เป็ น อุป กรณ์ในระบบควบคุม ระบบปรับ อากา และระบบ
สุขาภิบาล ได้แก่ วาล์ว ซ่งเป็ นอุปกรณ์ท่ีช่วยในการเปิ ดหรือปิ ดนําเย็นและควบคุมอัตราการไหลของนําให้คงที่เพื่อที่จะทํา
ให้เครื่องปรับอากา ทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และระบบสุขาภิบาลที่ติดตังอยู่กบั ท่อของระบบดังกล่าว นอกจากนี
ในระบบสุขาภิบาล และปรับอากา ยังมี อุปกรณ์ท่ีเป็ นส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ร่วมที่สาํ คัญ ได้แก่ ท่อทองแดง ข้อต่อ
อุปกรณ์วดั อุณหภูมิและแรงดันของนําในระบบ และสวิตช์แจ้งการไหลของนําในระบบ( lo
i c ) เป็ นต้น
ส่วนที่ 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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ผลิต ั

ระบบปรับอากา และสุขา บิ าล

1) วาลวเปิ ดปิ ดนํา ใช้ควบคุมการไหลของนําไม่ว่าจะเป็ นการปิ ด-เปิ ด หรือปรับอัตราการไหลของนํา แบ่งเป็ น
ประเภทหลักๆ คือ


วาล์วประตูนาํ ( a e al e) ใช้สาํ หรับปิ ด-เปิ ดนํา มีนาหนั
ํ กมาก และต้องใช้เนือ
ที่ ใ นการติ ด ตัง เหมาะสํา หรับ ใช้ในห้อ งเครื่อ งสูบ นํา ห้อ งปั มนําดับ เพลิ ง ใช้
ภายนอกอาคารหรือพืนที่ท่วั ไป ไม่เหมาะสําหรับใช้ควบคุมอัตราการไหลของนํา



วาล์วปี กผีเสือ ( e l al e) ใช้สาํ หรับปิ ด-เปิ ดนํา มีนาหนั
ํ กเบา ใช้พืนที่นอ้ ย
ในการติดตัง ใช้ติดตังในอาคารหรือพืนที่ท่ วั ไป ไม่เหมาะสําหรับใช้ควบคุมอัตรา
การไหลของนํา



บอลวาล์ว ( all al e) ใช้ส าํ หรับ ปิ ด -เปิ ด นํา เหมาะกับ การใช้กับ ท่ อ ขนาดเล็ ก
สามารถปิ ด -เปิ ด นําได้ทัน ที การรั่ว ซมมี น้อ ยกว่า การใช้ว าล์ว ประตูน าํ เนื่ อ งจาก
หน้าสัมผัสของวาล์วปิ ดสนิทกว่า



โกล์บ วาล์ว ( lo e al e) ใช้ส าํ หรับ ควบคุม อัต ราการไหลของนําเป็ น วาล์ว ที่ ท ํา ให้
แรงดันของนําลดลงระหว่างส่วนหน้าวาล์วและส่วนหลังวาล์ว



วาล์วปรับปริมาณนํา ( alancin al e) ใช้สาํ หรับปรับสมดุลของนําในระบบปรับ
อากา เพื่อปรับอัตราการไหลให้ได้ ค่าตามที่ตอ้ งการ มีคุณสมบัติปรับปริมาณนํา
ให้ไหลเข้าเครื่องส่งลมเย็นในระบบปรับอากา ให้ตรงตามสถานะที่ออกแบบ



วาล์ว ควบคุม อุณ หภูมิ แ ละปรับ อัต ราการไหลแรงนําอัต โนมัติ ( ) ใช้
สําหรับควบคุมการเปิ ดปิ ดนําเย็น และปริมาณอัตราการไหลของนําที่ส่งเข้า
เครื่องลมเย็นในระบบปรับอากา เพื่อให้เครื่องปรับอากา ส่งความเย็นได้
ตามที่ได้กาํ หนดไว้

ทังนี นอกเหนือจากการนําเข้าและจัดจําหน่ายตราสินค้าจากต่างประเท ที่มีช่ือเสียง บริษัท ยังเป็ นเจ้าของ ตรา
สินค้า
วาลวเทค สําหรับผลิตภัณ ว์ าล์วและผลิตภัณ ร์ ะบบสุขาภิบาลและปรับอากา
2) เกจวัดความดัน

e) และเทอร มมิเตอร

2.1) เกจวัดความดัน
ใช้สาํ หรับแสดงค่าแรงดัน มีหน่วยเป็ นแรงปอนด์ต่อตารางนิว ( ) และ
กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ( cm2) แบ่งเป็ นประเภทหลักๆ คือ
เกจวัดความดันแบบมีนามั
ํ น ( i i ille a e) เหมาะสําหรับติดตังในที่ท่ีมีการ
สั่นสะเทือน ช่วยลดแรงกระแทกของแรงดัน ทําให้ยืดอายุการใช้งานให้นานขน
 เกจวัดความดันแบบไม่มีนามั
ํ น ( on- ille a e) เหมาะสําหรับติดตังทั่วไป


2.2) เทอร มมิเตอร


ใช้สาํ หรับวัดระดับอุณหภูมิหรือความร้อน แบ่งเป็ นประเภทหลักๆ คือ

เทอร์โมมิเตอร์แบบแท่งแก้ว ( i i -in- la
e mome e ) ใช้สาํ หรับวัดอุณหภูมิ
ทั่วไป มี คุณ สมบัติขยายตัวของของเหลวเมื่ อได้รบั ความร้อน และหดตัวเมื่ อคลาย
ความร้อนจะมีหน่วยเป็ นอง า าเรนไ ต์ ( ) และอง าเซลเซียส ( )
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เทอร์โมมิเตอร์แบบไบเมทัล ( i e al e mome e ) มีคุณสมบัติขยายตัวของโลหะ
ชนิด เมื่อได้รบั ความร้อนโลหะทัง ชนิด เกิดการขยายตัวไม่เท่ากัน โดยทั่วไป วัด
อุณหภูมิอยู่ในช่วง ถง
( ) Flow Switch ใช้สาํ หรับตรวจจับการไหลของนํา มี คุณ สมบัติป้องกัน
ความเสียหายของปั มนํา เนื่ องจากนําไม่ไหล โดยติดตังอยู่ในทิ ทาง
เดียวกับการไหลของนําในท่อ
( ) แผ่ น กรองอากา
แบบล้า งนําได้ สามารถกรองฝุ่ น สิ่ ง
สกปรกในอากา ช่วยให้การระบายอากา มีความสะอาดมากยิ่งขน ใช้สาํ หรับ
ป้องกันฝุ่ นและสิ่งสกปรกเข้าไปอุดตันในเครื่องปรับอากา มีคุณสมบัติลา้ งนํา
ได้ สามารถกรองฝุ่ น สิ่ งสกปรกในอากา ช่ว ยให้ก ารระบายอากา มี ค วาม
สะอาดมากยิ่งขน
( ) ข้อต่อ
ใช้สาํ หรับเชื่อมต่อท่อในระบบปรับอากา
ด้วยนํา โดยใช้แทนการเชื่อมท่อแบบเดิมๆ ที่ตอ้ งใช้เครื่องเชื่อมไ ้าและลวด
เชื่ อมในการเชื่ อมต่อท่ อเข้าด้วยกัน oo e o plin บางรุ ่นยังสามารถ
รองรับ การขยายและหดตัว หรือการเคลื่ อนตัวของท่ อและอาคาร และยัง
เชื่อมต่อท่อได้เร็วกว่าการเชื่อมท่อแบบเดิมๆ ถง10 เท่า
( ) ท่อทองแดงและข้อต่อทองแดง เหมาะสําหรับใช้ในงานในระบบทําความเย็นและปรับอากา ทุกชนิด
ทังนีท่อทองแดงที่บริษัท จัดจําหน่ายมีหลายประเภทและขนาด โดยมีทังท่อตรง (ขนาด
)
ท่อม้วน ( anca e coil) รวมถงข้อต่อทองแดงชนิดต่างๆ บริษัทเป็ นเจ้าของ ตราสินค้า “Koppar”
คอปป้ า สําหรับผลิตภัณ ท์ ่อทองแดง

COPPER TUBE and PANCAKE

COPPER FITTING

( ) นํา าสารทําความเ น ทําหน้าที่เป็ นสารตัวกลางสําหรับถ่ายเทความร้อนออกจากห้องโดยสาร โดย
ดูดซมความร้อนเข้าสู่ตวั เองในขณะที่ อุณหภูมิ และ ความดันตํ่า และ ถ่ายเทความร้อนออกจากตัวเอง
ในขณะที่ อุณหภูมิและ ความดันสูง
ทังนีบริษัทเป็ นเจ้าของ ตราสินค้า

ส่วนที่ 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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2.2.1.3 ผลิต ั

ระบบทําความเ น

ผลิตภัณ ร์ ะบบทําความเย็นเป็ นอุปกรณ์ในระบบห้องเย็นหรือระบบขนส่งสินค้าเพื่อทําการแช่แข็งหรือลดอุณหภูมิ
ของสินค้าซ่งต้องการการควบคุมอุณหภูมิท่ีคงที่ โดยทั่วไประบบทําความเย็นสามารถลดอุณหภูมิได้ตงแต่
ั ถง 25°C
บริษัท จัดจําหน่ายผลิตภัณ ร์ ะบบทําความเย็นอย่างครบวงจร รายละเอียดปรากฎตามแผนภาพวงจรระบบทําความเย็น ซ่ง
ประกอบด้วย คอยล์รอ้ น ( on en e ) คอยล์เย็น ( apo a o ) อุปกรณ์ควบคุมการละลายนําแข็งอัตโนมัติ ( ) เป็ นต้น และ
ในระบบทําความเย็นยังมีวาล์วซ่งเป็ นอุปกรณ์ท่ีสาํ คัญ ที่ช่วยในการเปิ ดหรือปิ ดของเหลวและความดันของระบบทําความเย็น
นอกจากนีบริษัท ได้ออกแบบและผลิตชุดคอนเดนซิ่ง ( on en in ni ) โดยการประกอบรวมอุปกรณ์และหลักการระบบ
ทําความเย็นต่างๆ เป็ นหน่วยผลิตภัณ ห์ น่ง ซ่งสามารถใช้ติดตังระบบห้องเย็นหรือระบบขนส่งสินค้าได้ทนั ที

ผลิต ั

ระบบทําความเ น

1) คอมเ รสเ อร
ใช้สาํ หรับอัดสารทําความเย็น (นํายาทําความเย็น) ในสถานะที่เป็ นไอ โดย
สร้า งแรงดัน ส่ ง ไปตามท่ อ นํายาที่ เป็ นท่ อ ทองแดง ไปยั ง คอยล์เย็ น คอยล์ร อ้ น เอ็ ก แปนชั่ น วาล์ว โดยมี
คอมเพรสเซอร์เป็ นส่วนประกอบหน่งในชุดคอนเด็นซิ่งยูนิต ( on en in ni )
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2) คอ ลร้อน
เป็ นอุปกรณ์ควบแน่นสารทําความเย็นที่มีความดันสูง และเปลี่ยนสถานะนํายาจากไอ
ให้กลายเป็ นของเหลว โดยการระบายความร้อนออกจากนํายาด้วยพัดลมระบายอากา ที่เรามองเห็นจาก
ภายนอกตัวคอยล์รอ้ น

3) คอ ลเ น
เป็ น อุป กรณ์ระเหยสารทําความเย็น ที่ ความดัน ตํ่า และเปลี่ ยนสถานะนํายา จาก
ของเหลวกลายเป็ นไอ โดยการพาความเย็นในตัวคอยล์เย็นออกสู่หอ้ งเพื่อทําให้อณ
ุ หภูมิในห้องเย็นลงด้วยพัดลม
ที่เรามองเห็นติดตังแขวนอยู่บนเพดานในห้อง

4) วาลวควบคุมระบบทําความเ น ด้แก่


วาล์วลดความดัน ( pan ion al e) ใช้สาํ หรับลดความดันของสารทําความเย็น
ในคอยล์เย็น ซ่งเป็ นการควบคุมอุณ หภูมิ ระเหย ในคอยล์เย็ นวาล์วได้รบั การ
ออกแบบสําหรับการใช้งานที่เ พาะเจาะจง สําหรับงานอุณหภูมิระบบปรับอากา
( i on i ion) งานห้องเย็น ( ol oom) และงานห้องเย็นจัด ( ee e oom)



วาล์วเปิ ด-ปิ ดไ ้า( olenoi al e) ถูกออกแบบมาหลากหลายสําหรับการใช้
งานเ พาะในโรงงานทํา ความเย็ น ที่ มี ทุ ก แรงดั น ไ ้ า และทุ ก ช่ ว งความถี่
นอกจากนีวาล์วยังสามารถออกแบบตามความต้องการของลูกค้าได้ดว้ ย



วาล์วปิ ด ( -o al e) เป็ นวาล์วแบบใช้มื อ เปิ ด-ปิ ด ออกแบบมาสําหรับ
ติดตังในท่อสารทําความเย็นด้านของเหลว ด้านดูด และด้านกาซร้อนของระบบ
ทําความเย็น วาล์วสามารถเชื่อมต่อกับท่อทองแดงด้วยการเชื่อมหรือขันเกลียว



บอลวาล์ว ( all al e) เป็ นวาล์วแบบใช้มือ เปิ ด-ปิ ด ในการใช้งานสารทําความ
เย็ น สามารถไหลได้ทั งสองทิ ทางตามความต้อ งการ all al e ได้รับ การ
ออกแบบมาสําหรับติดตังในท่อที่มีความหนาแน่นของประเก็นสูง และยังทําให้
แรงดันที่สญ
ู เสียน้อยลง มีการไหลของสารทําความเย็นสูงสุดเมื่อเปิ ดอย่างเต็มที่
all al e ได้รบั การออกแบบ

สําหรับการดําเนินงานในช่วงอุณหภูมิท่ีกว้างและได้รบั การรับรองให้ใช้กบั สารทําความเย็น l o ina e ใดๆ ก็ได้
all al e มาตร านอาจถูกนํามาใช้ในการใช้งานโดยใช้สารทําความเย็นแรงดันสูงรวมทัง 410 สําหรับการ
ใช้งาน CO สามารถใช้ได้กบั ความดันสูงสุดถง บาร์ (1300 p i )
ทั งนี บริ ษั ท เป็ นเจ้ า ของ ตราสิ น ค้ า
บลู อ สํา หรับ
ผลิตภัณ ์อุปกรณ์ทาํ ความเย็น ได้แก่ วาล์วระบบทําความเย็น อุปกรณ์
ระบายความร้อน อุปกรณ์ดดู ความชืน และมาตรวัดความดัน เป็ นต้น
ส่วนที่ 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ

หน้า 17

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่นั ส์ จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําปี 2562)

5)

ุดคอนเดน ่ิง ูนิต
บริษัท ได้ออกแบบและผลิตชุดคอนเดนซิ่ง ( on en in ni )
ตามมาตร านยุโรปเพื่อการใช้งานที่ทนทานยาวนาน เพื่อความสะดวกในการบริการและติดตังง่าย สามารถ
เลื อ กได้ ห ลากหลายอุ ณ หภู มิ เหมาะอย่ า งยิ่ ง สํา หรับ ห้ อ งแช่ แ ข็ ง ห้ อ งเก็ บ ความเย็ น ไ เปอร์ม าร์เ ก็ ต
ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซือ อุตสาหกรรมทําความเย็น ระบบปรับอากา หรือที่ตอ้ งการความประหยัดและมี
ประสิทธิภาพ อุณหภูมิหอ้ งมีให้เลือกตังแต่ ถง
ความสามารถในการทําความเย็นตังแต่ ถง
กิโลวัตต์ หรือ ถง p โดยมุ่งสูร่ ะบบข้อมูลด้วย n ial n e ne o in ( ) ดังนี


ชุ ด l i omp e o ac ( c e an i on omp e o ) ช่ ว ยลดค่ า ใช้จ่ า ยด้า นพลั งงาน ประหยั ด
ค่าใช้จ่ายและเวลาในการติดตัง ค่าบํารุงรักษาตํ่า อายุการใช้งานยาวนาน และมีช่วงการทําความเย็นได้กว้าง
เหมาะสําหรับในเชิงอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์



ชุดอุปกรณ์ควบคุม ป้องกันและประหยัดพลังงาน ช่วยลดค่าการใช้จ่ายด้านพลังงานไ ้ า ช่วยเตือนและ
ป้องกันปั ญหาในระบบทําความเย็น ลดต้นทุนการบํารุงรักษา และสร้างมูลค่าเพิ่ม



ชุดอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบสื่อสาร เชื่อมต่อสื่อสารทังระบบเข้าด้วยกันเพื่อทราบสถานะการทํางานเตือนและ
แสดงสถานะของระบบฝ่ ายทาง ma p one และควบคุมได้ ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และสร้างมูลค่าเพิ่ม

ส่วนที่ 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ

หน้า 18

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่นั ส์ จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําปี 2562)

6) อุปกร ควบคุ มการละลา นําแขงอัต นมัติ
เหมาะสําหรับการใช้งานในห้องเย็นทุกชนิดเพื่อเก็บ
รักษาสินค้า ไมโครโพรเซสเซอร์ใน
จะช่วยในการควบคุมอุณหภูมิ การจัดการพลังงาน และระดับความชืนใน
อากา รวมถงความถี่ในการละลายนําแข็ง ให้เป็ นไปตามสภาวะการทํางานที่แท้จริง โดยไม่ตอ้ งปรับแต่งค่าใดๆ
ให้ย่งุ ยากเหมือนอุปกรณ์ควบคุมยี่หอ้ อื่นๆ ทําให้ง่ายต่อการนําไปใช้งาน ด้วยระบบควบคุมการละลายนําแข็ง
อัจ ริยะที่แม่นยํา รวมถงการนําพลังงานที่เหลือในการละลายนําแข็ง ( a en ne ) มาใช้ให้เกิดประโยชน์
ส่งผลให้ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ถง - 25%

7) อุปกร ประ ัด ลังงาน INVERTER) ช่วยควบคุมความเร็วรอบของเครื่องคอมเพรสเซอร์
ให้ทาํ งานอย่างต่อเนื่อง ตามสภาวะโหลดการทําความเย็นที่เป็ นจริง ด้วยการควบคุมการทํางาน
อย่างต่อเนื่อง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทําความเย็น และช่วยลดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
ในพืนที่ทาํ ความเย็น ทําให้อุณหภูมิ ณ จุดทําความเย็นมีความแม่นยํา ส่งผลให้ระดับอุณหภูมิ
ที่ตงไว้
ั มีความสมํ่าเสมอ ทําให้สินค้าที่จดั เก็บมีคณ
ุ ภาพดี และคงความสดได้ยาวนาน สามารถ
ประหยัดพลังงานไ ้าได้มากสูงสุดถง
รวมทังยังช่วยยืดอายุการใช้งานของคอมเพรสเซอร์
ให้นานขน เพราะในขณะที่เริ่มทํางาน คอมเพรสเซอร์จะไม่เกิดอาการ ดุ กระชากแต่อย่างใด
8) แดน อสส คอนเดน ่ิ ง ู นิ ต
ชุ ด คอนเดนซิ่ ง ยู นิ ต สํา เร็ จ รู ป ขนาดเล็ ก
ความสามารถในการทําความเย็นตังแต่ ถง กิโลวัตต์ ในช่วงอุณหภูมิ
ถง - อง าเซลเซียส และ
ถง กิโลวัตต์ ในช่วงอุณหภูมิ - ถง - อง าเซลเซียส เหมาะสําหรับห้องเย็นขนาดเล็ก ห้องเย็นสําเร็จรูป
และห้องแช่แข็งในร้านอาหารที่มีพืนที่ใช้สอยจํากัด โดยถูกออกแบบมาคํานงถงประสิทธิภาพการทําความเย็น
สูงสุด มีรูปทรงกระทัดรัด เสียงรบกวนน้อย นําหนักเบา ง่ายสําหรับการติดตังและบํารุงรักษา

ลดปริมาณการเติมสารทําความเย็นได้ถง 35%
 สามารถติดตังได้ทงในอาคารและนอกอาคาร
ั
 สามารถใช้สารทําความเย็นได้หลายชนิดในรุ น
่ เดียว


ส่วนที่ 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ

หน้า 19

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่นั ส์ จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําปี 2562)

สามารถทํางานได้ท่อี ณ
ุ หภูมิภายนอก ได้สงู ถง 48 อง าเซลเซียส
 ลดเวลาในการ e ice และ ain enance
 แผงคอยล์ ic o c annel และ anel ทนต่อการกัดกร่อนได้ดี


2.2.1.4 ผลิต ั

ระบบการ มิ ดิจทิ ลั

ผลิตภัณ ร์ ะบบการพิมพ์ดิจิทัลกลุ่มเครื่องพิมพ์วนั ที่ผลิต หมดอายุ ล็อตนัมเบอร์ ประกอบด้วย เครื่องพิมพ์
ข้อความบนบรรจุภณ
ั ์ เครื่องป้อนชินงาน อุปกรณ์การพิมพ์ และวัสดุสินเปลืองประเภทต่างๆ เป็ นต้น เครื่องพิมพ์ท่ีบริษัท
จัดจําหน่ายเป็ นเครื่องพิมพ์ท่ีใช้เพื่อการพิมพ์รหัส ( o in ) ได้แก่ วันที่ผลิต วันหมดอายุและข้อความต่างบนบรรจุภณ
ั ์
อาทิเช่น ล็อตนัมเบอร์ เป็ นต้น และยังสามารถพิมพ์ภาพกรา ิ ค a co e
a ama i
o e พิมพ์เลขรหัสชิงโชค
ได้ดว้ ย พืนผิวที่พิมพ์ได้มีดงั นี บรรจุภณ
ั ท์ ่ีเป็ นขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระปองโลหะ อลูมิเนียม กล่องกระดาษ กระดาษ
ผิวมัน ซองพลาสติก อยล์อลูมิเนียม ถ้วยพลาสติกและอื่นๆ ด้วยเทคโนโลยีหลายชนิดเช่น ชนิดเลเซอร์ไม่ใช้หมก ชนิด
พิมพ์ดว้ ยหมกโดยไม่สมั ผัสพืนผิว ชนิดพิมพ์ผ่านริบบอนหมก ชนิดตลับหมก เป็ นต้น


ผลิตภัณ ร์ ะบบการพิมพ์ดิจิทลั กลุ่มเครื่องพิมพ์ มิติ จัดจําหน่าย และให้บริการพิมพ์ สําหรับสร้างชินงานจาก
ไ ล์ดิจิทัล สําหรับอุตสาหกรรมการแพทย์ในยุค คือ การให้บริการปรับเปลี่ยนไ ล์จากเครื่องสแกนชนิด
can
เป็ นไ ล์
วัตถุประสงค์เพื่อแสดงเป็ นภาพคุณภาพสูง บ่งชีบริเวณที่ปกติ หรือผิดปกติได้ชดั เจน และยังรวมถงการพิมพ์
โมเดลอวัยวะจากไ ล์
can ซ่งจะสนับสนุนการวิเคราะห์ การวิจยั และพั นาทางการแพทย์ดว้ ยเทคโนโลยีดิจิทลั


ผลิ ต ภั ณ ์ร ะบบการพิ ม พ์ดิ จิ ทั ล กลุ่ม เครื่อ งพิ ม พ์ล าเบลสติ ค เกอร์ร ะบบ i i al n e จั ด จํา หน่ า ย
เครื่องพิมพ์ลาเบลสติคเกอร์ระบบ
i i al n e ซ่งสามารถพิมพ์ลาเบลสติคเกอร์ดว้ ยเทคโนโลยีดิจิทัล คุณภาพสูง
คมชัดสวยงาม สีสนั สดใส ที่ความเร็วสูง และช่วยลดต้นทุนให้กบั โรงงานผูผ้ ลิตลาเบลสติคเกอร์


ส่วนที่ 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่นั ส์ จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําปี 2562)

การให้บริการหลังการขาย สินค้าทุกกลุ่มที่จาํ หน่ายครอบคลุมรวมถงการให้คาํ ปรกษาแนะนําการเลือกสเปคให้
ตรงตามความต้องการ การติดตังเครื่อง การฝกอบรม การบริการ และการบํารุงรักษาเครื่อง การรับประกัน เป็ นต้น


ผลิต ั

ระบบ มิ ดิจทิ ลั

1) เครื่องพิมพ์ระบบ Ink Jet (CIJ – Continuous InkJet) ใช้สาํ หรับพิมพ์
วัน ที่ ผ ลิ ต วัน ที่ ห มดอายุ และล็ อ ตนัม เบอร์ ลงบนสิ น ค้า ได้เกื อ บทุ ก
ประเภทพื นผิ ว เช่ น พลาสติ ก โลหะ แก้ว กระจก อลู มิ เนี ย ม ิ ล์ม
กระดาษ ไม้ และไม้สงั เคราะห์ รวมถงพืนผิวต่างๆ เช่น พืนผิวเรียบ ขรุ ขระ หรือ โค้ง
เว้า ทําให้เป็ นเทคโนโลยีการพิมพ์ท่ีปรับใช้งานได้หลากหลายและได้รบั ความนิยมสูง เหมาะสําหรับใช้งานกับ
สายพานการผลิตอัตโนมัติ ก่งอัตโนมัติ หรือติดตังใช้งานร่วมกับเครื่องจักรอื่น นอกจากนียังมีขอ้ เด่นคือ มีระบบ
ป้องกันหัว ีดอุดตัน ปรับใช้งานได้ทุกรูปแบบ มีหมกให้เลือกหลายสี หลากคุณสมบัติ ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ต่าํ
ประหยัดพลังงาน และมีหมกชนิดเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้เลือกใช้
2) เครื่ อ งพิ ม พ์ แ บบเลเซอร์ (Laser Printer) ใช้ส าํ หรับ พิ ม พ์วัน ที่ ผ ลิ ต วัน ที่ ห มดอายุ
และล็อตนัมเบอร์ ล ลงบนสินค้าประเภทพลาสติก แก้ว กระดาษ และสติคเกอร์ เป็ น
ระบบแสงเลเซอร์ท่ีใช้พลังงานความร้อนทําปฏิกิริยากับพืนผิวพิมพ์เป็ นตัวเลข ตัวอักษร
โดยไม่ตอ้ งใช้หมก ทํางานอัตโนมัติบนสายพานการผลิต โดยป้อนตัวเลขหรือตัวอักษรที่
ต้องการพิ มพ์ท่ี หน้าจอคอนโทรล และอัพเดทตามวัน เวลาจริง มี ข ้อเด่นคื อ
ประหยัดค่าใช้จ่าย ความเร็วสูง ช่วยเพิ่มประสิทธิ ภาพการผลิต และลดภาระ
การดูแล บํารุงรักษาระหว่างใช้งาน
3) เครื่องพิมพ์ระบบ Thermal Transfer ใช้สาํ หรับพิมพ์วนั ที่ผลิต วันที่หมดอายุ และล็อตนัมเบอร์ โลโก้ บาร์โคด
a ama i และ
o e ล ลงบน ิ ล์ม พลาสติก กระดาษ ที่ซ่งผิวเรียบ เครื่องพิมพ์ระบบ e mal
an e ใช้ค วามร้อ นของหัว พิ ม พ์ล ะลายหมกเพื่ อ พิ ม พ์ตัว เลข ตัว อัก ษร
ขนาดพืนที่พิมพ์ใหญ่สดุ 128 มม พิมพ์ขอ้ ความรายละเอียดได้อย่างถูกต้อง
และคมชัด สามารถระบุข ้อ ความที่ ต ้อ งการพิ ม พ์ท่ี ห น้า จอคอนโทรล และ
อัพ เดทตามวัน เวลาจริง ติ ดตังใช้งานกับ เครื่อ งบรรจุสิ น ค้าชนิ ด ซองได้ทุก
ประเภท มี ข ้ อ เด่ น คื อ เป็ นเทคโนโลยี ส ะอาด ไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด สารระเหย
คุณภาพสูง คมชัดอ่านง่าย สวยงาม พิมพ์ขอ้ มูลปริมาณมาก ๆ ได้เหมาะสม
ประหยัดค่าใช้จ่าย ความเร็วสูง
4) เครื่ อ งพิ ม พ์ ล าเบลสติ ค เกอร์ Digital UV Inkjet สามารถพิ ม พ์ ล าเบลสติ ค เกอร์ด ้ว ยเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
คุณภาพสูง คมชัดสวยงาม สีสนั สดใส ที่ความเร็วสูง ลงบนวัสดุต่าง ๆ เช่นกระดาษ พลาสติค อยล์ ลามิเนตลง
บนวัสดุมาตร านจากโรงงาน ประสิทธิภาพการยดเกาะดี สีมีความคงทนไม่ซีดจางง่าย และช่วยลดต้นทุนให้กบั
โรงงานผูผ้ ลิตลาเบลสติคเกอร์ และยังสามารถเพิ่มรูปแบบพิเ ษเพื่อดงดูดความสนใจให้กบั ผลิตภัณ ไ์ ด้เช่นการ
พิมพ์ลายนูนบนพืนผิว การพิมพ์ a ia le n o ma ion แบบตัวเลข ตัวอักษร กรา ิ ค a co e
oe
a ama i เป็ นต้น
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5) เครื่องพิมพ์แบบ 3 มิติ (3D Printer) เป็ นเครื่องพิมพ์ในการสร้างโมเดลหรือการขนรูปชินงานตามแบบเ พาะของ
ลูกค้า โดยพิมพ์ชินงานด้วยนํายาเรซิ่นที่มีประสิทธิภาพ และคุณภาพสูง ในการสร้างโมเดล มีพืนผิวชินงานที่เนียน
เรียบและคมชัดทุกจุด เหมาะกับงานพิมพ์เช่น การออกแบบบรรจุภณ
ั ผ์ ลิตภัณ ์ ทันตกรรม อุปกรณ์ช่วย ั ง จิว
เวลลี่ และยานยนต์ เป็ นต้น ปั จจุบนั บริษัท จําหน่ายและให้บริการงานพิมพ์แบบ มิติ สําหรับลูกค้าอุตสาหกรรม
และทั่วไปที่ตอ้ งการสร้างชินงานต้นแบบที่ตอ้ งการ และยังได้เพิ่มบริการใหม่สาํ หรับอุตสาหกรรมการแพทย์ในยุค
คือ การให้บริการปรับเปลี่ยนไ ล์จากเครื่องสแกนชนิด
can เป็ นไ ล์
วัตถุประสงค์เพื่ อ
แสดงเป็ นภาพคุณภาพสูง บ่งชีบริเวณที่ปกติ หรือผิดปกติได้ชดั เจน และยังรวมถงการพิมพ์โมเดลอวัยวะจากไ ล์
can ซ่งจะสนับสนุนการวิเคราะห์ การวิจยั และพั นาทางการแพทย์ดว้ ยเทคโนโลยีดิจิทลั

6)

เครื่องพิมพ์บรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์บรรจุภัณฑ์อื่นๆ ได้ แก่ เครื่อง ลุอกั ษรสําหรับงานพิมพ์ขา้ งบรรจุภณ
ั ช์ ิน
ใหญ่ ท่ีไม่เหมาะกับการลําเลียงบนสายพานการผลิต เครื่องพิมพ์แบบ อยล์รอ้ น ( o oil in e ) เครื่องพิมพ์ชนิด
ลูกกลิง เครื่องติด ลากความเร็วสูง เครื่องพิมพ์พร้อมติด ลาก ( in ppl a ele ) และชุดแสตมป์ วันที่ เป็ นต้น

7) อุปกรณ์ การพิมพ์ และวัสดุสิ้นเปลืองประเภทต่างๆ ได้แก่ นําหมกพิมพ์ นํายาผสมหมก นํายาล้างหมก ริบ
บอนหมก นํายาเรซิ่น ชุดกรอง และอะไหล่เครื่องอุปกรณ์ เครื่องพิมพ์แบบ an al ชุดลูกกลิงและ อยล์พิมพ์
วันที่ผลิต เป็ นต้น
2.2.2

การรับประกันสินค้า

บริษัท รับประกันความเสียหายหรือชํารุ ดของสินค้า ตามเงื่อนไขการรับประกันสินค้าที่บริษัท จําหน่ายหรือ
ติดตังให้แก่ลกู ค้าเป็ นระยะเวลา ปี หรือ เดือน สําหรับสินค้าประเภทเครื่อง และอะไหล่ตามลําดับ ซ่งสินค้าของบริษัท
ได้รบั การรับประกันมาจากผูผ้ ลิตสินค้าอีกทอดหน่งเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย ปี และ เดือนเช่นกัน
สําหรับงานโครงการ ภายหลังติดตังงานแล้วเสร็จ บริษัท มีการรับประกันผลงานหลังติดตัง โดยรับประกัน
สินค้าที่จาํ หน่ายตามเงื่อนไขการรับประกันเป็ นเวลา ปี ซ่งผูผ้ ลิตสินค้ามีการรับประกันสินค้าที่จาํ หน่ายให้แก่บริษัท
อย่างน้อย ปี เช่นเดียวกัน
ส่วนที่ 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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2.2.3

คลังสินค้าและการจัดส่งสินค้า แ้ ก่ลูกค้า
บริษัท มีคลังสินค้ารวม แห่ง โดย

คลังสินค้าหลัก ตังอยู่เลขที่
และ ซอย ูนย์วิจัย แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุ งเทพ พืนที่เช่า
รวม 2,482 ตารางเมตร ซ่งเช่าจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (รายละเอียดโปรดพิจารณาส่วนที่ ( 2) รายการระหว่าง
กัน) เพื่อใช้เป็ นพืนที่เก็บผลิตภัณ ว์ าล์ว และผลิตภัณ ร์ ะบบดับเพลิง ระบบปรับอากา ระบบสุขาภิบาลและผลิตภัณ ์
ระบบการพิมพ์ดิจิทลั รวมทังใช้เป็ นพืนที่การประกอบชินส่วนอุปกรณ์ตา่ งๆ ตามคําสั่งซือ


คลังสินค้าแห่งที่ 2 ตังอยู่ท่ี
หมู่ ถนนลําลูกกา ตําบลลําลูกกา อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี พืนที่รวม
80 ตารางเมตร ซ่งเช่ากับบุคคลภายนอกที่ให้บริการคลังสินค้าและไม่มีความเกี่ ยวข้องกับบริษั ท เพื่อใช้เป็ นพืนที่เก็ บ
สารเคมีอนั ตรายที่ส่งั ซือจากผูผ้ ลิต และรอการจัดส่งให้แก่ลกู ค้า หรือนําไปใช้ในงานโครงการติดตังระบบดับเพลิงให้แก่ลกู ค้า


คลังสินค้าแห่งที่ 3 ตังอยู่ท่ี ซอยมอเตอร์เวย์ แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุ งเทพมหานคร 10240 พืนที่รวม
1,875 ตารางเมตร ซ่งเช่ากับบุคคลภายนอกที่ให้บริการคลังสินค้าและไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เพื่อใช้เป็ นพืนที่เก็บ
ผลิตภัณ ว์ าล์ว และผลิตภัณ ร์ ะบบทําความเย็น (รายละเอียดสรุปสัญญาเช่าคลังสินค้า พิจารณาในส่วนที่ 1 การประกอบ
ธุรกิจ หัวข้อ ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ข้อย่อย 4.3.2 สัญญาเช่าและให้เช่าอาคารคลังสินค้า)


บริษัท จัดส่งสินค้าจากคลังสินค้าให้แก่ลกู ค้า (ค่าจัดส่งรวมอยู่ในราคาสินค้าแล้ว) โดยใช้รถบรรทุกขนส่งของ
บริษัท และรถบรรทุกขนาดต่างๆ ที่บริษัท ได้ว่าจ้างผูป้ ระกอบการขนส่งจากภายนอกที่ไม่มีความเกี่ ยวข้องใดๆ กับ
บริษัท ซ่งผ่านการคัดเลือกและขนทะเบียนผูข้ าย ( pp o e en o i
) กับบริษัท จํานวน 13 ราย นอกจากนี
บริษัท ได้ทาํ ประกันภัยสินค้าที่เก็บในคลังสินค้าเพื่อคุม้ ครองอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขนในระหว่างการเก็บสินค้าหรือการ
ปฏิ บัติงานโดยคุม้ ครองภัยต่างๆ เช่น ไ ไหม้ ้ าผ่า แผ่น ดินไหว ลมพายุ นําท่วม รวมถงอุบัติเหตุต่างๆ ที่ เกิดขนใน
คลังสินค้าที่สง่ ผลให้ทรัพย์สินเสียหาย ซ่งปั จจุบนั การประกันภัยครอบคลุมมูลค่าทรัพย์สินในสํานักงานใหญ่และสินค้าใน
คลังสินค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 1 รวมทังบริษัท มีการทําประกันภัยสินค้าที่ขนส่งในประเท สําหรับคําสั่งซือที่มี
มูลค่าสูง เพื่อคุม้ ครองความเสียหาย หรือ ความสูญเสียของสินค้าจากอุบตั ิเหตุ การยกขนสินค้าขนไปยังพาหนะที่ใช้ขนส่ง
และคุม้ ครองตลอดระยะเวลาที่สินค้านันอยู่บนพาหนะที่ใช้ขนส่ง โดยมีบริษัท เป็ นผูร้ บั ผลประโยชน์แต่เพียงผูเ้ ดียว และ
ตังแต่ปี
- ปั จจุบนั บริษัท ยังไม่มีประวัติการเคลมประกันภัยสินค้าที่เกิดจากเหตุการณ์รา้ ยแรงยกเว้นอุบตั ิเหตุท่ีเกิด
จากการเคลื่อนย้ายสินค้าในคลังสินค้า ซ่งความเสียหายแต่ละครังไม่เกิน
บาท
2.2.4

กระบวนการรับสินค้าเข้าเกบ นคลังสินค้าและการจัดส่งสินค้า แ้ ก่ลูกค้า
กระบวนการขัน้ ตอนการรับสินค้ าจากผู้ผลิตสินค้ า
1. เมื่อพนักงานคลังสินค้าได้รบั ใบตรวจรับสินค้าจากฝ่ ายจัดซือ จะจัดเตรียมบาร์โค้ดสินค้า สถานที่จดั วางสินค้า
2. เมื่อมีการส่งสินค้ามาที่คลังสินค้า พนักงานคลังสินค้าจะตรวจรับสินค้าตามรายละเอียดที่ได้รบั แจ้งจากแผนก
จัดซือ ติดบาร์โค้ดที่สินค้า จัดทําใบแจ้งรับสินค้า
3. พนักงานคลังสินค้าซ่งทําหน้าที่จดั เก็บสินค้า จะตรวจสอบประเภท สภาพสินค้า จํานวน และบาร์โค้ดกับใบแจ้ง
รับสินค้าว่าถูกต้องครบถ้วนตรงกัน จากนันนําสินค้าเข้าเก็บในคลังสินค้า จัดเรียงสินค้าที่รบั เข้าก่อนไว้ดา้ นนอก
และสินค้าที่รบั เข้าทีหลังจัดเรียงไว้ดา้ นใน เพื่อความสะดวกในการเบิกจ่ายต่อไป และบันทกสต็อค สินค้า พร้อม
ทังส่งรายละเอียดให้แก่ฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฝ่ ายจัดซือ และฝ่ ายบัญชี

1

บริษัทกําหนดทุนประกันภัยในแต่ละปี โดยพิจารณาจากมูลค่าทรัพย์สินตามงบการเงินงวดล่าสุดก่อนที่จะมีการทําประกันภัยนันๆ
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4. ในกรณีท่ีตรวจรับไม่ตรงตามการสั่งซือหรือมีสินค้าชํารุด เสียหาย พนักงานคลังสินค้าจะแจ้งข้อมูลมาที่ฝ่าย
จัดซือเพื่อให้ตรวจสอบ และดําเนินการแจ้งผูผ้ ลิต และ หรือ บริษัทที่รบั ประกันภัยสินค้าต่อไป
กระบวนการและขันตอนการเบิกสินค้าเ อ่ จัดส่ง แ้ ก่ลูกค้า
1. พนักงานจัดส่ง บันทกรายการจัดของ ( ic in i ) ส่งมอบให้แก่พนักงานคลังสินค้า เพื่อเตรียมสินค้าส่งมอบ
ให้แก่ลกู ค้า รวมทังทําหน้าที่ตรวจสอบรายชื่อลูกค้า ปริมาณสินค้า สถานที่ส่งมอบ เพื่อวางแผนเส้นทางการ
จัดส่งสินค้า ติดต่อประสานงานกับฝ่ ายการเงินเพื่อรับเอกสารที่ใช้ในการจัดส่งสินค้า
2. พนักงานจัดส่ง จัดทําใบควบคุมการขนส่งสินค้า เพื่อบันทกรายการในแต่ละเส้นทางการจัดส่งให้เรียบร้อย
ภายในเวลา
น ของทุกวันทําการ เพื่อให้ฝ่ายขายมีขอ้ มูลประสานงานกับลูกค้าในการแจ้งช่วงเวลา
โดยประมาณที่สินค้าจะส่งถง
3. ในกรณีการขนส่งสินค้าเร่งด่วน หรือการจองเวลาจัดส่งสินค้าล่วงหน้า พนักงานจัดส่งจะรับใบแจ้งการจัดส่ง
สินค้าจากพนักงานขาย และทําหน้าที่ประสานงานกับผูใ้ ห้บริการขนส่งตามรายชื่อที่บริษัท ได้อนุมตั ิไว้ โดย
แจ้งผูใ้ ห้บ ริการขนส่งถงกําหนดเวลาในการเข้ารับ สินค้า ณ คลังสิน ค้า กําหนดเวลาในการส่งมอบ และ
เส้นทางในการส่งมอบสินค้าให้ลกู ค้า และจัดทําใบควบคุมการขนส่งสินค้า
4. พนักงานจัดส่ง ส่งเอกสารที่ใช้ในการจัดส่งสินค้า รวมทังใบควบคุมการขนส่งสินค้าให้พนักงานขับรถ/พนักงาน
ส่งของโดยพนักงานขับรถ พนักงานส่งของตรวจสอบประเภทผลิตภัณ ์ จํานวนสินค้ากับรายละเอียดเอกสารที่
ใช้ในการจัดส่ง และเซ็นชื่อผูร้ บั สินค้าในสําเนาส่วนของคลังสินค้า จากนันนําสินค้าออกจากพืนที่เตรียมจ่ายขน
รถตามเส้นทางที่ได้วางแผนไว้ และจัดส่งสินค้าตามเส้นทาง ชีแจงและทบทวนรายการสินค้าที่สง่ มอบกับเอกสาร
ที่ ใช้ในการจัดส่งกับลูกค้า และให้ลูกค้าเซ็ นชื่ อผู้รับสิ นค้าในเอกสารที่ ใช้ในการจัดส่ ง จากนันนําเอกสาร
ประกอบด้วยเอกสาร อาทิ ต้น บับใบวางบิล สําเนาใบกํากับภาษี กลับคืนจากลูกค้าและนําส่งให้พนักงานจัดส่ง
เพื่อทําหน้าที่รวบรวมเอกสารให้ฝ่ายการเงินติดตามการชําระเงินตามระเบียบปฏิบตั ิทางการเงินและบัญชีตอ่ ไป
2.2.5

คุ

า และมาตรฐานผลิต ั

ทีจ่ าํ น่า

บริษัท ให้ความสําคัญกับคุณภาพและมาตร านของสินค้าที่จดั จําหน่าย เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพและ
ความปลอดภัยของสินค้า ว่าเป็ นไปตามข้อกําหนดที่ลกู ค้าได้ตกลงไว้กับบริษัท โดยสินค้าที่บริษัท จัดจําหน่ายส่วน
ใหญ่ผ่านการรับรองมาตร าน UL ( n e i e a o a o ie ) 2 และ หรือมาตร าน FM ( ac o
al) 3 และ หรือ
มาตร าน BS ( i i an a ) 4 และ หรื อ มาตร าน ( ai n ial an a ) 5 และ หรื อ มาตร าน
( opean an a ) และ หรือ มาตร าน 6 สําหรับสินค้าว่าจ้างผลิตภายใต้แบรนด์ข องบริษั ท จะผลิ ตภายใต้
มาตร าน BS หรือ
n e na ional รวมทังระบบงานทุกระบบของบริษัทผ่านการรับรองมาตร าน
15
2

3
4
5
6

n e i e a o a o ie (UL) มาตร านความปลอดภั ย โดย n e i e a o a o ie nc ( ) ซ่ ง เป็ นองค์ก รอิ ส ระที่ ไม่ แ สวงหาผลกํา ไรในประเท
สหรั อเมริกา เป็ นผูด้ าํ เนินการทดสอบผลิตภัณ ์ จัดทํามาตร านด้านความปลอดภัย และให้การรับรองความปลอดภัยของสินค้า
ac o
al ( ) หน่วยงานที่ทาํ การทดสอบอุปกรณ์ปอ้ งกันและระงับอัคคีภยั ของกลุม่ ประกันภัยในประเท สหรั อเมริกา
i i an a (BS) มาตร านความปลอดภัย โดยสถาบันมาตร านแห่งประเท สหราชอาณาจักร ( e i i an a n i ion หรือ )
ai n ial an a ( ) มาตร านผลิตภัณ อ์ ตุ สาหกรรม การรับรองคุณภาพผลิตภัณ โ์ ดยสํานักงานมาตร านผลิตภัณ อ์ ตุ สาหกรรมของประเท ไทย
เป็ นสถาบันอิสระที่ทาํ การทดสอบอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภยั ที่รบั รองความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือในด้านการป้องกันอัคคีภยั และความปลอดภัย
ประเท เยอรมัน
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2.3
2.3.1

การตลาดและการแข่งขัน
าวะอุตสา กรรมและแนว น้มอุตสา กรรม

บริษัท ประกอบธุรกิจนําเข้าและจําหน่ายผลิตภัณ ร์ ะบบดับเพลิง ผลิตภัณ ร์ ะบบปรับอากา และสุขาภิบาล
ผลิตภัณ ร์ ะบบทําความเย็น และผลิตภัณ ร์ ะบบการพิมพ์ดิจิทัล สําหรับอุตสาหกรรม รวมทังให้บริการให้คาํ ปรกษา
ออกแบบ และติดตังระบบดับเพลิงให้กับงานโครงการต่างๆ โดยสินค้าส่วนใหญ่ ท่ีเกี่ยวข้องกับวิ วกรรมอาคาร เช่น ระบบ
ดับเพลิง ระบบปรับอากา ระบบสุขาภิบาล และระบบทําความเย็น กว่าร้อยละ ของรายได้จากการขาย จําหน่ายให้แก่
กลุ่มลูกค้าผูร้ บั เหมาซ่งส่วนใหญ่เป็ นผูร้ บั เหมาก่อสร้างงานอาคาร งานภาครั หรือโรงงานต่างๆ ได้แก่ อาคารสํานักงาน
คอนโดมิเนียม โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า โครงการรถไ ้า โรงงานอุตสาหกรรม และห้องเย็น เป็ นต้น ทําให้การดําเนิน
ธุรกิ จของบริษั ท มี ความสัมพัน ธ์โดยตรงกับ การเติบ โตของอุตสาหกรรมก่อ สร้าง ซ่งเป็ น อุตสาหกรรมที่ มี การเติบ โต
สอดคล้องกับการเติบโตของเ รษ กิจ หรือการเติบโตของผลิตภัณ ม์ วลรวมภายในประเท ( o ome ic o c
) แต่จะมีความผันผวนมากกว่า กล่าวคือ เมื่อเ รษ กิจเริ่มขยายตัว การก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ จะขยายตัวได้
มากและเร็วกว่า แต่เมื่อเ รษ กิจเริ่มชะลอตัว การก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ จะชะลอตัวลงเร็วกว่า และสอดคล้องกับ
พืนที่ได้รบั อนุญาตให้ก่อสร้างในแต่ละปี
เ ร ฐกิจ ท ตรมาสทีส่ ามของปี 2562 และแนว น้มปี 2562-2563
สํานักงานสภาพั นาการเ รษ กิจและสังคมแห่งชาติ ขอแถลงตัวเลขผลิตภัณ ม์ วลรวมในประเท (
ไตรมาสที่สามของปี
และแนวโน้มปี
โดยมีรายละเอียด ดังนี

) ใน

เ ร ฐกิจ ท น ตรมาสทีส่ ามของ 2562
เ รษ กิจไทยในไตรมาสที่สามของปี 2562 ขยายตัวร้อยละ ปรับตัวดีขนจากการขยายตัวร้อยละ ในไตรมาส
ก่อนหน้า (
) และเมื่อปรับผลของ ดูกาลออกแล้ว เ รษ กิจไทยในไตรมาสที่สามของปี
ขยายตัวจากไตรมาส
ที่สองของปี
ร้อยละ ( o
) รวม เดือนแรกของปี 2562 เ รษ กิจไทยขยายตัวร้อยละ
ด้านการ ้จ่า มีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวในเกณ ด์ ีของการบริโภคภาคเอกชน และการเร่งตัวขนของ
การลงทุนภาคเอกชน และการใช้จ่ายของรั บาล ในขณะที่ปริมาณการส่งออกสินค้าลดลง ตามการชะลอตัวของเ รษ กิจ
โลกและผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้า
การบริ ค าคเอก น ขยายตัวในเกณ ด์ ี ร้อยละ ต่อเนื่องจากการขยายตัวร้อยละ ในไตรมาสก่อนหน้า
โดยได้รบั ปั จจัยสนับสนุนจากอัตราดอกเบีย อัตราเงินเ ้อ และอัตราการว่างงานที่ยงั อยู่ในระดับตํ่า รวมทังการปรับตัวดีขน
ของราคาสินค้าเกษตร และการดําเนินมาตรการดูแลผูม้ ีรายได้นอ้ ยของภาครั การขยายตัวของการใช้จ่ายภาคครัวเรือน
ในไตรมาสนี สอดคล้องกับการขยายตัวต่อเนื่องของเครื่องชีด้านการใช้จ่ายสําคัญๆ โดยเ พาะดัชนีปริมาณการใช้ไ ้า
ภาคครัวเรือนดัชนีปริมาณการจําหน่ายนํามันเบนซิน แกสโซ อล์ และนํามันดีเซล และดัชนีปริมาณการนําเข้า สินค้าหมวด
สิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม ซ่งขยายตัวร้อยละ ร้อยละ และร้อยละ ตามลําดับ ในขณะที่ยอดขายรถยนต์น่ งั ส่วนบุคคล
ปรับตัวลดลงร้อยละ ความเชื่อมั่นของผูบ้ ริโภคเกี่ยวกับภาวะเ รษ กิจโดยรวมอยู่ท่ีระดับ
เทียบกับระดับ
ในไตรมาสก่อนหน้า
การ ้จ่า เ อ่ การอุป คของรัฐบาล ขยายตัวร้อยละ เร่งขน จากการขยายตัวร้อยละ ในไตรมาสก่อนหน้า
อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายรวมในไตรมาสนีอยู่ท่ีรอ้ ยละ
(สูงกว่าอัตราเบิกจ่ายร้อยละ
ในไตรมาส
เดียวกันของปี ก่อน)
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การลงทุ น รวม เพิ่ มขนร้อยละ เร่งขน จากการขยายตัวร้อยละ ในไตรมาสก่ อนหน้า โดยการลงทุ น
าคเอก นขยายตัวร้อยละ เร่งขนจากการขยายตัวร้อยละ ในไตรมาสก่อนหน้า เป็ นผลจากการลงทุนในเครื่องมือ
เครื่องจักรที่ขยายตัวร้อยละ ในขณะที่การลงทุนในสิ่งก่อสร้างทรงตัว ส่วนการลงทุน าครัฐเพิ่มขนร้อยละ เร่งขน
จากการเพิ่มขนร้อยละ ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการลงทุนของรั บาลขยายตัวร้อยละ และการลงทุนของรั วิสาหกิจ
เพิ่มขนร้อยละ สําหรับอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนในไตรมาสนีอยู่ท่ีรอ้ ยละ
เทียบกับอัตราเบิกจ่าย
ร้อยละ
ในไตรมาสก่อนหน้า และร้อยละ
ในช่วงเดียวกันของปี ก่อน
ในด้านภาคการค้าต่างประเท การส่งออกสินค้า มีมลู ค่า
ล้านดอลลาร์สหรั ทรงตัว เทียบกับการลดลง
ร้อยละ ในไตรมาสก่อนหน้า โดยปริมาณการส่งออกลดลงร้อยละ และราคาส่งออกเพิ่มขนร้อยละ กลุ่มสินค้า
ส่งออกที่มูลค่าข า ตัว เช่นนําตาล (ร้อยละ ) ชินส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์ (ร้อยละ ) รถกระบะและรถบรรทุก
(ร้อยละ ) รถจักรยานยนต์ (ร้อยละ ) เครื่องปรับอากา (ร้อยละ ) และผลไม้ (ร้อยละ ) เป็ นต้น กลุ่มสินค้า
ส่ งออกที่มู ลค่ าลดลง เช่น ข้าว (ลดลงร้อยละ ) มันสําปะหลัง (ลดลงร้อยละ ) ยางพารา (ลดลงร้อยละ )
แผงวงจรรวมและชินส่วน (ลดลงร้อยละ ) เครื่องจักรและอุปกรณ์ (ลดลงร้อยละ ) ผลิตภัณ ย์ าง (ลดลงร้อยละ )
รถยนต์น่ งั (ลดลงร้อยละ ) ชินส่วนและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (ลดลงร้อยละ ) ผลิตภัณ ป์ ิ โตรเลียม (ลดลงร้อยละ
) และเคมีภัณ ์ (ลดลงร้อยละ ) เป็ นต้น การนําเข้าสินค้า มีมูลค่า
ล้านดอลลาร์สหรั ลดลงร้อยละ
(ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็ นไตรมาสที่สาม) เทียบกับการลดลงร้อยละ ในไตรมาสก่อนหน้า โดยปริมาณการนําเข้าลดลง
ร้อยละ เทียบกับการลดลงร้อยละ ในไตรมาสก่อนหน้า ซ่งเป็ นการลดลงของปริมาณการนําเข้าในหมวดวัตถุดิบและ
สินค้าขันกลางร้อยละ สอดคล้องกับการลดลงของการส่งออก ขณะที่ราคานําเข้าปรับตัวลดลงร้อยละ เทียบกับการ
ลดลงร้อยละ ในไตรมาสก่อนหน้า
การข า ตัวของมูลค่าการส่งออกและเ ร ฐกิจของประเท สําคัญ
การส่ ง ออก
ประเท

2561

2562

2561

2562
ตํ่า สุ ด นรอบ

ส รัฐ
ูร น
ญี่ปนุ่
จีน
อิ น เดี

ทั งปี
7.8
8.7
5.7
9.9
8.5

Q1
1.3
-4.3
-5.7
1.3
6.7

Q2
-3.2
-3.6
-6.2
-1.0
-1.2

Q3
-1.8
-1.6
-1.3
-0.4
-3.8

ทั งปี
2.9
1.9
0.8
6.6
7.4

Q1
2.7
1.3
0.9
6.4
5.8

Q2
2.3
1.2
0.9
6.2
5.0

Q3
2.0
1.2
1.3
6.0
-

อิน ดนีเ ี

6.7

-8.2

-8.9

-6.9

5.2

5.1

5.1

5.0

เกา ลี ต้

5.4

-8.5

-8.6

-12.2

2.7

1.7

2.0

2.0

9 ตรมาส ตังแต่ Q3/60
-

7.5

-4.0

-4.2

0.0

4.1

2.8

2.3

2.4

-

13.3

5.2

9.0

10.7

7.1

6.8

6.7

7.3

-

ท
เวี ดนาม

12 ตรมาส ตังแต่ Q4/59
111 ตรมาส ตังแต่ Q1/35
Q2) ตํ่าสุด นรอบ 25 ตร
มาส ตังแต่ Q2/56

ด้านการผลิต การผลิตสาขาเกษตรกรรมกลับมาขยายตัว การผลิตสาขาที่พกั แรมและบริการด้านอาหารขยายตัว
เร่งขน การผลิตสาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้าขยายตัวต่อเนื่อง ในขณะที่การผลิตสาขาการขายส่ง การขายปลีก และ
การซ่อม สาขาก่อสร้าง และสาขาไ ้า กาซ ชะลอตัวลงจากไตรมาสก่อนหน้า ส่วนสาขาอุตสาหกรรมปรับตัวลดลง
ต่อเนื่อง

ส่วนที่ 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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สาขาเก ตรกรรม การป่ าไม้ และการประมง ขยายตัวร้อยละ ปรับตัวดีขนจากการลดลงร้อยละ ในไตรมาส
ก่อนหน้า สอดคล้องกับการเพิ่มขนของดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรร้อยละ โดยผลผลิตสินค้าเกษตรสําคัญที่เพิ่มขน ได้แก่
ยางพารา (ร้อยละ ) มันสําปะหลัง (ร้อยละ ) และปาล์มนํามัน (ร้อยละ ) เป็ นต้น ส่วนผลผลิตพืชเกษตรสําคัญที่
ลดลง เช่น ข้าวเปลือก (ลดลงร้อยละ ) และข้าวโพดเลียงสัตว์ (ลดลงร้อยละ ) เป็ นต้น ด้านหมวดประมงขยายตัว
ร้อยละ ในขณะที่หมวดป ุสตั ว์ลดลง ร้อยละ ดั นีราคาสินค้าเก ตรเพิ่มขนร้อยละ เร่งขนจากการขยายตัว
ร้อยละ ในไตรมาสก่อนหน้า และเป็ นการเพิ่มขนเป็ นไตรมาสที่สองติดต่อกัน โดยเ พาะราคาข้าวเปลือก (ร้อยละ )
ราคาสุกร (ร้อยละ ) และราคากลุ่มไม้ผล (ร้อยละ ) เป็ นต้น การเพิ่มขนของทังดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรและดัชนี
ราคาสินค้าเกษตร ส่งผลให้ดั นีรา ด้เก ตรกร ด รวมเพิ่มขนร้อยละ 3.5
สาขาการผลิตอุตสา กรรม ปรับตัวลดลง ร้อยละ ต่อเนื่องจากการลดลงร้อยละ ในไตรมาสก่อนหน้า
สอดคล้องกับการลดลงของการส่งออกที่ได้รบั ผลกระทบจากการชะลอตัวของเ รษ กิจโลกและมาตรการกีดกันทางการค้า
ดั นีผลผลิตอุตสา กรรม ที่มีสัดส่วนการส่งออก น ่วงร้อ ละ 30 - 60 และดั นีผลผลิตอุตสา กรรม
การผลิตเ ่อการส่งออก สัดส่วนส่งออกมากกว่าร้อ ละ 60) ลดลงร้อยละ และดั นีผลผลิตอุตสา กรรมกลุ่ม
การผลิตเ ่อบริ ค า นประเท สัดส่วนส่งออกน้อ กว่าร้อ ละ 30) ลดลงร้อยละ อัตราการ ้กาํ ลังการ
ผลิตเ ลี่ อยู่ท่ีรอ้ ยละ
ลดลงจากร้อยละ
ในไตรมาสก่อนหน้า และร้อยละ
ในไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
ดั นี ผลผลิตอุตสา กรรมสําคั ญ ที่ลดลง เช่น การผลิตยานยนต์ (ลดลงร้อยละ ) การผลิตผลิตภัณ ์ ปิ โตรเลียม
(ลดลงร้อยละ 7.4) และการผลิตผลิตภัณ ย์ างอื่นๆ (ลดลงร้อยละ ) เป็ นต้น ดั นี ผลผลิตอุตสา กรรมสําคัญ ที่
เ ิ่มขน เช่น การต้ม การกลั่น และการผสมสุรา (ร้อยละ ) การผลิตพลาสติกและยาง (ร้อยละ ) และการผลิตสัตว์นาํ
และผลิตภัณ ส์ ตั ว์นาสด
ํ แช่เย็นหรือแช่แข็ง (ร้อยละ ) เป็ นต้น
สาขาที่ ักแรมและบริการด้านอา าร ขยายตัวในเกณ ส์ งู ร้อยละ เร่งขนจากการขยายตัวร้อยละ ใน
ไตรมาสก่ อ นหน้ า ตามการขยายตั ว ในเกณ ์ สู ง ของจํา นวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งประเท โดยในไตรมาสนี มี จ ํา นวน
นักท่องเที่ วต่างประเท 9.7 ล้านคน เ ่มิ ขนร้อ ละ 7.2 ปรับตัวดีขนจากการขยายตัวร้อยละ ในไตรมาส ก่อนหน้า
ส่งผลให้ในไตรมาสนีมีรา รับรวมจากการท่องเที่ ว 738.5 ันล้านบาท เ ่มิ ขนร้อ ละ 2.5 ชะลอลง จากการขยายตัว
ร้อยละ ในไตรมาสก่อนหน้า ประกอบด้วย ( ) รา รับจากนักท่องเที่ วต่างประเท 476.7 ันล้านบาท เ ิ่มขน
ร้อ ละ 5.8 โดยรายรับจากนักท่องเที่ยวจากประเท สําคัญที่ยงั ขยายตัวสูง ประกอบด้วย จีน อินเดีย ญี่ปนุ่ เกาหลีใต้ และ
ไต้หวัน เป็ นต้น และ ( ) รา รับจากนั กท่องเที่ ว าว ท 261.8 ันล้านบาท ลดลงร้อ ละ 3.0 อัตราการเข้า ัก
เ ลี่ อ ู่ท่ีร้อ ละ 64.08 ลดลงจากร้อยละ
ในไตรมาสก่อนหน้า และ ลดลงจากร้อยละ
ในไตรมาสเดียวกัน
ของปี ก่อน
สาขาการขนส่งและสถานที่เกบสินค้า ขยายตัวร้อยละ 2.5 เร่งขนจากการขยายตัวร้อยละ 2.3 ในไตรมาส
ก่อนหน้า ตามการขยายตัวเร่งขนของบริการขนส่งผูโ้ ดยสาร เป็ นสําคัญ โดยบริการขนส่งทางบกและท่อลําเลียงขยายตัว
ร้อยละ 4.2 เร่งขนจากการขยายตัวร้อยละ 3.8 ในไตรมาสก่อนหน้า และบริการขนส่งทางอากา ขยายตัวร้อยละ 2.5 เร่งขน
จากการขยายตัวร้อยละ 1.2 ในไตรมาสก่อนหน้า ในขณะที่บริการขนส่งทางนําลดลงร้อยละ 3.0 ส่วนบริการสนับสนุนการ
ขนส่งและบริการไปรษณียข์ ยายตัวต่อเนื่องร้อยละ 3.9 และร้อยละ 1.6 ตามลําดับ
เสถี ร า ทางเ ร ฐกิจ ยังอยู่ในเกณ ด์ ี โดยอัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับตํ่าที่รอ้ ยละ 1.1 อัตราเงินเ ้อ
ทั่วไปเ ลี่ยอยู่ท่ีรอ้ ยละ 0.6 บัญชีเดินสะพัดเกินดุล 9.1 พันล้านดอลลาร์สหรั (2.8 แสนล้านบาท) หรือคิดเป็ นร้อยละ 6.8
ของ
เงินทุนสํารองระหว่างประเท ณ สินเดือนกันยายน
อยู่ท่ี
พันล้านดอลลาร์สหรั และหนีสาธารณะ
ณ สินเดือนกันยายน
มีมลู ค่าทังสิน
พันล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
ของ
ส่วนที่ 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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แนว น้มเ ร ฐกิจ ท ปี 2562
เ รษ กิจไทยปี
คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.6 โดยมูลค่าการส่งออกสินค้าจะลดลงร้อยละ 2.0 การบริโภค
ภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ และร้อยละ ตามลําดับ อัตราเงินเ ้อทั่วไปเ ลี่ยอยู่ท่ีรอ้ ยละ
และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ ของ
แนว น้มเ ร ฐกิจ ท ปี 2563
เ รษ กิจไทยปี

คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ

-

โดยมีแรงสนับสนุนสําคัญ ประกอบด้วย

( ) แนวโน้มการขยายตัวในเกณ ท์ ่ีน่าพอใจของอุปสงค์ภายในประเท ทังในด้านการใช้จ่ายภาคครัวเรือน และ
การลงทุนภาครั และเอกชน
( ) การปรับตัวดีขนอย่างช้าๆ ของการส่งออกภายใต้แนวโน้มการปรับตัวดีขน อย่างช้าๆ ของเ รษ กิจโลก และ
การปรับตัวของภาคการส่งออกต่อมาตรการกีดกันทางการค้าที่จะมีความชัดเจนมากขน
( ) การดําเนินมาตรการขับเคลื่อนเ รษ กิจของภาครั และ
( ) การปรับตัวดีขนของภาคการท่องเที่ยวทังนี คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะขยายตัวร้อยละ การบริโภค
ภาคเอกชน และการลงทุน รวมขยายตัวร้อยละ และร้อยละ ตามลําดับ อัตราเงินเ ้อทั่วไปเ ลี่ยอยู่
ในช่วงร้อยละ - และ บัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ ของ
รา ละเอี ดของการประมา การเ ร ฐกิจ นปี 2563 ในด้านต่างๆ มีดงั นี
1. การ ้จ่า เ ่ออุป คบริ ค ( ) การ ้จ่า เ ่อการอุป คบริ ค าคเอก น คาดว่าจะขยายตัว
ร้อยละ 3.7 ชะลอลงจากร้อยละ 4.3 ในปี 2562 โดยเป็ นการชะลอตัวจาก านการขยายตัวสูงโดยเ พาะ ในช่วงคร่งแรก
ของปี 2562 ซ่งการบริโภคในหมวดสินค้าคงทนประเภทรถยนต์ท่ีมีการขยายตัวสูง อย่างไรก็ตาม การบริโภคภาคเอกชนมี
แนวโน้มที่จะขยายตัวในเกณ ด์ ี โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากอัตราดอกเบีย อัตราเงินเ ้อ และอัตราการว่างงานที่อยู่ใน
ระดับตํ่า และการดําเนินนโยบายของภาครั เพื่อช่วยเหลือผูม้ ีรายได้นอ้ ยและเกษตรกร และ ( ) การ ้จ่า เ ่อการ
อุป ค าครัฐบาล คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.6 เร่งขนจากร้อยละ 2.2 ในปี 2562 สอดคล้องกับกรอบวงเงินงบรายจ่าย
ประจําภายใต้งบประมาณประจําปี งบประมาณ 2563 ที่เพิ่มขน ร้อยละ 3.9 จากปี งบประมาณ 2562
2. การลงทุ น รวม คาดว่าจะขยายตัว ร้อ ยละ เร่งขนจากร้อ ยละ ในปี
โดยคาดว่า การลงทุน
ภาครั จะขยายตัวร้อ ยละ เร่งขนจากร้อยละ ในปี
สอดคล้อ งกับ กรอบวงเงิน งบรายจ่ าย ลงทุน ภายใต้
งบประมาณประจําปี งบประมาณ
ที่เพิ่มขนร้อยละ
จากปี งบประมาณ
ส่วนการลงทุนภาคเอกชน คาดว่า
จะขยายตัวร้อยละ เร่งขนจากร้อยละ ในปี
โดยได้รบั แรงสนับสนุนจาก ปั จจัยพืน านด้านการลงทุนที่อยู่ใน
เกณ ด์ ี ทังในด้านการเพิ่มขนของมูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุน โดยเ พาะมูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุน
ในพืนที่เขตพั นาพิเ ษภาคตะวันออก ( ) รวมทังการลงทุน ภายใต้โครงการร่วมลงทุนระหว่างภาครั และภาคเอกชน
( ) และแนวโน้มการย้าย านการผลิตของนักลงทุน ต่างชาติเพื่อลดผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้าที่มีความ
รุนแรงมากขนตลอดช่วงปี
ภายใต้การดําเนินมาตรการสนับสนุนการลงทุนของภาครั เพื่อรองรับการย้าย านการผลิต
ของนักลงทุนที่มีความชัดเจนมากขน
3. มูลค่าการส่งออกสินค้า นรู ปเงินดอลลารส รั ฐ คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.3 ปรับตัวดีขนจาก การ
ลดลงร้อยละ 2.0 ในปี 2562 โดยคาดว่าปริมาณการส่งออกสินค้าจะเพิ่มขนร้อยละ 2.4 ปรับตัวดีขนจาก การลดลงร้อยละ 2.3
ในปี 2562 ตามแนวโน้มการขยายตัวดีขนอย่างช้า ๆ ของเ รษ กิจและปริมาณการค้าโลก และการปรับตัวของการส่งออก
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ต่อมาตรการกีดกันทางการค้าที่มีแนวโน้มชัดเจนมากขน เมื่อรวมกับการส่งออก บริการที่ยงั มีแนวโน้มขยายตัวในเกณ ด์ ี
ต่อเนื่องจากคร่งหลังของปี 2562 ตามแนวโน้มการขยายตัวเร่งขนของ รายรับและจํานวนนักท่องเที่ยวต่างประเท คาดว่า
จะส่งผลให้ปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการเพิ่มขน ร้อยละ 3.5 ปรับตัวดีขนจากการลดลงร้อยละ 1.4 ในปี 2562
ที่มา สํานักงานสภาพั นาการเ รษ กิจและสังคมแห่งชาติ |

พ จิกายน 2562 (ตัดย่อบทความโดยธรรมนูญ ต )

1) ธุรกิจระบบดับเ ลิง ปรับอากา และสุขา บิ าล
สภาวะตลาดของธุรกิจระบบดับเพลิงและปรับอากา ยังคงทรงตัว โดยกลุ่มลูกค้าหลักที่เป็ นผูร้ บั เหมายังคงมี
โครงการในมือส่วนใหญ่เป็ นคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพและปริมณ ล โดยเ พาะคอนโดมิเนียมแนวเขตรถไ ้า และ
กรุงเทพชันใน ยังได้รบั ความนิยม งานในส่วนโครงการของภาคอุตสาหกรรมเริ่มมีการ ื นตัวบ้าง ส่วนงานภาครั ยังคง
อยู่ในระยะดําเนินการ คาดว่าจะเริ่มทยอยส่งมอบงานโครงการของภาครั ตังแต่ปี 2562 ในปริมาณที่มากขน คาดการณ์
ว่าแนวโน้มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในเขต กรุงเทพ และปริมณ ลยังมีแนวโน้มที่ดี และมีทยอยเปิ ดตัวโครงการใหม่ โดย
จะเน้นกลุ่มลูกค้าตลาดกลาง-บน มากขน แต่มีปัจจัยลบบ้างในเรื่องของอัตราดอกเบียที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขน รวมทังการ
จํากัดสินเชื่อตลอดจนการควบคุมอัตราเงินดาวน์ของธนาคารแห่งประเท ไทยที่จะกําหนดให้ผซู้ ือบ้านหลังที่สอง และ
บ้านที่มีมลู ค่ามากกว่า 10 ล้านบาท ต้องจ่ายเงินดาวน์ไม่นอ้ ยกว่า 20%
สา งานขา ระบบปรับอากา และอุปกร ดับเ ลิง : ภาพรวมของปี
มียอดขายรวมทัง 2ระบบ
เพิ่มขนจากปี
โดยสัดส่วนคือยอดขายอุปกรณ์ในระบบดับเพลิงลดลงเล็กน้อย แต่มียอดขายในระบบปรับอากา
เพิ่ ม ขนจากปี ท่ี ผ่ า นมา สาเหตุ เนื่ อ งจากในปี ท่ี ผ่ า นมา การขยายตัว ของงานก่ อ สร้า งคอนโดมิ เนี่ ย มและโรงงาน
อุต สาหกรรมลดลง จงทํา ให้ค วามต้อ งการในการใช้อุป กรณ์ ดับ เพลิ ง ลดลงตามไปด้ว ย แต่ ง านในส่ ว นของกลุ่ม
โรงพยาบาลและโรงแรมขนาดใหญ่มีการขยายตัวเพิ่ม ซ่งกลุม่ เหล่านีมีความต้องการใช้อปุ กรณ์ระบบปรับอากา เพิ่มขน
ตามไปด้วย จงทําให้มียอดขายจากงานในระบบปรับอากา เพิ่มขน และอีกหน่งสาเหตุท่ีทาํ ให้ยอดขายเพิ่มขนก็คือ ใน
ปั จจุบนั ค่าแรงของผูใ้ ช้แรงงานเพิ่มขน ทําให้ลกู ค้าในกลุ่มผูต้ ิดตังท่อดับเพลิงและท่อนําเย็นในระบบปรับอากา หันมา
ใช้วิธีการติดตังท่อแบบ oo e co plin แทนการเชื่อม ซ่งทําให้การติดตังได้เร็ว ประหยัดเวลาและใช้คนลดลง ดังนัน
จงทําให้มียอดขายในส่วน oo e o plin เพิ่มขน และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขนอย่างต่อเนื่องในปี 2563
สา งานขา ระบบดับเ ลิง ครงการอุตสา กรรม : ยอดขายในงานติดตังของโครงการ ลดลงเล็กน้อย
เทียบจากปี ท่ีผ่านมา เนื่องจากมีหลายโครงการที่รอสินค้าเข้าจากผูผ้ ลิตต่างประเท เพื่อส่งมอบให้ลกู ค้า และรอความ
พร้อ มของงานก่อ สร้างและความพร้อมของพื นที่ เพื่ อ เข้าดําเนิ น การติ ดตังและส่งมอบงาน คาดว่าในปี 2563 จะมี
ยอดขายที่เติบโตขน จากงานค้างส่งมอบทังโครงการภาคเอกชนและภาครั หลายโครงการ และบริษัทได้รบั งานติดตัง
เข้ามาเพิ่มเติมหลายโครงการ โดยเ พาะส่วนงานขายระบบกาซดับเพลิงซ่งมีโครงการในมือรอติดตังหลายโครงการ
ส่วนงานบริการตรวจสอบระบบดับเพลิงมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี จากการทําสัญญางานบริการที่เพิ่มขนหลังจากหมด
ระยะเวลาการรับประกันงานโครงการที่บริษัทได้ติดตัง ซ่งมีแนวโน้มที่งานบริการจะเพิ่มสูงขนในทุกๆ ปี
สา งานขา ระบบดั บ เ ลิ ง ครงการปิ ตรเคมี คั ล และ รง ้ า : แผนกโครงการปิ โตรเคมี คัล และ
โรงไ ้า ภาพรวมของปี
มียอดขายรวมทัง ตลาดเพิ่มขนจากปี
โดยสัดส่วนยอดขายในส่วนของกล้อง
วงจรปิ ดและระบบแลนของโรงผลิตไ ้าบางปะกงเพิ่มขน 30%- และมียอดค้างส่งที่จะจัดส่งให้แล้วเสร็จประมาณ
ภายในปี
นอกจากนี ยังมี งานโครงการระหว่างการติดตังอยู่จ าํ นวนหน่ ง และอยู่ในระหว่างการติด ตาม
โครงการขนาดใหญ่ท่ีจะเริ่มประมูลในปี 2562 ซ่งมีโอกาสขยายตัวได้มากขนในปี 2562 เนื่องจากอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี
จะมีการลงทุนขยายโรงงานและปรับปรุงอุปกรณ์ระบบดับเพลิงเพิ่มเติมในระยะถัดไป
ส่วนที่ 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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2) ธุรกิจระบบทําความเ น
สําหรับสภาวะตลาดเครื่องทําความเย็น ในปี นียังมีการแข่งขันที่รุนแรง โดยเ พาะการเข้ามาของผูเ้ ล่นรายใหม่
จากประเท จีน ซ่งสามารถนําสินค้าที่มีราคาถูกและมีคณ
ุ ภาพที่ดีขนเข้ามาแข่งขันในตลาด ทําให้เกิดการแข่งขันที่เข้มข้น
มากขน งานโครงการในการขยายกําลังการผลิตของผุป้ ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ได้มีแผนลงทุนมากนัก แต่
หันมาเพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้แทนจากทรัพยากรที่มีอยู่เดิม โดยตลาดที่มีความน่าสนใจและคาดว่าจะยังมีอตั รา
การเติบโตได้ดี และเป็ นกลุม่ ธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจระบบทําความเย็น ได้แก่
2.1) อุตสา กรรม ก่แ ่แขงและแปรรูป
อุตสาหกรรมไก่แช่แข็งและแปรรู ปของไทยในปี 2562มีแนวโน้มเติบโตได้ดี โดยมีผลพลอยได้จากการที่
ทางการจีน ได้ประกา ขนทะเบียน โรงงานผลิตและแปรรูปสัตว์ปีกของไทย เพิ่มอีกจํานวน แห่ง รวมทังสินเป็ น แห่ง
เพื่อให้สามารถส่งออกไปที่จีนได้ ช่วยเพิ่มยอดการส่งออกไก่แช่แข็งได้เป็ นอย่างดี รวมถงจากเหตุการณ์การระบาดของโรค
อหิวาต์ แอ ริกา ( ) ในกลุ่มสุกร ทําให้ความต้องการบริโภคเนือไก่จากไทยเพิ่มขนอย่างเห็นได้ชดั รวมถงความตกลง
การทางค้าเสรี หรือ เอ ทีเอ ที่เป็ นปั จจัยหนุนนําให้ยอดการส่งออกไก่สดแช่แข็งจากไทย ขยายตัวเพิ่มข่นอย่างต่อเนื่อง

2.2) ธุรกิจร้านค้าปลีก
ภาพรวมการค้าปลีกไทย
โดยรวมยังไม่สดใส คาดการณ์วา่ จะเติบโตเพียง 2.8%สภาวะเ รษ กิจที่ซบเซา และกําลังซือที่ถดถอย

ในปี นี เนื่องมาจาก

ดิสเคาทส ตร เปอรมารเกต ูเปอรเ นเตอร: คาดว่าจะได้รบั ผลกระทบมากที่สดุ อันเนื่องจาก ภาวะหนี
ครัวเรือนที่เพิ่มสูง และ ค่าครองชีพที่มีการปรับตัวสูงขน อีกทังยังมีการแข่งขันที่รุนแรงทางด้านราคา และการแข่งขันกับ
ร้านค้าปลีกประเภทอื่นๆ เช่น ร้านสะดวกซือ และ ซูเปอร์มาร์เก็ต ทําให้ภาพรวมของธุรกิจประเภทนีเติบโตค่อนข้างตํ่า
ผูป้ ระกอบการหลายรายยังลงทุนขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง แต่จะเป็ นการขยายสาขาที่มีขนาดเล็กลง เพื่อกระจายไปใน
แหล่งชุมชนมากขน และลดค่าใช้จ่าย รวมถงเพิ่มช่องทางการค้าเป็ นแบบออนไลน์เพื่ อหารายได้เพิ่ มให้มากขน และ
ตอบสนองต่อพ ติกรรมของลูกค้าทีเปลี่ยนไป
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เู ปอรมารเกต สําหรับตลาดซูเปอร์มาร์เก็ตที่มี านลูกค้าที่มีกาํ ลังซือปานกลาง ถง บน นันยังมีแนวโน้มเติบโต
ได้ดี เนื่องจากลูกค้ากลุม่ นียังคงมีกาํ ลังซือสูงอยู่ แต่ก็ยงั คงมีความระมัดระวังในการใช้จ่าย เนื่องจากความไม่แน่นอนทาง
รายได้ และเลือกซือสินค้าที่มีความจําเป็ นในชีวิตประจําวันเป็ นส่วนมาก อย่างไรก็ดีธุรกิจกลุ่มนียังได้รบั อานิสงค์จาก
นักท่องเที่ยวต่างชาติท่ีนิยม ซือสินค้าภายในซูเปอร์มาร์เก็ ต กลับไปเป็ นของฝาก อีกทังยังมีการปรับตัวเพื่อเพิ่ มความ
สะดวกสบายให้แก่ลกู ค้ามากขน เช่น การสั่งซือออนไลน์ และแตกแบรนด์ย่อยเพื่อให้เข้าถงชุมชนมากขน ทําให้แนวโน้ม
ธุรกิจในเซกเมนต์นียังคงสามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง
ร้านสะดวก อ มินิมารท คาดว่าจะเติบโตในกรอบ 2%- ตามการขยายสาขาใหม่ๆและการขยายตัวของ
ชุมชนเมือง ที่พกั อา ยั แนวสูง และสถานีบริการนํามัน การแข่งขันในเซกเมนต์นียังมีแนวโน้มรุนแรง จากกําลังซือที่ถดถอย
ในกลุ่มลูกค้าระดังกลางลงล่าง รวมถงการแข่งขันที่สงู ทังจากการเปิ ดสาขาของคู่แข่งในพืนที่เดียวกัน และ ผูป้ ระกอบการ
ซูเปอร์มาร์เก็ต ไ เปอร์มาร์เก็ต ที่แตกแบรนด์ลงมาแข่งขันกันอย่างคับคั่ง เพื่อเจาะเข้าถงลูกค้าในชุมชน และเพิ่มความ
สะดวกสบาย ให้เข้า ถงง่า ยขน รวมถงมี การขยายบริก าร และ สิน ค้ามากขน เพื่ อ ช่ว งชิ งยอดขายและตอบสนองต่ อ
พ ติกรรมผูบ้ ริโภคที่ตอ้ งการความรวดเร็ว และ สะดวกสบายมากขน

พืน้ ทีท่ มี่ ีศกั ยภาพในการขยายสาขาใหม่สว่ นใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง ทีม่ า: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของบริษัท SES และ NESDB

3) ธุรกิจระบบการ มิ ดิจทิ ลั
สําหรับธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทลั กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของบริษัท ได้แก่กลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมซ่ง
เป็ น กล่ม ผู ใ้ ช้ง านโดยตรง ( n e ) เนื ่อ งจากกระบวนการพิม พ์บ รรจุภ ณ
ั ถ์ ือ เป็ น กระบวนการที่ส าํ คัญ หน่ง ใน
กระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆซ่งต้องพิมพ์วนั ที่ผลิตหมดอายุ หรือล็อตการผลิต หรือข้อความลงบนสินค้า
ก่อนที่จะจัดจําหน่าย ซ่งจะรวมถงกลุ่มลูกค้าโรงงานที่เปิ ดกิจการใหม่ ลูกค้าที่มีการขยายสายการผลิตเพิ่มเติม รวมทัง
ลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแทนระบบใหม่และผลิตภัณ ท์ ่ีเสื่อมสภาพตามอายุใช้งาน ปั จจุบนั บริษัท จัดจําหน่ายผลิตภัณ ์
ระบบการพิมพ์ดิจิทลั ให้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท เนื่องจากผลิตภัณ ท์ ่ีจาํ หน่ายสามารถนําไปติดตัง
ใช้งานได้เกือบทุกอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมเครื่องอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม
วัสดุก่อ สร้าง อุตสาหกรรมยาและเครื่อ งมื อ แพทย์ และอุตสาหกรรมไ ้ าและอิ เล็กทรอนิ กส์ เป็ น ต้น ด้วยเหตุนี โดย
ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมระบบการพิมพ์ดิจิทลั ของบริษัท จงมีความสัมพันธ์โดยตรงกับดัชนีการลงทุนภาคเอกชน
และมูลค่าเงินลงทุนก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม ซ่งสามารถสะท้อนภาวะโดยรวมของอุตสาหกรรมต่างๆ ได้
ส่วนที่ 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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2.3.2

การแข่งขัน

ธุรกิจนําเข้าและจํา น่ า ผลิต ั ระบบดับเ ลิง มีสภาพการแข่งขันระดับปานกลาง และยังเป็ นคู่แข่งราย
เดิ ม ๆ เนื่ อ งจากเป็ นผลิ ต ภั ณ ์ เกี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย จงจํา เป็ นต้อ งใช้ผ ลิ ต ภั ณ ์ ท่ี มี คุ ณ ภาพดี ผ่ า นการรับ รอง
มาตร านสากล และมีตวั แทนจําหน่ายที่น่าเชื่อถือ คู่แข่งสําคัญของบริษัท จะเป็ นบริษัทที่เป็ นกลุ่มตัวแทนจําหน่ายสินค้า
จากต่างประเท ซ่งมีจาํ นวนไม่มากนัก เนื่องจากตราสินค้ามีความน่าเชื่อถือในระดับโลกมีไม่มาก ประกอบกับนโยบายผูผ้ ลิต
สินค้าส่วนใหญ่มีนโยบายจัดจําหน่ายผ่านตัวแทนจําหน่ายแต่เพียงผูเ้ ดียว หรือมีการแต่งตังตัวแทนจําหน่ายให้มีจาํ นวนน้อย
ราย เพื่อป้องกันการแข่งขันกันเองระหว่างตัวแทนจําหน่าย ทังนี คู่แข่งขันทางตรงซ่งดําเนินธุรกิจนําเข้าจําหน่ายผลิตภัณ ์
ดับเพลิงในตลาดอาคารสูงและโรงงานมีจาํ นวน - ราย โดยการดําเนินธุรกิจในบางครังคู่แข่งขันอาจเป็ นคู่คา้ ในการซือ
สินค้าจาก บริษัท ได้เช่นกัน หากพิจารณาส่วนแบ่งตลาดของบริษัท โดยเทียบเคียงรายได้ของบริษัทและคูแ่ ข่งขันหลักรวม
ราย ครองส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ โดยบริษัท มีสว่ นแบ่งการตลาดในตลาดอาคารสูงและโรงงานประมาณร้อยละ
25 โดยหากคิดทังอุตสาหกรรมคาดว่ามีสว่ นแบ่งการตลาดในอุตสาหกรรมอุปกรณ์ระบบดับเพลิงประมาณร้อยละ 10
สํา รับธุรกิจการ ้บริการงาน ครงการเ ่อรับเ มา ออกแบบ จัด า ติดตัง ทดสอบระบบดับเ ลิง มี
จํานวนคู่แข่งขันน้อยราย เนื่องจากงานโครงการติดตังระบบดับเพลิงต้องใช้ความสามารถทางด้านวิ วกรรมออกแบบ
คูแ่ ข่งหลัก จะเป็ นกลุ่มผูจ้ ดั จําหน่ายและรับเหมางานวิ วกรรมระบบดับเพลิง โดยธุรกิจนียังมีโอกาสเติบโตได้อีก เนื่องจาก
ภาครั มีการออกกฎหมายเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยให้มีความเข้มงวดมากขน ตลอดจนการปรับปรุ งอาคารโรงงาน
ทํา ให้ต ลาดมี ค วามต้อ งการสิ น ค้าและบริการ
เพื่ อ ให้เป็ น ไปตามกฎหมายพระราชบัญ ญั ติควบคุม อาคาร พ
เกี่ยวกับระบบดับเพลิงมากขน
ธุรกิจนําเข้าและจํา น่า ผลิต ั ระบบสุขา ิบาลและปรับอากา ในปี ท่ีผ่านมายังมีสภาพการแข่งขัน
รุ นแรง แต่เนื่องจากเป็ นตลาดที่ใหญ่และบริษัท ยังมีตราสินค้าหลากหลายที่ได้รบั การยอมรับในกลุ่มลูกค้า และมีการหา
สินค้าในกลุ่มงานระบบสุขาภิบาลและปรับอากา มาจําหน่ายเพิ่มขน จงยังคิดว่าสามารถเติบได้อย่างเนื่อง และบริษัท มี
ช่องทางจําหน่ายไปสู่ลูกค้าได้อีกมาก โดยบริษั ท มี จุดเด่น ที่ มีสิน ค้าหลากหลาย สิน ค้ามี ช่ือเสียงในตลาด สามารถ
จําหน่ายให้ลกู ค้าทั่วไปและลูกค้ากลุม่ ผูร้ บั เหมาได้อย่างทั่วถง
ธุรกิจนําเข้าและจํา น่า ผลิต ั ระบบทําความเ น ในปี 2562 มีสภาพการแข่งขันระดับสูง ตามสภาวะ
การเติบโตของอุตสาหกรรมอาหาร อาหารแปรรูป และอาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง จากการที่ประเท ไทยยังคงมี กั ยภาพสูงใน
การเป็ น ผู้ผลิ ตอาหาร เนื่ องจากมี พื น านด้านเกษตรและประมง และมี เทคโนโลยี การผลิ ต ที่ ทัน สมัยมี คุณ ภาพตาม
มาตร านสากล โดยธุ ร กิ จ ที่ เกี่ ย วข้อ งและมี ก ารเติ บ โตไปด้ว ย ได้แ ก่ ธุ ร กิ จ ร้า นค้า ปลี ก ขยายตั ว ไม่ ม ากนั ก โดย
ผูป้ ระกอบการยังคงให้ความนิยมกับโมเดลขนาดเล็กแบบร้านสะดวกซือ ในขณะที่โมเดลขนาดใหญ่ เช่น ไ เปอร์มาร์เก็ต
ได้รบั แรงกดดันเพิ่มขนจากข้อจํากัดด้านพืนที่ และซุปเปอร์มาร์เก็ตที่มียอดขายต่อตารางเมตรลดลง อีกทังผูป้ ระกอบการ
ธุรกิ จค้า ปลี กหลายรายเริ่ม พั นาช่ อ งทางออนไลน์ค วบคู่กับ ร้านค้า (omni-c annel) รวมถงการพั นาโมเดลธุรกิ จ
รูปแบบใหม่ๆ ตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยสร้างความแตกต่างและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ร้านค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคสมัยใหม่ในอนาคต ทังนี ในปี
คาดว่าจะมีจาํ นวนร้านสะดวกซือและซูเปอร์มาร์เก็ต
เปิ ดสาขาใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยผูแ้ ข่งขันรายสําคัญเดิมในอุตสาหกรรม ได้แก่ เซเว่นอีเล เว่น แ มิล่ีมาร์ท เทสโก้เอ็กซ์
เพรส บิกซี มินิ เป็ นต้น
นอกจากนียังมีโอกาสในการขยายธุรกิจ จากปั จจัยสนับสนุนการเข้าสู่ประชาคมเ รษ กิจอาเซียน ( ) ซ่งจะ
ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาค การเชื่อมโยงซัพพลายเชนระหว่างกันตามมา ตัวอย่างเช่น ร้านสะดวก
ส่วนที่ 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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ซือในประเท พม่าที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ในช่วง 4- ที่ผ่านมา เนื่องจากบางแบรนด์มีการขยายธุรกิจจากกลุ่มผูล้ งทุน
ที่ทาํ โมเดิรน์ เทรด อย่างซุปเปอร์มาร์เก็ต และ ไ เปอร์มาร์เก็ต ในประเท อยู่แล้ว บางรายก็มีการร่วมทุนกับต่างชาติ เช่น
สิงคโปร์ ไทย และมาเลเซียด้วย
เกิดการใช้เส้นทางผ่านใหม่ๆ ในการขนส่งสินค้า เช่น การขนส่งผักและผลไม้จากจีนมาไทย ผ่านเส้นทาง
จังหวัดเชียงราย ลําเลียงสู่ตลาดไทและตลาดไอยรา เป็ นต้น ซ่งจะช่วยให้มีการเติบโตของธุรกิจอาหาร ธุรกิจร้านอาหาร
และธุรกิจจัดเก็บและขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิมากขนไปด้วย
ในส่วนของอุตสาหกรรมประมง ยังคงประสบปั ญ หาต่อ เนื่ อ ง จากเรื่อ งการทําประมงผิ ดกฏหมาย ขาดการ
รายงานและการควบคุม ซ่งเป็ นปั ญหาเดิม และยังเกี่ยวพันไปถงปั ญหาการขาดแคลนแรงงาน อีกทังสภาวะค่าเงินบาทที่
แข็งตัวมากขน และต้อ งลงทุน ปรับ เปลี่ ยนอุป กรณ์ให้เป็ น ไปตามระเบี ยบ
i in จงมี ความเสี่ย งประสบภาวะ
ขาดทุนต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อกําไรของผูป้ ระกอบการส่งออกอาหารทะเลหดตัวลงไป ทําให้การลงทุนต่างๆ เพื่อขยาย
การเติบโตของธุรกิจเป็ นไปอย่างระมัดระวัง
ธุ รกิ จนํ าเข้ าและจํา น่ า ระบบการ ิม ดิจิทัล มี สภาพการแข่ งขัน ระดับ ปานกลาง เนื่ อ งจากลูกค้าให้
ความสําคัญกับบริการหลังการขายที่ดี และความพร้อมด้านบุคลากรสําหรับบริการหลังการขาย สตอคสินค้าประเภท
วัสดุสินเปลือง และอะไหล่ ซ่งลูกค้าความต้องการใช้เป็ นประจําต่อเนื่อง สินค้าที่จาํ หน่ายส่วนใหญ่เป็ นสินค้าที่มีช่ือเสียง
และมีคณ
ุ ภาพชันนํา และได้รบั แต่งตังให้เป็ นผูแ้ ทนจําหน่ายแต่เพียงผูเ้ ดียว โครงสร้างรายได้แบ่งเป็ น ประเภทหลัก คือ
) รายได้จากการจําหน่ายเครื่อง ) รายได้จากการจําหน่ายวัสดุสินเปลือง และ ) รายได้จากค่าอะไหล่ ค่าบริการ และ
สัญญาบริการ คู่แข่งหลักจะเป็ นบริษัทที่เป็ นผูแ้ ทนจําหน่ายสินค้าจากต่างประเท ซ่งมีจาํ นวนไม่มากนัก เนื่องจากตรา
สินค้าที่ได้รบั การยอมรับในระดับโลกมีจาํ นวนจํากัด ดังนันกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่จง
เลือกซือสินค้าจากตราสินค้าที่ได้รบั การยอมรับในระดับโลกเป็ นหลัก เมื่อเปรียบเทียบรายได้ของธุรกิจระบบการพิมพ์
ดิจิทลั และคู่แข่งขันหลักอีก 5 ราย รวมเป็ น 6 ราย คิดเป็ นยอดขายรวม
ล้านบาท หรือ
ของตลาดรวม พบว่ามี
ส่วนแบ่งการตลาดอยู่ในกลุ่มผูน้ าํ 3 อันดับแรก โดยส่วนแบ่งการตลาดประมาณร้อยละ
และยอดขายเติบโต
เทียบกับการเติบโตรวมของ บริษัท ที่ 7.94% (อ้างอิงจาก านข้อมูลกรมพั นาธุรกิจการค้า ยอดขายปี 2561)
2.3.3

ลัก

ะลูกค้าและลูกค้ากลุ่มเป้ า มา

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของบริษัท เป็ นลูกค้าโครงการก่อสร้างอาคาร งานภาครั หรือโรงงานอุตสาหกรรม
เช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารสํานักงาน คอนโดมีเนียม โครงการรถไ ้าบีทีเอส โครงการรถไ ้าใต้ดิน อาคารหน่วยงาน
ราชการ อาคารโรงงาน อาคารห้องเย็น และคลังสินค้า รวมทังผูร้ บั เหมาข้ามชาติทงั เกาหลี ญี่ ปนุ่ และ อเมริกา สําหรับ
งานปิ โตรเคมีและโรงไ ้าขนาดใหญ่ เป็ นต้น ที่ตอ้ งมีการติดตังระบบวิ วกรรมอาคาร ได้แก่ งานระบบดับเพลิงเพื่อความ
ปลอดภัยตามกฎหมายควบคุมอาคาร งานระบบสุขาภิบาลและปรับอากา ในอาคารหรือโรงงานต่างๆ งานระบบทําความ
เย็นในห้องเย็นหรือห้องระบบ โดยลูกค้าของบริษั ท อาจเป็ น ลูกค้าทางตรงซ่งเป็ น เจ้าของโครงการก่อสร้าง หรือเป็ น
ผูร้ บั เหมาโครงการที่ซือสินค้าจากบริษัท ไปติดตังในงานโครงการนันๆ ตลอดจนร้านค้าหรือผูจ้ าํ หน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้อง
กับงานระบบต่างๆ ที่ซือสินค้าจากบริษัท เพื่อจําหน่ายต่อให้แก่ผูร้ บั เหมาโครงการหรือผูใ้ ช้งานโดยตรง ซ่งบริษัท มี
ความสัมพันธ์ท่ีดีกับกลุ่มลูกค้าดังกล่าวมาโดยตลอด และมีกลุ่มลูกค้าที่ส่ งั ซือสินค้าของบริษัท เป็ นประจํา เนื่องจาก
เชื่อมั่นในคุณภาพ ความปลอดภัยของสินค้า ที่สว่ นใหญ่ได้รบั การรับรองมาตร านในระดับสากล ประกอบกับการบริการที่
ดีจากทีมงานขายที่มีความรูอ้ ย่างดีเกี่ยวกับสินค้านันๆ อย่างไรก็ตาม ใน ปี 2561 และปี 2562 บริษัท ไม่มีลกู ค้ารายใดที่
มีสดั ส่วนเกินกว่าร้อยละ ของรายได้รวม
ส่วนที่ 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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2.3.4

กล ุทธการแข่งขัน
บริษัท มุ่งเน้นการจําหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพสูง ให้บริการลูกค้าด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ พร้อมให้คาํ แนะนําด้วย
วิ วกรผูเ้ ชี่ยวชาญ ทีมงานบริการหลังการขายที่รวดเร็วและเป็ นมืออาชีพ ด้วยนโยบายการบริหารจัดการเสริมสร้างความรู ้
ความชํานาญในสินค้า เพื่อให้ลกู ค้าได้รบั การบริการอย่างรวดเร็ว และสร้างความพงพอใจสูงสุด โดยมีกลยุทธ์การแข่งขัน ดังนี
 จํา น่า สินค้าคุ
า และมีมาตรฐานเปนที่ อมรับ
เน้น จํา หน่ ายสิ น ค้า ที่ มี คุณ ภาพและมาตร านที่ ย อมรับ ทั่ว โลก โดยบริษั ท จะคัด เลื อ กสิ น ค้า ที่ มี คุณ ภาพ
โดยเ พาะผลิตภัณ ร์ ะบบวิ วกรรมอาคาร ได้แก่ ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากา ระบบสุขาภิบาล และระบบ
ความเย็น รวมทังผลิตภัณ ร์ ะบบการพิมพ์ดิจิทลั ซ่งมีความเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย กระบวนการเก็บรักษา
สินค้า และความต่อเนื่องของกระบวนการผลิตในอย่างมาก จงจําเป็ นต้องเลือกผลิตภัณ ท์ ่ีมีคณ
ุ ภาพดี ผ่านการ
รับรองมาตร านสากล เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า สินค้าที่มีช่ือเสียงได้รบั ความนิยมและยอมรับอย่าง
กว้างขวางในตลาด เพื่อสร้างความไว้วางใจ ความเชื่อมั่น และความพงพอใจให้แก่ลกู ค้าอย่างต่อเนื่อง
่ิ การเปนตัวแทนจํา น่า สินค้า
 การเ ม
บริษัท วางแผนจะเพิ่มการเป็ นตัวแทนจําหน่ายสินค้าในสินค้าของระบบวิ วกรรมอาคาร ได้แก่ ระบบดับเพลิง
ระบบปรับอากา ระบบสุขาภิบาล และระบบความเย็น รวมทังผลิตภัณ ร์ ะบบการพิมพ์ดิจิทัล โดยจะทยอย
สั่งซือสินค้าเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กบั ลูกค้า โดยรองรับความต้องการของลูกค้าได้ครบทุกกลุ่มมาตร านของสินค้า
นอกจากนี บริษัท จะเพิ่มจํานวนบุคลากรให้เพียงพอต่อการขยายธุรกิจ โดยเ พาะงานโครงการติดตังระบบ
ดับเพลิง และระบบวิ วกรรมอาคารอื่นๆ ซ่งบริษัท ต้องการให้มีจาํ นวนวิ วกรเพียงพอที่จะสามารถรองรับงาน
โครงการที่มีปริมาณงานมากขนและมีมลู ค่างานที่สงู ขน


มีสินค้า ลาก ลา ครบวงจร มีสตอคสินค้าเ ี ง อต่อความต้องการและ ม่ทาํ ล้ ูกค้าต้องรอสินค้านาน
บริษั ท เป็ นหน่งในผูจ้ ัดจําหน่ายผลิตภัณ ์วิ วกรรมอาคารแบบครบวงจร โดยเป็ นผูน้ าํ ในธุรกิจนําเข้าและ
จําหน่ายผลิตภัณ ร์ ะบบดับเพลิง ผลิตภัณ ร์ ะบบความเย็น ผลิตภัณ ร์ ะบบปรับอากา และระบบสุขาภิบาล
รวมทังผลิตภัณ ร์ ะบบการพิมพ์ดิจิทลั ที่มีสินค้าหลากหลาย สินค้าที่จาํ หน่ายส่วนใหญ่นาํ เข้าจากต่างประเท
ซ่งต้องใช้ระยะเวลาในการสั่งซือและรอการขนส่งเข้ามาในประเท บริษัท จงต้องประมาณการยอดขาย วาง
แผนการสั่งซือสินค้าและเก็บสต็อคสินค้าให้เหมาะสม เพื่อให้มีสินค้าหมุนเวียนเพียงพอต่อความต้องการของ
ลูกค้า และสามารถส่งมอบสินค้าให้ลกู ค้าได้อย่างรวดเร็วทันที ไม่เกิดความล่าช้า ซ่งอาจจะทําให้เสียยอดขาย
และเสียโอกาสในการขายครังต่อไปได้ ในขณะเดียวกันบริษัท ต้องไม่สต็อคสินค้าไว้มากเกิ นไป จนทําให้มี
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสต็อคสินค้าสูง
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หน้า 34

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่นั ส์ จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําปี 2562)


จัดกิจกรรมส่งเสริมการขา เ อ่ กระตุ้น อดขา
บริษัท มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างสมํ่าเสมอ เช่น การออกงานแสดงสินค้า เพื่อให้เป็ นที่รูจ้ ักและ
เข้าถงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยตรง มีการจัดสัมมนาผลิตภัณ ใ์ ห้ผอู้ อกแบบโครงการและลูกค้าเพื่อให้รูจ้ กั และ
เลือกใช้ผลิตภัณ ท์ ่บี ริษัท จําหน่าย มีการโ ษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อนิตยสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัท รวมทังจัดกิจกรรมเชิญผูอ้ อกแบบโครงการไปเยี่ยมชมโรงงานของผูผ้ ลิต ในต่างประเท ที่มีช่ือเสียงใน
ตลาดโลก เพื่ อ กษาเทคโนโลยี และรับ แนวความคิดเกี่ ยวกับ อุตสาหกรรมก่อสร้างในมุมมองใหม่ ยกระดับ
มาตร านการก่อสร้างในประเท ไทย ซ่งเป็ นส่วนหน่งในนโยบาย
และสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าของบริษัท
ที่นาํ เข้ามาจําหน่าย และพิจารณานําสินค้าของบริษัท ไปใช้ในโครงการต่างๆ ได้อย่างมั่นใจ



การข า กิจการ ปลงทุน ังประเท นกลุ่มอาเ ี น
บริษัท วางแผนขยายกิจการไปลงทุนยังประเท ในกลุม่ อาเซียน เช่น ราชอาณาจักรกัมพูชา และเวียดนาม เป็ น
ต้น เนื่องจากเป็ นประเท มีอตั ราการเจริญเติบโตทางด้านโครงสร้างพืน าน งานก่อสร้างต่างๆ ในปริมาณมาก
โดยนําสินค้าที่บริษัท เป็ นตัวแทนจําหน่ายเข้าไปจําหน่ายในประเท ดังกล่าวในลักษณะเดียวกับที่จาํ หน่ายอยู่
ในประเท ไทย หรือว่าจ้างบุคลากรในพืนที่ เพื่อดําเนินกิจกรรมทางด้านการตลาด จนมียอดขายเป็ นที่น่าพอใจ
จงจะดําเนินการลงทุน และจัดหาสถานที่ ทําการและสิ่งจําเป็ นอื่นๆ ในลําดับถัดไป ทังนี จากการที่ บริษัท เป็ น
หน่งในผูจ้ ดั จําหน่ายผลิตภัณ ว์ ิ วกรรมอาคารแบบครบวงจร ส่งผลให้บริษัทมีความได้เปรียบในการนําเสนอ
ผลิตภัณ แ์ ละบริการในกลุ่มประเท เป้าหมาย รวมทังยังสามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการขยายธุรกิจใน
กลุม่ ประเท เป้าหมายให้มีประสิทธิภาพมากขนเช่นกัน

2.3.5

น บา การกํา นดราคา

บริษั ท มี นโยบายกําหนดราคาขายสิ นค้าจากราคาต้นทุนสินค้าบวกอัตรากําไร (Co l icin ) โดยการ
กําหนดราคาขายสินค้าของบริษัท จะต้องมีความยืดหยุ่นและเหมาะสมตามลักษณะของแต่ละสินค้า ช่องทางการจําหน่าย
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ปริมาณ และมูลค่าการสั่งซือ รวมทังต้องคํานงถงราคาตลาดของสินค้านันๆ ซ่งในบางครังอาจให้
ส่ วนลด ( i co n ) ตามสภาวะตลาดและการแข่ งขัน ในขณะนัน เพื่ อให้สามารถแข่งขัน กับ คู่แข่ งขัน ในตลาดได้ ใน
ขณะเดียวกันก็ตอ้ งรักษาอัตรากําไรขันต้นที่เพียงพอรองรับต่อค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และการดําเนินงานต่างๆ ได้
สําหรับการกําหนดราคางานโครงการ บริษัท กําหนดราคาการให้บริการจากงบประมาณของลูกค้า และต้นทุน
ของแต่ละโครงการเป็ นหลัก โดยการเสนอราคาจะมีความยืดหยุ่นเพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันในตลาดได้ และใน
ขณะเดียวกันก็ตอ้ งให้ความสําคัญกับคุณภาพบริการ รวมทังสินค้าและอุปกรณ์ท่ีนาํ มาใช้ในงาน เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ
และความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง รวมทังในการเสนอราคา บริษัท จะต้องมีอตั รากําไรขันต้นที่เพียงพอรองรับต่อ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และการดําเนินงานต่างๆ ได้
2.3.6

การจํา น่า และ ่องทางการจํา น่า

บริษัท จําหน่ายสินค้าในประเท ทังหมด โดยทีมงานขายและการตลาดของบริษัท ซ่งปั จจุบนั มีจาํ นวน 151 คน
แบ่งความรับ ผิ ดชอบดูแลการขายสิ น ค้าตามแต่ ละประเภทของสิ น ค้า รวมทังงานขายโครงการ โดยทีม งานขายและ
การตลาด ทําหน้าที่ติดต่อ ดูแลความต้องการ และนําเสนอสินค้าให้แก่ลกู ค้า รวมทังติดต่อประสานงานกับผูผ้ ลิตหรือคู่คา้
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบถงปริมาณความต้องการของลูกค้าในปั จจุบนั และแนวโน้มความต้องการในอนาคต ตลอดจน
รายละเอียดของผลิตภัณ ์ แนวโน้มของปริมาณและราคาสินค้าของผูผ้ ลิตในตลาด เพื่อประโยชน์ในการวางแผน การขาย
และการกําหนดราคาสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนที่ 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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สินค้าที่บริษัท จําหน่ายส่วนใหญ่ได้รบั คําสั่งซือล่วงหน้าจากลูกค้า โดยมีระยะเวลาเพื่อเตรียมการในการจัดซือ
และจัดส่งให้แก่ลูกค้าตามกําหนดเวลาที่ได้ตกลงกัน ซ่งส่วนใหญ่ ลูกค้าจะกําหนดความต้องการ มาตร านของสินค้า
แหล่งที่มาหรือผูผ้ ลิตสินค้าให้แก่บริษัท ทราบ เพื่อให้บริษัท เสนอสินค้าได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า รวมทังเสนอ
ราคาและเงื่อนไขการขายต่างๆ ให้แก่ลกู ค้า โดยสินค้าที่จดั จําหน่ายส่วนใหญ่เป็ นสินค้าที่มาจากผูผ้ ลิตที่ลกู ค้า ให้ความ
ไว้วางใจ และเป็ นไปตามมาตร านที่ใช้ในงานระบบดับเพลิง ระบบปรับอากา ระบบทําความเย็น และระบบการพิมพ์
ดิจิทลั ลูกค้าจงไว้วางใจในสินค้าของบริษัท อย่างต่อเนื่อง ทังนี ช่องทางการจําหน่ายสินค้าของบริษัท แบ่งออกเป็ น
ช่องทางหลัก ได้ดงั นี
1) ช่ อ งทางจํา หน่ า ยผ่ า นผู ร้ ับ เหมาก่ อ สร้า งงานหลัก หรือ ผู ร้ ับ เหมางานระบบ บริษั ท จํา หน่ า ยสิ น ค้า ให้แ ก่
ผูร้ บั เหมาก่อสร้างงานหลัก หรือผูร้ บั เหมางานระบบของโครงการก่อสร้างอาคาร โครงการภาครั หรือโรงงาน
อุตสาหกรรม และผูร้ บั เหมางานห้องเย็น เป็ นต้น ซ่งผูร้ บั เหมาจะจัดหาสินค้าหรือนําสินค้าของบริษัทไปติดตังใน
โครงการต่างๆ ตามรายละเอียด ( peci ica ion) ที่ผูอ้ อกแบบโครงการได้วางไว้ โดยส่วนใหญ่ บริษัทจําหน่าย
สินค้าผ่านช่องทางจําหน่ายนี หรือคิดเป็ นร้อยละ 55.09 และร้อยละ
ของรายได้จากการขายและให้บริการ
รวมในปี 2561 และปี 2562 ตามลําดับ
2) ช่องทางจาํ หน่ายผ่านร้านค้าหรือผูจ้ าํ หน่ายสินค้าทีเ่ กีย่ วข้อง บริษัท อาจไม่สามารถเข้าถงผูร้ บั เหมาขนาดเล็กหรือ
ลูกค้าเจ้าของโครงการได้อย่างทั่วถง การจําหน่ายผ่านช่องทางนีเป็ นช่องทางที่ทาํ ให้บริษัท สามารถกระจายสินค้า
ได้อย่างกว้างขวางมากขน โดยสัดส่วนการจําหน่ายผ่านช่องทางนี คิดเป็ นร้อยละ
และร้อยละ
ของรายได้
จากการขายและให้บริการรวม ในปี 256 และปี 256 ตามลําดับ นอกจากนี ในบางกรณี รา้ นค้าหรือผูจ้ าํ หน่าย
สินค้าดังกล่าวก็เป็ นคู่คา้ ที่ มีการจําหน่ ายสิ นค้าบางอย่างให้แก่บริษั ท เพื่อนํามาติ ดตังในโครงการตามความ
ต้องการของลูกค้าหรือนํามาจําหน่ายต่อให้แก่ผรู้ บั เหมาที่ส่งั ซือสินค้าจากบริษัท โดยสินค้าดังกล่าวอาจเป็ นสินค้า
ของผูผ้ ลิตอื่นที่บริษัท ไม่ได้เป็ นผูจ้ ัดจําหน่าย หรือเป็ นสินค้าที่ไม่มีความต้องการของตลาดมากนักและไม่มีเก็บ
ในสต็อคของบริษัท เป็ นต้น
3) ช่องทางจาํ หน่ายให้แก่ผูใ้ ช้งานโดยตรง (End user) เป็ นการจําหน่ายให้เจ้าของอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม หรือ
ผูใ้ ช้งานทั่วไปโดยตรง โดยเป็ นการจําหน่ายผลิตภัณ ร์ ะบบการพิมพ์ดิจิทลั รวมทังสินค้า และ หรือ พร้อมการ
ให้บริการในลักษณะของงานโครงการติดตังระบบดับเพลิงและระบบวิ วกรรมต่างๆ ที่บริษัท มีความพร้อมใน
ด้านวิ วกรรมและทีมงาน การออกแบบ ติดตัง ตรวจสอบและบริการบํารุ งรักษาระบบดับเพลิง รวมทังมีการ
จําหน่ายให้แก่ผูใ้ ช้งานรายย่อยทั่วไป แต่มีจาํ นวนไม่มากและปริมาณการสั่งซือต่อครังมีมูลค่าไม่สูงนัก โดย
สัดส่วนการจําหน่ายในช่องทางนี คิดเป็ นร้อยละ 3 และร้อยละ
ของรายได้จากการขายและให้บริการ
รวมในปี 256 และปี 256 ตามลําดับ
2.3.7

การจัด าผลิต ั

รอบริการ

ผลิตภัณ ท์ ่บี ริษัท จําหน่ายส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 70 สั่งซือจากผูผ้ ลิตหลายรายในต่างประเท ซ่งส่วนใหญ่เป็ น
ผูผ้ ลิตสินค้าชันนําที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณ ร์ ะบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาล ระบบปรับอากา ผลิตภัณ ร์ ะบบทําความเย็น
และผลิตภัณ ร์ ะบบการพิมพ์ดิจิทลั ระดับโลก โดยบริษัท มีนโยบายมุ่งเน้นการจําหน่ายสินค้าที่มีคณ
ุ ภาพและมาตร าน
ตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยมีขนตอนการแสวงหาและคั
ั
ดเลือกสินค้าเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ มาตร าน ผ่าน
การรับรองจากหน่วยงานหรือสถาบันต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ
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ในการสั่งซือสินค้าเพื่อมาจําหน่ายให้แก่ลกู ค้านัน บริษัท มีการวางแผนการสั่งซือล่วงหน้าในปริมาณที่เหมาะสม
โดยพิจารณาจากแนวโน้มของตลาด ความต้องการของลูกค้าในแต่ละช่วงเวลา รวมทังปริมาณสินค้าคงคลัง เพื่อจะได้
จัดเตรียมสินค้าให้เพียงพอต่อการจําหน่าย ลดความสูญเสียจากการเสียโอกาสเนื่องจากขาดแคลนสินค้าคงคลัง หรือไม่
สามารถจัดหาสินค้าได้ทนั และเพียงพอกับความต้องการของลูกค้า ในขณะเดียวกันก็ตอ้ งควบคุมปริมาณสินค้าคงคลัง
ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และไม่ให้มีสินค้าค้างในคลังนานเกินไปจนเป็ นภาระแก่บริษัท
สินค้าที่บริษัท จําหน่ายมีหลากหลายมากกว่า
รายการ ภายใต้ตราสินค้าที่มีช่ือเสียงมากกว่า 60 ตรา
สินค้า ซ่งในจํานวนนี เป็ นตราสินค้าที่ในปั จจุบันบริษัท ได้รบั การแต่งตังเป็ นตัวแทนจําหน่าย 45 ตราสินค้า โดยเป็ น
ตัวแทนจําหน่ายสินค้ารายเดียว ( ole i i o ) ในประเท ไทยให้กับผูผ้ ลิตจํานวน 5 ตราสินค้า ประกอบด้วย ผูผ้ ลิต
ในประเท สหรั อเมริกา 2 ตราสินค้า ได้แก่ o e lec ic และ ei ผูผ้ ลิตในประเท เยอรมัน ตราสินค้า ได้แก่
,
และ
e o on eman และผูผ้ ลิตในประเท อื่นๆ ได้แก่
(อังก ษ)
( อลแลนด์)
(ญี่ปนุ่ ) ทังนี บริษัท เป็ นผูน้ าํ เข้าและจําหน่ายสินค้าในแต่ละกลุม่ สินค้า ดังนี
กลุ่มสินค้า
วาล์ว และอุป กรณ์ร ะบบดับ เพลิง ได้แ ก่ อุป กรณ์
ระบบท่อ ข้อต่อ ( oo e o plin )วาล์วดับเพลิง
หัว ีดนําอัตโนมัติ ( oma ic p in le ) ชุดสาย
ีดดับเพลิง สายดับเพลิง เครื่องดับเพลิงแบบแขวน
( i e o e ac ) เครื่อ งดับ เพลิง แบบหิ ว นํายา
โ มดับเพลิง อุปกรณ์โ มดับเพลิง ระบบดับเพลิง
อัต โนมัติ ระบบตรวจจับ ควัน ระบบดับ เพลิง ด้ว ย
กาซ ระบบกล้องตรวจจับควันและเปลวไ เป็ นต้น

วาล์วและอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากา
ได้แก่ วาล์วประตูนาํ ( a e al e) วาล์วปี กผีเสือ
( e l al e) วาล์ว กั น นําย้ อ นกลั บ ( ec
al e) วาล์วระบายอากา ออกจากระบบนํา ( i
en ) เป็ นต้น ตัวกรองฝุ่ นผงในระบบนํา ( aine )
อุปกรณ์ระบบท่อ ข้อต่อ อุปกรณ์ใช้วดั ความดันและ
อุณหภูมิ เป็ นต้น
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5-

ประเท เจ้าของตราสินค้า
สหรั อเมริกา
สหรั อเมริกา
ไอร์แลนด์
สหรั อเมริกา
อิตาลี
สหราชอาณาจักร
จีน
สหรั อเมริกา
สหรั อเมริกา
เยอรมัน
เยอรมัน
มาเลเซีย
ไต้หวัน
สหรั อเมริกา
สหรั อเมริกา
สหรั อเมริกา
สหรั อเมริกา
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กลุ่มสินค้า

ผู้ผลิตสินค้า

ประเท เจ้าของตราสินค้า

วาล์ว ปรับ ปริ ม าณนํา ( alancin al e) วาล์ว
ควบคุ ม อุ ณ หภู มิ แ ละปรับ อั ต ราการไหลของนํา
อัตโนมัติ ( )

เยอรมัน

แผ่ น กรองอากา อลู มิ เ นี ย ม ( l min m il e )
สําหรับกรองสิ่งสกปรกและฝุ่ นละอองในอากา

เบลเยี่ยม

อุปกรณ์ระบบทําความเย็น ได้แก่ ท่อทองแดง และ
ข้อ ต่อ ทองแดง นํายาทํา ความเย็ น คอมเพรสเซอร์
คอยล์เย็น อุปกรณ์ควบคุมการละลายนําแข็งอัตโนมัติ
อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน อุปกรณ์ควบคุมความดัน
เป็ นต้น

เยอรมัน
เยอรมัน
เยอรมัน
เยอรมัน
ิ นแลนด์
เดนมาร์ก
จีน
เยอรมัน
เยอรมัน
จีน
ไต้หวัน
เกาหลีใต้
ไทย
สหรั อเมริกา

O&F

อุป กรณ์ก ารพิ ม พ์ดิ จิ ทัล สํา หรับ ระบบบรรจุภัณ ์
ได้แก่ เครื่องพิมพ์วนั หมดอายุเครื่องพิมพ์ขอ้ ความ
บนบรรจุภณ
ั ์ เครื่องป้อนชินงาน สําหรับการพิมพ์
มิติ และสําหรับการพิมพ์ลาเบลสติคเกอร์สีพร้อม
ด้วยอุป กรณ์การพิ มพ์ และวัสดุสินเปลื องประเภท
ต่างๆ เป็ นต้น

omino
o oa
MSSC
ni e
pe
n i ion
a e iali e

อังก ษ
อลแลนด์
ญี่ปนุ่
สหรั อเมริกา
สหรั อเมริกา
เยอรมัน
เบลเยี่ยม

นอกจากนี บริษั ท ได้พั นาตราสิ น ค้า เป็ น ของตัว เอง จํา นวน 7 ตราสิ น ค้า โดยเป็ น เจ้า ของแบรนด์ห รือ
เครื่องหมายการค้า ได้แก่


เครื่องหมายการค้า
สําหรับ จัดการขาย ออกแบบ ติดตัง และให้บริการ อุปกรณ์ระบบดับเพลิง ระบบ
ปรับอากา และสุขาภิบาล จัดการขาย ประกอบ อุปกรณ์ระบบทําความเย็นอุตสาหกรรม จัดการขาย ติดตัง
และให้บริการ เครื่อง อุปกรณ์ อะไหล่ วัสดุสินเปลือง สําหรับระบบการพิมพ์ดิจิทลั บนบรรจุภณ
ั ์ หีบห่อ สลาก
รวมถงการสร้างแบบชินงานจากไ ล์ดิจิทลั
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เครื่องหมายการค้า “
สําหรับผลิตภัณ ว์ าล์วและผลิตภัณ ร์ ะบบสุขาภิบาลและปรับอากา โดยการ
ว่า จ้า งผู้ผ ลิ ต ในประเท จี น และผลิ ต ตามมาตร าน
an a (ปั จ จุบัน ได้รับ การรับ รองมาตร าน
เรียบร้อยแล้ว)



เครื่องหมายการค้า “
และผลิตตามมาตร าน



เครื่องหมายการค้า “
สําหรับผลิตภัณ เ์ ครื่องดับเพลิงบรรจุชนิดผงเคมีแห้ง โดยการว่าจ้างผูผ้ ลิต
ในประเท ไทย สิ น ค้า ได้รับ การรับ รองมาตร านผลิ ต ภัณ ์อุ ต สาหกรรม ( ) จากสํา นัก งานมาตร าน
ผลิตภัณ อ์ ตุ สาหกรรม



เครื่องหมายการค้า l e ce สําหรับผลิตภัณ อ์ ปุ กรณ์ทาํ ความเย็นโดยการว่าจ้างผูผ้ ลิตในประเท จีน และ
ผลิตตามมาตร าน me ican ocie o e in an a e ial (
)



เครื่องหมายการค้า oppa สําหรับผลิตภัณ ท์ ่อทองแดง โดยการว่าจ้างผูผ้ ลิตในประเท จีน และผลิตตาม
มาตร าน me ican ocie o e in an a e ial (
)



เครื่องหมายการค้า
สําหรับผลิตภัณ น์ าํ ยาแอร์ โดยการว่าจ้างผูผ้ ลิตในประเท จี น สินค้าได้รบั การ
รับรองมาตร านผลิตภัณ อ์ ตุ สาหกรรม ( ) จากสํานักงานมาตร านผลิตภัณ อ์ ตุ สาหกรรม

สําหรับผลิตภัณ ส์ าย ี ดนําดับเพลิง โดยการว่าจ้างผูผ้ ลิตในประเท มาเลเซีย
an a

บริษัท คัดเลือกผูผ้ ลิตเพื่อว่าจ้างผลิตสินค้าสําหรับตราสินค้าของบริษัท โดยพิจารณาจากความสามารถของ
ผูผ้ ลิตและความสามารถของโรงงาน ซ่งในแต่ละตราสินค้า บริษัท ใช้ผผู้ ลิตรายเดียวที่ติดต่อค้าขายมาเป็ นเวลานาน โดย
เป็ นการว่าจ้างผลิตเป็ นคราวๆ ไป ไม่มีการทําสัญญาว่าจ้างผลิตระยะยาว ซ่งที่ผ่านมาการจําหน่ายสินค้าในตราสินค้าของ
บริษัท เป็ นสัดส่วนที่นอ้ ยเมื่อเทียบกับสินค้าที่นาํ เข้าจากผูผ้ ลิตในต่างประเท หรือมีสดั ส่วนยอดขายในปี 2561 และปี
2562 ร้อยละ 5.40 และร้อยละ 5.10 ของยอดขายรวม
ทังนี ในปี 2561 และปี 2562 บริษัท ไม่มียอดสั่งซือสินค้าจากผูผ้ ลิตรายใดรายหน่ง เกินกว่าร้อยละ
มูลค่าการสั่งซือรวม
2.3.8

ของ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ไม่มี -

2.3.9

งานที่ ัง ม่ ด้ส่งมอบ

ณ วันที่ 3 ธันวาคม
บริษัท มีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ รวมมูลค่าประมาณ 359.83 ล้านบาท ซ่งเป็ นงาน
ติดตังระบบดับเพลิงด้วยกาซ ระบบดับเพลิงโรงไ ้า งานติดตังระบบหัวกระจายนําดับเพลิง ( p in le ) ระบบโ มดับเพลิง
และระบบปิ โตรเคมี มูลค่าประมาณ ล้านบาท และมูลค่าของสินค้าในส่วนของการจําหน่ายผลิตภัณ ร์ ะบบดับเพลิง
ระบบปรับอากา มูลค่าประมาณ 113 ล้านบาท ผลิ ตภัณ ์ระบบทําความเย็น มูลค่าประมาณ 38.36 ล้านบาท และ
ผลิตภัณ ร์ ะบบการพิมพ์ดิจิทลั มูลค่าประมาณ 38.47 ล้านบาท ที่ได้รบั ใบสั่งซือและรอส่งมอบในช่วงปี 2563

ส่วนที่ 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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3. ปั จจั ความเสี่ ง
บริษัท มีความมุ่งมั่น ในการพั นาการบริห ารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ด้วยความตระหนักถงภาวะความ
เสี่ยงที่ซ บั ซ้อ นและรุ น แรงขนของการดําเนิน ธุรกิจ ทังจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อ มภายในและภายนอกของ
บริษัท การที่บ ริษัท จะดํา เนิน ธุร กิจ ให้เจริญ เติบ โตได้อ ย่า งมั่น คงในระยะยาวนัน จํา เป็ น ต้อ งสร้า งพื น านการ
บริห ารความเสี่ย งที่ดี เพีย งพอที่จ ะป้อ งกัน และลดผลกระทบของความเสี่ย ง อัน เกิด ขนได้จ ากปั จ จัย ผัน แปรต่า งๆ
บริษัท จงจัดทําแบบประเมินและควบคุมความเสี่ยงด้วยตนเอง ( i
on ol el - e men
) โดยมี
การประเมิน ระบุปัจจัยความเสี่ยง และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่สาํ คัญ รวมถงกําหนดมาตรการรองรับและป้องกันความเสี่ยง
โดยมีผรู้ บั ผิดชอบตามสายงานที่สงั กัด อีกทังใช้ดชั นีชีวัดความเสี่ยง เพื่อติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้
การดําเนินงานของบริษัท บรรลุเป้าหมายและประสบผลสําเร็จตามทิ ทางที่กาํ หนดไว้ โดยมีความเสี่ยงในการประกอบ
ธุรกิจและความเสี่ยงอื่นๆ ที่สาํ คัญ ดังนี
3.1

ความเสี่ งเกี่ วกับการประกอบธุรกิจ

3.1.1

ความเสี่ งจากอัตราแลกเปลี่ น

สินค้าที่บริษัท จําหน่ายให้ลกู ค้าส่วนใหญ่เป็ นสินค้าที่นาํ เข้าจากต่างประเท ยอดสั่งซือสินค้าจากต่างประเท
ในปี
และ ปี
คิดเป็ นร้อยละ
และร้อยละ
ของยอดการสั่งซือรวม ตามลําดับ การเสนอซือและการ
ชําระเงินค่าซือสินค้าส่วนใหญ่ใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรั อเมริกา ปอนด์สเตอร์ลิง และยูโร รวมกันคิดเป็ นร้อยละ
และ
ร้อยละ 98 ของยอดค่าซือสินค้าต่างประเท ตามลําดับ ในขณะที่การจําหน่ายสินค้าส่วนใหญ่จาํ หน่ายภายในประเท
เป็ นสกุลเงินบาท ซ่งในบางครังบริษัท ไม่สามารถปรับราคาสินค้าให้สอดคล้องกับต้นทุนสินค้าที่เพิ่มขนได้ทนั ที ดังนัน
บริษัท จงอาจได้รบั ผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนสินค้าและกําไรขันต้น
ของบริษัท ได้ อย่างไรก็ตาม มีขอ้ ตกลงสําหรับลูกค้าบางรายให้ชาํ ระราคาเป็ นเงินสกุล
และ GBP


กําหนดให้บริษัท จะต้องดําเนินการเปิ ดวงเงินซือขายเงินตราต่างประเท ล่วงหน้ากับสถาบันการเงินเพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงดังกล่าว ซ่งเป็ นวงเงินที่สามารถครอบคลุมยอดสั่งซือสินค้าจากต่างประเท เกือบทังหมดโดยบริษัทจะ
พิจารณาซือเงินตราต่างประเท ล่วงหน้าตามยอดในใบแจ้งหนีการซือสินค้าในแต่ละรอบการสั่งซือ นอกจากนี
บริษัท ได้เปิ ดบัญชีเงินฝากสกุลเงินต่างประเท ในสกุลเงิน
และ
เพื่อใช้รบั ชําระเงิน
จากลูกค้ากรณีเป็ นสกุลเงินตราต่างประเท และเป็ นการลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอีกทางหน่ง



ติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินอย่างต่อเนื่องเพื่อสามารถติดตาม ประเมินและบริหารความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยนได้อย่างใกล้ชิด

ในปี
และ ปี
บริษัท ซือเงินตราต่างประเท ล่วงหน้า จํานวน
ล้านบาท และ
ล้าน
บาทตามลําดับ คิดเป็ นร้อยละ
และร้อยละ
ของยอดการสั่งซือสินค้าจากต่างประเท ด้วยการติดตามความ
เคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างสมํ่าเสมอทําให้บริษัท ได้รบั ผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าวไม่มากนัก ดังจะเห็น
ได้จากผลการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ในปี
และ ปี
มีกาํ ไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับ
ล้านบาท และ
ล้านบาท ตามลําดับ บริษัท ประเมินการควบคุมความเสี่ยงนีอยู่ในระดับที่น่าพอใจ
นอกจากนี หากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงจนมีผลทําให้ตน้ ทุนสินค้าของบริษัท เพิ่มขนมาก บริษัท จะ
ทําการปรับราคาสินค้าไปตามสภาพตลาดโดยแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และบริษั ท มีสต็อคสินค้าจํานวนหน่ง ซ่ง
สามารถรองรับงานจําหน่ายสินค้าล่วงหน้า ทําให้ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้และต้นทุน
ของบริษัท อย่างมีนยั สําคัญ
ส่วนที่ ( ) ปั จจัยความเสี่ยง
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3.1.2

ความเสี่ งจากการสูญเสี การเปนตัวแทนจํา น่า สินค้า

บริษัท เป็ นผูจ้ าํ หน่ายผลิตภัณ ว์ าล์วและอุปกรณ์ระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาลและปรับอากา ระบบทํา
ความเย็น และระบบการพิมพ์ดิจิทัล ที่มีสินค้าหลากหลายรายการ โดยบริษัท เป็ นตัวแทนจําหน่ายสินค้าที่มีช่ือเสียง
ระดับโลก ซ่งตราสินค้าที่มียอดขายสูงสุด อันดับแรก คิดเป็ นประมาณร้อยละ และร้อยละ
ของยอดขายรวม
ในปี
และปี
ตามลําดับ ดังนัน หากบริษัท สูญเสียการเป็ นตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณ ใ์ นตราสินค้าที่สาํ คัญไป
อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อยอดขายของบริษัท ได้
การได้รบั แต่งตังเป็ นตัวแทนจําหน่ายตราสินค้าเป็ นปั จจัยสําคัญ สําหรับธุรกิจของบริษั ท ซ่งการเป็ นตัวแทน
จําหน่ายสินค้าให้กบั คู่คา้ มีทงลั
ั กษณะที่กาํ หนดอายุของการเป็ นตัวแทนและไม่มีกาํ หนดอายุของการเป็ นตัวแทน โดยส่วน
ใหญ่บริษัท ไม่ได้ทาํ สัญญาเป็ นตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็ นทางการกับบริษัทเจ้าของตราสินค้า ดังนัน บริษัท อาจมีความ
เสี่ยงจากการเป็ นตัวแทนจําหน่ายสินค้าในกรณี ดงั กล่าว โดยหากบริษัท ถูกยกเลิกการเป็ นตัวแทนจําหน่ายสินค้าให้แก่
เจ้าของตราสินค้า หรือหากบริษัท ถูกยกเลิกสัญญาไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ เช่น บริษัทคู่คา้ มีการควบรวมกิจการกับบริษัทอื่น
หรือมีการเลิกกิจการคู่คา้ เป็ นต้น อาจส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษัท ได้ ซ่งตังแต่ปี
เป็ นต้นมา บริษัท ไม่มีการ
สูญเสียตราสินค้าที่ได้รบั การแต่งตังเป็ นตัวแทนจําหน่าย อย่างไรก็ตาม จากประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจ การรักษา
ความสัมพันธ์ท่ีดีกบั บริษัทเจ้าของตราสินค้าที่มี มายาวนาน และบริษัท มีตราสินค้าที่จดั จําหน่ายมากกว่า ตราสินค้า
ทังยังให้บริการและสร้างความสัมพันธ์ท่ี ดีต่อลูกค้าจนเป็ นที่ยอมรับ อีกทังมี านลูกค้าที่ กว้างขวางมากกว่า 5, ราย
บริษั ท จงมั่น ใจว่ า หากบริษั ท สูญ เสี ย การเป็ น ตัว แทนจํา หน่ า ยสิ น ค้า ในตราสิ น ค้า ใดสิ น ค้า หน่ งไป บริษั ท ก็ มี
ความสามารถในการหาผลิตภัณ ต์ ราสินค้าอื่น เข้ามาทดแทนเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดได้ เนื่องจากบริษัท
มีเป้าหมายในการคัดสรรสินค้าคุณ ภาพดีและเป็ นสินค้าที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ในปี
บริษั ทได้รบั การ
แต่งตังให้เป็ นตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณ เ์ พิ่มอีก ตราสินค้า อีกทังบริษัท มี การพั นาตราสินค้าภายใต้เครื่องหมาย
การค้าของบริษัท ในบางผลิตภัณ เ์ องเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวด้วย
นอกจากนี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการค้าตามที่ตกลง และได้รบั ความ
ไว้วางใจจากบริษัทเจ้าของตราสินค้าให้เป็ นตัวแทนจําหน่ายสินค้ามาโดยตลอด ดังจะเห็นได้จากการที่บริษัท มียอดขาย
ที่เติบโตขนเป็ นลําดับ ประกอบกับการที่บริษัท มีช่องทางการจําหน่ายที่มีประสิทธิภาพ มีทีมงานขายที่เข้มแข็ง สินค้าที่
บริษัท เป็ นตัวแทนจําหน่ายสามารถสร้างยอดขายให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัท จงเชื่อมั่นว่าบริษัทเจ้าของตราสินค้าจะ
ยังคงมอบหมายให้บริษัท เป็ นตัวแทนจําหน่ายสินค้าต่างๆ อย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต จงจัดเป็ นความเสี่ยงในระดับ
บริษัท ประเมินการควบคุมความเสี่ยงนีอยู่ในระดับที่น่าพอใจ
3.1.3

ความเสี่ งจากการทีบ่ ริ ัทเจ้าของตราสินค้าอาจเข้ามาทําตลาดเอง

กรณีท่ีเจ้าของตราสินค้าจากต่างประเท มีความประสงค์จะเข้ามาดําเนินธุรกิจในประเท ไทยโดยไม่ผ่าน บริษัท
ซ่งจะทําให้บริษัท มีความเสี่ยงในการสูญเสียความเป็ นตัวแทนจําหน่ายตราสินค้านันๆ ได้ และอาจต้องมีการแข่งขันกับ
บริษัทเจ้าของตราสินค้าดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม บริษัท เชื่อมั่นว่า ความเสี่ยงดังกล่าวมีโอกาสเกิดขนน้อย เนื่องจากความไม่คมุ้ ค่าในการลงทุน
เข้ามาจําหน่ายสินค้าเอง อีกทังการจําหน่ายผลิตภัณ ใ์ นระบบวิ วกรรมอาคาร ได้แก่ ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากา
ระบบสุขาภิบาล ระบบความเย็น รวมทังระบบการพิมพ์ดิจิทลั ต้องมีความหลากหลายและต้องสามารถตอบสนองความพง
พอใจของลูกค้าได้อย่างครบวงจร ลูกค้าจะคํานงถง ความสะดวกในการสั่งซือสินค้าจาก ผูจ้ าํ หน่ายที่มีสินค้าให้ครบตามที่
ต้องการ ซ่งจากที่ผ่านมาเคยมีผผู้ ลิตสินค้าจากต่างประเท บางรายให้บริษัทในเครือเข้ามาดําเนินธุรกิจโดยตรงแทน แต่ก็
ส่วนที่ ( ) ปั จจัยความเสี่ยง
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ไม่ประสบความสําเร็จและเลือกกลับไปจําหน่ายผ่านตัวแทนเหมือนเดิม บริษัท ประเมินการควบคุมความเสี่ยงนีอยู่ใน
ระดับที่น่าพอใจ
3.1.4

ความเสี่ งจากอัตรากําลังคนและความสามารถของบุคลากร ม่เ ี ง อต่อความต้องการทางธุรกิจ

บริษั ท ตระหนักถงความเพี ยงพอของอัตรากําลังคนซ่งสอดคล้อ งกับ การขยายงานตามกลยุท ธ์ บริษั ท มี
มาตรการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว ดังนี


มีการทบทวนโครงสร้างองค์กรและวิเคราะห์แผนความต้องการอัตรากําลังคน



ดําเนินการตามกระบวนการ สรรหา โดยคัดเลือกและเพิ่มช่องทางการสรรหาที่มีประสิทธิภาพ



จัดทําแผนพั นาบุคลากรให้สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจ มีการประชุมปรกษาหารือระหว่างผูบ้ ริหาร
เพื่อพิจารณาผูส้ ืบทอดตําแหน่งงาน รวมถงกระตุน้ ให้พนักงานที่มีความสามารถเล็งเห็นเป้าหมายและการ
เติบโตในอนาคตที่ชดั เจน และเร่งพั นาตนเองอย่างต่อเนื่อง



รักษาบุคลากร ผ่านกิจกรรมที่สง่ เสริมความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างพนักงานกับบริษัท เช่น การเตรียมความพร้อม
และสร้างความมั่นใจของพนักงานใหม่ กิจกรรมท่องเที่ยวประจําปี งานปี ใหม่ amil a และกี าสี รวมถงมี
การสํารวจความผูกพัน ความสุข และความพงพอใจของพนักงานที่มีต่อการทํางาน เป็ นประจําทุกปี เพื่อนํา
ผลสํารวจและข้อเสนอแนะต่างๆ มาปรับปรุงกระบวนการและสภาพแวดล้อมการทํางานให้ดีย่ิงขน

โดยปี
ผลประเมินที่ได้ เท่ากับร้อยละ 74.47 เทียบกับปี 256 เท่ากับร้อยละ เพิ่มขนจากปี 256 ร้อยละ
9.51 บริษั ท ได้ท าํ การวิเคราะห์คะแนนและข้อเสนอแนะในอันดับต้นๆ ยังคงเป็ นปั ญ หาการสื่ อสารภายใน ภาวะผู้น าํ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน รวมถงสิ่งอํานวยความสะดวก ซ่งบริษัท ได้มอบหมายให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องนําไปทําแผนการแก้ไข
ในปี
ในปี 2562 บริษัท มีอตั ราการลาออกของพนักงานเพิ่มขนจากร้อยละ 9.7 ในปี 2561 เป็ นร้อยละ 14.86 และมี
อัตราการสรรหาพนักงานเข้าบรรจุในตําแหน่งที่ว่าง คิดเป็ นร้อยละ
ซ่งตํ่ากว่าเป้าหมายที่กาํ หนด สืบเนื่องจาก
ตําแหน่งที่สรรหานันเป็ นตําแหน่งสายงานขาย ประกอบกับสายงานที่รบั สมัครนัน เป็ นสินค้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทลั ทํา
ให้หาผูส้ มัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ตอ้ งการค่อนข้างยาก อย่างไรก็ดี บริษัท ทําการทบทวนคุณสมบัติ และโครงสร้าง
ค่าตอบแทนโดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนในตลาดแรงงาน ของบริษัท ในระดับเดียวกัน
บริษัท ประเมินว่าผลการควบคุมความเสี่ยงอยู่ในระดับควบคุมได้ในระดับหน่ง แต่ยงั ไม่เป็ นที่พอใจ อย่างไรก็ตาม
บริษัท ให้ความสําคัญกับการเร่งดําเนินการตามแผน
a e lan ในปี
3.1.5

ความเสี่ งจากการด้อ ค่าของค่าความนิ ม

บริษัท บันทกค่าความนิยมจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนเพื่อซือและรับโอนกิจการทังหมดของบริษัท ชิล
แมทช์ จํากัดและบริษัทย่อย ซ่งมีมลู ค่าสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สทุ ธิ ( e
e ) ของบริษัท ชิลแมทช์ จํากัด
และบริษัทย่อย ณ วันที่ออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทังหมด โดยฝ่ ายบริหารของบริษัท จะทํา
การทดสอบการด้อยค่าเป็ นประจําทุกปี และตังค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ดังนันบริษัท อาจจะมีความเสี่ยงหากผูส้ อบ
บัญ ชีได้พ ิจารณาแล้ว ว่า ค่า ความนิย มนี ควรจะต้อ งมีก ารด้อ ยค่า ซ่งการด้อ ยค่า ดัง กล่า วจะมีผ ลกระทบต่อ งบกํา ไร
ขาดทุนของบริษัท ในด้านของกําไรสุทธิ ส่วนของเจ้าของ และอัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของเจ้าของ

ส่วนที่ ( ) ปั จจัยความเสี่ยง
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ฝ่ ายบริหารได้ทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม ซ่งประกอบไปด้วย หน่วยธุรกิจของผลิตภัณ ร์ ะบบทําความเย็น
และผลิตภัณ ร์ ะบบพิมพ์ดิจิทลั โดยจัดทําประมาณการกระแสเงินสดอิสระที่คาดว่าจะได้รบั ในอนาคต บางครังเรียกว่า
”มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืน หรือ eali a le al e ของทัง หน่วยธุรกิจ อันประกอบไปด้วย ประมาณการยอดขาย
ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย) ภาษี เงินได้ งบประมาณการ
ลงทุน, ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน อันได้แก่ ลูกหนีการค้า สินค้าคงเหลือ และ เจ้าหนีการค้า เมื่อได้
กระแสเงินสดอิสระในแต่ละปี ก็คาํ นวณเป็ นมูลค่าปั จจุบนั ด้วยอัตราคิดลดที่อา้ งอิงกับอัตราก่อนภาษี ท่ีสะท้อนถงความ
เสี่ยงที่เป็ นลักษณะเ พาะของบริษัท ในภาพรวม ตามหลักเกณ ม์ ลู ค่าจากการใช้ ( al e in e)
ฝ่ ายบริหารคํานวณกระแสเงินสดอิสระโดยอ้างอิงกับประมาณการทางธุรกิจที่สมเหตุสมผล มีความเป็ นไปได้
และ เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซ่งมูลค่าดังกล่าวมากกว่ามูลค่าตามบัญ ชีของค่าความนิยมและความสัมพันธ์กับ
ลูกค้าอันได้มาจากการซือและรับโอนกิจการทังหมดจากบริษัท ชิลแมทช์ จํากัด และบริษัท คิว ทู เอส จํากัด ซ่งเป็ นบริษัท
ย่อยภายใต้กระบวนการโอนกิจการทังหมด จงถือได้ว่าความความนิยมและค่าสัมพันธ์ของลูกค้า ณ วันที่ ธันวาคม
2562 ไม่ดอ้ ยค่า ทังนีเป็ นไปตามข้อกําหนดของมาตร านการรายงานทางการเงินและผ่านการสอบทานจากผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตแล้ว
3.1.6

ความเสี่ งจากการทุจริตคอรรัป ่ัน

บริษัท เป็ นผูจ้ าํ หน่ายผลิตภัณ ว์ าล์วและอุปกรณ์ระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาลและปรับอากา ระบบทํา
ความเย็น และระบบการพิมพ์ดิจิทลั ซ่งนําเข้าจากต่างประเท รวมถงจัดจําหน่ายให้แก่บริษัทเอกชน หน่วยงานราชการ
ซ่งอาจเกิดการทุจริตคอร์รปั ชั่นในกระบวนการในกรณีบริษัท ปฏิบตั ิไม่ถกู ต้องตามขันตอน อาทิ การนําเข้าสินค้า การเดิน
พิธีการ ลุ กากร การเสนองานประมูล รวมถงการเสนองานโครงการที่มีมลู ค่าสูง รวมถงกระบวนการภายในซ่งอาจเกิดจาก
การละเลยไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบวิธีปฏิบตั ิงานของผูป้ ฏิบตั ิงาน อาทิ การจัดซือจัดจ้าง การควบคุมสินค้าหรือทรัพย์สิน
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยรูปแบบการทุจริตคอร์รปั ชั่นอาจเกิดจาก การจ่ายเงินค่าอํานวยความสะดวก การจ่ายเงิน
หรือถูกเรียกรับเงินจากเจ้าหน้าที่รั การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่ไม่เหมาะสม หรือ การบันทกบัญชีไม่ถกู ต้อง


บริษัท ได้จดั ตังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อประเมิน วิเคราะห์ และกําหนดมาตรการในการบริหาร
ความเสี่ยงของการดําเนินธุรกิจ รวมถงป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รปั ชั่น ทังในระดับ
องค์กร และระดับปฏิบตั ิการ จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบจากผูต้ รวจสอบภายนอกที่
มีประสิทธิภาพ รวมถงมีการตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตร านคุณภาพ



บริษัท ได้รบั การรรับรองเป็ นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ( )
เมื่อวันที่ 5 พ จิกายน 2561 เพื่อแสดงถงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่นทุกรูปแบบ รวมถง
ได้จดั ทํานโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่นและแนวทางปฏิบตั ิ สื่อสารแก่ผบู้ ริหารและพนักงานทุกระดับให้
สามารถเข้า ถงผ่ านทางสื่อ วีดี ทัรวมถงผู้มี ส่ วนได้เสี ย ที่ เกี่ ยวข้อ ง รับ ทราบในช่ อ งทางที่ ก าํ หนด และให้
รายงานผลแก่คณะกรรมการบริษัทเป็ นรายไตรมาส



จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน และการแจ้งเบาะแส

บริษัท ประเมินการควบคุมความเสี่ยงนีอยู่ในระดับที่น่าพอใจ

ส่วนที่ ( ) ปั จจัยความเสี่ยง
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4.

ทรั สินที่ ้ นการประกอบธุรกิจ
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท มีรายละเอียดดังต่อไปนี

4.1

สินทรั ถาวรที่ ้ นการประกอบธุรกิจ

ตาราง 4.1

รา ละเอี ดอสัง าริมทรั เ อ่ การลงทุนของบริ ัท ที่ ้ นการประกอบธุรกิจทีส่ าํ คัญ สรุปได้ดงั นี
ประเ ท ลัก

ะทรั สิน

1. ที่ดิน

มูลค่าตามบัญ ีสุทธิ
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ล้านบาท)
172.65

ลัก

เครื่องมือและอุปกรณ์
รวม
ตาราง 4.2

าระผูก ัน

เป็ นเจ้าของ

ไม่มี

เป็ นเจ้าของ

ไม่มี

2.39

เป็ นเจ้าของ

ไม่มี

0.75
229.97

เป็ นเจ้าของ

ไม่มี

2. อาคารและสิง่ ปลูกสร้าง
3. ส่วนปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง

ะกรรมสิทธิ

รา ละเอี ดสินทรั ถาวรของบริ ัท ที่ ้ นการประกอบธุรกิจทีส่ าํ คัญ สรุปได้ดงั นี
ประเ ท ลัก

ะทรั สิน

1. เครื่องมือและอุปกรณ์

มูลค่าตามบัญ ีสุทธิ
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ล้านบาท)
2.03

ลัก

ะกรรมสิทธิ

าระผูก ัน

เป็ นเจ้าของ

ไม่มี

2. เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สาํ นักงาน

5.70

เป็ นเจ้าของ

ไม่มี

3. ยานพาหนะ

11.97

เป็ นเจ้าของ

ไม่มี

10.97
30.67

เป็ นเจ้าของ

ไม่มี

สินทรัพย์เพื่อเช่าและสาธิต
รวม

ส่วนที่ ( ) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

หน้า

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่นั ส์ จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําปี 2562)

4.2

สินทรั

ม่มีตัวตน

รายละเอียดสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2562 สรุปได้ดงั นี




4.3

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซ่งมีมลู ค่าสุทธิตามบัญชี จํานวน
ล้านบาท โดยมีการตัดจําหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์จาํ นวน 5- ปี
ค่าความนิยม มูลค่ารวม
ล้านบาท
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้าสุทธิ มูลค่ารวม
ล้านบาท โดยมีการตัดจําหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์จาํ นวน ปี

สัญญาทีส่ าํ คัญของบริ ัท

4.3.1 สัญญาเ ่า นทีท่ ต่ี ังสํานักงาน ญ่
บริษัท ทําสัญญาเช่าพืนที่อาคารเพื่อใช้เป็ นที่ตงสํ
ั านักงานใหญ่ โดยทําสัญญาเช่ากับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท โดยมีรายละเอียดของสัญญาเช่า ดังนี
ตาราง 4.3 สัญญาเ ่า นทีท่ ตี่ ังสํานักงาน ญ่ของบริ ัท
ลําดับ
1.
2.
3.

คู่สัญญา
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า
ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า

มา เ ตุ :

1/

ระ ะเวลาการเ ่า 1/

สถานทีเ่ ่า
เลขที่

บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด
19/7บริษัท
บริษัท นารายณ์รว่ มพิพั น์จาํ กัด 19/7บริษัท
บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด
19/17-22
บริษัท
นายเจน ชาญณรงค์
19/6
บริษัท

ัน

111-3

ถนน แขวง เขต จัง วัด

อาร์ซีเอ บล็อคเอ ถนนพระราม 9 ซอย
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม
อาร์ซีเอ บล็อคเอ ถนนพระราม 9 ซอย
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม
อาร์ซีเอ บล็อคเอ ถนนพระราม ซอย
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม
อาร์ซี เอ บล็ อ คเอ ถนนพระราม ซอย
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม

อา ุสัญญาเ ่า วันเริ่มสัญญา วันสินสุดสัญญา

ปี

เดือน

นที่ (ตร.ม.)

ม ค 2560

พ ย 2562

6 เดือน

ธ ค 2562

เม ย 2563

ปี เดือน

ม ค 2560

มิ.ย 2563

1,379.72

ปี เดือน

ม ค 2560

มิ.ย 2563

195

เมื่อสัญญาสินสุดลง บริษัท หรือผูเ้ ช่ามีสิทธิขอเช่าทรัพย์สินตามสัญญาได้อีก ซ่งผูใ้ ห้เช่ายินยอมให้ตอ่ อายุสญ
ั ญาเช่า โดยผูเ้ ช่าต้องแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ผใู้ ห้เช่าทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า เดือนก่อนที่สญ
ั ญาเช่าจะครบกําหนด ซ่งอัตรา
ค่าเช่าของสัญญาเช่าที่มีการต่ออายุ อาจปรับขนหรือลงตามแต่คสู่ ญ
ั ญาจะตกลงกัน

ส่วนที่ ( ) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

หน้า

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่นั ส์ จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําปี 2562)

4.3.2 สัญญาเ ่าและ เ้ ่าอาคารคลังสินค้า
ตาราง 4.4 รา ละเอี ดสัญญาเ ่าและ เ้ ่าอาคารคลังสินค้า
ลําดับ
1.
2.
3.

5.
6.

คู่สัญญา
ผูใ้ ห้เช่า : บริษัท พระบริบาล จํากัด
ผูเ้ ช่า : บริษัท
ผูใ้ ห้เช่า : บริษัท พระบริบาล จํากัด
ผูเ้ ช่า : บริษัท
ผูใ้ ห้เช่า : บริษัท พระบริบาล จํากัด
ผูเ้ ช่า : บริษัท
ผูใ้ ห้เช่า : บริษัท พระบริบาล จํากัด
ผูเ้ ช่า : บริษัท
ผูใ้ ห้เช่า : บริษัท ภัทร ทธิ
จํากัด
ผูเ้ ช่า : บริษัท
ผูใ้ ห้เช่า : บริษัท ซัมโก เซอร์วิส จํากัด
ผูเ้ ช่า : บริษัท

9.

ผูใ้ ห้เช่า : บริษัท
ผูเ้ ช่า : บริษัท โบลโลเร่ โลจิสติคส์ (ประเท ไทย) จํากัด
10. ผูใ้ ห้เช่า : บริษัท
ผูเ้ ช่า : บริษัท ไอแพ็ค โลจิสติกส์ จํากัด

สถานทีเ่ ่า
อาคารคลังสินค้าและชันเก็บสินค้า
เลขที่
ซอย นู ย์วิจยั แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม
อาคารคลังสินค้าและชันเก็บสินค้า
เลขที่ 509 ซอย นู ย์วิจยั แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม
อาคารคลังสินค้าและชันเก็บสินค้า
เลขที่
ซอย นู ย์วิจยั แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม
อาคารคลังสินค้าและชันเก็บสินค้า
เลขที่ 509 ซอย นู ย์วิจยั แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม
โกดังสินค้า
เลขที่
หมู่ ถ ลําลูกกา ต ลําลูกกา อ ลําลูกกา จ ปทุมธานี
อาคารคลังสินค้าและชันเก็บสินค้า
เลขที่ ( )
( ) และ ( ) ซอยมอเตอร์เวย์ 9 แขวงทับ ช้าง
เขตสะพานสูง กทม

อาคารคลังสินค้า
เลขที่
หมู่ 21 ต บางพลีใหญ่ อ บางพลี จ สมุทรปราการ
อาคารคลังสินค้า
เลขที่
-16 หมู่ 21 ต บางพลีใหญ่ อ บางพลี จ สมุทรปราการ

ระ ะเวลาการเ ่า

อา ุสัญญาเ ่า วันเริ่มสัญญา วันสินสุดสัญญา

นที่ (ตร.ม.)

1 ปี 1/

ส ค 2561

ธ ค 2562

1,760

1. ปี 1/

ส ค 2561

31 ธ ค 2562

722

ปี 1/

ม ค 2563

ธ ค 2565

1,760

ปี 1/

ม ค 2563

ธ ค 2565

722

5 ปี 2/

23 ส ค 2561 23 ส ค 2566

ปี 3/
1.7 ปี 3/
3 ปี 3/
ปี 3/
3 ปี 3/
3 ปี 3/
3 ปี 3/
เดือน 3/

เม ย 2560
1ตค
1 มิ.ย 2562
1 ส ค 2560
1 มิ.ย 2562
1 มิ ย 2559
1 มิ ย 2562
ธ ค 2561

มี ค 2563
31 พ.ค. 2562
31 พ.ค. 2565
31 พ ค 2562
31 พ.ค. 2565
31 พ ค 2562
31 พ ค 2565
มี ค

ปี 3/

ธ ค 2561

เม.ย 2563

360
720
720
300
300

มา เ ตุ :
เมื่อสัญญาสินสุดลง บริษัท หรือผูเ้ ช่ามีสิทธิขอเช่าทรัพย์สินตามสัญญาได้อีก ซ่งผูใ้ ห้เช่ายินยอมให้ต่ออายุสญ
ั ญาเช่า โดยผูเ้ ช่าต้องแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ผใู้ ห้เช่าทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า เดือนก่อนที่สญ
ั ญาเช่าจะครบกําหนด ซ่งอัตราค่าเช่าของ
สัญญาเช่าที่มีการต่ออายุ อาจปรับขนหรือลงตามแต่ค่สู ญ
ั ญาจะตกลงกัน
2/
ทบทวนสัญญาเช่าทุกๆ ปี
3/
เมื่อสัญญาสินสุดลง บริษัท หรือผูเ้ ช่ามีสิทธิขอเช่าทรัพย์สินตามสัญญาได้อีก ซ่งผูใ้ ห้เช่ายินยอมให้ตอ่ อายุสญ
ั ญาเช่า โดยผูเ้ ช่าต้องแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ผใู้ ห้เช่าทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 2 เดือนก่อนที่สญ
ั ญาเช่าจะครบกําหนด ซ่งอัตราค่าเช่าของ
สัญญาเช่าที่มีการต่ออายุ อาจปรับขนหรือลงตามแต่ค่สู ญ
ั ญาจะตกลงกัน
1/

ส่วนที่ ( ) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

หน้า

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่นั ส์ จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําปี 2562)

4.3.3 สัญญากรมธรรมประกัน ั ทรั สิน
บริษัท ได้ทาํ ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน รวมถงประกันภัยสําหรับเงิน สําหรับสต็อคสินค้าและทรัพย์สินทุกชนิดและได้เลือก บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จํากัด (มหาชน) เป็ นผูร้ บั ประกันภัย
โดยมีเงื่อนไขความคุม้ ครองที่ครอบคลุมความเสี่ยงภัยทุกชนิด และทุนประกันรวมทังหมด
ล้านบาท โดยอาคารคลังสินค้าและสํานักงานดังกล่าวบริษัท ให้บุคคลภายนอกจํานวน 2 รายเช่าเป็ น
คลังสินค้าทุนประกันรวม 59.30 ล้านบาท ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี
ตาราง 4.5 รา ละเอี ดสัญญากรมธรรมประกัน ั ทรั สิน
ประเ ทกรมธรรม
กรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
( ll i )

บริ ัทผู้รับประกัน

ทรั สินทีเ่ อาประกัน ั

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย
จํากัด (มหาชน)

- ส่วนตกแต่งปรับปรุ งต่อเติม เ อร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง
ติ ด ตั งตรงตรา อุ ป กรณ์ เครื่ อ งใช้ ส ํา นั ก งาน ระบบ
คอมพิ วเตอร์ เครื่อง คอมพิ วเตอร์ เครื่องมื อ เครื่องใช้
ต่างๆ เครื่องสาธิต เครื่องจักรและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องทุก
ชนิด รถโ ล์คลิ ท์ และรวมถงทรัพย์สินทุกชนิด ที่เป็ น
ของผูเ้ อาประกันภัย และ หรืออยู่ภายใต้การดูแลรักษา
ของผูเ้ อาประกันภัยใน านะผูร้ กั ษาทรัพย์
- สต็อกสินค้า สินค้าทุกชนิด วัตถุดิบต่างๆ รวมถงบรรจุ
ภัณ ท์ กุ ชนิด และรวมถงทรัพย์สินทุกชนิดที่เป็ นของผู้
เอาประกันภัย และ หรืออยู่ภายใต้การดูแลรักษาของผู้
เอาประกันภัยใน านะผูร้ กั ษาทรัพย์

ทุนประกัน
ล้านบาท

ระ ะเวลาประกัน ั
ก ย 256 -

ก ย 2563

ผู้เอา
ประกัน ั
บริษัท

260.16

จํากัดวงเงินความรับผิด ภัยนําท่วม ไม่เกิน ล้านบาท
ต่อครัง และตลอดระยะเวลาเอาประกัน
ขยายความคุม้ ครองถงการโจรกรรม
• (จร ) วงเงิน ไม่เกิน ล้านบาท (ไม่คม
ุ้ ครองสินค้า)
• (จร ) วงเงิน เต็มทุนประกัน
ส่วนที่ ( ) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

หน้า

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่นั ส์ จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําปี 2562)

ประเ ทกรมธรรม

บริ ัทผู้รับประกัน

ทรั สินทีเ่ อาประกัน ั

ทุนประกัน
ล้านบาท

ระ ะเวลาประกัน ั

ผู้เอา
ประกัน ั

• ประกันภัยเครื่องไ

า้ วงเงิน ไม่เกิน ล้านบาท
• ประกันภัยกระจก วงเงิน ไม่เกิน ล้านบาท
• ประกันภัยเครื่องจักร วงเงิน ไม่เกิน ล้านบาท
• ประกันเงิน (ปง ) วงเงินไม่เกิน ล้านบาทต่อครัง และ
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
• คุม
้ ครองความเสียหายต่อสังหาริมทรัพย์ วงเงิน ไม่เกิน
ล้านบาทต่อครัง และตลอดระยะเวลาเอาประกัยภัย
• คุม
้ ครองอุปกรณ์อเิ ล็คทรอนิคส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์ประมวลผล วงเงิน ไม่เกิน ล้านบาทต่อครัง
และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
• ความสูญเสียหรือเสียหายต่อเอกสาร วงเงิน ไม่เกิน
ล้านบาทต่ออุบตั ิเหตุแต่ละครังและตลอดระยะเวลาเอา
ประกันภัย
- อาคารคลังสินค้าและอาคารสํานักงาน (ไม่มีสตอก
สินค้า) สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมราก าน) รวมส่วน
ปรับปรุงต่อเติม รัวประตู ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ
เช่น ระบบปรับอากา ระบบประปา ระบบไ ้า
ระบบต่างๆ เ อร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตังตรงตรา
อุปกรณ์เครื่องใช้สาํ นักงาน ระบบคอมพิวเตอร์ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องมือ เครื่องใช้ตา่ งๆ และรวมถง
ทรัพย์สินทุกชนิดที่เป็ นของผูเ้ อาประกันภัย และ หรือ
ส่วนที่ ( ) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

59.30
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ประเ ทกรมธรรม

บริ ัทผู้รับประกัน

ทรั สินทีเ่ อาประกัน ั

ทุนประกัน
ล้านบาท

ระ ะเวลาประกัน ั

ผู้เอา
ประกัน ั

อยู่ภายใต้การดูแลรักษาของผูเ้ อาประกันภัยใน านะ
ผูร้ กั ษาทรัพย์
จํากัดวงเงินความรับผิด ภัยนําท่วม ไม่เกิน ล้าน
บาทต่อครัง และตลอดระยะเวลาเอาประกัน
ขยายความคุม้ ครองถงการโจรกรรม
• (จร ) วงเงิน ไม่เกิน ล้านบาท
• (จร ) วงเงิน
เต็มทุนประกัน
• ประกันภัยเครื่องไ ้า วงเงิน ไม่เกิน 10 ล้านบาท
• ประกันภัยกระจก วงเงิน ไม่เกิน ล้านบาท
• ประกันภัยเครื่องจักร วงเงิน ไม่เกิน ล้านบาท
• ประกันเงิน (ปง ) วงเงิน ไม่เกิน ล้านบาทต่อครัง
และตลอดระยะเวลาประกัน
• คุม
้ ครองความเสียหายต่อสังหาริมทรัพย์ วงเงิน
ล้านบาทต่อครัง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
• ประกันอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ วงเงิน ไม่เกิน ล้าน
บาท ต่ออุบตั ิเหตุแต่ละครังและตลอดระยะเวลาเอา
ประกันภัย
• ความสูญเสียหรือเสียหายต่อเอกสาร วงเงิน ไม่เกิน 1
ล้านบาท ต่ออุบตั ิเหตุแต่ละครังและตลอดระยะเวลาเอา
ประกันภัย

ส่วนที่ ( ) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
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4.4

เคร่อง มา การค้า เคร่อง มา บริการทีส่ าํ คัญ
บริษัท ภายหลังการรับโอนกิจการเป็ นเจ้าของเครื่องหมายการค้า / เครื่องหมายบริการ 7 รายการ ดังนี

ตาราง 4.6 รา ละเอี ดเคร่อง มา การค้า เคร่อง มา บริการทีส่ าํ คัญของบริ ัท
ลําดับที่

รูปเคร่อง มา การค้า บริการ

1

เจ้าของ
กรรมสิทธิ

เลขทะเบี น

สํา รับสินค้า บริการ

ระ ะเวลา

บริษัท

คําขอ

สําหรับ จัดการขาย ออกแบบ ติดตัง และให้บริการ
อุปกรณ์ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากา และสุขาภิบาล
จัดการขาย ประกอบ อุปกรณ์ระบบทําความเย็น
อุตสาหกรรม จัดการขาย ติดตัง และให้บริการ เครื่อง
อุปกรณ์ อะไหล่ วัสดุสินเปลือง สําหรับระบบการพิมพ์
ดิจิทลั บนบรรจุภณ
ั ์ หีบห่อ สลาก รวมถงการสร้างแบบ
ชินงานจากไ ล์ดิจิทลั

อยู่ระหว่างยื่นคําขอ และ

เลขที่

2*

บริษัท

ค

สําหรับสินค้า วาล์วท่อนําทําด้วยโลหะ

3*

บริษัท

ค

สําหรับสินค้า
ชุดสาย ีดนําดับเพลิง สายดับเพลิง ข้อต่อดับเพลิง

*

บริษัท

ค62121

สําหรับสินค้า เครื่องดับเพลิง

ส่วนที่ ( ) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

รับจดทะเบียนโดยกรมทรัพย์สินทางปั ญญา

ตค

-

ตค

30 ต.ค 2555 -

ต ค 2565

มิ ย 255 -

มิ ย 2569
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ลําดับที่

รูปเคร่อง มา การค้า บริการ

5*

เจ้าของ
กรรมสิทธิ

เลขทะเบี น

บริษัท

171127993

สํา รับสินค้า บริการ
สําหรับสินค้า นํามันหล่อลื่นเครื่องคอมเพรสเซอร์

ระ ะเวลา
เมษายน

- 3 เมษายน 2569

เมษายน

- 3 เมษายน 2569

เมษายน

- เมษายน 2569

สําหรับสินค้า
- อุปกรณ์แยกนํามันที่เป็ นส่วนของคอมเพรสเซอร์
- อุปกรณ์ควบคุมแรงดันที่เป็ นส่วนของเครื่อง
คอมเพรสเซอร์
- อุปกรณ์หยุดการทํางานของคอมเพรสเซอร์ เมื่อ
นํามันหล่อลื่นตํ่ากว่ากําหนด
- อุปกรณ์ปอ้ งกันการสั่นสะเทือนของเครื่องคอมเพรสเซอร์
6*

บริษัท

สําหรับสินค้า
ท่อทองแดง ข้อต่อทองแดง ลวดเชื่อมทองแดง
171127990

7*

บริษัท

สําหรับสินค้า นวนกันความร้อน
สําหรับสินค้า นํายาเคมีทาํ ความเย็น

มา เ ตุ : 1/ สินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท (ลําดับที่ - 7) เป็ นสินค้าจ้างผลิตกับผูผ้ ลิตสินค้าภายในประเท หรือต่างประเท

4.5

น บา การลงทุน นบริ ัท ่อ และบริ ัทร่วม

บริษัทได้จดทะเบียนจัดตัง a n ie nam o
บริษัทย่อย ที่ประเท เวียดนาม เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ด้วยทุนจดทะเบียน ล้านดองเวียดนาม (คิดเป็ น 1.06 ล้านบาท) ทังนีบริษัท ถือ
หุน้ ในบริษัทย่อยทางตรงคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน โดยมีธุรกิจหลักคือ การจําหน่ายอุปกรณ์การพิมพ์และบริการหลังการขาย การลงทุนดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิ่ม กั ยภาพในการ
แข่งขันและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการลูกค้า โดยเริ่มจากหน่วยธุรกิจ ระบบการพิมพ์ดิจิทลั เป็ นหน่วยธุรกิจแรก โดยบริษัท ได้ควบคุมหรือกําหนดนโยบายการบริหารงานเสมือนเป็ นหน่วยงานหน่ง
ของบริษัท

ส่วนที่ ( ) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
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5.

ข้อ ิ าททางก มา

ณ วันที่ ธันวาคม 2562 บริษัท ไม่มีคดี หรือข้อพิพาททางกฎหมายใดๆ ที่อาจมีผลกระทบด้านลบที่มีนยั สําคัญ
ต่อสินทรัพย์หรือการดําเนินธุรกิจของบริษัท กล่าวคือไม่มีผลกระทบทางคดีมากเกินกว่า ของส่วนของผูถ้ ือหุน้ ณ วัน
ดังกล่าว

ส่วนที่ ( ) ข้อพิพาททางกฎหมาย
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6.

ข้อมูลทั่ว ปและข้อมูลสําคัญอ่น

6.1

ข้อมูลทั่ว ป
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ นั ส์ จํากัด (มหาชน)

่อบริ ัท
่อบริ ัท

HARN

่อ ่อ
เลขทะเบี นบริ ัท

0107557000217

ตลาด ลักทรั

mai

กลุ่มอุตสา กรรม

บริการ
พ จิกายน 2557

วันทีเ่ ริ่มต้น อขา
ราคา าร

0.50 บาท

ทุนจดทะเบี น

292,250,000 บาท (หุน้ สามัญ 584,500,000 หุน้ )

ทุนจดทะเบี น าํ ระแล้ว

292,250,000 บาท (หุน้ สามัญ 584,500,000 หุน้ )

ลัก

ประกอบธุรกิจนําเข้า และจัดจําหน่ายผลิตภัณ ใ์ นระบบดับเพลิง ปรับอากา และสุขาภิบาล ระบบทํา
ความเย็น และระบบการพิมพ์ดิจิทลั รวมทังให้คาํ ปรกษาและออกแบบระบบในโครงการต่างๆ และการ
ให้บริการโซลูช่นั ด้านวิ วกรรมครบวงจร

ะการประกอบธุรกิจ

ทีต่ ังสํานักงาน ญ่

เลขที่ 19/20-22 ซอย นู ย์วิจยั ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร พั ท์ ( ) โทรสาร ( ) -0245

ทีต่ ังคลังสินค้า นู วิจั

เลขที่
โทร พั ท์ ( )

ทีต่ ังคลังสินค้ามอเตอรเว

เลขที่ ซอยมอเตอร์เวย์ 9 แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
โทร พั ท์ ( ) ( ) -2420

เวบ ตบริ ัท

www.harn.co.th

เลขานุการบริ ัท

นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์ โทร พั ท์ ( )

นักลงทุนสัม ันธ

นายวิรั สุขชัย โทร พั ท์ ( )

ซอย นู ย์วิจยั แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
( ) โทรสาร ( ) -8624

-

-08

-mail wirat.s@harn.co.th

ผู้รับผิด อบสูงสุด นสา งาน นายวิ ิษฏ์ วชิรลาภไพ รู ย์ โทร พั ท์ ( )
บัญ ีและการเงิน
ผู้ควบคุมดูแลการทําบัญ ี

นางสาวอนัญญา โปรยเงิน โทร พั ท์ ( )

ข้ อมูลบริษัทย่อย

Harn ie nam o

en

-mail varinkan.t@harn.co.th

-

e en

-mail

ii

a n co

-mail anan a p a n co
e a

i ic 1 o

i in

i

ie nam

่อ สถานทีต่ ังของบุคคลอ้างอิงอ่น
นา ทะเบี น ลักทรั

บริษัท นู ย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเท ไทย) จํากัด
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทร พั ท์ ( ) โทรสาร ( ) เว็บไซต์ p
eo

ผู้สอบบัญ ี

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
อาคารธรรมนิติ ชัน 6- ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น ) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทร พั ท์ ( ) โทรสาร ( ) -0539

6.2

ข้อมูลสําคัญอ่นทีม่ ีผลกระทบต่อการตัดสิน จของผู้ลงทุน
-ไม่ม-ี

ส่วนที่ 1 ( ) ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสําคัญอื่น
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ส่วนที่ 2

การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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ส่วนที่ 2
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
ข้อมูล ลักทรั และผู้ถอ นุ้
7.1

จํานวนทุนจดทะเบี นและทุน าํ ระแล้ว

บริษัท มีทนุ จดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว
บาท แบ่งเป็ น หุน้ สามัญ
หุน้ มูลค่าที่ตราไว้
หุน้ ละ
บาท การกระจายการถือหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซ่งเป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนล่าสุดของบริษัท ดังนี

ผู้ถอ ุน้ สัญ าติ ท
ผู้ถอ นุ้ สัญ าติตา่ งด้าว

จํานวน
ราย
2,458
2

อดรวม

2,460

7.2

จํานวน
หุน้ รวม
510,583,525

นิตบิ ุคคล
บุคคลธรรมดา
คิดเป็ น
% จํานวนราย จํานวนหุน้ รวม คิดเป็ น % จํานวนราย จํานวนหุน้ รวม คิดเป็ น
1,253,835
12.65

1

584,500,000 100.00

8

74,570,310

0.21
12.55

2,451
1

509,329,690
600,000

0.10

12.76

2,452

509,929,690

87.24

ผู้ถอ ุน้
ครงสร้างกลุ่มธุรกิจ

ในปี
บริษัท จดทะเบียนจัดตังบริษัท หาญ เวียดนาม จํากัด (“บริษัทย่อย ) ประเท เวียดนาม ด้วยทุนจด
ทะเบียน
ดองเวียดนาม หรือประมาณ
บาท โดยบริษัท ถือหุน้ ในบริษัทย่อยคิดเป็ นสัดส่วนร้อย
ละ 100 ของทุนจดทะเบียน เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562
บริษัท มีโครงสร้างการถือหุน้ ที่ชดั เจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุน้ ไขว้กบั ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ และไม่มีโครงสร้างการถือ
หุน้ แบบปิ รามิดในกลุม่ ของบริษัท จงไม่ทาํ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ ายหน่ง
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดงั นี (มีผถู้ ือหุน้ รายย่อย จํานวน
หุน้
คิดเป็ น
% ของจํานวนหุน้ ทังหมด)
ลําดับ
รา อ่ ผู้ถอ ุน้
จํานวน นุ้
ของจํานวน ุน้ ทัง มด
1.
นายวิรั
สุขชัย
88,583,559
15.155
2.
นางสิรมิ า
เอี่ยมสกุลรัตน์
84,234,151
14.411
3.
ice o le imi e
12.543
4.
นายเจน
ชาญณรงค์
5.
นางสาวนพพร
ชาญณรงค์
4.518
6.
นายชัยวั น์
แต้ไพสิ พงษ์
24,120,000
.
นายธรรมนูญ
ตรีเพ็ชร
3.691
8.
นายวสันต์
นันทขว้าง
18,091,600
3.095
9.
นางสาวปนัดดา
ทองเหลี่ยม
14,832,149
2.538
10.
นางนพรัตน์
สุขชัย
13,000,000
2.224
11.
นายประชา
พร้อมพรชัย
11,460,688
1.961
ส่วนที่ ( ) ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุน้
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่นั ส์ จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําปี 2562)

ลําดับ
12.
13.
14.
15.
16.
.

รา ่อผู้ถอ ุน้
นางวลีรตั น์
เชือบุญชัย
นางสาวธารดา
ตรีเพ็ชร
นางสาวอุไรรัตน์
หาญทวีภทั ร
นายภาคภูมิ
ว่องไพ รู ย์
นายธน กั ดิ
ตรีนสุ นธิ
นายรัตนพันธ์
มุขหริวั นานนท์

จํานวน นุ้
8,081,986

ของจํานวน นุ้ ทัง มด
1.383
1.284

4,230,325
3,545,600

0
0.592

ข้อมูลการถือหุน้ ของกรรมการ และผูบ้ ริหาร รวมถงผูท้ ่เี กี่ยวข้องและบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.

6.

8.
9.

10.

รา อ่ ผู้ถอ ุน้
กรรมการบริ ัท
นายถกล
นันธิราภากร ( ) /*
นางสาววรนุช
สุไพบูลย์พิพั น์ ( )/*
นายโสตถิธร
มัลลิกะมาส ( ) /*
นายสุพจน์
เธียรวุ ิ ( )/*
กลุม่ นายวิรั สุขชัย ( )
นายวิรั
สุขชัย
นางนพรัตน์
สุขชัย (คู่สมรส)
กลุม่ นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร ( )
6.1 นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร
6.2 นางสาวธารดา ตรีเพ็ชร (บุตร)
กลุม่ นายเจน ชาญณรงค์ ( )
นายเจน
ชาญณรงค์
นายหาญ
ชาญณรงค์ (บิดา)
นางประยูร รี ชาญณรงค์ (มารดา)
นางสิรมิ า
เอี่ยมสกุลรัตน์
กลุม่ นายภาคภูมิ ว่องไพ รู ย์ ( )
นายภาคภูมิ ว่องไพ รู ย์
นางเทียมจันทร์ ว่องไพ รู ย์ (คู่สมรส)
กลุม่ นางวลีรตั น์ เชือบุญชัย ( )
นางวลีรตั น์ เชือบุญชัย
นาย านิต
สัจจริตานันท์ (บุตร)
นางสาวสุธิดา สัจจริตานันท์ (บุตร)

จํานวน นุ้

ของจํานวน นุ้ ทัง มด
-

-

88,583,559
13,000,000

15.155
2.224
3.691
1.284

1,000,000
84,234,151

0.126
14.411

4,230,325
21,500

0.004

8,081,986
53,000
40,000

1.383
0.009

มา เ ตุ : */ กรรมการอิสระ

ส่วนที่ ( ) ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุน้
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่นั ส์ จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําปี 2562)

รา ่อผู้ถอ ุน้

ลําดับ
1.

2.

3.

4.
5.
6.
8.

จํานวน นุ้

ผู้บริ าร
กลุม่ นายประชา พร้อมพรชัย (2)
นายประชา
พร้อมพรชัย
นางสาวสุกนั ยา ลิมความสุข (คู่สมรส)
กลุม่ นายรัตนพันธ์ มุขหริวั นานนท์ ( )
นายรัตนพันธ์
มุขหริวั นานนท์
นางระเบียบ
มุขหริวั นานนท์ (มารดา)
กลุม่ นายสุชาติ สุวั โนดม (2)
นายสุชาติ
สุวั โนดม
นางสาวอันญกร ไวเนตรสุทชา (คู่สมรส)
นายสุกิจ
ลิติกรณ์ ( )
นายวิ รู ย์
ทามี ( )
นายพงษ์สวัสดิ
เพ่งเล็งผล ( )
นางวรินกาญจน์
ธีระอัมรานนท์ ( )
นายวิ ิษฏ์
วชิรลาภไพ รู ย์ ( )

ของจํานวน นุ้ ทัง มด

11,460,688
200,000

1.961
0.034

140,000

0.592
0.024

483,416
53,500

0.083
0.009
0.083
0.002
0.180

8,689
1,050,290
330,431

รายงานการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ ของกรรมการและผูบ้ ริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
รา ่อผู้ถอ ุน้

ลําดับ

วันที่
ธันวาคม 2562

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

กรรมการบริ ัท
นายถกล
นายโสตถิธร
นางสาววรนุช
นายสุพจน์
นายวิรั
นายธรรมนูญ
นายเจน
นางสิรมิ า
นายภาคภูมิ
นางวลีรตั น์

นันธิราภากร /1
มัลลิกะมาส /1
สุไพบูลย์พิพั น์/1
เธียรวุ ิ /1
สุขชัย
ตรีเพ็ชร
ชาญณรงค์
เอี่ยมสกุลรัตน์
ว่องไพ รู ย์
เชือบุญชัย

88,583,559

เ มิ่ ขน
(ลดลง

ธันวาคม 2561
-

602,424

21,159,399
84,234,151
4,230,325
8,081,986

4,230,325

11,585,000
(
)

มา เ ตุ : 1/ กรรมการอิสระ

ส่วนที่ ( ) ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุน้

หน้า

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่นั ส์ จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําปี 2562)

รา ่อผู้ถอ ุน้

ลําดับ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
7.3

ผู้บริ าร
นายประชา
นายรัตนพันธ์
นายสุชาติ
นายสุกิจ
นายวิ รู ย์
นายพงษ์สวัสดิ
นางวรินกาญจน์
นายวิ ิษฏ์

วันที่
ธันวาคม 2562

พร้อมพรชัย
มุขหริวั นานนท์
สุวั โนดม
ลิติกรณ์
ทามี
เพ่งเล็งผล
ธีระอัมรานนท์
วชิรลาภไพ รู ย์

ธันวาคม 2561

11,460,688
483,416

8,689
1,050,290
330,431

11,311,315
3,306,864
443,604

32,300
949,823

เ มิ่ ขน
(ลดลง

151,038
39,812
180,051
(

)

106,564

น บา จ่า เงินปั นผล

บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปั นผล ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้และหลังหักสํารอง
ทุกประเภทตามกฎหมายกําหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเ พาะกิจการ ซ่งการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลจะขนอยู่กับ
กระแสเงินสด ความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ แผนการลงทุน การจ่ายชําระคืนเงินกูย้ ืม เงื่อนไข
และข้อกําหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัท ผูกพันอยู่ รวมทังข้อจํากัดทางกฎหมาย ความจําเป็ นและความเหมาะสมอื่นๆ ใน
อนาคต
ทังนี มติของคณะกรรมการบริษัท ที่อนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลจะต้องถูกนําเสนอเพื่อขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
เว้นแต่การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ซ่งคณะกรรมการของบริษัทมีอาํ นาจอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลได้เป็ นครังคราว เมื่อ
เห็นว่าบริษัท มีผลกําไรสมควรพอจะทําเช่นนันได้ โดยจะต้องรายงานให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบ ในการประชุมคราวถัดไป
ข้อมูลการจ่า เงินปั นผล

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

-

-

-

-

0.18

0.16

0.14

0.09

หุน้ ปั นผล (บาท หุน้ )

-

-

-

-

กําไรสุทธิตอ่ หุน้ (บาท)

0.26

0.23

0.22

0.11

อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกําไรสุทธิ ( )

69.23

63.64

81.82

ราคาพาร์ (บาท หุน้ )

0.50

0.50

0.50

0.50

584,500,000

584,500,000

584,500,000

584,500,000

เงินปั นผลระหว่างกาล (บาท หุน้ )
เงินปั นผลประจําปี (บาท หุน้ )

จํานวนหุน้ สามัญ ณ วันสินงวด (หุน้ )

หมายเหตุ - เงินปั นผลประจําปี 2562 จํานวน 0.18 บาทต่อหุน้ ยังไม่มีความแน่นอน จนกว่าจะได้รบั การอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563
- ผูถ้ ือหุน้ สามัญประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปั นผลตามหลักเกณ ท์ ่ีกาํ หนดไว้ในมาตรา ทวิ
แห่งประมวลรัษฎากร

ส่วนที่ ( ) ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุน้
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่นั ส์ จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําปี 2562)

8. ครงสร้างการจัดการ

แผนผัง ครงสร้างองคกรของบริ ัท าญเอนจิเนี ริง่ ลู ่ันส จํากัด ม า น
ค ะกรรมการบริ ัท

ค ะกรรมการตรวจสอบ

ค ะกรรมการบริ ารความเสี่ ง
ค ะกรรมการสรร าและ จิ าร าค่าตอบแทน

ผู้ตรวจสอบ า น

ค ะกรรมการบริ าร
เลขานุการบริ ัท
ประธานเจ้า น้าทีบ่ ริ าร

กรรมการผู้จัดการ
ธุรกิจระบบ
ดับเ ลิง ปรับอากา และสุขา บิ าล
5

6

7

ผูอ้ าํ นวยการ
สายงานขาย
โครงการ

ผูอ้ าํ นวยการ
สายงาน
ขายทั่วไป

ผูอ้ าํ นวยการ
สายงานขาย
ปิ โตรเคมี

1

2

กรรมการผู้จัดการ
ธุรกิจระบบทําความเ น

กรรมการผู้จัดการ
ธุรกิจระบบการ มิ ดิจทิ ลั
9

ผูอ้ าํ นวยการ
สายงานขาย

ผูอ้ าํ นวยการ
สายงานสนับสนุน
วิ วกรรม

4

3

10

11

12

ผูอ้ าํ นวยการ
สายงานขาย

ผูอ้ าํ นวยการ
สายงานบริการ

ผูอ้ าํ นวยการ
สายงานขาย
สินค้าพิเ ษ
ฝ่ าย ICT

ประธานเจ้า น้าที่
ป ิบัตกิ าร

ประธานเจ้า น้าที่
การเงิน

ฝ่ ายบริหารระบบคุณภาพ

ฝ่ ายการเงิน

แผนกความปลอดภัยอาชีว
อนามัยและสิ่งแวดล้อม

ฝ่ ายบัญชี

ฝ่ ายกํากับดูแลกิจการ

ฝ่ ายธุรการสํานักงาน

ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
ฝ่ ายจัดซือ

หมายเหตุ เลขที่ - 12 เป็ นผูบ้ ริหารของบริษัท ตามประกา คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก ล ต )
ส่วนที่ ( ) โครงสร้างการจัดการ

ฝ่ ายคลังสินค้าและจัดส่ง

ฝ่ ายองค์กรดิจิทลั
และสารนิเท ( )

หน้า 59

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่นั ส์ จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําปี 2562)

โครงสร้างการจัดการของบริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ นั ส์ จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วย


คณะกรรมการบริษัท



คณะกรรมการชุดย่อยที่ช่วยกลั่นกรองเรื่องที่สาํ คัญ ซ่งได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท จํานวน 4 คณะ
ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่ าตอบแทน และ
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง ซ่ ง ประกอบด้ ว ยผู้ ท รงคุ ณ วุ ิ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบตามมาตรา แห่ ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ
และตามประกา คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง



ฝ่ ายบริหาร โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็ นผูบ้ ริหารสูงสุดของบริษัท

8.1

ค ะกรรมการบริ ัท
ข้อมูล ณ วันที่

ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการ จํานวน 10 คน ประกอบด้วย



กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร จํานวน คน โดยในจํานวนนีประกอบด้วยกรรมการอิสระ จํานวน คน



กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร จํานวน 2 คน คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 1 คน และกรรมการผูจ้ ดั การ 1 คน

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่
่อ-สกุล
ลําดับ
ดร ถกล

นันธิราภากร

ดร โสตถิธร มัลลิกะมาส

นางสาววรนุช สุไพบูลย์พิพั น์

ดร สุพจน์

เธียรวุ ิ

นายวิรั

สุขชัย

)

นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร

ดร เจน

ชาญณรงค์

นางสิรมิ า

เอี่ยมสกุลรัตน์

ส่วนที่ ( ) โครงสร้างการจัดการ

ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย
ตําแ น่ง
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่ ด้รับแต่งตัง
5 กันยายน 2555
มิถนุ ายน
5 กันยายน 2555
5 กันยายน 2555
5 กันยายน 2555
ธันวาคม 2561
5 กันยายน 2555
5 กันยายน 2555
ธันวาคม 2561
1 พ จิกายน 2559
11 พ จิกายน 2559
5 กันยายน 2555
พ จิกายน 2559
มีนาคม 2561
ธันวาคม 2559
5 กันยายน 2555
1 พ จิกายน 2559
พ จิกายน 2559
ธันวาคม 2559
เมษายน 2560
1 มีนาคม 2560
5 กันยายน 2555
ธันวาคม 2561
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ลําดับ

่อ-สกุล
นายภาคภูมิ ว่องไพ รู ย์
นางวลีรตั น์ เชือบุญชัย

ตําแ น่ง
กรรมการ
กรรมการ

วันที่ ด้รับแต่งตัง
5 กันยายน 2555
5 กันยายน 2555

มา เ ตุ : บริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ปี
ทําให้กรรมการดํารงตําแหน่งต่อเนื่องมา
)
ดร สุพจน์ เธียรวุ ิ ลาออกจากตําแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตังแต่วนั ที่ มกราคม 2563

โดยมีนางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์ เป็ นเลขานุการบริษัท
ทังนี บริษัท มีกรรมการอิสระทังสิน 4 ท่าน ซ่งทําให้บริษัท มีโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระไม่
น้อยกว่า 3 ท่าน และไม่นอ้ ยกว่าหน่งในสามของจํานวนกรรมการทังหมดของบริษัท และมีกรรมการตรวจสอบทังสิน 3 ท่าน
โดยกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทุกท่านจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมี
คุณสมบัติเป็ นไปตามหลักเกณ ข์ องประกา คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ
เรื่อง การขออนุญาตและการ
อนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ครบถ้วนทุกประการ
องคประกอบของค ะกรรมการบริ ัท
มีจาํ นวนกรรมการเพียงพอที่จะกํากับดูแลธุรกิจของบริษัท ซ่งประกอบด้วยบุคคล ที่มีความรู ้ ประสบการณ์ และ
ความสามารถที่เพียงพอที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องมีจาํ นวนกรรมการรวมกันไม่นอ้ ยกว่า
คน ตามกฎหมาย โดยกรรมการไม่นอ้ ยกว่า คนหรือ ไม่นอ้ ยกว่า ใน ของจํานวนกรรมการทังหมด ต้อง
เป็ นกรรมการอิสระ กรรมการอิสระดังกล่าวสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทํางานของฝ่ ายจัดการได้อย่าง
อิสระ ทําให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่ าย
บริหาร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษั ท ทังนี กรรมการอิสระของบริษั ทจํานวน คน ต้องดํารงตําแหน่ ง
กรรมการตรวจสอบด้วย
กรรมการไม่นอ้ ยกว่าก่งหน่ง ( ) ของจํานวนกรรมการทังหมดต้องมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร
จํานวนกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหารต้องมีไม่เกินก่งหน่ง ( ) ของจํานวนกรรมการทังคณะ เพื่อให้มีการถ่วงดุล
ระหว่างกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารกับกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร
ต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็ นกรรมการบริหาร อย่างน้อย คน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจซือมาขายไปเกี่ยวกับ
สินค้าด้านวิ วกรรมซ่งเป็ น ธุรกิ จหลักของบริษั ท และอย่างน้อยอีก คน ที่มีประสบการณ์ดา้ นบัญ ชีและ
การเงิน โดยคณะกรรมการจัดให้มีการเปิ ดเผยนโยบายในการกําหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการดังกล่าว
รวมถงจํา นวนปี ก ารดํารงตํา แหน่ งกรรมการในบริษั ท ของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจํา ปี และบน
e i e ของบริษัท
วาระการดํารงตําแ น่งของกรรมการบริ ัท
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ทุกครัง กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหน่ง( ) ในสาม( )
โดยอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่สี ดุ กับส่วนหน่ง( ) ในสาม( )
กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรก และปี ท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นัน ให้จบั สลากว่าผูใ้ ดจะ
ออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สุดนัน เป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง กรรมการผูอ้ อกจาก
ตําแหน่งไปนันอาจจะเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้

ส่วนที่ ( ) โครงสร้างการจัดการ
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กรรมการมีวาระการดํารงตําแหน่งตามที่กาํ หนดไว้ในข้อบังคับบริษัท กรรมการที่พน้ จากตําแหน่ง อาจได้รบั
เลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่อีกได้โดยไม่จาํ กัดจํานวนครัง สําหรับคุณสมบัติในการดํารงตําแหน่งกรรมการ
อิสระนัน คณะกรรมการบริษัท กําหนดเป็ นนโยบายว่าให้กรรมการอิสระดํารงตําแหน่งต่อเนื่องได้ไม่เกิน ปี
นับตังแต่วนั ที่ได้รบั การแต่งตังครังแรก หรือนับตังแต่วนั ที่บริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทอาจพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
ตาย
ลาออก
ขาดคุณ สมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด หรือกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออก
าลมีคาํ สั่งให้ออก
มีอายุครบ ปี โดยพ้นจากตําแหน่งนับตังแต่วนั สินสุดรอบปี บญ
ั ชี
กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วนั ที่ใบลาออกไปถงบริษัท
กรรมการซ่งลาออกตามวรรคหน่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท มหาชน
จํากัดทราบด้วยก็ได้
ในกรณีท่ีตาํ แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถงคราว ออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซ่งมี
คุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท มหาชนจํากัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อย
กว่า 2 เดือน บุคคลซ่งเข้าเป็ นกรรมการแทนจะอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหน่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจํานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
ในกรณี ท่ีกรรมการพ้นจากตําแหน่งทังคณะ ให้คณะกรรมการที่พน้ จากตําแหน่งยังคงอยู่รกั ษาการในตําแหน่ง
เพื่อดําเนินกิจการของบริษัท ต่อไปเพียงเท่าที่จาํ เป็ นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ าลจะมีคาํ สั่ง
เป็ นอย่างอื่น
ในกรณีท่ีคณะกรรมการพ้นจากตําแหน่งตามคําสั่ง าล คณะกรรมการที่พน้ จากตําแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุม
ผูถ้ ือหุน้ เพื่อเลือกตังคณะกรรมการชุดใหม่ภายใน 1 เดือนนับแต่วนั พ้นจากตําแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไป
ยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม และโ ษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่า 3
วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโ ษณาเป็ นระยะเวลา 3 วันติดต่อกัน
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อน ถงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสองในสามของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ซ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าก่ง
หน่งของจํานวนหุน้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนามผูก ันบริ ัท
ตามข้อบังคับบริษัท ได้กาํ หนด จํานวนหรือชื่อกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้นนั ให้กรรมการ
สอง ( ) คนลงลายมือชื่อร่วมกัน โดยให้ท่ีประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ หรือคณะกรรมการ มีอาํ นาจกําหนดรายชื่อกรรมการผูม้ ี
อํานาจลงนามผูกพันบริษัทได้
ส่วนที่ ( ) โครงสร้างการจัดการ
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คณะกรรมการบริษั ท ในการประชุมคณะกรรมการบริษั ท ครังที่
พ หัสบดี ท่ี มี นาคม
ได้มีมติ
กําหนดชื่ อและจํานวนกรรมการผูม้ ี อาํ นาจลงนามของบริษั ท ประกอบด้วย กรรมการกลุ่มที่หน่ง นายวิรั สุขชัย นาย
ธรรมนูญ ตรีเพ็ชร กรรมการกลุ่มที่สอง นางสิรมิ า เอี่ยมสกุลรัตน์ นายเจน ชาญณรงค์ นางวลีรตั น์ เชือบุญชัย กรรมการ
คนหน่งคนใดในกลุม่ หน่ง ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการคนหน่งคนใดในกลุม่ สอง รวมเป็ นสองคน
บทบาท น้าที่ และความรับผิด อบของประธานกรรมการบริ ัท
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูเ้ ลือกตังกรรมการด้วยกันดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริษัท เพื่อดูแล ควบคุม
การประชุมของคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ให้ดาํ เนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็ นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและบรรลุวตั ถุประสงค์ในการประชุม (รายละเอียดการคัดเลือก บทบาท หน้าที่และความ
รับ ผิ ดชอบของประธานกรรมการบริษั ท แสดงไว้ในส่วนที่ 2 หัวข้อ 9 การกํากับ ดูแ ลกิ จ การ หมวด 3 การเสริม สร้า ง
คณะกรรมการที่มีประสิทธิผล หน้า -90)
บทบาท น้าที่ และความรับผิด อบของค ะกรรมการบริ ัท
คณะกรรมการบริษั ทมี บ ทบาทสําคัญ ในการกําหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร แผนการดําเนิ นธุรกิ จ
รวมทังมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานของบริษัท ให้เป็ นไปตามแผนที่วางไว้
ตลอดจนดําเนินกิจการของบริษัท ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต มี
จริยธรรม ภายใต้จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ รวมทังการกํากับดูแลให้การบริหารจัดการของฝ่ ายบริหารเป็ นไปตาม
เป้าหมายและแนวทางที่ได้กาํ หนดไว้ และก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท และผูถ้ ือหุน้ โดยรวมถงอํานาจ หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบที่สาํ คัญ ดังนี
กํา หนดวิ สัย ทั น์ นโยบาย กลยุท ธ์ เป้ า หมาย แผนการดํา เนิ น ธุ รกิ จ งบประมาณประจํา ปี โครงสร้า งการ
บริห ารงาน และอํานาจการบริห ารต่ างๆ ของบริษั ท รวมทังนโยบายกํากับ ดูแลกิ จ การที่ดี ทังนี ในปี
คณะกรรมการได้มีการทบทวนและอนุมัติกลยุทธ์ และติดตามดูแลให้มีการนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ โดยในการ
ประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาสคณะกรรมการได้ติดตามผลการดําเนินงานของฝ่ ายบริหาร เพื่อให้เป็ นไปตาม
กลยุทธ์ท่วี างไว้
ควบคุมกํากับดูแล ( oni o in an pe i ion) การบริหารและการจัดการของฝ่ ายบริหาร หรือบุคคลใดๆ
ที่ได้รบั มอบหมายให้ทาํ หน้าที่ดงั กล่าว ให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กาํ หนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนดูแลให้บริษัท มีการบริหารจัดการตามนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดี
มี อ ํา นาจในการแต่ ง ตังคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย เพื่ อ ช่ ว ย กษาและกลั่ น กรองงานต่ า งๆ เ พาะด้า น อาทิ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผูจ้ ัดการ รวมถงการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ ที่แต่งตัง
ทังนี การมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหน้าที่ ท่ี กาํ หนดนัน ต้อ งไม่ มีลักษณะเป็ น การมอบอํานาจที่ ท าํ ให้
คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผูจ้ ัดการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ดังกล่าว
สามารถพิจารณาและอนุมตั ิรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใด
ทํา กับ บริษั ท หรือ บริษั ท ย่ อ ย (ถ้า มี ) ยกเว้น เป็ น การอนุมัติ รายการที่ เป็ น ไปตามนโยบายและหลัก เกณ ์ท่ี
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมตั ิไว้แล้ว
ส่วนที่ ( ) โครงสร้างการจัดการ
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ในกรณี ท่ี ค ณะกรรมการบริษั ท มอบหมายให้ ประธานเจ้า หน้า ที่ บ ริห าร กรรมการผู้จัด การ หรือ บุ ค คลอื่ น
ปฏิบัติการแทนคณะกรรมการบริษัทในเรื่องใด การมอบหมายดังกล่าวต้องจัดทําเป็ นลายลักษณ์อักษร หรือ
บันทกเป็ นมติคณะกรรมการบริษัทในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจน และระบุขอบเขต
อํานาจหน้าที่ของผูร้ บั มอบอํานาจไว้อย่างชัดเจน
ประเมิ นผลงานของฝ่ ายบริหารอย่ างสมํ่าเสมอ รวมทังดูแลกลไกการจ่ ายค่ าตอบแทนผู้บริหารและพนักงานอย่ าง
เหมาะสม
จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีท่ีมีความน่าเชื่อถือได้ รวมทังดูแลให้มีระบบ
การจัดเก็บเอกสารที่ทาํ ให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ในภายหลัง
จัดให้มีการทํางบการเงินของบริษัท ให้มีความถูกต้อง เพื่อแสดง านะการเงินและผลการดําเนินงานในรอบ
บัญชีท่ีผ่านมาได้ตรงต่อความเป็ นจริง ครบถ้วน และถูกต้อง เป็ นไปตามมาตร านการบัญชีท่ีรบั รองโดยทั่วไป
โดยงบการเงิน ณ วันสินสุดรอบบัญชีของบริษัท ต้องตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีของบริษัท ก่อนที่จะนําเสนอ
ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ตลอดจนรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดทํารายงานทางการ
เงิน โดยแสดงควบคูก่ บั รายงานของผูส้ อบบัญชี ในรายงานประจําปี ของบริษัท
ดูแลให้บริษัท มีระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีระบบบริหาร
ความเสี่ย งที่ค รอบคลุม และมีก ระบวนการบริห ารจัด การความเสี่ย ง การรายงานและการติด ตามผลที่มี
ประสิทธิภาพ และกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดําเนินการกรณีมีการชีเบาะแส ตลอดจนดูแลให้บริษัท
มีการบริหารจัดการตามนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดี
ดูแลให้มีกระบวนการและการจัดการที่ชัดเจนและโปร่งใส เกี่ยวกับการทํารายการระหว่างบริษัท กับบุคคลที่
เกี่ยวโยงกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยต้องจัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง
เพียงพอ รวมทังมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสมํ่าเสมอ
ดูแ ลให้มี ก ารดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ต่ อ เนื่ อ งในระยะยาว รวมทังแผนพั นาพนัก งาน ความต่ อ เนื่ อ งของผู้บ ริห าร
( cce ion lan) รวมทังดูแ ลให้มี ก ระบวนการสรรหาและแผนการสื บ ทอดตํา แหน่ งของกรรมการ และ
ผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษัท ที่มีประสิทธิผล
พิจารณาอนุมัติ และ หรือ ให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจําหน่ายไปซ่งสินทรัพย์ การลงทุน
และการดําเนินการใดๆ ของบริษั ท และบริษั ทย่อย (ถ้ามี ) ตามกฎหมาย ประกา ข้อกําหนด และระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายกําหนดให้ตอ้ งขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ทังรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน และ
มีการรายงานข้อมูลการดําเนินงานที่สาํ คัญ และรายงานทางการเงินแก่ผถู้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสียอย่างถูกต้อง
และเป็ นไปตามที่ขอ้ กฎหมายกําหนด โดยกรรมการต้องแจ้งให้บริษัท ทราบโดยไม่ชกั ช้า หากมีส่วนได้เสียใน
สัญ ญาหรือข้อตกลงใดๆ ที่ทาํ กับบริษัท หรือถือหุน้ เพิ่มขนหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ทังนี
สําหรับรายการที่ทาํ กับกรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย กรรมการซ่งมีส่วนได้เสีย ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิการ
ทํารายการในเรื่องนัน
คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอํานาจให้กรรมการคนหน่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างหน่งอย่าง
ใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมและกํากับดูแลของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบ
ส่วนที่ ( ) โครงสร้างการจัดการ
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อํา นาจเพื ่อ ให้บ ุค คลดัง กล่า วมีอ าํ นาจตามที ่ค ณะกรรมการบริษ ัท เห็น สมควร และภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการบริษัท เห็น สมควร ซ่งคณะกรรมการบริษัท อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการ
มอบอํานาจนันๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
ทังนี การมอบอํานาจนันต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอํานาจที่ทาํ ให้บคุ คลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมตั ิ
รายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะ
อื่นใดที่จะทําขนกับบริษั ท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี ) เว้นแต่เป็ นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติ และเป็ นไปตาม
เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป หรือเป็ นตามนโยบายและหลักเกณ ท์ ่ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมตั ิไว้แล้ว
แต่งตังเลขานุการบริษัท ที่มีคุณ สมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสม มีหน้าที่และความ
รับ ผิ ด ชอบตามพระราชบัญ ญั ติ ห ลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลักทรัพ ย์ ทํา หน้าที่ ให้คาํ แนะนําด้านกฎหมายและ
กฎเกณ ต์ ่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ
บริษั ท รวมทั ง ประสานงานให้มี ก ารปฏิ บัติ ต ามมติ ค ณะกรรมการบริษั ท โดยได้เปิ ด เผยคุ ณ สมบัติ แ ละ
ประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจําปี หน้า
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เลขานุการบริษัทได้รบั การฝกอบรมและพั นาความรูอ้ ย่างต่อเนื่อง ทังด้านกฎหมาย
การบัญชี หรือการปฏิบตั ิหน้าที่เลขานุการบริษัท
จัดให้มีนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และมีการสื่อสารให้ทกุ คนในองค์กรได้เข้าใจ
ถงนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีให้ถกู ต้องตรงกัน เพื่อส่งเสริมให้ทกุ คนในองค์กรปฏิบตั ิตามนโยบายที่กาํ หนด
ทังนี คณะกรรมการมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวเป็ นประจําอย่างน้อยปี ละ ครัง
ยดมั่นการดําเนินธุรกิจที่ถูกต้องและเป็ นธรรม โดยกําหนดจรรยาบรรณธุรกิจ ( o e o on c ) เป็ นลายลักษณ์
อักษร เพื่อให้นาํ มาใช้และเผยแพร่ให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน เข้าใจถงมาตร านด้านจริยธรรมที่
บริษัทใช้ในการดําเนินธุรกิจ และเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการที่จะดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส
มีคณ
ุ ธรรม มีความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสีย คํานงถงสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยผ่านการอบรม และการสื่อสาร
ภายในองค์กรในรู ปแบบต่างๆ โดยที่จรรยาบรรณดังกล่าวจะสะท้อนให้เห็นถงค่านิยม และแนวทางปฏิบตั ิงาน ที่
พนักงานทุกคนพงปฏิบัติตน และปฏิบตั ิงานตามกรอบจรรยาบรรณที่กาํ หนดไว้ในด้านต่างๆ โดยบริษัทได้มีการ
ประกา และแจ้งให้ทุกคนรับทราบและยดปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัด รวมถงให้มีการปฏิบตั ิตามแนวทางดังกล่าว ทังนี
คณะกรรมการได้ติดตามให้มีการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง
จัดให้มีนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการ
ปฏิบตั ิงานของบริษัทเป็ นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น รวมถงมี
การสื่อสารแก่คณะกรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับ รวมถงบุคคลภายนอกอื่นที่เกี่ยวข้อง และ
ส่งเสริมให้เป็ นวั นธรรมและค่านิยมหน่ งในบริษั ท ทังนี คณะกรรมการบริษั ท มี การสอบทานและทบทวน
นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น เป็ นประจําทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพการดําเนินธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และบทบัญญัติของกฎหมาย
พิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณาการทํารายการที่อาจมีความขัดแย้งของ
ผลประโยชน์มีแนวทางที่ชัดเจน และเป็ นไปเพื่ อผลประโยชน์ของบริษั ทและผูถ้ ื อหุน้ โดยรวมเป็ น สําคัญ โดย
กําหนดนโยบายที่ไม่ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน รวมทังผูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆ ดังกล่าว แสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขดั แย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท และควรหลีกเลี่ยงการกระทําที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ส่วนที่ ( ) โครงสร้างการจัดการ
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ทางผลประโยชน์ และผูท้ ่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสีย หรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัท
ทราบถงความสัม พัน ธ์ห รือ การเกี่ ย วโยงของตนในรายการดังกล่าว โดยบุ คคลดังกล่า วไม่ มี ส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจใดๆ ในธุรกรรมดังกล่าว
คณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความ
ขัด แย้งทางผลประโยชน์ ซ่ งได้มี ก ารพิ จ ารณาความเหมาะสมอย่ า งรอบคอบ รวมทังบริษั ท ได้ป ฏิ บัติ ต าม
หลักเกณ ข์ องสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเท
ไทยอย่างเคร่งครัด ในเรื่องการกําหนดราคาและเงื่อนไขต่างๆ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ให้
เสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก
ทังนี คณะกรรมการบริษัทจะได้กาํ กับดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามข้อกําหนดเกี่ยวกับขันตอนการดําเนินการ และการ
เปิ ดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถกู ต้องครบถ้วนโดยจะเปิ ดเผยการทํารายการ
ไว้ในงบการเงิน รายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56- )
จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน ซ่งเป็ นกลไกสําคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ ายจัดการในการช่วยลดความเสี่ยง
ทางธุรกิจ ช่วยให้การดําเนินธุรกิจเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมและบรรลุ
เป้าหมายตามที่ตงไว้
ั ช่วยปกป้องคุม้ ครองทรัพย์สินไม่ให้ร่วั ไหล สูญหายหรือจากการทุจริตประพ ติมิชอบ ช่วยให้
รายงานทางการเงินมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ ช่วยให้บคุ ลากรปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
และช่ วยคุ้มครองเงิ น ลงทุ น ของผู้ถื อหุ้น ดังนันบริษั ท จงได้ก ําหนดภาระหน้าที่ อํานาจการดําเนิ น การของ
ผูป้ ฏิบตั ิงานและผูบ้ ริหารในเรื่องต่างๆ ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้สินทรัพย์ของ
บริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิงาน ผูต้ ิดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้
เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและความมี
ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดให้มีขน รวมทังได้จดั ทําและทบทวนระบบการควบคุม ทัง
ด้านการดําเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และการกํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน
ตลอดจนการจัดการความเสี่ยง และยังให้ความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการที่ผิดปกติ
ทังนี บริษัทได้ว่าจ้างบุคคลภายนอกที่มีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการควบคุมภายใน
ของบริษัท ทําหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้ม่ นั ใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และเพื่อให้ผู้
ตรวจสอบภายในดังกล่าวมีความเป็ นอิสระ สามารถทําหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ ผูต้ รวจสอบภายใน
จะรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทังนี บริษัทมีการติดตามประเมินผลอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้ความ
มั่นใจว่าระบบที่วางไว้สามารถดําเนินไปได้อย่างมี ประสิทธิ ภาพ โดยจะมี การประเมินความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายใน และทบทวนระบบที่สาํ คัญอย่างน้อยปี ละ ครัง และเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริษัท
จัดให้มีนโยบายการบริหารความเสี่ยง ( i
ปฏิบตั ิเป็ นประจําทุกไตรมาส

ana emen olic ) ให้ครอบคลุมทังองค์กร และติดตามผลการ

จัดให้มีแนวทางดําเนินการที่ชัดเจนกับผูท้ ่ีป ระสงค์จะร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส หรือผูม้ ีส่วนได้เสียผ่านทาง
e i e หรือรายงานตรงต่อบริษัท โดยให้แจ้งเบาะแสผ่านกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท
เพื่อสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการที่บริษัทกําหนดไว้ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

ส่วนที่ ( ) โครงสร้างการจัดการ
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8.2

ค ะกรรมการ ุด ่อ

8.2.1

ค ะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามที่ ก ล ต และ ตลท กําหนด จํานวน
3 ท่าน โดยมีอย่างน้อย 1 ท่านที่มีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ดังนี
ลําดับ
่อ-สกุล
ตําแ น่ง
ดร ถกล
นันธิราภากร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นางสาววรนุช
สุไพบูลย์พิพั น์
กรรมการตรวจสอบ
ดร โสตถิธร
มัลลิกะมาส
กรรมการตรวจสอบ
โดยมี ดร ถกล นัน ธิ ราภากร เป็ น ผู้มีความรู แ้ ละประสบการณ์เพี ยงพอที่ จ ะทําหน้าที่ในการสอบทานความ
น่ า เชื่ อ ถื อ ของงบการเงิ น โดยจบการ กษาระดั บ ปริ ญ ญาเอก จาก ol
cco n in
conomic
ni e i o an a
และผ่านการอบรมหลักสูตร i ec o cc e i a ion o am ( ) รุ ่นที่ ปี
แล้ว และมีนายวิ ิษฏ์ วชิรลาภไพ รู ย์ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
องคประกอบของค ะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี
ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้
ถือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัท ทังนีให้นบั รวมหุน้ ที่ถือโดยผูท้ ่เี กี่ยวข้องด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตาม กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน
จํากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่กาํ หนด จํานวนไม่นอ้ ยกว่า คน
กรรมการตรวจสอบมีทักษะความชํานาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ได้รบั มอบหมาย กรรมการตรวจสอบอย่าง
น้อย คน ต้องมีความรู ค้ วามเข้าใจหรือมีประสบการณ์ดา้ นการบัญ ชีหรือการเงิน และมีประสบการณ์เพียง
พอที่จะทําหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกและแต่งตังกรรมการตรวจสอบคนหน่งเป็ นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ให้คณะกรรมการตรวจสอบเลือกและแต่งตังเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยตําแหน่ง
วาระการดํารงตําแ น่งของกรรมการตรวจสอบ
ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ ปี และคณะกรรมการตรวจสอบซ่งพ้นจากตําแหน่ง
ตามวาระ อาจได้รบั การแต่งตังอีกได้ นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบพ้น
จากตําแหน่งเมื่อ
ตาย
ลาออก
ขาดคุณ สมบัติการเป็ นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตร หรือตามหลักเกณ ข์ องสํานักงาน ก ล ต และ
ตลาดหลักทรัพย์
พ้นสภาพการเป็ นกรรมการบริษัท หรือครบวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท
ส่วนที่ ( ) โครงสร้างการจัดการ
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กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ย่ืนใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท โดยควรแจ้งเป็ น
หนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย เดือน พร้อมเหตุผล และให้คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูอ้ นุมตั ิ โดยบริษัทจะแจ้งเรื่อง
การลาออกพร้อมสําเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์ ทราบ ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบพ้นจากตําแหน่ง
ทังคณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่ พ ้น จากตําแหน่งต้องรักษาการในตําแหน่ ง เพื่ อดําเนินการต่อไปก่อ น
จนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
ในกรณี ท่ีตาํ แหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
บริษั ท แต่งตังบุค คลที่ มี คุณ สมบัติ ค รบถ้วนขนเป็ น กรรมการตรวจสอบแทนภายใน วัน เพื่ อ ให้กรรมการ
ตรวจสอบมีจาํ นวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็ นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ใน
ตําแหน่งได้เพียงวาระที่ยงั คงเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซ่งตนแทน ทังนี ให้บริษัทแจ้งการพ้นจากตําแหน่ง
ของกรรมการตรวจสอบดังกล่าวพร้อมเหตุผลของการพ้นจากตําแหน่งต่อตลาดหลักทรัพย์ ทันที
บทบาท น้าที่ และความรับผิด อบของค ะกรรมการตรวจสอบ
สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (in e nal con ol) และระบบการตรวจสอบภายใน (in e nal a i ) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาแต่งตัง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่ วยงานอื่นใดที่รบั ผิดชอบ
เกี่ ยวกับ การตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิ จารณาขอบเขตการปฏิ บัติ งาน แผนการตรวจสอบประจําปี และ
งบประมาณ รวมทังบุคลากรว่า เหมาะสม สอดคล้องกับขอบเขตการปฏิบตั ิงาน และเพียงพอที่จะสนับสนุนงานใน
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
สอบทานให้บริษัท ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเท ไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ ) และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง และเลิกจ้าง บุคคลซ่งมีความเป็ นอิสระ เพื่อทําหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทังเข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญ ชี โดยไม่ มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
ประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ ครัง
พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ ทังนี เพื่อให้ม่นั ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท
พิจารณาและประเมินธุรกรรมที่มีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น และกําหนดมาตรการ วิธีการควบคุมและ
จัดการความเสี่ยง สอบทานข้อมูลทังหมดในแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น
จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ใน รายงานประจําปี ของบริษัท ซ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี


ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท



ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท



ความเห็นเกี่ ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขอ้ กําหนดของตลาด
หลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท



ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี

ส่วนที่ ( ) โครงสร้างการจัดการ
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ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์



จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน



ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั ิหน้าที่



รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ทังนี
ในการปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รบั มอบหมายดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
บริษัทโดยตรง และกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัท ต่อบุคคลภายนอก
พิจารณาและให้ความเห็นต่อการติดตามการปฏิบตั ิตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น รวมถงระบบการ
บริหารความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขนจากการทุจริตคอร์รปั ชั่น เพื่อให้ม่นั ใจว่าการดําเนินงาน
ของบริษัทมีความโปร่งใส สุจริต ยุติธรรม ตามหลักคุณ ธรรม จริยธรรม และดําเนินธุรกิจด้วยการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รปั ชั่นทุกรูปแบบ
รับเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส การกระทําอัน ทุจริตคอร์รปั ชั่น ทังจากภายในและภายนอก ที่กรรมการบริษั ท
ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานของบริษัท มีส่วนเกี่ ยวข้อง และตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รบั แจ้ง และนําเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาโทษหรือแก้ไขปั ญหาตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น
สรุปภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริษัททราบ
ทังนี คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํ นาจในการดําเนินการต่างๆ ได้แก่ การเชิญกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้าง
ของบริษัท มาร่วมประชุมหารือ ชีแจง หรือตอบข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ การปรกษาหารือ ผู้เชี่ ย วชาญหรือ ที่ ป รกษาของบริษั ท (ถ้า มี ) หรือ จ้า งที่ ป รกษาหรือ ผู้เชี่ ย วชาญซ่ ง เป็ น
บุคคลภายนอกเป็ นครังคราวในกรณีจาํ เป็ นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท การขอให้พนักงานของบริษัท ส่งเอกสารหลัก าน
เกี่ยวกับกิจการของบริษัท เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรือสอบสวนในเรื่องต่างๆ เพื่อให้การปฏิบตั ิงานภายใต้หน้าที่
ความรับผิดชอบสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี การมอบหมายให้พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท คนหน่งหรือหลายคนกระทําการ
ใดๆ ภายในขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ รวมถงการดําเนินการต่างๆ ที่
กล่าวแล้วในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยเท่าที่ได้รบั มอบหมายหรือร้องขอจากบริษัทย่อย และเท่าที่อาํ นาจหน้าที่จะเปิ ด
ช่องให้ดาํ เนินการได้
เนื่ อ งจากบริษั ท ไม่ มี ฝ่ ายตรวจสอบภายในเอง จงได้ว่ า จ้า งบริษั ท อั ล ทิ ม า แอดไวเซอรี่ จํา กั ด ซ่ ง เป็ น
บุคคลภายนอกและไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัท เป็ นผูต้ รวจสอบภายใน ( n e nal i o ) โดยทําหน้าที่ตรวจสอบ
ระบบการควบคุมภายในของบริษัท เพื่อให้ม่นั ใจว่าบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม
8.2.2

ค ะกรรมการบริ าร

คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูแ้ ต่งตังคณะกรรมการบริหาร โดยจะพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือ
พนักงานระดับสูงของบริษัท ที่สามารถบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามธุรกิจปกติ และงานบริหารของ
บริษัท และสามารถกําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถงการตรวจสอบและติดตาม
ผลการดําเนินงานของบริษัท ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด
คณะกรรมการบริหารของบริษัท มีจาํ นวน 5 คน ดังนี
ส่วนที่ ( ) โครงสร้างการจัดการ
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ลําดับ
นายวิรั
นายธรรมนูญ
ดร เจน
นายวิ ิษฎ์
นางวรินกาญจน์

่อ-สกุล
สุขชัย
ตรีเพ็ชร
ชาญณรงค์
วชิรลาภไพ รู ย์
ธีระอัมรานนท์

ตําแ น่ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารและเลขานุการ

องคประกอบของค ะกรรมการบริ าร
คณะกรรมการบริหารต้องมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี
คัดเลือกจาก กรรมการ และ หรือ ผูบ้ ริหาร ซ่งได้รบั การเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ทังนีคณะกรรมการบริหารประกอบไปด้วยกรรมการบริหารไม่นอ้ ยกว่า คน
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาและแต่งตังกรรมการบริหาร คน ที่มีความเหมาะสม เพื่อทําหน้าที่ประธาน
กรรมการบริห าร โดยประธานกรรมการบริ ห ารที่ ไ ด้รับ การแต่ ง ตั งจะมี ว าระการดํา รงตํา แหน่ ง ประธาน
กรรมการบริหารเท่ากับวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารจะพิ จารณาและแต่งตังบุคคลที่คณะกรรมการบริห ารเห็น สมควรเป็ น เลขานุการคณะ
กรรมการบริห าร เพื่ อ ช่วยเหลือ การทํางานของคณะกรรมการบริห ารเกี่ ยวกับ การนัดหมายการประชุม การ
จัดเตรียมวาระการประชุม การนําส่งเอกสารการประชุม และการบันทกรายงานการประชุม
วาระการดํารงตําแ น่งของกรรมการบริ าร
ให้คณะกรรมการบริหาร มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ ปี ทังนี กรรมการบริหาร ที่พน้ จากตําแหน่งตามวาระ
อาจได้รบั การแต่งตังเข้าดํารงตําแหน่งได้อีกนอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการบริหาร
พ้นจากตําแหน่งเมื่อ
ตาย
ลาออก
ขาดคุณสมบัติการเป็ นกรรมการบริหาร ตามกฎบัตร
คณะกรรมการบริษัท มีมติให้พน้ จากตําแหน่ง
พ้นสภาพการเป็ นกรรมการบริษัท หรือครบวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท ผูบ้ ริหารของบริษัท
กรรมการบริห ารคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ย่ื น ใบลาออกต่อ ประธานกรรมการบริษั ท โดยควรแจ้งเป็ น
หนั ง สื อ ล่ ว งหน้ า อย่ า งน้ อ ย เดื อ น พร้อ มเหตุ ผ ล และให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท เป็ นผู้ อ นุ มั ติ ในกรณี ท่ี
กรรมการบริหาร พ้นจากตําแหน่งทังคณะ ให้คณะกรรมการบริหาร ที่พน้ จากตําแหน่งต้องรักษาการในตําแหน่ง
เพื่อดําเนินการต่อไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการบริหารชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
ในกรณีท่ีตาํ แหน่งกรรมการบริหารว่างลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท
แต่งตังบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนขนเป็ นกรรมการบริหาร ภายใน วัน เพื่อให้กรรมการบริหาร มีจาํ นวนครบ
ตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็ นกรรมการบริหาร จะอยู่ในตําแหน่งได้เพียงวาระที่ยงั คง
เหลืออยู่ของกรรมการบริหาร ซ่งตนแทน
ส่วนที่ ( ) โครงสร้างการจัดการ
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บทบาท น้าที่ และความรับผิด อบของค ะกรรมการบริ าร
คณะกรรมการบริหาร มีอาํ นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกําหนด คําสั่งและมติของที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท โดยคณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่กลั่นกรองและกําหนด
นโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอํานาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท ตลอดจนกําหนด
หลักเกณ ์ในการดําเนิ น ธุรกิ จเพื่ อให้สอดคล้องกับ สภาพเ รษ กิ จ เพื่ อเสนอให้ท่ีป ระชุมคณะกรรมการของบริษั ท
พิจารณาและอนุมัติ และ หรือ ให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถงการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัท
ตามนโยบายที่กาํ หนด โดยสรุปคณะกรรมการบริหารมีอาํ นาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สาํ คัญดังต่อไปนี
นําเสนอนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการดําเนินธุรกิจ และงบประมาณประจําปี ของบริษัท การตังกิจการ
ใหม่ เลิกกิจการ ควบกิจการ โอนกิจการ การร่วมลงทุน (โดยมีส่วนร่วมในการบริหารงาน) การกําหนดแผนการเงิน
โครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน ตลอดจนพิจารณาและกลั่นกรองข้อเสนอของฝ่ ายบริหาร เพื่อนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
ควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิ จของบริษั ท และติดตามผลการดําเนินงานของบริษั ท ให้เป็ นไปตามนโยบาย
แผนงาน เป้าหมายที่กาํ หนดไว้ และงบประมาณที่ได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการ
บริษัทมอบหมาย และมีหน้าที่ตอ้ งรายงานผลการดําเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็ นประจํา
พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สาํ คัญ ๆ ที่ได้กาํ หนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปี ตามที่จะได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมตั ิ ในหลักการไว้แล้ว
พิจารณาอนุมตั ิเงินลงทุน ( api al pen i e) นอกงบประมาณประจําปี เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท
ต่อปี และเมื่อมีการอนุมตั ิรายการดังกล่าวแล้ว ให้แจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบต่อไป
พิจารณาอนุมัติการกูย้ ืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัท แต่ละรายการภายใน
วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท และภายในวงเงินรวมไม่เกิน 30 ล้านบาท และกรณีท่ีตอ้ งใช้ทรัพย์สินของบริษัท เป็ น
หลักประกัน ต้องนําเสนอขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาเสนอจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลหรือ เงินปั นผลประจําปี เพื่ อ เสนอคณะกรรมการบริษั ทอนุมัติก่อ น
นําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ต่อไป
กําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คัดเลือก และแต่งตังบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมให้ดาํ รงตําแหน่ง
บริหารในระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขนไป ยกเว้นตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผูจ้ ดั การ รวมทังการ
โยกย้าย เลิกจ้าง กําหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัส และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ที่เหมาะสม สําหรับ
พนักงานบริหารดังกล่าว
มีอาํ นาจในการมอบอํานาจให้บุคคลอื่นใดหน่งคนหรือหลายคนปฏิบตั ิการอย่างหน่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้ การ
ควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอํานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอาํ นาจตามที่คณะกรรมการบริหาร
เห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน
เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รบั มอบอํานาจหรือการมอบอํานาจนันๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
ทังนี การมอบอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน จะต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบ
อํานาจ หรือมอบอํานาจช่วงที่ทาํ ให้ผรู้ บั มอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมตั ิรายการที่ตน หรือ
ส่วนที่ ( ) โครงสร้างการจัดการ
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกา คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเท ไทย และ หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําหนด) มีสว่ นได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใด
กั บ บริษั ท หรือ บริษั ท ย่ อ ย และ หรื อ บริษั ท ที่ เกี่ ย วข้อ ง คณะกรรมการบริห ารไม่ มี อ ํา นาจอนุ มั ติ ก าร
ดําเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ หรือ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
(แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมตั ิต่อไป ยกเว้นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ ซ่ง
เป็ นไปตามประกา ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเท ไทย และ หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําหนด
ปฏิบตั ิหน้าที่อ่นื ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็ นคราวๆ ไป
ค ะกรรมการบริ ารความเสี่ ง

8.2.3

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจาํ นวนทังสิน 11 คน ดังนี
ลําดับ

5

ดร สุพจน์
นายวิรั
นายธรรมนูญ
นายรัตนพันธ์
นายประชา
นายสุชาติ
นายสุกิจ
นายวิ รู ย์
นายพงษ์สวัดิ
นายวิ ิษฏ์
นางวรินกาญจน์

่อ-สกุล
เธียรวุ ิ )
สุขชัย
ตรีเพ็ชร
มุขหริวั นานนท์
พร้อมพรชัย
สุวั โนดม
ลิติกรณ์
ทามี
เพ่งเล็งผล
วชิรลาภไพ รู ย์
ธีระอัมรานนท์

ตําแ น่ง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยงและ
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

มา เ ตุ : 1) ดร สุพจน์ เธียรวุ ิ ลาออกจากตําแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตังแต่วนั ที่ มกราคม 2563

องคประกอบของค ะกรรมการบริ ารความเสี่ ง
ประกอบด้วย กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ และผูอ้ าํ นวยการสายงานต่างๆ เป็ น
กรรมการบริห ารความเสี่ ย งโดยตํา แหน่ ง ซ่ งได้รบั การแต่ ง ตังโดยประธานกรรมการบริห ารความเสี่ ย ง และประธาน
กรรมการบริห ารความเสี่ ย งต้อ งได้รบั การแต่ ง ตังจากคณะกรรมการบริษั ท โดยมี ป ระธานเจ้า หน้า ที่ ป ฏิ บัติ ก ารเป็ น
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยตําแหน่ง
วาระการดํารงตําแ น่งของกรรมการบริ ารความเสี่ ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง เป็ นการดํารงตําแหน่งของผูบ้ ริหารจากสายงานต่างๆ ซ่งหากมีกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงลาออกระหว่างดํารงตําแหน่ง ให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง แต่งตังบุคคลใหม่เข้าดํารงตําแหน่งแทน
และนําเรื่องการแต่งตังกรรมการบริหารความเสี่ยง เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครังถัดไป

ส่วนที่ ( ) โครงสร้างการจัดการ
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การ ้นจากตําแ น่ง
กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตําแหน่งโดยทันที เมื่อ
 พ้นจากการเป็ นกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผูจ้ ด
ั การ ผูอ้ าํ นวยการสายงานต่างๆ
 เสียชีวิต
 ลาออก
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีมติให้พน
้ จากตําแหน่ง
 ขาดคุณสมบัติของการเป็ นกรรมการบริหารความเสี่ยง
บทบาท น้าที่ และความรับผิด อบของค ะกรรมการบริ ารความเสี่ ง
พิจารณากลั่นกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ซ่งครอบคลุมถงความเสี่ยง
ประเภทต่างๆ ที่สาํ คัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ
ชื่อเสียงของกิจการ เป็ นต้น เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
กําหนดยุทธ าสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความ
เสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัท ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
ดูแลและติดตามการปฏิบตั ิตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รบั อนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท
กําหนดเกณ ว์ ดั ความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัท จะยอมรับได้
กําหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสภาวการณ์
ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมถงความมีประสิทธิผลของระบบและ
การปฏิบตั ิตามนโยบายที่กาํ หนด
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็ นประจําทุกไตรมาสเกี่ยวกับการบริหาร การดําเนินงาน และสถานะความ
เสี่ ยงของบริษั ท และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถงสิ่งที่ตอ้ งดําเนิน การปรับ ปรุ งแก้ไขเพื่ อ ให้สอดคล้อ งกับ
นโยบายและกลยุทธ์ท่กี าํ หนด
จัดให้มีคณะทํางานบริหารความเสี่ยงตามความจําเป็ น
สนับสนุนคณะทํางานบริหารความเสี่ยงในด้านบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นที่จาํ เป็ น ให้สอดคล้องกับ
ขอบเขตความรับผิดชอบ
จัดให้มีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปี ละ ครัง และเปิ ดเผยไว้
ในรายงานประจําปี ของบริษัท และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่า ระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง ซ่งรวมถงการ
ให้ความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทงหลาย
ั
8.2.4

ค ะกรรมการสรร าและ จิ าร าค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจาํ นวนทังสิน 3 คน ดังนี
ลําดับ
่อ-สกุล
ตําแ น่ง
นางสาววรนุช
สุไพบูลย์พิพั น์
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ดร โสตถิธร
มัลลิกะมาส
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นางสิรมิ า
เอี่ยมสกุลรัตน์
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและ
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ส่วนที่ ( ) โครงสร้างการจัดการ
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องคประกอบของค ะกรรมการสรร าและ จิ าร าค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทซ่งเป็ นกรรมการอิสระและกรรมการ
ที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร ไม่นอ้ ยกว่า คน และกรรมการมากกว่าก่งหน่งต้องเป็ นกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษัทแต่งตังกรรมการอิสระคนหน่งขนเป็ นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็ นผูค้ ดั เลือกและแต่งตังเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
วาระการดํารงตําแ น่งของกรรมการสรร าและ จิ าร าค่าตอบแทน
ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ ปี ทังนี กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ที่พน้ จากตําแหน่งตามวาระ อาจได้รบั การแต่งตังเข้าดํารงตําแหน่งได้อีกนอกจากการพ้น
ตําแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พ้นจากตําแหน่งเมื่อ
ตาย
ลาออก
ขาดคุณสมบัติการเป็ นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามกฎบัตร
คณะกรรมการบริษัท มีมติให้พน้ จากตําแหน่ง
พ้นสภาพการเป็ นกรรมการบริษัท หรือครบวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ย่ืนใบลาออกต่อประธานกรรมการ
บริษัท โดยควรแจ้งเป็ นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย เดือน พร้อมเหตุผล และให้คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูอ้ นุมตั ิ
ในกรณี ท่ี กรรมการสรรหาและพิ จารณาค่า ตอบแทน พ้น จากตําแหน่ งทังคณะ ให้คณะกรรมการสรรหาและ
พิ จ ารณาค่ า ตอบแทน ที่ พ ้ น จากตํา แหน่ ง ต้อ งรัก ษาการในตํา แหน่ ง เพื่ อ ดํา เนิ น การต่ อ ไปก่ อ นจนกว่ า
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
ในกรณี ท่ีตาํ แหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ว่างลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถงคราวออกตาม
วาระ ให้ค ณะกรรมการบริษั ท แต่ ง ตังบุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบัติ ค รบถ้ว นขนเป็ น กรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทน ภายใน วัน เพื่อให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีจาํ นวนครบตามที่คณะกรรมการ
บริษัทกําหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็ นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะอยู่ในตําแหน่งได้เพียงวาระที่
ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซ่งตนแทน
บทบาท น้าที่ และความรับผิด อบของค ะกรรมการสรร าและ จิ าร าค่าตอบแทน
1. ด้านการสรร า
พิ จารณาองค์ป ระกอบ คุณ สมบัติ ข องคณะกรรมการบริษั ท และคณะกรรมการชุด ย่ อ ย โดยรวม และ
รายบุคคล ที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจของบริษัท ทังในด้านการ กษา
ความรู ้ ความชํานาญ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเ พาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และ
ความเป็ นอิสระตามหลักเกณ บ์ ริษัท กําหนด
พิจารณาคุณ สมบัติของผูบ้ ริหารสูงสุดที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการธุรกิ จของบริษั ท เพื่ อให้บ รรลุ
วิสยั ทั น์ท่ีกาํ หนดไว้ โดยให้ครอบคลุมทังในด้านการ กษาประสบการณ์ ความรู ้ ความเชี่ยวชาญ และนํา
ปั จจัยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่สาํ คัญและเกี่ยวข้อง เช่น สภาพและแนวโน้มเ รษ กิจและอุตสาหกรรม
ตลอดจนภาวะแข่งขันทางธุรกิจมาประกอบการพิจารณาด้วย
ส่วนที่ ( ) โครงสร้างการจัดการ
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กําหนดกระบวนการและหลักเกณ ใ์ นการสรรหาบุคคล ให้สอดคล้องกับโครงสร้างและคุณสมบัติตามที่
กําหนดไว้ในข้อ และ โดยจัดทําเป็ น oa
ill a i เพื่อช่วยให้การสรรหากรรมการมีความ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจ โดยยดมั่นในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
สรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัทที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเป็ นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย รวมถง
ผูบ้ ริหารระดับสูง เพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตังเมื่อมีตาํ แหน่งว่างลง
กํากับดูแลให้บริษัท จัดให้มีการป มนิเท และมอบเอกสารที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่
กรรมการที่ได้รบั การแต่งตังใหม่
จัดทําและทบทวนแผนการสืบทอดตําแหน่ง ( cce ion plan) ของผูบ้ ริหารสูงสุดของบริษัท เพื่อเตรียมความ
พร้อมเป็ นแผนต่อเนื่องให้มีสืบทอดงาน เพื่อให้การบริหารงานของบริษัท สามารถดําเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
สนับสนุนให้บริษัท เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ รายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับบริการสรรหาเป็ นกรรมการบริษัท
2. ด้านการ จิ าร าค่าตอบแทน
กําหนดและจัดทํานโยบายการกําหนดค่าตอบแทนอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับ ผิ ด ชอบของกรรมการ โดยเชื่ อ มโยงค่ า ตอบแทนกับ ผลการดํา เนิ น งานโดยรวมของบริษั ท เพื่ อ ให้
สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความสามารถ มีคณ
ุ ภาพ และ กั ยภาพ ทังนี ให้คณะกรรมการบริษัท
เป็ นผูพ้ ิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี เพื่อขออนุมตั ิ
เสนอแนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่
คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง ทังส่วนที่เป็ นค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน และสิทธิประโยชน์อ่นื ๆ
กําหนดเกณ ก์ ารประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจําปี และพิจารณาปรับอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่
ผูบ้ ริหารสูงสุดของบริษัท พร้อมทังนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างสมํ่าเสมอ
รับผิดชอบต่อการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย
การเข้าร่วมประ ุมของค ะกรรมการ
ในปี
กรรมการทังคณะเข้าประชุมเ ลี่ยคิดเป็ นร้อยละ
คณะกรรมการชุดย่อย และประชุมผูถ้ ือหุน้ สรุปดังนี
่อ – นามสกุล

ดร ถกล
นางสาววรนุช
ดร โสตถิธร
ดร สุพจน์
นายวิรั

นันธิราภากร

ตําแ น่ง

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
สุไพบูลย์พิพั น์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
มัลลิกะมาส
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เธียรวุ ิ )
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
สุขชัย
กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ

ส่วนที่ ( ) โครงสร้างการจัดการ

โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

ประ ุมค ะ ประ ุมค ะ ประ ุมค ะ ประ ุมค ะกรรม
กรรม
กรรม
กรรมการ
การสรร าและ
การบริ ัท การตรวจสอบ
จิ าร า
บริ าร
ประ ุม 6 ครัง ประ ุม 4 ครัง ประ ุม 12 ครัง ค่าตอบแทน
ประ ุม 4 ครัง

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

(
(
(

4

)
)

11
(92 )

44
44

ประ ุมค ะ ประ ุมผู้ถอ ุ้น
กรรม
A
การบริ าร ประ ุม 1 ครัง
ความเสี่ ง
ประ ุม 4 ครัง

)
)
(

)

(

)
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่อ – นามสกุล

นายธรรมนูญ

ตรีเพ็ชร

ดร เจน

ชาญณรงค์

นางสิรมิ า

เอี่ยมสกุลรัตน์

นายภาคภูมิ

ตําแ น่ง

ประ ุมค ะ ประ ุมค ะ ประ ุมค ะ ประ ุมค ะกรรม
กรรม
กรรม
กรรมการ
การสรร าและ
การบริ ัท การตรวจสอบ
จิ าร า
บริ าร
ประ ุม 6 ครัง ประ ุม 4 ครัง ประ ุม 12 ครัง ค่าตอบแทน
ประ ุม 4 ครัง

กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ กรรมการบริหาร

(

)

(

)

ว่องไพ รู ย์

กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ

(

)

นางวลีรตั น์

เชือบุญชัย

กรรมการ

(

)

นายวิ ิษฏ์

วชิรลาภไพ รู ย์

กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง

(

)

นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์

กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายประชา

พร้อมพรชัย

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายรัตนพันธ์

มุขหริวั นานนท์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายสุชาติ

สุวั โนดม

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายสุกิจ

ลิติกรณ์

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายวิ รู ย์

ทามี

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายพงษ์สวัสดิ เพ่งเล็งผล
มา เ ตุ :

8.3

1)

(

)
11
(92 )
(

44

ประ ุมค ะ ประ ุมผู้ถอ ุ้น
กรรม
A
การบริ าร ประ ุม 1 ครัง
ความเสี่ ง
ประ ุม 4 ครัง

(

)

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายถง ไม่ได้เข้าร่วม
ดร สุพจน์ เธียรวุ ิ ลาออกจากตําแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตังแต่วนั ที่ มกราคม 2563

3
(75
3
(75
3
(75
3
(75
2
(5

)
)
)
)
)

ผู้บริ าร

ผูบ้ ริหารของบริษัท ณ วันที่ ธันวาคม 2562 มีจาํ นวน 10 คน ประกอบด้วย
่อ – สกุล
ลําดับ
ตําแ น่ง
นายวิรั
สุขชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ:
ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากา และสุขาภิบาล
2
นายธรรมนูญ
ตรีเพ็ชร
กรรมการผูจ้ ดั การ ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทลั
นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ
นายวิ ิษฏ์
วชิรลาภไพ รู ย์
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
นายประชา
พร้อมพรชัย
ผูอ้ าํ นวยการสายงานโครงการ
นายรัตนพันธ์
มุขหริวั นานนท์
ผูอ้ าํ นวยการสายงานขายทั่วไป
นายสุชาติ
สุวั โนดม
ผูอ้ าํ นวยการสายงานปิ โตรเคมี
นายสุกิจ
ลิติกรณ์
ผูอ้ าํ นวยการสายงานสนับสนุนวิ วกรรม
นายวิ รู ย์
ทามี
ผูอ้ าํ นวยการสายงานขาย
10 นายพงษ์สวัสดิ
เพ่งเล็งผล
ผูอ้ าํ นวยการสายงานขายสินค้าพิเ ษ
หมายเหตุ ผูบ้ ริหารของบริษัทตามประกา คณะกรรมการ ก ล ต

ส่วนที่ ( ) โครงสร้างการจัดการ
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ขอบเขตอํานาจ น้าที่ และความรับผิด อบของประธานเจ้า น้าทีบ่ ริ าร
เป็ นผูน้ าํ ในการกําหนดนโยบายและยุทธ าสตร์ธุรกิจระยะสันและระยะยาว
ควบคุม กํากับดูแล แก้ไขปั ญหา การดําเนินงานโดยภาพรวมในระดับกลยุทธ์และนโยบาย
ให้การสนับสนุนและอํานวยการแก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้สามารถปฏิบัติ
ภารกิจด้านการกํากับดูแลบริษัทได้ตามเป้าหมาย
กํากับดูแลโครงการด้านพั นาบุคลากร ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเติบโตของบริษัท
ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานผลการดําเนินงานโดยรวมของบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็ น
ประจําทุกไตรมาส
ปฏิบตั ิหน้าที่อ่นื ใดตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ
สามารถมอบอํานาจช่วงให้พนักงานอื่นปฏิบตั ิงานแทนได้ แต่ยงั คงรับผิดชอบต่อการปฏิบตั ิของผูร้ บั มอบอํานาจ
ช่วงนันด้วย
ขอบเขตอํานาจ น้าที่ และความรับผิด อบของกรรมการผู้จัดการ
กรรมการผูจ้ ัดการมีอาํ นาจและหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
รวมถงเรื่องหรือกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี
กํากับดูแลการบริหารงาน การดําเนินงานทั่วไป และการอนุมตั ิเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินกิจการ และ หรือ
บริหารงานประจําวันของบริษัท เพื่อประโยชน์ของบริษัท และเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ กฎระเบียบ
คําสั่ง มติ ท่ี ป ระชุม คณะกรรมการบริษั ท และมติ ท่ี ป ระชุมผู้ถือ หุ้น ของบริษั ท ภายใต้ก รอบของกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง และขอบเขตอํานาจหน้าที่ท่คี ณะกรรมการบริษัทกําหนด
จัดเตรียมนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการดําเนินธุรกิจ และงบประมาณประจําปี ตลอดจนโครงสร้างการ
บริหารงานและอํานาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท เสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาก่อนนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ
ดําเนินการหรือบริหารจัดการให้เป็ นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการดําเนินธุรกิจ และงบประมาณที่
ได้รบั อนุมตั ิ
ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานผลการดําเนินงานที่รบั มอบหมาย ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็ นประจําทุกไตรมาส
ดูแลให้บุคลากรในฝ่ ายงานต่างๆ สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถงการพั นา
องค์กรและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนดูแลและรักษาภาพลักษณ์ท่ดี ีขององค์กร
มีอาํ นาจจ้าง แต่งตัง โยกย้าย เลื่อนตําแหน่ง พักงาน เลิกจ้าง กําหนดอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทนอื่นๆ รวมทัง
บําเหน็จรางวัล การปรับเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินโบนัสของพนักงานบริษัท
มีอาํ นาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุ ง หรือ ยกเลิก คําสั่ง ระเบียบ บันทก และข้อบังคับที่เกี่ ยวกับการ
ทํางาน เพื่อให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินยั ในการ
ทํางานภายในองค์กร
มีอาํ นาจอนุมัติการลงทุนหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินธุรกิจของบริษัท หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัท ภายในวงเงินตามตารางอํานาจอนุมตั ิการบริหารงาน ( - )
มีอาํ นาจอนุมตั ิการจ่ายเงินตามสัญญา หรือข้อตกลง (ตามงบประมาณที่ได้รบั อนุมตั ิ หรือตามที่ได้รบั อนุมตั ิจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท) ทังนี โดยไม่จาํ กัดวงเงิน
ส่วนที่ ( ) โครงสร้างการจัดการ
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มีอาํ นาจอนุมตั ิการจัดหา การเข้าทําสัญญา และการดําเนินการตามธุรกิจปกติภายในงบประมาณที่ได้รบั อนุมตั ิ
ทังนี โดยไม่จาํ กัดวงเงิน
ปฏิบตั ิหน้าที่อ่นื ใดตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร
สามารถมอบอํานาจช่วงให้พนักงานอื่นปฏิบตั ิงานแทนได้ แต่ยงั คงรับผิดชอบต่อการปฏิบตั ิของผูร้ บั มอบอํานาจ
ช่วงนันด้วย
ทังนี อํานาจประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร กรรมการผูจ้ ัดการ ตลอดจนการมอบอํานาจแก่บุคคลอื่นที่ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผูจ้ ดั การเห็นสมควร จะไม่รวมถงอํานาจหรือการมอบอํานาจที่ทาํ ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผูจ้ ดั การหรือผูร้ บั มอบอํานาจจากกรรมการผูจ้ ดั การ สามารถอนุมตั ิรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซ่ง
อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามของประกา คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเท ไทย
และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อกําหนด) มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท หรือ
บริษัทย่อย และ หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ซ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ ไม่มีอาํ นาจอนุมตั ิการดําเนินการ
ในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ หรือที่ป ระชุม ผูถ้ ือ หุน้ ของบริษัท
(แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิตามที่ขอ้ บังคับ ของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนด ยกเว้นเป็ นการ
อนุมัติรายการที่เป็ นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขทางการค้าปกติซ่งเป็ นไปตามประกา คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
และ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเท ไทย และ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําหนด

8.4

เลขานุการบริ ัท

เพื่อให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ
(รวมทังที่ได้มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตัง นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์ เป็ นเลขานุการบริษัท ตังแต่
วันที่ กุมภาพันธ์
เพื่อทําหน้าที่ดงั ต่อไปนี
ดูแลและให้คาํ แนะนําเบืองต้นแก่คณะกรรมการบริษัทและผูบ้ ริหารเกี่ ยวกับกฎเกณ ์ และกฎหมายต่างๆ ที่
คณะกรรมการบริษัทและผูบ้ ริหารจะต้องทราบ
ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถ้ ือหุน้
ของบริษั ท บั น ทกรายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท และการประชุ ม ผู้ถื อ หุ้น ของบริษั ท รวมทั ง
ประสานงานให้มีการปฏิบตั ิตามมติของที่ประชุมดังกล่าว
จัดทําและเก็บรักษาเอกสารสําคัญของบริษัท ได้แก่
ทะเบียนกรรมการ
หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานประจําปี ของบริษัท
หนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ รายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
การเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผูบ้ ริหาร (หมายถง กรรมการและผูบ้ ริหารที่มีหน้าที่
รายงานการมีสว่ นได้เสียของตน และผูท้ ่เี กี่ยวข้องให้บริษัททราบ)
ดําเนินการและรับผิดชอบอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกา กําหนด
ในปี
บริษั ท ไม่ มี ก ารถูก ดํา เนิ น การโดยหน่ ว ยงานกํา กับ ดูแ ล โดยได้เปิ ย เผยสารสนเท ข้อ มูล ตาม
เหตุการณ์เป็ นการรายงานเมื่อมีเหตุการณ์ท่ีสาํ คัญจําเป็ นต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อให้การซือ
ขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์มีสภาพคล่อง มีความยุติธรรม และเป็ นไปอย่างมีระเบียบ
ส่วนที่ ( ) โครงสร้างการจัดการ

หน้า

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่นั ส์ จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําปี 2562)

ประวัติ ด ่อ ดังนี
่อ - นามสกุล
นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์
คุ วุ ิการ ก า บริหารธุรกิจบัณ ิต (การบัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ประสบการ การ
ทํางาน น ่วง
ระ ะเวลา 5 ปี






ประวัตกิ ารอบรม

- ปั จจุบนั
- 2562
- 2560
- 2559

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ และเลขานุการบริษัท
ผูอ้ าํ นวยการสายงานกํากับดูแลกิจการ และเลขานุการบริษัท
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ : ด้านกํากับดูแลกิจการ
ผูอ้ าํ นวยการสายงานบริหารทั่วไป

ลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริ ัท ท
 หลักสูตร ec i e in e a in lan (
) รุน่ ที่
 หลักสูตร ompan epo in
o am ( ) รุน่ ที่
 หลักสูตร ompan ec e a
o am ( ) รุน่ ที่
 หลักสูตร o o e elop a i
ana emen lan ( ) รุน่ ที่
ลักสูตรอน่
 หลักสูตร
การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพั นาอย่างยั่งยืน
 หลักสูตร
การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์
 หลักสูตร
การเชื่อมโยงห่วงโซ่อปุ ทานและผูม้ ีสว่ นได้เสีย
 หลักสูตร
การพั นากิจกรรมเชิงกลยุทธ์เพื่อการพั นาอย่างยั่งยืน
 หลักสูตร
การวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเด็นสําคัญด้านความยั่งยืน
 หลักสูตร
การประเมินผลและการจัดการข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
 หลักสูตร
การจัดทํารายงานแห่งความยั่งยืน
 หลักสูตร ยุทธ าสตร์การวัดความสําเร็จขององค์กร
 หลักสูตร กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด 3 อง า
 หลักสูตร inance o on- inance ec i e
 หลักสูตร inance o e o

บริษัท ได้กาํ หนดคุณสมบัติของเลขานุการบริษัท โดยพิจารณาจากคุณสมบัติหลายๆ ด้าน เช่น อายุ คุณวุ ิ
ด้านการ กษา ความรู ด้ า้ นภาษาต่างประเท ความสามารถในการสื่อสาร ความมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี ความสามารถใน
การเป็ น ผู้ป ระสานงานทังภายในและภายนอกองค์ก ร รวมถงการประชาสัม พัน ธ์แ ละดูแ ลภาพพจน์ข ององค์ก รต่อ
บุค คลภายนอก เป็ น ต้น ในกรณี ที่ เลขานุก ารบริษัท พ้น จากตํา แหน่ง หรือ ไม่อ าจปฏิบ ัติห น้า ที่ ไ ด้ ให้ค ณะกรรมการ
บริษัทแต่งตังเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน (เก้าสิบ) วัน นับแต่วนั ที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตําแหน่ง หรือไม่
อาจปฏิบตั ิหน้าที่ และให้คณะกรรมการบริษัทมีอาํ นาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหน่งปฏิบตั ิหน้าที่แทนในช่วงเวลา
ดังกล่าว (ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ
(รวมทังที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

8.5

ผู้รับผิด อบสูงสุด นสา งานบัญ ีและการเงิน

และผู้ควบคุมดูแลการทําบัญ ี

เพื่อให้การจัดทํารายงานทางการเงินมีคณ
ุ ภาพและการกํากับดูแลมีความสอดคล้องกันกับแนวทางของ สํานักงาน
ก ล ต บริษัท จงได้พิจารณากําหนดผูท้ ่ีได้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ( ) และผูท้ ่ี
ได้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี (ผูค้ วบคุมดูแลการทําบัญชี) ดังต่อไปนี
ส่วนที่ ( ) โครงสร้างการจัดการ

หน้า 79

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่นั ส์ จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําปี 2562)

8.5.1 ผู้รับผิด อบสูงสุด นสา งานบัญ ีและการเงิน
ประวัติโดยย่อ ดังนี
่อ - นามสกุล
นายวิ ิษฏ์ วชิรลาภไพ รู ย์
คุ วุ ิการ ก า  บริหารธุรกิจบัณ ิต การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 นิติ

าสตร์บณ
ั ิต นิติ าสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

 บัญชีมหาบัณ

ิต มหาวิทยาลัยธรรม าสตร์

ประสบการ การ
ทํางาน น ่วง
ระ ะเวลา 5 ปี



- ปั จจุบนั ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน, บมจ หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ นั ส์



- 2562

ผูอ้ าํ นวยการสายงานการเงิน, บมจ หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ นั ส์



- 2559

เจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน, บมจ อท พอท

ประวัตกิ ารอบรม
ด้านบัญ ี

 อบรมพั

นาความรูต้ ่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (
ของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

) สําหรับผูส้ อบบัญชีและผูท้ าํ บัญชี ตามข้อกําหนด

p a e ภาษีเงินได้นิติบคุ คลเตรียมให้พร้อมก่อนยื่นแบบ ภ ง ด



 เรื่องเล่าข่าวทุจริตและผิดมาตร
 รับมือเกณ

ของปี 25 ที่ตอ้ งยื่นในปี 2561

านบัญชีของบริษัทจดทะเบียน รุน่ ที่

ก์ ารรับรูร้ ายได้ใหม่ตาม

สําหรับธุรกิจทั่วไป ( n- o e)

 รวมประเด็นผลประโยชน์พนักงาน และการแก้ไขข้อผิดพลาดในงบการเงิน สําหรับ
 ผูท
้ าํ บัญชีปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้องตามกฎหมาย ครังที่
 โครงการพั

นาความรูต้ อ่ เนื่องโดยการ กษาด้วยตนเอง ( el -

) ครังที่

(

)

 งบการเงินรวม
 รับมือเกณ

ก์ ารรับรูร้ ายได้ใหม่ตาม

 ประเด็นที่ควรรูใ้ นมาตร

สําหรับธุรกิจทั่วไป รุน่ ที่

านการรายงานทางการเงินใหม่และรายงานผูส้ อบบัญชีแบบใหม่

 โครงการพั

นาความรูต้ อ่ เนื่องโดยการ กษาด้วยตนเอง ( el -

 ร่างมาตร

านการรายงานทางการเงินกลุม่ เครื่องมือทางการเงิน (



) ครังที่
และ

)

n e a e epo in รุน่ ที่ 1



มิติใหม่ของการรายงานข้อมูลทางการเงินในโลกยุคดิจิตอล รุน่ ที่

 การใช้โปรแกรมเอ็กเซล (

cel) ในการตรวจสอบแ ้มข้อมูลบัญชี รุน่ ที่

8.5.2 ผู้ควบคุมดูแลการทําบัญ ี ประวัติโดยย่อ ดังนี
่อ - นามสกุล
นางสาวอนัญญา โปรยเงิน
คุ วุ ิการ ก า

 บริหารธุรกิจ (การบัญชี) สถาบันเทคโนโลยี ราชมงคล วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
 บัญชีมหาบัณ

ประสบการ การ
ทํางาน น ่วง
ระ ะเวลา 5 ปี



- ปั จจุบนั ผูจ้ ดั การบัญชี, บมจ หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่นั ส์

 2557 2

ิต การบัญชี จุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย

–2

ผูจ้ ดั การบัญชี
cco n in

on l in
pe i o

o

m e a an n e na ional

การขนทะเบี นเปนผู้ทาํ บัญ ีตามประกา กรม ั นาธุรกิจการค้า
- ใช่ ประวัตกิ ารอบรม  n i
inancial ana emen เสริม ักยภาพให้กิ จการ ผ่ านการบริห ารการเงิ น อย่ างมื ออาชี พ
ด้านบัญ ี
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเท ไทย
ส่วนที่ ( ) โครงสร้างการจัดการ

หน้า

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่นั ส์ จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําปี 2562)
 เจาะประเด็นสัญญาเช่า

บับใหม่ (

) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเท ไทย

 ผลกระทบของมาตร

านรายงานทางการเงิ นใหม่ เกี่ ยวกับรายได้จากสัญ ญาที่ ท าํ กับลูกค้า ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเท ไทย

 เตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ ยนแปลงมาตร

การเงิน รุน่ ที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเท ไทย

านการรายงานทางการเงินเกี่ ยวกับเครื่องมื อทาง

 แนวปฏิบต
ั ิทางบัญชีผลประโยชน์ของพนักงาน ตามมาตร

านการบัญชี บับที่
ดําเนินงานของธุรกิจ บริษัท ฝกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จํากัด

 การควบคุมภายในองค์กรตาม

en

 เจาะลกปั ญหาภาษี เงินได้นิติบค
ุ คล

และผลกระทบต่อการ

บริษัท ฝกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จํากัด
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

 เทคนิคการจัดทํางบการเงินและการจัดทํารายงานวิเคราะห์งบการเงิน
 ข้อควรระวังในการปิ ดบัญชีการจัดทํางบการเงินและการยื่นภาษี เงินได้

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม

ราชูปถัมภ์
 การบัญชีเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน รุน
่ ที่
 ภาพรวมมาตร

านการสอบบัญชีไทย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

 การยื่นงบการเงินของผูท
้ าํ บัญชีดว้ ยระบบการให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e เทคนิคการจัดทําและยื่นแบบ บช

ให้ถกู ต้องตามประกา ป ป ช รุน่ ที่

ilin )

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระ

บรมราชูปถัมภ์
 เจาะประเด็นปั ญหาการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 การบัญชีเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน

บริษัท ฝกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จํากัด

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

 เตรียมความพร้อมสําหรับการเปลี่ยนแปลงมาตร

านการรายงานทางการเงิน บจก สํานักงาน อีวาย

 มาตร

านยกเว้นและลดอัตราภาษี เงินได้นิติบุคคล สิทธิประโยชน์สาํ หรับนักธุรกิจ
กําหนด สํานักงานสรรพากรพืนที่กรุงเทพมหานคร 10



ตามพระราช

ประเด็ นสําคัญรายได้ ค่าใช้จ่าย แนวปฏิบัติท่ีถูกต้องตามมาตร านบัญชี บริษั ท ฝกอบรมและ
สัมมนาธรรมนิติ จํากัด
สรุ ปการเข้าอบรม ลักสูตร Orientation และ Refresh
ผู้รับผิด อบสูงสุด นสา
งานบัญ ีและการเงิน

ลักสูตร
ien a ion 12 ชั่วโมง
พั นาความรูต้ อ่ เนื่องด้านบัญชี ( e e ) ชั่วโมงต่อปี

)

ผู้ควบคุมดูแล
การทําบัญ ี









หมายเหตุ : 1) จํานวนชั่วโมงการเข้าอบรมหลักสูตร ien a ion และ e e เป็ นไปตามที่ สํานักงาน ก ล ต กําหนด
)
หลักสูตรพั นาความรูต้ อ่ เนื่องด้านบัญชี ( e e ) ที่อบรมมีความสอดคล้องและเป็ นประโยชน์ตอ่ บริษัท
)
ผูค้ วบคุมดูแลการทําบัญชีเป็ นผูท้ าํ บัญชีท่ีมีคณ
ุ สมบัติและเงื่อนไขของการเป็ นผูท้ าํ บัญชีตามหลักเกณ ท์ ่กี าํ หนดในประกา กรมพั นาธุรกิจการค้า

ส่วนที่ ( ) โครงสร้างการจัดการ

หน้า

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่นั ส์ จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําปี 2562)

จํานวน ่ัว มง CPD ของผู้รับผิด อบสูงสุด นสา งานบัญ ีและการเงิน
ปี

จํานวน ่วั มง CPD
การบัญ ี อ่น
กรมพั นาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รอบรูห้ ลักประกัน รูท้ นั ภาษี ธุรกิจ
0
6
บริษัท ฝกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จํากัด ประเด็นการเปลีย่ นแปลงของมาตร านการรายงานทางการเงิน บับสําคัญ
6
0
และร่าง
ที่มผี ลบังคับใช้
และ 2563
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สรุปหลักการบัญชีดา้ นสินทรัพย์สาํ หรับ
รุน่ ที่
6
0
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โครงการพั นาความรูต้ อ่ เนื่องทางวิชาชีพโดยการ กษาด้วยตนเอง
20
0
( el ) ครังที่
(ชุดที่ )
บริษัท ฝกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จํากัด เตรียมความพร้อม มาตร านการรายงานทางการเงิน บับที่ เครื่องมือ
3:30
0
ทางการเงิน (
) และ บับที่ สัญญาเช่า (
)
รวมจํานวน ่วั มง CPD 35:30
6:00
สถาบันจัดอบรม

2562
2562
2562
2562
2562

ประจําปี 2562

ลักสูตร / รา ละเอี ดกิจกรรม

จํานวน ่ัว มง CPD ของผู้ควบคุมดูแลการทําบัญ ี ประจําปี 2562
ปี
2562
2562
2562
2562

จํานวน ่วั มง CPD
การบัญ ี อ่น
การวางระบบบัญชี ระบบเอกสาร และรายงานทางการเงิน
7
0
เทคนิคและจุดที่ตอ้ งระมัดระวัง สําหรับนักบัญชีในการควบคุมภายในและปรับปรุงระบบบัญชี
6:30
0
โครงการพั นาความรูต้ อ่ เนื่องทางวิชาชีพโดยการ กษาด้วยตนเอง ( el ) ครังที่
(ชุดที่ )
20
0
การปรับใช้
เรื่องสัญญาเช่า
6
0
รวมจํานวน ่วั มง CPD 39:30
0:00
ลักสูตร รา ละเอี ดกิจกรรม

8.6

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ ารของบริ ัท

8.6.1

ค่าตอบแทนทีเ่ ปนตัวเงิน

8.6.1.1 กรรมการ
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562 เมื่อวันที่ เมษายน
ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อยรายเดือน และเบียประชุม ซ่งสะท้อนจากผลการดําเนินงานของบริษัท ดังนี
ตําแ น่ง
ค่าตอบแทน
1 ค่าตอบแทนประจํากรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการบริษัท
30,000 บาท เดือน
- ประธานกรรมการชุดย่อย
25,000 บาท เดือน
- กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
20,000 บาท เดือน
- กรรมการบริษัท (ทํางานสัปดาห์ละ วัน)
120,000 บาท เดือน
2 เบียประชุมกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการ
15,000 บาท ครัง
- กรรมการ
10,00 บาท ครัง
3 โบนัสคณะกรรมการบริษัท
ไม่มี
สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ
ไม่มี
ส่วนที่ ( ) โครงสร้างการจัดการ

หน้า

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่นั ส์ จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําปี 2562)
หมายเหตุ : หลักการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย:
1 คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน เป็ นผู้กาํ หนดและจัดทําหลักการหรือนโยบาย การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และ
นําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี โดยต้องสอดคล้องกับข้อบังคับบริษัท หมวด
ที่ 4 ว่าด้วยเรื่องคณะกรรมการรวมถงปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี
- หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน
- มีความเหมาะสมเมื่อเทียบเคียงกับบริษัทมหาชนอื่นๆ ที่มีผลประกอบการและดําเนินธุรกิจใกล้เคียงกัน
- มีความเป็ นธรรมและโปร่งใส เพื่อสร้างแรงจูงใจในการรักษากรรมการที่มีคณ
ุ ภาพตามที่ตอ้ งการ
- มีความเหมาะสมกับความสามารถในการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็ นผูส้ รุปผลการจ่ายค่าตอบแทนประจําปี ทังนีต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รบั การอนุมตั ิจากที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ปี ท่ีผ่านมา และนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ เพื่อรายงานต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบถงจํานวนเงินที่ได้
จ่ายไปจริง โดยพิจารณาปั จจัยต่างๆ ดังต่อไปนี
- ผลการดําเนินงานของบริษัทปี ท่ีผ่านมา
- กําหนดเวลาที่เหมาะสมในการจ่าย
- รายละเอียดและเงื่อนไขการจ่าย อาทิ การจ่ายผลตอบแทนประจําปี ให้จ่ายให้กรรมการทุกคนที่ยงั คงดํารงตําแหน่งอยู่ กรณีท่กี รรมการ
คนใดเพิ่งเข้าดํารงตําแหน่งและยังไม่ครบปี การจ่ายผลตอบแทนประจําปี อาจจะจ่ายตามสัดส่วนของ ระยะเวลาของการดํารงตําแหน่ง
ของกรรมการคนนัน
กรรมการที่มีสิทธิได้รบั ค่าตอบแทนกรรมการ ต้องไม่เป็ นพนักงานของบริษัทซ่งได้รบั เงินเดือนประจํา
กรรมการบริษัทที่ดาํ รงตําแหน่งอื่นๆ ในกรรมการชุดย่อย จะได้รบั ค่าตอบแทนรายเดือนตามตําแหน่งที่มีคา่ ตอบแทนสูงที่สดุ เพียงตําแหน่งเดียว

สรุ ปค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ปี 2562 จํานวน 10 ราย เป็ นระยะเวลา 12 เดือน สินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 เท่ ากับ 3,955,000 บาท ซ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับกรรมการบริษั ท จํานวน 2,49
บาท
ค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับกรรมการชุดย่อย จํานวน
บาท และเบียประชุม 5,000 บาท ซ่งเป็ นไปตามมติท่ี
ประชุมสามัญ ผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562 เมื่ อวันที่ เมษายน 2562 โดยพิจารณาถงความเหมาะสมประการต่างๆ และ
เปรียบเทียบกับองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ตลอดจนผลการดําเนินงานของบรัท
ผลงาน และบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และสภาวการณ์ของธุรกิจโดยรวม
ในปี 2562 และ ปี 2561 บริษัท จ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบียประชุมให้แก่กรรมการ ดังนี
ปี 2562
่อ - นามสกุล

ตําแ น่ง

ค่าตอบแทน
รา เดอน

ปี 2561

ค่าเบี ประ ุม
ค ะกรรม ค ะกรรม
การบริ ัท การตรวจสอบ

ค ะกรรม
การสรร า
และ ิจาร า
ค่าตอบแทน

ค ะกรรม ค ะกรรม
การบริ าร การบริ าร
ความเสี่ ง

ค่าตอบแทน
รา เดอน

ค่าเบี ประ ุม
ค ะกรรม ค ะ
ค ะกรรม ค ะกรรม ค ะกรรม
การบริ ัท กรรมการ การสรร าและ การบริ าร การบริ าร
ิจาร า
ตรวจสอบ
ความเสี่ ง
ค่าตอบแทน

ดร ถกล

นันธิราภากร

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการอิสระ

360,000

90,000

60,000

-

-

-

360,000

90,000 60,000

-

-

-

ดร โสตถิธร

มัลลิกะมาส

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

240,000

60,000

40,000

30,000

-

-

240,000

60,000 40,000

-

-

-

นางสาววรนุช

สุไพบูลย์พิพั น์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

60,000

40,000

45,000

-

-

240,000

60,000 40,000

-

-

-

300,000

40,000

-

-

120,000 60,000

300,000

50,000

-

-

-

0

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
ดร สุพจน์

เธียรวุ ิ

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

นายวิรั

สุขชัย

กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

นายธรรมนูญ

ตรีเพ็ชร

กรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ดร เจน

ชาญณรงค์

กรรมการ

1,170,000

50,000

-

-

-

-

1,200,000

50,000

-

-

-

-

นางสิรมิ า

เอี่ยมสกุลรัตน์

กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

240,000

40,000

-

30,000

-

-

340,000

50,000

-

-

-

-

นายภาคภูมิ

ว่องไพ รู ย์

กรรมการ

240,000

60,000

-

-

-

-

240,000

60,000

-

-

-

นางวลีรตั น์

เชือบุญชัย

กรรมการ

-

-

260,000

50,000

-

-

-

-

120,000 60,000

3,180,000

-

-

180,000

รวม

ส่วนที่ ( ) โครงสร้างการจัดการ

240,000

60,000

-

-

3,070,000

460,000

140,000

105,000

470,000 140,000

หน้า

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่นั ส์ จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําปี 2562)

8.6.1.2 ผู้บริ ารของบริ ัท
ในปี 2562 บริษัท จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ นายวิรั สุขชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร
กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริหารของบริษัท ดังนี
ปี 2562
ปี 2561
ค่าตอบแทน
จํานวน
ค่าตอบแทน
จํานวน
ค่าตอบแทน
เงิน เดื อ น โบนัส และค่ า ตอบแทนอื่ น ๆ ได้แ ก่ เงิ น
สมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสํารอง
เลียงชีพ และผลประโยชน์หลังออกจากงาน

รา

บาท

รา

2

10,526,329

3

บาท

12,

8.6.1.3 ค่าตอบแทนอ่น
• ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ -ไม่มี • ค่าตอบแทนอื่นของผูบ้ ริหารของบริษัท - ได้แสดงไว้ในตาราง 6

8.7

บุคลากร

8.7.1

จํานวนบุคลากร

ข้างต้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท มีพนักงาน(ไม่รวมผูบ้ ริหาร) จํานวนทังสิน 252 คน
(พนักงานชาย จํานวน 159 คน พนักงานหญิ ง จํานวน คน) และ 247 คน (พนักงานชาย จํานวน 152 คน พนักงานหญิ ง
จํานวน 95 คน) และ ตามลําดับ โดยสามารถแบ่งตามสายงาน ได้ดงั นี
สา งาน
สายงานขายงานโครงการ

จํานวน นักงาน คน
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2561
35
35
26

สายงานขายระบบดับเพลิง ปรับอากา และสุขาภิบาล
สายงานขายปิ โตรเคมี

7

7

สายงานขายระบบทําความเย็น

14

16
5

สายงานสนับสนุนวิ วกรรม
สายงานขายระบบการพิมพ์ดิจิทลั

27

25

สายงานบริการ

32

34

สายงานขายสินค้าพิเ ษ

16

12

สายงานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ

51

52

สายงานเจ้าหน้าที่การเงิน

34

35
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8.7.2

ค่าตอบแทน นักงาน

พนักงานของบริษัท จะได้รบั ผลตอบแทนในรู ปแบบค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน และค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตวั เงิน
ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน โบนัสประจําปี ค่าล่วงเวลา ค่านายหน้า เงินรางวัลจูงใจ และสวัสดิการอื่นใน
รูปแบบที่เป็ นตัวเงิน ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตวั เงินที่สาํ คัญ ได้แก่ ) กองทุนเงินสํารองเลียงชีพพนักงาน ในปี 2562 บริษัท ได้
จ่ายสมทบเข้ากองทุนจํานวน
ล้านบาท ซ่งบริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนรับอนุญาต โดยปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของ
พระราชบัญ ญั ติกองทุน สํารองเลี ยงชี พ พ 2542 โดยอัตราเงิน สะสมของพนักงานจะสูงขนตามอายุการปฏิ บัติงาน
นอกจากนี บริษัท ได้เปิ ดโอกาสให้พนักงานใช้สิทธิในการเลือกหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเอง
และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของแต่ละบุคคล โดยกําหนดให้เลือกหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนได้ปีละ 2 ครัง,
) การตรวจสุขภาพพนักงานประจําปี การจัดทําประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่มให้กบั ผูบ้ ริหารและพนักงาน ซ่งวงเงิน
ผลประโยชน์พนักงานแต่ละคนจะแตกต่างกันไปตามตําแหน่ง และระดับความเสี่ยงของการปฏิบตั ิงาน, ) โครงการสะสม
หุ้น สํา หรับ พนัก งาน ( ) ตังแต่ วัน ที่ พ ษภาคม
ถง เมษายน 2563 รวมระยะเวลา ปี เพื่ อ ให้โอกาส
พนักงานและผูบ้ ริหารเข้าร่วมโครงการโครงการโดยตามความสมัครใจ และเป็ นเจ้าของบริษัท ร่วมกัน ซ่งถือเป็ นส่วนหน่ง
ของเงิน ออม เพื่ อ สร้างความมั่น คงทางการเงิน ให้กับ พนักงานในระยะยาว นอกจากนี บริษั ท ยังให้ค่า ตอบแทนแก่
พนักงานในรู ปแบบการให้ทุนการ กษาพนักงานทังระดับปริญ ญาตรี และปริญ ญาโท รวมถงสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
ฝกอบรม สัมมนาต่างๆ ทังการฝกอบรมสัมมนาภายในองค์กร และภายนอกองค์กรอย่างเหมาะสม และจัดให้มีการ ี ด
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุใ์ นราคาพิเ ษ
ในปี 2562 และ ปี 2561 บริษัท จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานของบริษัท ดังนี
ปี 2562

ค่าตอบแทน

จํานวน
รา

เงิน เดื อ น โบนัส และค่ า ตอบแทนอื่ น ๆ ได้แ ก่ เงิ น
สมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสํารอง
เลียงชีพ EJI และผลประโยชน์หลังออกจากงาน
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ปี 2561
จํานวน
รา

ค่าตอบแทน
ล้านบาท
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9. การกํากับดูแลกิจการ
9.1

น บา การกํากับดูแลกิจการ

HARN มีความมุ่งมั่นที่จะเป็ นผูน้ าํ ในงานระบบวิ วกรรมดับเพลิงและความปลอดภัย ระบบทําความเย็น และ
ระบบการพิมพ์ดิจิทลั เพื่อสร้างผลประกอบการที่ดี และตระหนักดีวา่ สิ่งสําคัญที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้นนั นอกจาก
การส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพแล้ว ยังต้องคํานงถงประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยใช้หลักการ
กํากับ ดูแลกิ จการที่ ดี ยดมั่น ในกรอบแห่งจรรยาบรรณธุรกิ จ ส่งผ่ านทางกระบวนการบริห ารงานและทีม บุคลากรที่ มี
คุณภาพ จงจะสามารถสร้างมูลค่าต่อบริษัท และส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน
ได้กาํ หนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ เพื่อยดถือปฏิบตั ิมาตังแต่ปี 2556 และเผยแพร่ผ่านทางเวปไซต์
บริษั ท ที่ www.harn.co.th และกํา หนดให้ท บทวนทุ ก ปี โดยในปี 2562 คณะกรรมการบริษั ท ทบทวนนโยบายและ
หลักการกํากับดูแลกิจการ ในวันที่ มีนาคม 2562 โดยมีสาระสําคัญ คือ ทบทวนนโยบายและกําหนดแนวทางปฏิบตั ิ
ต่าง ๆ ให้มี ความชัดเจนยิ่งขนเกี่ ยวกับ การกํากับ ดูแลบริษั ท ย่อย บริษั ท ร่วม การบริห ารทรัพ ยากรบุคคล การพั นา
เทคโนโลยีสารสนเท และการสื่อสารกับผูถ้ ือหุน้ และผุม้ ีส่วนได้เสียอื่น ผ่านงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ และประกา ใช้
นโยบายและหลักการกํากับดูแลกิจการที่ได้รบั การทบทวนแล้วในวันที่ เมษายน 2562

น บา การกํากับดูแลกิจการ ที่ยดถือเป็ นกรอบในการปฏิบตั ิงานด้านต่างๆ
1. คณะกรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน จะปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความมุ่งมั่น ทุ่มเท และรับผิดชอบอย่างเต็ม
ความสามารถเพื่อประโยชน์สงู สุดของ HARN และยดมั่นในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ประการ (
)
2. คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสําคัญร่วมกับผูบ้ ริหารในการกําหนดวิสยั ทั น์ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานที่
สําคัญ รวมทังจัดโครงสร้างการบริหารที่สอดคล้องและสัมพันธ์กันอย่างเป็ นธรรมระหว่างคณะกรรมการบริษัท
ผูบ้ ริหาร และผูถ้ ือหุน้ และมีการวางแนวทางการบริหารจัดการและการดําเนินธุรกิจที่มีความเหมาะสม รวมทัง
ต้องดําเนินการเพื่อให้ม่นั ใจได้วา่ ระบบบัญชีรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี มีความน่าเชื่อถือ
ส่วนที่ ( ) การกํากับดูแลกิจการ
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3. คณะกรรมการบริษัท และผูบ้ ริหาร จะต้องเป็ นผูน้ าํ ในเรื่องจริยธรรม และเป็ นตัวอย่างในการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ย
ความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้
4. คณะกรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน จะยดมั่นความเป็ นธรรมโดยปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียทุก
ฝ่ ายอย่างเท่าเทียม พร้อมกับดูแลสอดส่อง ควบคุม ป้องกันการตัดสินใจหรือการกระทําใดๆ ที่มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
5. คณะกรรมการบริษัท ต้องดําเนินการให้มีระบบที่ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ม่ ันใจ
ได้วา่ ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสําคัญและปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น
6. การปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการของ HARN ถือเป็ นตัวชีวัดที่สาํ คัญในการประเมินผลการบริหาร
จัดการทางธุรกิจของคณะกรรมการบริษัทกับผูบ้ ริหาร และการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
คณะกรรมการบริษัทได้กาํ หนดนโยบาย หลักการ รวมถงติดตามผลการปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ในรอบปี 2562 สรุปได้ดงั นี

1,2

บทบาทและความรับผิด อบของค ะกรรมการ นฐานะผู้นาํ องคกร และการกํา นด
วัตถุประสงคและเป้ า มา ลักของบริ ัท ทีส่ ร้างคุ ค่าแก่ HARN อ ่าง ่งั น

1.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถงบทบาทและหน้าที่ตามความรับผิดชอบใน านะผูน้ าํ องค์กร เมื่ อวันที่
มีนาคม 2562 ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อทบทวนนโยบายและหลักการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ
และนโยบายการบริหารงานอื่นๆ ทังระดับนโยบายและระดับจัดการที่จาํ เป็ น และในวันที่ ตุลาคม
จัด
ให้มีการประชุมเพื่อทบทวน วิสยั ทั น์ ภารกิจ ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อทิ ทางการดําเนินธุรกิจทังปั จจัยภายใน
และภายนอก เพื่อส่งต่อให้คณะกรรมการบริหารและฝ่ ายจัดการนําไปกําหนดเป็ นกลยุทธ์และตังเป้าหมายทัง
ระยะสันและระยะยาวสําหรับปี ถดั ไป
1.2 คณะกรรมการบริษั ท ติ ด ตามให้มี ก ารนํา กลยุ ท ธ์ไ ปปฏิ บั ติ ในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท โดย
คณะกรรมการบริ ห ารเป็ นผู้ ติ ด ตามฝ่ ายจั ด การเป็ นประจํา ทุ ก เดื อ น และรายงานความคื บ หน้ า ต่ อ
คณะกรรมการเป็ นรายไตรมาส และคณะกรรมการบริหารเป็ นผูเ้ สนอดัชนีวดั ความสําเร็จ ( ) ทังในระดับ
องค์กรและระดับปฏิบตั ิการ เพื่อให้ม่นั ใจว่าทิ ทางการบริหารงานของบริษัท สามารถแข่งขันได้ในระยะยาว
มีการดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และคํานงถงผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน รวมถงพร้อมรับการปั จจัย
ภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
1.3 สําหรับการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท ลงสูท่ กุ ระดับของการปฏิบตั ิงานนัน ได้มอบหมาย
ผ่านทุกระดับชันของการบริหารงาน จากระดับองค์กร สู่สายงาน ฝ่ าย และพนักงาน ผ่านการประชุมติดตาม
งานทังที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ ตามช่องทางที่บริษัท กําหนด โดยทุกวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ล้วน
สอดคล้องและส่งเสริมเป้าหมายหลักที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย จะมีการปฏิบตั ิ ตรวจสอบ และติดตาม
การดําเนินงานภายในระบบที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง
1.4 การปฏิ บัติ งานของกรรมการ ผู้บ ริห าร และพนัก งานทุก คน เป็ น ไปตามกฎหมาย ข้อ บัง คับ ระเบี ย บการ
ปฏิบตั ิงาน ซ่งมีการมอบหมายให้ผบู้ ริหารที่เกี่ยวข้องมีการทบทวนและติดตามกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงเป็ น
ประจํา และกําหนดให้เป็ นความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถงกําหนดให้การวัดผลด้าน
o ompliance เป็ นดัชนีวดั ผลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริหาร และฝ่ ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ส่วนที่ ( ) การกํากับดูแลกิจการ
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1.5 คณะกรรมการบริษัท มีความตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบที่ตนได้รบั มอบหมาย จงได้ทบทวนกฎบัตร
ในปี
ในวันที่ มีนาคม 2562 และแจกจ่ายให้กรรมการทุกท่านเป็ นคู่มือในการปฏิบตั ิหน้าที่ รวมถงได้
ทบทวนและอนุมตั ิ “ตารางอํานาจอนุมตั ิการบริหารงาน” ในวันที่ พ จิกายน 2562 เพื่อแบ่งแยกอํานาจใน
การอนุมัติธุรกรรมต่างๆ ตามความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารและพนักงานทุกระดับ เพื่ อความคล่องตัวในการ
บริหารงานบริษั ท การแบ่ งแยกหน้าที่ ระหว่างคณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ บ ริห าร และฝ่ ายบริหาร
กําหนดไว้ชดั เจน (รายละเอียดอยู่ในส่วนที่ 2 หัวข้อ 8.โครงสร้างการจัดการ คณะกรรมการบริษัท หน้า 63-66
คณะกรรมการบริหาร หน้า 71-72 และผูบ้ ริหาร หน้า 77-78)

3

การเสริมสร้างค ะกรรมการทีม่ ีประสิทธิผล
3.1 ค ะกรรมการบริ ัท นฐานะตัวแทนของผู้ถอ ุ้น ด รวม มีความตระหนักถงประโยชน์ความหลากหลายของ
คณะกรรมการบริษั ท และเห็นว่าเป็ นปั จจัยสําคัญปั จจัยหน่ งในการเพิ่ มประสิทธิ ภาพในการตัดสินใจและการ
ทํางานของคณะกรรมการบริษั ท ด้วยเหตุ นี กรรมการบริษั ท จงต้องเป็ นผู้ท่ี มี ความรู ค้ วามเชี่ ยวชาญและ
ประสบการณ์ท่ีสามารถเอือประโยชน์ให้แก่บริษัท มีความทุ่มเท ให้เวลาอย่างเต็มที่ในการปฏิบตั ิหน้าที่ มีภาวะ
ผูน้ าํ มีวิสยั ทั น์ มีความเป็ นอิสระในการตัดสินใจ สามารถดูแลให้มีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมต่างๆ
ของบริษัท ให้ดาํ เนินไปในลักษณะที่ถกู ต้องตามกฎหมาย และมีจริยธรรม และต้องเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการของ
บริษัท โดยจัดให้มีระบบแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการที่ชดั เจน
( ) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณ สมบัติหลากหลายทังในด้านทักษะ ประสบการณ์
ความสามารถเ พาะด้านที่เป็ นประโยชน์ต่อบริษัท ต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็ นกรรมการบริหาร อย่าง
น้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์ ในธุรกิจซือมาขายไปเกี่ยวกับสินค้าด้านวิ วกรรมซ่งเป็ นธุรกิจหลักของ
บริษัท และอย่างน้อยอีก 1 คน ที่มีประสบการณ์ดา้ นบัญ ชีและการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทชุด
ปั จจุบันมีองค์ประกอบหลากหลายทังเพ อายุ ประวัติการ กษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ บริษัท ได้
ทบทวน oa
ill a i และจํานวนปี ของการดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัท ของกรรมการแต่ละ
คน ทุกปี พอสรุปได้ ดังนี

( ) ปั จจุบัน (ณ วันที่ ธันวาคม 2562) คณะกรรมการบริษัท มีจาํ นวน 10 คน ประกอบด้วย กรรมการที่
ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริหาร 8 คน และกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร 2 คน ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คน
กรรมการผูจ้ ัดการ 1 คน และมี จาํ นวนกรรมการที่ไม่ได้เป็ นกรรมการอิสระให้เป็ นไปตามสัดส่วนอย่าง
ยุติธรรมของเงินลงทุนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีอาํ นาจควบคุม ( on ollin a e ol e ) ในบริษัท
ส่วนที่ ( ) การกํากับดูแลกิจการ
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( ) มีสัดส่วนของกรรมการอิสระ 4 คน จากจํานวนกรรมการทังสิน 10 คน ซ่งเป็ นจํานวนที่เกินกว่า 1 ใน 3
ของจํานวนกรรมการทังหมดของบริษัท กรรมการอิสระดังกล่าวสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทํางาน
ของฝ่ ายจัดการได้อย่างอิสระ ทําให้เกิดการถ่วงดุลในการ ออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตลอดจน
สอบทานการบริหารงานของฝ่ ายบริหาร เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท ทังนี กรรมการอิสระของ
บริษัท ทัง 4 คน ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ 3 คน ซ่งจํานวนกรรมการอิสระและจํานวนกรรมการ
ตรวจสอบของบริษั ท เป็ น ไปตามหลักเกณ ์ท่ีสาํ นักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพ ย์และตลาด
หลักทรัพ ย์กาํ หนดไว้ รวมทังกรรมการอิ สระและกรรมการตรวจสอบทุกท่ านมี คุณ สมบัติเป็ น ไปตาม
หลักเกณ ข์ องประกา คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องทุกประการ
( ) ตามข้อบังคับของบริษัท กําหนดไว้วา่ ในการประชุมสามัญประจําปี ทกุ ครัง กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่ง
อย่างน้อยจํานวน ใน โดยอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวน
ใกล้เคียงที่สดุ กับส่วน ใน กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรก และปี ท่ีสองภายหลังจดทะเบียน
บริษัทนัน ให้จบั สลากว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สดุ เป็ นผูอ้ อกจาก
ตําแหน่ง กรรมการ ผูอ้ อกจากตําแหน่งไปนันอาจจะเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้โดยไม่จาํ กัดจํานวนครัง
( ) การดํา รงตํา แหน่งกรรมการอิสระนัน กําหนดเป็ น นโยบายว่า ให้ก รรมการอิสระมี การดํา รงตําแหน่ ง
ต่อเนื่องไม่เกิน ปี นับตังแต่วนั ที่ได้รบั การแต่งตังครังแรก หรือนับตังแต่วนั ที่บริษัท เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ โดยไม่มีขอ้ ยกเว้น ปั จจุบนั กรรมการอิสระจํานวน ท่านมีวาระดํารงตําแหน่ง 6 ปี และ
ท่านมีวาระดํารงตําแหน่ง 4 ปี
3.2 การคัดเลอกบุคคลทีเ่ มาะสมเปนประธานกรรมการ
( ) ปั จจุบนั ดร ถกล นันธิราภากร กรรมการอิสระ ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริษัท และไม่ใช่บุคคล
เดี ย วกั น กั บ ประธานเจ้า หน้ า ที่ บ ริ ห าร ซ่ ง ปั จ จุ บั น ดํา รงตํา แหน่ ง โดยคุ ณ วิ รั สุ ข ชั ย รวมถงไม่ มี
ความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือทางธุรกิจระหว่างกัน เพื่อถ่วงดุลอํานาจในการบริหารงาน
( ) บริษัท ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับผูบ้ ริหารอย่างชัดเจน
โดยคณะกรรมการบริษัททําหน้าที่ในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนินงานของผูบ้ ริหารใน
ระดับนโยบาย ขณะที่ผูบ้ ริหาร ทําหน้าที่บริหารงานของบริษัท ในด้านต่างๆ ให้เป็ นไปตามนโยบายที่
กําหนด ทังนี ประธานกรรมการบริษั ท ไม่ ได้ร่วมบริห ารงานปกติ ป ระจํา วัน แต่ ให้การสนับ สนุน และ
คําแนะนําในการดําเนินธุรกิจของฝ่ ายจัดการผ่านทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างสมํ่าเสมอ ในขณะที่
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัท ภายใต้กรอบ
อํานาจที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
( ) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการใน านะผูน้ าํ ของคณะกรรมการบริษัท มีดงั นี
เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ตามระยะเวลาที่กาํ หนดในข้อบังคับบริษัท หรือกรณีท่ีจาํ เป็ นเร่งด่วน
เป็ นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษั ท และการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมี บทบาทในการ
กําหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 สนับสนุนและเปิ ดโอกาสให้กรรมการทุกคนหรือผูถ
้ ือหุน้ มีส่วนร่วมในการประชุม ส่งเสริมให้กรรมการใช้ดุลย
พินิจที่รอบคอบ และแสดงความเห็นอย่างเป็ นอิสระ
 สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบต
ั ิหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอํานาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบและตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี


ส่วนที่ ( ) การกํากับดูแลกิจการ
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กํากับ ติดตาม และดูแลการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งไปเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท
 ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้เป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่กี าํ หนดไว้
 เป็ นผูล
้ งคะแนนชีขาดในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง
ทังสองฝ่ ายเท่ากัน


( ) คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตังคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณาประเด็นเ พาะเรื่อง กลั่นกรองข้อมูล
และนําเสนอแนวทางการพิจารณาก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ โดยกําหนดบทบาท หน้าที่
และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน และเปิ ดเผยจํานวนครังที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมทังหมด
ในรอบปี ที่ ผ่ า นมา (รายละเอี ย ดอยู่ ใ นส่ ว นที่ 2 หั ว ข้อ 8.โครงสร้า งการจั ด การ หน้ า 67-76) โดย
คณะกรรมการได้จัด ทํา รายงานความรับ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการต่ อ รายงานทางการเงิ น และ
คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดได้จัดทํารายงานผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของตนเองและเปิ ดเผยไว้ในรายงาน
ประจําปี (รายละเอียดอยู่ในเอกสารแนบ 5.2-5.6 รายงานคณะกรรมการ หน้า 2-10)
3.3 การสรร าและคัดเลอกกรรมการ
( ) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของ
บริษัท ด้วยการเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ วุ ิ ประสบการณ์ กั ยภาพ โดยจะพิจารณาให้ความสําคัญต่อ
ผูม้ ีทกั ษะ ประสบการณ์ท่ีมีความจําเป็ นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท พิจารณาจากทําเนียบกรรมการ
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือของหน่วยงานอื่นๆ ที่มีการจัดทําข้อมูลดังกล่าว หรือ
ช่ อ งทางอื่ น ๆ ที่ บ ริษั ท พิ จ ารณาเห็ น สมควร ทั งนี หากบริษั ท มี ก ลยุ ท ธ์ในการดํา เนิ น ธุ รกิ จ ใหม่ ท่ี
นอกเหนื อ จากธุ รกิ จเดิ มที่ ด ําเนิ น การอยู่ การสรรหากรรมการก็ จ ําเป็ น ต้อ งสรรหาผู้มี คุณ สมบัติ และ
ประสบการณ์ให้ตรงกับธุรกิจใหม่ท่ีบริษัท จะดําเนินการต่อไป เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท และ หรือที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ แล้วแต่กรณีซง่ ถือเป็ นกระบวนการในการแต่งตังกรรมการของบริษัท
( ) เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ รายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์และตามคุณ สมบัติท่ีบริษัท กําหนด เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษั ท โดยจะ
ประกา เชิญชวนในเว็ปไซต์ของบริษัท ล่วงหน้าอย่างน้อย วันก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยในปี 2562
บริษัท ได้ประกา ตังแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2562 ถงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 พร้อมทังประกา ข่าวในเวป
ไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ เสนอรายชื่อและประวัติบุคคลเข้ามายังบริษัท ซ่งบริษัท ได้
กําหนดสัดส่วนของการถื อหุน้ ขันตํ่าสําหรับผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ เสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า โดยต้องถือหุน้
รวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ของจํานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของบริษัท ทังนีในรอบปี 2562 ไม่มีการ
เสนอชื่อบุคคลเสนอแต่งตังเป็ นกรรมการ และไม่มีผถู้ ือหุน้ เสนอวาระการประชุมในระยะเวลาดังกล่าว ซ่ง
เลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบแล้ว
(3) การพิจารณาจะต้องมีประวัติการ กษา และประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนันๆ โดยมี
รายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท
( ) คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนจะทบทวนหลั ก เกณ ์ แ ละวิ ธี ก ารสรรหา เสนอ
คณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะมีกรรมการครบวาระเป็ นประจําทุกปี หากคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทนเสนอชื่อกรรมการรายเดิมเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหน่ง จะต้องนําผลการปฏิบัติ
หน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าวมาพิจารณาด้วย
ส่วนที่ ( ) การกํากับดูแลกิจการ
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(5) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนําเสนอรายชื่อเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ และกรรรม
การอิสระ รวมถงดูแลให้การเลือกและแต่งตังกรรมการเป็ นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท
เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังต่อไป และจัดให้มีการป มนิเท พร้อมมอบเอกสารที่
เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ให้แก่กรรมการที่ได้รบั การแต่งตังใหม่ ทังนีในรอบปี 2562 ไม่ได้มีการสรร
หากรรมการใหม่
( ) ในปี 2562 ไม่มีการแต่งตังที่ปรกษาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
( ) ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตังกรรมการตามหลักเกณ แ์ ละวิธีการ ดังต่อไปนี
 ผูถ
้ ือหุน้ คนหน่งมีคะแนนเสียงเท่าจํานวนหุน้ ที่ตนถือ โดยให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 ผูถ
้ ือหุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตังบุคคล คนเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ใน
กรณีท่เี ลือกตังบุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 บุคคลซ่งได้รบ
ั คะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตังเป็ นกรรมการ เท่าจํานวน
กรรมการที่จะพงมีหรือจะพงเลือกตังในครังนัน ในกรณีท่ีบคุ คลซ่งได้รบั การเลือกตังในลําดับถัดลงมา
มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพงมีหรือจะพงเลือกตังในครังนัน ให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ น
ผูอ้ อกเสียงชีขาด
( ) คณะกรรมการบริษั ท หรือ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น (แล้ว แต่ ก รณี ) เป็ น ผู้แ ต่ งตังกรรมการอิ ส ระ เข้า ร่ว มใน
คณะกรรมการบริษัท ทังนี บริษัท มีนโยบายแต่งตังกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง
คณะ และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยคณะกรรมการอิสระของบริษัท มีจาํ นวนทังสิน 4 ท่าน
( ) หลัก เกณ ์ใ นการคัด เลื อ กกรรมการอิ ส ระ อิ ง ตามหลัก เกณ ์ก ารคัด เลื อ กกรรมการบริษั ท โดย
คุณสมบัติของผูท้ ่ีจะมาทําหน้าที่เป็ นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ
กรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมถงประกา ข้อบังคับ และ หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระจะมีคณ
ุ วุ ิการ กษา ความ
เชี่ยวชาญเ พาะด้าน ประสบการณ์การทํางาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อนําเสนอต่อที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาแต่งตังเป็ นกรรมการของบริษัท ต่อไป ทังนี หากมีกรรมการอิสระคนหน่ง
คนใดพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตังกรรมการอิสระที่มีคณ
ุ สมบัติตามที่
กําหนดข้างต้นเข้ามาดํารงตําแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็ นกรรมการแทนจะอยู่ในตําแหน่งได้
เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน
( ) คณะกรรมการบริษัทได้กาํ หนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามนิยามกรรมการอิสระ ดังนี


ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ ของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษั ท ร่ว ม ผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่ หรือ ผู้มี อ าํ นาจควบคุม ของบริษั ท ทังนี ให้นับ รวมหุ้น ที่ ถื อ โดยผู้ท่ี
เกี่ยวข้องด้วย



ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรกษาที่ได้เงินเดือนประจํา
หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรือของผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า
สองปี ก่อนเข้าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการอิสระ

ส่วนที่ ( ) การกํากับดูแลกิจการ
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ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา
คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทังคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
หรือบุคคลที่จะได้รบั การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหารหรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย



ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ
ของตน รวมทังไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนัย หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูท้ ่ีมีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับบริษั ท บริษั ทใหญ่ บริษั ทย่อย บริษั ทร่วม ผูถ้ ื อหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของ
บริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ปี ก่อนวันได้รบั แต่งตังให้เข้า
ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ



ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผู้
มีอาํ นาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนัย ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสํานัก
งานสอบบัญชี ซ่งมีผสู้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผู้
มีอาํ นาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า
ปี ก่อนวันได้รบั แต่งตังให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ



ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่งรวมถงการให้บริการเป็ นที่ปรกษากฎหมายหรือที่
ปรกษาทางการเงิน ซ่งได้รบั ค่าบริการเกินกว่า ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนันด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ปี กอ่ นวันได้รบั แต่งตังให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ



ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตังขนเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการ ของบริษัท ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรือผูถ้ ือหุน้ ซ่งเป็ นผูท้ ่เี กี่ยวข้อง กับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท



ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขัน ที่มีนยั กับกิจการของบริษัท หรือ บริษัท
ย่ อย หรือ ไม่ เป็ นหุ้น ส่ วนที่ มี นัยในห้างหุ้นส่ วน หรือเป็ นกรรมการที่ มี ส่ วนร่วมบริห ารงาน ลูกจ้าง
พนักงาน ที่ปรกษาที่ รบั เงินเดื อนประจํา หรือถื อหุ้นเกิ นร้อยละ ของจํานวนหุ้นที่มี สิทธิ ออกเสียง
ทังหมดของบริษัทอื่น ซ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการ
ของบริษัท หรือบริษัทย่อย



ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระ เกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท



ทังนี กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็ นอิสระของตนเอง อย่างน้อยปี ละ 1
ครัง โดยจะแจ้งพร้อ มกับ การรายงานข้อ มูล ประวัติ ก รรมการ ณ สิ นปี สํา หรับ จัด ทํา แบบแสดง
รายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56- ) และรายงานประจําปี ของบริษัท

3.4 การ จิ าร า ครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนของค ะกรรมการบริ ัท
( ) ค่าตอบแทนกรรมการจะสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ขอบเขตของ
บทบาทและความรับ ผิดชอบ ( cco n a ili an e pon i ili ) ของกรรมการแต่ละคณะ รวมถง
ประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั จากกรรมการแต่ละคน

ส่วนที่ ( ) การกํากับดูแลกิจการ

หน้า
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( ) คณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณากลั่นกรองนโยบายและหลักเกณ ก์ ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่
ชัดเจน และเสนอขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทุกปี โดยอาจกําหนดเป็ นจํานวนที่แน่นอน หรือวางเป็ น
หลักเกณ แ์ ละจะกําหนดไว้เป็ นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ ซ่ง
พิ จ ารณาบนหลัก เกณ ์ข องความโปร่ง ใส สามารถตรวจสอบได้ รวมทั งอยู่ ใ นระดั บ ที่ เหมาะสม
เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบตั ิอยู่ในอุตสาหกรรม ขนาดกิจการที่ใกล้เคียงกัน และเพียงพอที่จะจูงใจ
และรักษากรรมการที่มีคณ
ุ ภาพตามที่ตอ้ งการ พร้อมกันนี ยังพิจารณาถงหน้าที่รบั ผิดชอบที่ได้รบั เพิ่มขน
สําหรับ กรรมการที่ได้รบั มอบหมายให้รบั ตําแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย เช่น กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร เป็ นต้น
( ) ค่าตอบแทนกรรมการ ต้องไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน ซ่งได้รบั เลือกตังเป็ นกรรมการในอันที่จะ
ได้รบั ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ใน านะที่เป็ นพนักงานของบริษัท
(4) ค่าตอบแทนกรรมการต้องไม่ขดั หรือแย้งกับการดํารงคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
3.5 การกํากับ ก้ รรมการทุกคนมีความรับผิด อบ นการป ิบัติ น้าทีแ่ ละจัดสรรเวลาอ ่างเ ี ง อ
( ) คณะกรรมการบริษัท กําหนดจํานวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่น ไม่เกิน
บริษัทจดทะเบียน โดยคํานงถงประสิทธิภาพการทํางานด้านกํากับดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เพื่อให้ม่ นั ใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบตั ิหน้าที่ในบริษัท ได้อย่างเพียงพอ ในปี 2562
กรรมการแต่ละคนดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น ดังนี

(รายละเอียดแสดงไว้ในเอกสารแนบ1 ประวัติคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร เลขานุการบริษัท ของแบบ 56- )
(2) คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายการดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัท ตาม
ระเบียบข้อบังคับของบริษัทที่ว่า กรรมการบริษัทจะประกอบกิจการ หรือเข้าเป็ นหุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วน
สามัญ หรือหุน้ ส่วนไม่จาํ กัดความรับผิดในห้างหุน้ ส่วนจํากัด หรือเป็ นกรรมการของบริษัทจํากัด หรือ
บริษั ทมหาชนจํากัดอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของ
บริษัท ไม่ได้ เว้นแต่จะแจ้งให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง
( ) คณะกรรมการบริษัท ไม่มีนโยบายส่งผูบ้ ริหารเข้าไปเป็ นกรรมการในบริษัทอื่นนอกกลุ่มบริษัท ในกรณี ท่ี
ผูบ้ ริหารของบริษัท จะเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ต้องได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริหาร
ส่วนที่ ( ) การกํากับดูแลกิจการ

หน้า
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ก่อน ยกเว้น การดํารงตําแหน่งกรรมการในองค์กรการกุ ลที่ไม่แสวงหากําไร ทังนี การดํารงตําแหน่งต้องไม่
ขัดกับบทบัญญัติของกฎหมาย ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท และต้องไม่ใช้ตาํ แหน่ง
งานในบริษัท ไปอ้างอิง เพื่อส่งเสริมธุรกิจภายนอก
3.6 การกํา นดกรอบและกล ก นการกํากับดูแลน บา และการดําเนินงานของบริ ัท ่อ บริ ัทร่วม
ทีบ่ ริ ัท ปลงทุนอ ่างมีนั สําคัญ
( ) กําหนดนโยบายในการกํากับ ดูแลบริษั ทย่อย บริษั ทร่วม โดยกําหนดขอบข่ายหน้าที่ของบุคคลที่เป็ น
ตัวแทนบริษัท, ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อย บริษัทร่วมที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอและการ
ทํารายงานต่างๆ เป็ นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณ ท์ ่เี กี่ยวข้อง และการเปิ ดเผยข้อมูล านะ
การเงินและผลการดําเนินงานการทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจําหน่าย ไปซ่งทรัพย์สิน
การทํารายการอื่นที่สาํ คัญ การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัทย่อย บริษัทร่วม เป็ นต้น
(2) หากเป็ นการเข้าร่วมทุนในกิจการอื่นอย่างมีนัยสําคัญ กล่าวคือ มีสัดส่วนการถื อหุน้ ที่มีสิทธิ ออกเสียง
ตั งแต่ ร ้อ ยละ ถงร้อ ยละ และจํา นวนเงิ น ลงทุ น มี นั ย สํา คั ญ ต่ อ บริ ษั ท ในกรณี ที่ จ ํา เป็ น
คณะกรรมการควรดูแ ลให้มีการจัดทํา a e ol e a eemen หรือ ข้อ ตกลงอื่น เพื่ อให้เกิ ดความ
ชัดเจนเกี่ยวกับอํานาจในการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญ การติดตาม
ผลการดําเนิน งาน เพื่ อสามารถใช้เป็ น ข้อมูลในการจัดทํางบการเงิน ของบริษั ท ได้ตามมาตร านและ
กําหนดเวลา ในปี 2562 HARN ได้ทาํ การจดทะเบียนจัดตังบริษัทย่อย
ie nam o
เมื่อ
วัน ที่ กรกฎาคม
เพื่ อ รองรับ การขยายตลาดไปยัง ประเท ในภู มิ ภ าคเอเชี ย
และเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการบริการลูกค้าปั จจุบนั ที่ตงั านการผลิตในเมืองโ จิมินห์ ประเท เวียดนาม
3.7 การประเมินผลการป บิ ัติ น้าทีป่ ระจําปี ของค ะกรรมการ ค ะกรรมการ ุด ่อ
( ) คณะกรรมการบริษั ท และคณะกรรมการชุด ย่อ ย มี ก ารประเมิน ผลการปฏิ บัติ งานด้วยตนเอง ( el e men ) เป็ นประจําอย่างน้อยปี ละ ครังทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและ
ปั ญหาเพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยกําหนดให้มี
 การประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบรายคณะ แบ่งเป็ นการประเมิน 4 หัวข้อหลัก
 การประเมินตนเองของกรรมการเป็ นรายบุคคล แบ่งเป็ นการประเมิน 3 หัวข้อหลัก
( ) กระบวนการ หลัก เกณ ์ ขันตอน และผลการประเมิ น ผลงานของคณะกรรมการแบบรายคณะและ
รายบุคคลสรุปภาพรวม ประจําปี 2562 ดังนี


กระบวนการประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบรายคณะ และรายบุคคล

ส่วนที่ ( ) การกํากับดูแลกิจการ

หน้า
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ผลการประเมินผลงานของคณะกรรมการแบบรายคณะและรายบุคคล

(3) ผลการประเมิ นของคณะกรรมการจะถูกนําไปใช้ป ระกอบพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบ
คณะกรรมการ
(4) คณะกรรมการยังไม่มีท่ีปรกษาภายนอก มาช่วยในการกําหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ
3.8 ค ะกรรมการแต่ละคน มีความรู้ความเข้า จเกี่ วกับบทบาท น้าที่ ลัก ะการประกอบธุรกิจและ
ก มา ที่เกี่ วข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจน ด้รับการเสริมสร้างทัก ะและความรู้สํา รับ
การป ิบัติ น้าทีก่ รรมการอ ่างสมํ่าเสมอ
( ) ทุกครังที่มีการแต่งตังกรรมการใหม่ ฝ่ ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั ิ
หน้าที่ของกรรมการใหม่ อาทิ
 ประวัติบริษัท และลักษณะการประกอบธุรกิจ
 โครงสร้างกลุม
่ บริษัท โครงสร้างองค์กร โครงสร้างผูถ้ ือหุน้ ใหญ่และกรรมการ
 หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ส่วนที่ ( ) การกํากับดูแลกิจการ

หน้า
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เรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่กาํ หนด
หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับบริษัท
ขอบข่ายหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ตา่ งๆ ของกรรมการบริษัท
การประชุมของคณะกรรมการบริษัท
การกํากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ

รวมถงการจัดแนะนําลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัท รวมถงจัดให้มีการพบปะ
หารือกับประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้แก่กรรมการใหม่
ในปี 2562 บริษั ท ไม่มีการสรรหากรรมการใหม่ แต่เพื่อให้กรรมการได้รบั ทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็ น
ปั จจุบนั บริษัท ได้ทบทวนกฎบัตรบริษัท รวมถงนโยบายและหลักการกํากับดูแลกิจการ คู่มือมาตรการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น ที่กรรมการควรทราบเพื่อใช้เป็ นคูม่ ือในการปฏิบตั ิหน้าที่
( ) คณะกรรมการมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณ ์ มาตร าน ความเสี่ยง และสภาพแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ รวมทังได้รบั ทราบข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั จากฝ่ ายจัดการอย่างสมํ่าเสมอผ่าน
ช่องทางที่เหมาะสม เช่น จดหมายอิเล็คทรอนิคส์ การประชุมกรรมการ เป็ นต้น
(3) คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้มีการฝกอบรมและการให้ความรูแ้ ก่ผเู้ กี่ยวข้องใน
ระบบการกํากับดูแลกิจการของบริษัทแก่ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบตั ิงาน
อย่างต่อเนื่อง ในปี 2562 มีกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ดังนี

ส่วนที่ ( ) การกํากับดูแลกิจการ
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3.9 ค ะกรรมการจะดู แ ล ้ ม่ั น จว่ าการดําเนิ น งานของค ะกรรมการเปน ปด้ ว ความเรี บร้ อ
สามารถเข้าถงข้อมูลที่จาํ เป็ น และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรูแ้ ละประสบการณ์ท่ีจาํ เป็ นและเหมาะสมต่อ
การสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการ
การประ ุมค ะกรรมการบริ ัท
( ) คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย กําหนดตารางประชุมประจําปี ล่วงหน้าในเดือนพ จิกายนของทุกปี
เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ โดยจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปี ละ ครัง และอาจ
มีการประชุมอีก ครัง ในหน่งเดือนก่อนวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี รวมทังอาจมีประชุมวาระพิเ ษเพิ่ม
ตามความจําเป็ น อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความคล่องตัวต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท ในแต่ละเดือนจงจัด
ให้มี ก ารประชุม คณะกรรมการบริห าร ซ่ ง ทํา หน้า ที่ ตัด สิ น ใจตามอํา นาจหน้า ที่ ท่ี ไ ด้รับ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท โดยทุกครังที่มีการประชุมกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารจะนําเรื่องที่ผ่านการ
พิจารณามาแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อให้สามารถกํากับ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของฝ่ าย
จัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์ ทังนี ในปี 2562 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ทังหมด 6 ครัง
(รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรรมการแต่ละท่าน อยู่ในส่วนที่ 2 หัวข้อ 8.โครงสร้างการจัดการ การ
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท หน้า 75-76)
( ) ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะเป็ นผูด้ ูแลให้ความเห็นชอบและร่วมกันพิจารณา
เลือกเรื่องที่จะบรรจุเข้าเป็ นวาระการประชุม โดยได้เปิ ดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องที่เป็ น
ประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุมอย่างอิสระได้ดว้ ย และถือเป็ นความรับผิดชอบของกรรมการทุกคนที่
จะเข้าร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของจํานวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททังหมดที่ได้จดั ให้มีขนใน
รอบปี ในปี 2562 กรรมการบริษัทเข้าประชุมโดยเ ลี่ยคิดเป็ นร้อยละ
(3) เลขานุการคณะกรรมการบริษัททําหน้าที่จดั ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสาร
ประกอบการประชุมไปให้กรรมการล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 5 วันทําการ เพื่อให้กรรมการได้มีเวลา กษาก่อน
ล่วงหน้า เว้นแต่ในกรณีจาํ เป็ นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอ่ืน
และกําหนดวันประชุมให้เร็วกว่านันก็ได้
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครังเลขานุการบริษัทได้เข้าร่วมการประชุมด้วย โดยเป็ นผูบ้ นั ทกรายงาน
การประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ท่ีประชุม
ส่วนที่ ( ) การกํากับดูแลกิจการ
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รับรองในการประชุมครังถัดไป รวมทังเป็ นผูจ้ ัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ ยวกับการประชุมต่างๆ ที่ชัน 4 ของ
สํานักงานใหญ่ ถ พระราม เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง
( ) ประธานกรรมการบริษั ท ทําหน้าที่ เป็ น ประธานที่ป ระชุม มี หน้าที่ดูแลและจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้อ ย่าง
เพี ย งพอ ซ่ งกรรมการทุก คนสามารถแสดงความคิ ด เห็ น อย่ า งเป็ น อิ ส ระในประเด็ น ที่ ส าํ คัญ โดยคํา นงถง
ผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีสว่ นเกี่ยวข้องอย่างเป็ นธรรม
ในการประชุมจะต้องมีกรรมการไม่นอ้ ยกว่าก่งหน่ง (1 ) ของจํานวนกรรมการทังหมด จงจะครบองค์ประชุม
ทังนี ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหน่งมีเสียง
หน่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน
ถ้า คะแนนเสี ย งเท่ า กัน ประธานในที่ ป ระชุม จะออกเสี ย งเพิ่ ม ขนอี ก หน่ ง เสี ย งเป็ น เสี ย งชี ขาด ณ ขณะที่
คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทังหมด
กรรมการทุกคนมีสิทธิท่ีจะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารสําคัญอื่นๆ และหากกรรมการ
อิสระหรือกรรมการตรวจสอบมีขอ้ สงสัยใดๆ กรรมการอื่นๆ และฝ่ ายจัดการของบริษัทต้องดําเนินการตอบข้อ
สงสัยดังกล่าวอย่างรวดเร็วและครบถ้วนเท่าที่จะเป็ นไปได้
ในกรณีท่ีกรรมการไม่เห็นด้วยกับมติท่ีประชุม กรรมการสามารถขอให้เลขานุการบริษัท บันทกข้อคัดค้านไว้ใน
รายงานการประชุม หรือยื่นหนังสือแสดงการคัดค้านต่อประธานกรรมการได้
( ) คณะกรรมการสนับสนุนให้ผูบ้ ริหารระดับสูงหรือฝ่ ายบริหารที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตาม
ความจําเป็ นและเห็นสมควร และนําเสนอสารสนเท รายละเอียดข้อมูลที่เป็ นประโยชน์เพิ่มเติมใน านะผูท้ ่ี
เกี่ยวข้องอีกทังจะได้รบั ทราบนโยบายโดยตรงเพื่อสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทังเพื่อ
ประกอบการพิ จารณาตัด สิ น ใจของคณะกรรมการ ตลอดจนเพื่ อ ให้ค ณะกรรมการมี โอกาสรู จ้ ักผู้บ ริห าร
ระดับสูงและสําหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงานในอนาคต
( ) คณะกรรมการสามารถเข้าถงสารสนเท ที่จาํ เป็ นเพิ่มเติมได้จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เลขานุการบริษัท
หรือผูบ้ ริหารอื่นที่ได้รบั มอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กาํ หนด และในกรณีท่ีจาํ เป็ น คณะกรรมการอาจ
จัดให้มีความเห็นอิสระจากที่ปรกษาหรือผูป้ ระกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็ นค่าใช้จ่ายของบริษัท
( ) เมื่อวันที่ สิงหาคม
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารได้ประชุมร่วมกันอย่างเป็ นอิสระโดยไม่มีกรรมการที่เป็ น
ผูบ้ ริหารและฝ่ ายจัดการเข้าร่วม โดยประธานกรรมการเป็ นประธานของการประชุม และเลขานุการบริษัทเป็ น
เลขานุการของการประชุม โดยที่ป ระชุม มี การอภิ ป รายประเด็น เกี่ ยวกับ ทิ ทางการดําเนิน งานธุรกิ จและ
โครงสร้างการจัดการภายใน การพั นาแผนสืบทอดตําแหน่งของผูบ้ ริหารระดับสูง ซ่งภายหลังจากการประชุม
ได้มีการรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทและผูบ้ ริหารระดับสูงทราบภายในวันเดียวกัน
การแต่งตังเลขานุการบริ ัท
(1) คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตังเลขานุการบริษัท ที่มีคณ
ุ สมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสม มี
หน้าที่ และความรับผิ ดชอบตามพระราชบัญญั ติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทําหน้าที่ ให้คาํ แนะนําด้าน
กฎหมายและกฎเกณ ต์ ่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบตั ิหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ
รวมทังประสานงานให้มีการปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการ โดยได้เปิ ดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการ
บริษัทในส่วนที่ 2 หัวข้อ 8.โครงสร้างการจัดการ หน้า 78- และบนเวปไซต์ของบริษัท www.harn.co.th
(2) คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เลขานุการบริษัทได้รบั การฝกอบรมและพั นาความรู อ้ ย่าง
ต่อเนื่องทังด้านกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบตั ิหน้าที่เลขานุการบริษัท
ส่วนที่ ( ) การกํากับดูแลกิจการ
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4

สรร าและ ั นาผู้บริ ารระดับสูงและการบริ ารบุคลากร
4.1 การสรร าและ ั นาผู้บริ ารระดับสูง ่ง มา ถง ประธานเจ้า น้าที่บริ าร และกรรมการผู้จัดการ
ม้ ีความรู้ ทัก ะ ประสบการ และคุ ลัก ะทีจ่ าํ เปนต่อการขับเคล่อนองคกร ปสู่เป้ า มา
( ) บริษัท คัดเลือกบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจ ในตําแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริห าร กรรมการผูจ้ ัดการ โดยคัดเลือกตามระเบียบเกี่ ยวกับ การบริหารทรัพ ยากร
บุคคล และจะต้องได้รบั การอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท
( ) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะรายงานต่อคณะกรรมการเพื่ อทราบเป็ นประจําถง
แผนการพั นาและสืบทอดงาน เพื่อเตรียมพร้อมบุคคลที่มี กั ยภาพให้สามารถสืบทอดตําแหน่งงานใน
กรณีท่ีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริหารระดับสูง เกษียณ ลาออก หรือไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้
( ) คณะกรรมการไม่มีนโยบายส่งผูบ้ ริหารเข้าไปเป็ นกรรมการในบริษัทอื่นนอกกลุม่ บริษัท ในกรณีท่ีผบู้ ริหาร
ของบริษั ทจะเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษั ทอื่น ต้องได้รบั อนุมัติจากคณะกรรมการบริหารก่อน
ยกเว้นการดํารงตําแหน่งกรรมการในองค์กรการกุ ลที่ไม่แสวงหากําไร ทังนี การดํารงตําแหน่งต้องไม่ขดั
กับบทบัญญัติของกฎหมาย ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท และต้องไม่ใช้ตาํ แหน่ง
งานในบริษัทไปอ้างอิงเพื่อส่งเสริมธุรกิจภายนอก
4.2 การกํา นด ครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลทีเ่ มาะสม
( ) คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทนเป็ น ผู้กาํ หนดโครงสร้างค่าตอบแทน และเกณ ์การ
ประเมิ น ผลที่ เหมาะสมเสนอต่ อ คณะกรรมการ ตามหลัก การและนโยบายที่ ค ณะกรรมการบริษั ท
มอบหมายไว้ ดังนี
ค่าตอบแทนตามหน้าที่รบั ผิดชอบตามตําแหน่งงาน ได้แก่ เงินเดือน ผลประโยชน์ตามตําแหน่งงาน เช่น
ค่ารถประจําตําแหน่ง ส่วนผลตอบแทนเพื่อสร้างความมั่นคงในอนาคตระยะยาว ได้แก่ กองทุนสํารอง
เลียงชีพ ค่าตอบแทนที่เป็ นหุน้ โครงการ
รวมถงแผนการประกันสุขภาพ ผูบ้ ริหารที่ได้รบั มอบหมาย
หน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขนจะได้รบั ค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่
ได้รบั มอบหมายเพิ่มมากขน
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบตั ิงาน ได้แก่ เงินโบนัส โดยวัดจากดัชนีชีวัดความสําเร็จ ( ) ที่ได้กาํ หนดไว้
ประจําปี จากผลปฏิบตั ิงานทางการเงิน ผลงานเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว
(2) กรรมการที่ไม่เป็ น ผูบ้ ริหารทังหมด เป็ นผูป้ ระเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริห าร กรรมการผูจ้ ัดการเป็ น
ประจํา ทุกปี คณะกรรมการบริษั ท เป็ น ผู้พิ จ ารณาให้ค วามเห็ น ชอบผลประเมิ น ข้า งต้น และประธาน
กรรมการเป็ นผูแ้ จ้งผลการพิจารณาให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผูจ้ ดั การทราบ
( ) ผลการประเมินจะนําไปใช้ในการพิจารณากําหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ
ผูจ้ ดั การ โดยจะเปรียบเทียบค่าตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ กับค่าตอบแทนใน
ตลาดแรงงาน ซ่งค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายนันต้องอัตราที่แข่งขันได้กบั กลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อดูแลรักษา
ผูบ้ ริหารที่มีคณ
ุ ภาพ ทังยังต้องคํานงถงผลประโยชน์ท่บี ริษัท และผูถ้ ือหุน้ ได้รบั อีกทางหน่งด้วย

ส่วนที่ ( ) การกํากับดูแลกิจการ
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4.3 ค ะกรรมการเข้า จ ครงสร้างและความสัม ันธของผู้ถอ ุ้น ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการบริ ารและ
การดําเนินงานของกิจการ
( ) คณะกรรมการเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผูถ้ ือหุน้ ซ่งมีผลต่ออํานาจในการควบคุมการบริหาร
จัดการกิจการ โดยอา ยั โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท โดยมีกรรมการอิสระ 4 ท่านจากจํานวนกรรมการ
ทังหมด 10 ท่าน เป็ นการถ่วงดุลอํานาจที่ดี รวมถงส่งเสริมวั นธรรมในการบริหารงานอย่างมืออาชีพ มี
นโยบายกํากับดูแลกิจการ และนโยบายอื่นๆ กํากับอย่างเคร่งครัด
( ) คณะกรรมการจะดูแลไม่ให้โครงสร้างและความสัมพันธ์ของผูถ้ ือหุน้ ตาม ( ) เป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของคณะกรรมการ เช่น การมีบคุ คลที่เหมาะสมมาสืบทอดตําแหน่ง
( ) คณะกรรมการจะดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลตามข้อตกลงต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการ
4.4 ค ะกรรมการจะติ ด ตามดู แ ลการบริ ารและ ั นาบุ ค ลากร ้ มี จํ า นวน ความรู้ ทั ก ะ
ประสบการ และแรงจูง จทีเ่ มาะสม
( ) บริษัท ตระหนักดีว่าพนักงานทุกระดับมีสว่ นสําคัญในการขับเคลื่อนไปสูเ่ ป้าหมาย เพื่อรักษาพนักงานที่
มี ค วามสามารถของบริ ษั ท ไว้ พนั ก งานทุ ก คนจะได้ รับ การพั นาตามแผนอบรมแต่ ล ะปี ทั ง
ภายในประเท และภายนอกประเท โดยมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับทิ ทางและกลยุทธ์ขององค์กรที่บริษัท
กําหนดในแต่ละปี รวมถงได้รบั ค่าตอบแทนที่เหมาะสม เป็ นธรรม โดยบริษัท ได้ทบทวนค่าตอบแทนของ
บริษั ท กับตลาดแรงงานทั่วไปในระดับ เดียวกัน เป็ นประจําทุกปี และรายงานต่อคณะกรรมการทราบ
พนักงานทุกคนจะได้รบั การปฏิบัติอย่างเป็ นธรรม พนักงานทุกคนสามารถขอคําปรกษา แนะนํา จาก
ผูบ้ ริหารระดับสูง ได้ทกุ ระดับ ซ่งเปิ ดกว้างรับ ั งความคิดเห็น และสนับสนุนให้กล้าคิด กล้าพูด

( ) เพื่อเป็ นการส่งเสริมความเป็ นอยู่ท่ีดีของพนักงาน บริษัท จัดสวัสดิการทังระยะสันและระยะยาว และ
ดูแลให้มีสวัสดิการที่เทียบเคียงได้กับบริษัท อื่นในตลาดแรงงานที่มีขนาดใกล้เคียงกัน สนับสนุนให้
พนักงานมีความรู ค้ วามเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน โดยจัดอบรมหลักสูตร “วางแผนการเงินรอบ
ด้ าน สร้ า งความมั่ งคั่ งและมั่ น คง” เมื่ อวันที่ พ ษภาคม 2562 ความเข้าใจในทางด้านการเงิน ที่
ถูก ต้อ ง และแนวทางวางแผนการเงิน มี ก ลยุท ธ์ใ นการออมเงิ น และเตรีย มความพร้อ มสํา หรับ การ
เกษี ยณอายุตอ่ ไป

ส่วนที่ ( ) การกํากับดูแลกิจการ

หน้า 100

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่นั ส์ จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําปี 2562)

ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอ า่ งมีความรับผิด อบ

5
5.1

้ความสําคัญและสนั บสนุ นการสร้างนวัตกรรมที่ก่อ ้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ ควบคู่ ปกับการสร้าง
คุ ประ นต่อลูกค้า รอผู้ทเี่ กี่ วข้อง และมีความรับผิด อบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
( ) เพื่ อ ให้บ รรลุเป้าหมายในการเป็ น “ผู้น าํ ในการให้บ ริการโซลูช่ ันอย่างยั่งยื น ของงานวิ วกรรมระบบ
บริษัท ทุ่มเท กษาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้มีการพั นาต่อยอดในกลุ่มสินค้าที่บริษัท จําหน่ายอย่าง
ต่อเนื่อง สร้างความแตกต่าง และตอบสนองต่อลูกค้าและผูท้ ่ีเกี่ยวข้อง โดยมีกลยุทธ์ท่ีเกี่ยวกับเป้าหมาย
โดยส่งผูบ้ ริหารระดับ สูง พนักงานไปอบรมดูงานต่างประเท และนําความรู ป้ ระสบการณ์มาต่อยอด
พั นางานให้มีความก้าวหน้า รวมถงถ่ายทอดประสบการณ์และให้การอบรมแก่พนักงานอื่นๆ ในสาย
งาน และมุ่งมั่นในการสร้างความสําเร็จร่วมกันระหว่างพนักงานและบริษัท

นอกจากนีบริษัท ได้ส่งเสริมนวัตกรรมให้เป็ นส่วนหน่งของค่านิยมองค์กร และเผยแพร่นวัตกรรมไปสู่
สาธารณชน ซ่งถื อ เป็ น ส่ว นหน่ งของความรับ ผิ ด ชอบต่อ สังคม โดยใช้ช่อ งทางการสื่ อ สารเผยแพร่ท่ี
หลากหลายไปสูก่ ลุม่ ผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียรับทราบทังทางตรงและทางอ้อมอย่างทั่วถง
( ) จัดตังคณะกรรมการนวัตกรรมเพื่อเป็ นการส่งเสริมการสร้างวั นธรรมนวัตกรรมขนในบริษัทอย่างเป็ น
ระบบ เพื่อนําไปสู่การคิดค้น พั นา นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้าง
ความยั่งยืนทางธุรกิจให้บริษัทอย่างยั่งยืน


การเพิ่มประสิทธิภาพด้วย i i al an o ma ion



วิธีคิดมุมมองในการออกแบบและพั นาสินค้าและบริการ



การวิจยั



การปรับปรุงกระบวนการทํางาน



การร่วมมือกับคูค่ า้

5.2 จัดการประกอบธุรกิจอ ่างมีความรับผิด อบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่จะต้องสะท้อนอ ู่ นแผน
ดําเนิ น การ operational plan) เ ่ อ ้ม่ัน จ ด้ว่า ทุ ก ่ า ขององคกร ด้ดําเนิ น การสอดคล้ องกั บ
วัตถุประสงค เป้ า มา ลักและแผนกล ุทธ strategic) ของกิจการ
บริษัทให้ความสําคัญและมุ่งมั่นในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยแก่สงั คม สิ่งแวดล้อม ด้วย
การเป็ นผูน้ าํ การให้บริการ “โซลูช่นั ที่ย่งั ยืนของงานวิ วกรรม ในระบบงานที่บริษัทเป็ นตัวแทนจําหน่าย
( ) ฝ่ ายจัดการนําแผนกลยุทธ์ท่ีได้รบั การอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท กระจายเป้าหมายลงระดับฝ่ ายและ
สายงานตามความรับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารเป็ นประจําทุกเดือน

ส่วนที่ ( ) การกํากับดูแลกิจการ
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5.3 ดูแล ้ ่ า จัดการจัดสรรและจัดการทรั ากร ้เปน ปอ ่างมีประสิทธิ า และประสิทธิผล ด
คํ า นงถงผลกระทบและการ ั นาทรั ากรตลอดสา value chain เ ่ อ ้ ส ามารถบรรลุ
วัตถุประสงคและเป้ า มา ลัก ด้อ ่าง ่ัง น
5.4 จัด ้มีแผนการ ั นาเทค น ล ีสารสนเท ระดับองคกร ทีส่ อดคล้องกับความต้องการของกิจการ
รวมทั งดู แ ล ้ มี ก ารนํ าเทค น ล ีส ารสนเท มา ้ นการเ ่ิ ม อกาสทางธุ รกิ จ และ ั นาการ
ดําเนินงาน การบริ ารความเสี่ ง เ ่อ ้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเป้ า มา ลักของ
กิจการ
( ) ฝ่ าย จัดทํานโยบายและแผนการพั นาเทคโนโลยีสารสนเท ( - - ) เพื่ อเป็ นกรอบในการ
ทํางานตามแผน i i al an o ma ion
-2021 ทังด้านซอ ์ ทแวร์ และ าร์ดแวร์ เพื่อให้สอดคล้อง
กับความต้องการใช้งานของบริษัท และเพิ่มประสิทธิภาพของการทํางานภายในบริษัท ครอบคลุมถงการ
จัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจ
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( ) คณะกรรมการจะดูแ ลให้การบริห ารความเสี่ ยงขององค์ก ร ครอบคลุม ถงการจัดการความเสี่ยงด้า น
เทคโนโลยีสารสนเท ด้วย
( ) คณะกรรมการจะจัดให้มีนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเท โดยฝ่ าย
จะจัดทําแผนการรับสถานการณ์ กุ เ ินจากภัยพิบตั ิของระบบเทคโนโลยีสารสนเท และมีการทบทวนทุกปี
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ดูแล ม้ ีระบบการบริ ารความเสี่ งและการควบคุม า นทีเ่ มาะสม
6.1 ค ะกรรมการจะกํากับดูแล ้ม่ัน จว่า บริ ัทมีระบบการบริ ารความเสี่ งและการควบคุม า น
ที่จ ะทํา ้ บ รรลุ วัต ถุ ป ระสงคอ ่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล และมี ก ารป ิ บั ติ ้ เปน ปตามก มา และ
มาตรฐานทีเ่ กี่ วข้อง
การบริ ารความเสี่ ง
( ) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็ นผูท้ บทวนนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง ( i ana emen
olic ) ให้ค รอบคลุม ทังองค์ก ร เพื่ อ ให้ผู้บ ริห ารระดับ ต่ า งๆ พิ จ ารณาจากการนํา วัต ถุป ระสงค์แ ละ
เป้ า หมายที่ เกี่ ย วข้อ งนํา ไปพิ จ ารณาถงความเสี่ ย งต่ า งๆ ที่ มี ผ ลกระทบ ทังระดับ องค์ก ร และระดับ
ปฏิบตั ิการ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็ นประจําทุกไตรมาส และจะจัดให้มีการทบทวน
ระบบหรือ ประเมินประสิทธิ ผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปี ละ ครัง (แสดงอยู่ในส่วนที่ 1
หัวข้อ 3.ปั จจัยความเสี่ยง หน้า 40-43)
( ) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ติดตามและประเมินประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง และเฝ้าระวังถง
สัญญาณเตือนภัยความเสี่ยงล่วงหน้า รวมถงรายการที่ผิดปกติทงหลายเป็
ั
นประจําทุกไตรมาส ดังนี

นอกจากนีคณะกรรมการตรวจสอบยังพิจารณาถงความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัท มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลอีกทางหน่งด้วย
( ) เพื่ อ ให้ม่ ัน ใจว่า บริษั ท ประกอบธุ รกิ จ ให้เป็ น ไปตามกฎหมายและมาตร านที่ เกี่ ย วข้อ งทังในและ
ต่างประเท จงกําหนดให้ความเสี่ยงด้านการละเมิดกฎหมาย หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เป็ นความเสี่ยง
ประเภทหน่ ง ที่ แ ต่ ล ะฝ่ ายที่ รับ ผิ ด ชอบต้อ งทบทวนเป็ น ประจํา ทุ ก เดื อ น และกํา หนดให้มี ดัช นี ชี วัด
ความสําเร็จ a ompliance เป็ นส่วนหน่งของการประเมินผลงานฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
( ) ในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะนําผลประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัทย่อย บริษัทร่วม มาพิจารณาด้วย
การควบคุม า น
คณะกรรมการบริษัท ให้ความสําคัญต่อการกํากับดูแลและการควบคุมภายในทังในระดับบริหาร และระดับ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ทังนี ระบบการควบคุมภายในเป็ นกลไกสําคัญ ที่จะสร้างความมั่นใจ ต่อฝ่ าย
จัดการในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิ จ ช่วยให้การดําเนิ น ธุรกิ จเป็ นไปอย่างมี ประสิท ธิ ภ าพ โดยมี การ
ส่วนที่ ( ) การกํากับดูแลกิจการ
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จัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายตามที่ตงไว้
ั ช่วยปกป้องคุม้ ครองทรัพย์สินไม่ให้ร่ วั ไหล
สูญ หายหรือ จากการทุจ ริต ประพ ติ มิ ช อบ ช่ ว ยให้รายงานทางการเงิน มี ค วามถูก ต้อ งน่ า เชื่ อ ถื อ ช่ ว ยให้
บุคลากรปฏิบตั ิตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และช่วยคุม้ ครองเงินลงทุนของผูถ้ ือหุน้ ดังนัน
บริษัท จงได้กาํ หนดภาระหน้าที่ อํานาจการดําเนินการของผูป้ ฏิบตั ิงานและผูบ้ ริหารในเรื่องต่างๆ ไว้เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้สินทรัพย์ของบริษัท ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยก
หน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิงาน ผูต้ ิดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่าง
กันอย่างเหมาะสม
( ) คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ รับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสม
และความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดให้มีขน รวมทังได้จดั ทําและทบทวน
ระบบการควบคุม ทังด้านการดําเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ นโยบาย
และการกํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน ตลอดจนการจัดการความเสี่ยง และยังให้ความสําคัญกับสัญญาณ
เตือนภัยล่วงหน้าและรายการที่ผิดปกติ
( ) บริษัท ได้ว่าจ้างบุคคลภายนอกที่มีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการควบคุม
ภายในของบริษัท โดยให้ บริษัท อัลทิมา แอดไวเซอรี จํากัด เป็ นผูต้ รวจสอบระบบควบคุมภายในของ
บริษัท ทําหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้ม่ นั ใจว่าบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และ
เพื่อให้ผตู้ รวจสอบภายในดังกล่าวมีความเป็ นอิสระ สามารถทําหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่
ผู้ต รวจสอบภายใน จะรายงานผลโดยตรงต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบ ทังนี บริษั ท มี ก ารติ ด ตาม
ประเมินผลอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้ความมั่นใจว่าระบบที่วางไว้สามารถดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยจะมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และทบทวนระบบที่สาํ คัญอย่างน้อยปี ละ
ครัง และเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริษัท
6.2 คณะกรรมการจัดตังคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบตั หิ น้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ
( ) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ ก ล ต และ ตลท
กําหนด จํานวน 3 ท่าน โดยมี อย่างน้อย 1 ท่านที่มีความรู แ้ ละประสบการณ์เพียงพอในการสอบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ดังนี

โดยมี ดร ถกล นันธิราภากร เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ และเป็ นผูม้ ีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียง
พอที่จะทําหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยจบการ กษาระดับปริญญาเอก จาก
ol
cco n in
conomic ni e i o an a
และผ่ า นการอบรม
หลักสูตร i ec o cc e i a ion o am ( ) รุน่ ที่ ปี
แล้ว
( ) คณะกรรมการได้กาํ หนดหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ในกฎบัตร ( a e ) ซ่งในปี 2562 ได้รบั
การทบทวน 1 ครัง (แสดงอยู่ในส่วนที่ 2 หัวข้อ 8. โครงสร้างการจัดการ หน้า 68- )

ส่วนที่ ( ) การกํากับดูแลกิจการ
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6.3 ติดตาม ดู แลและจั ดการความขั ดแ ้ งของผลประ น ที่อาจเกิ ดข น ด้ ระ ว่างบริ ั ทกับ ่ า จัดการ
ค ะกรรมการ รอผู้ถอ ุ้น รวม ปถงการป้ องกันการ ้ประ นอันมิควร นทรั สิน ข้อมูลและ อกาส
ของบริ ัท ทังนีตลอดจนการทําธุรกรรมกับผู้ทมี่ ีความสัม ันธเกี่ ว งกับบริ ัท นลัก ะที่ ม่สมควร
ความขัดแ ้งของผลประ

น

( ) คณะกรรมการจะกํากับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซ่งรวมถงการกําหนดนโยบาย
และวิธีปฏิบตั ิในการรักษาความลับ (con i en iali ) การรักษาความน่าเชื่อถือ (in e i ) และความพร้อม
ใช้ข องข้อ มู ล (a aila ili ) รวมทั งการจั ด การข้อ มู ล ที่ อ าจมี ผ ลกระทบต่ อ ราคาหลัก ทรัพ ย์ (ma e
en i i e in o ma ion) นอกจากนี คณะกรรมการดูแลให้กรรมการ ผูบ้ ริหารระดับสูง พนักงาน ตลอดจน
บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง อาทิ ที่ปรกษาทางกฎหมาย ที่ปรกษาทางการเงิน ปฏิบตั ิตามระบบการรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูลด้วย
( ) บริษัท ได้ยดหลักการในการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน และได้กาํ หนดแนวทางการจัดการ เรื่อง
การมีส่วนได้ส่วนเสียอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยเ พาะในการพิจารณาธุรกรรมระหว่าง
บริษัท กับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีสว่ นเกี่ยวข้อง โดยเมื่อเกิดกรณีดงั กล่าว ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนัน
จะต้องรายงานให้บริษัท ทราบโดยทันที และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเรื่องนันๆ
กรรมการจะต้องรายงานการมีส่วนได้สว่ นเสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระนัน และบันทกไว้ในรายงาน
การประชุมด้วย
( ) บริษัท ได้กาํ หนดแนวทางเพื่อมิให้กรรมการหรือผูบ้ ริหารที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วม
กระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมดังกล่าว โดยในการออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท กรรมการซ่งมีสว่ นได้สว่ นเสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน
( ) บริษัท กําหนดให้ กรรมการและผูบ้ ริหาร 4 อันดับแรกทุกคน ต้องรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัทเป็ นประจําภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
( ) คณะกรรมการตรวจสอบ จะนําเสนอคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ รวมทังบริษั ท ได้
ปฏิบัติตามหลักเกณ ข์ องสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเท ไทยอย่างเคร่งครัด ในเรื่องการกําหนดราคาและเงื่อนไขต่างๆ กับบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ให้เสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก
การป้ องกันการ ้ข้อมูล า น
(1) บริษัท มีการกํากับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายในอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการหาประโยชน์จากข้อมูลภายใน
ให้แก่ตนเองหรือผูอ้ ่ืนในทางมิชอบ ( i e el - ealin ) เพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกราย โดยบริษัท ได้กาํ หนดแนวทางในการเก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษัท และแนวทางป้องกันการใช้
ข้อมูลภายในแสวงหาประโยชน์ส่วนตนเป็ นคําสั่งที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และได้แจ้งให้ทุกคนในองค์กรถือ
ปฏิบัติ รวมทังกําหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน จะต้องไม่ทาํ การซือขายหลักทรัพย์ของบริษัท
โดยใช้ความลับ และ หรือ ข้อมูลภายใน และ หรือ เข้าทํานิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ หรือ ข้อมูล
ภายในของบริษั ท อันก่ อให้เกิ ดความเสี ยหายต่ อบริษั ท ไม่ ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี
กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงาน ที่อยู่ในหน่วยงานที่ได้รบั ข้อมูลภายในของบริษัท ต้องไม่ใช้ขอ้ มูลดังกล่าว
ก่อนเปิ ดเผยสู่สาธารณชน และห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทําการซือขายหลักทรัพย์ของบริษัท
ส่วนที่ ( ) การกํากับดูแลกิจการ
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โดยตนเอง คู่สมรส บุ ตรที่ ยังไม่ บรรลุนิ ติ ภาวะ ไม่ ว่าจะเป็ นการซื อขายโดยทางตรงหรือทางอ้อม (เช่ น
ominee ผ่านกองทุนส่วนบุคคล) ภายใน วันก่อนมีการเปิ ดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงิน
ประจําปี และหลังการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 3 วันทําการ โดยเลขานุการบริษัทเป็ นผูจ้ ดั ทําตาราง
การห้ามซือขายหุน้ และส่งให้กรรมการและผูบ้ ริหาร เป็ นประจําทุกปี
(2) บริษัท ได้กาํ หนดโทษทางวินยั สําหรับผูแ้ สวงหาผลประโยชน์จากการนําข้อมูลภายในของบริษัท ไป
ใช้ หรือนําไปเปิ ดเผย จนอาจทําให้บริษัท ได้รบั ความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี
ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็ นหนังสือ การภาคทัณ ์ ตลอดจนการเลิกจ้าง พ้นสภาพ
การเป็ นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็ นต้น
(3) นอกจากนี บริษัท ได้ให้ขอ้ มูลแก่กรรมการ และผูบ้ ริหาร รายแรก เกี่ยวกับหน้าที่ท่ีตอ้ งรายงานการถือ
ครองหลักทรัพย์ของบริษัท และบทกําหนดโทษตามพระราชบัญ ญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ
และตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเท ไทย กรรมการและผูบ้ ริหาร รายแรก
ของบริษัท มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ท่อี อกโดยบริษัท ภายใน วัน นับแต่วนั ที่ได้รบั การ
แต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการหรือผูบ้ ริห ารในบริษั ท รวมทังเมื่ อมี การเปลี่ยนแปลงการถื อครอง
หลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทําการ นับจากวันที่ซือ ขาย โอน หรือรับโอน ซ่งเป็ นของตนเอง คู่สมรส และบุตร
ที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเลขานุการ
บริษัทรายงานให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบทุกไตรมาส
6.4 จัดทําน บา และแนวป ิบัติเกี่ วกับการต่อต้านการทุจริตคอรรัป ัน ที่ ัดเจนและส่อสาร นทุก
ระดับขององคกรรวมถงคนนอก เ อ่ เ้ กิดการนํา ปป ิบัติ ด้จริง
( ) คณะกรรมการบริษั ท อนุ มั ติ ใช้ “คู่ มื อ มาตรการต่ อ ต้านการทุ จริต คอร์รัป ชั่น (S-QMO-025) วัน ที่
พ ษภาคม 2561 ซ่งเป็ นเอกสารในระบบคุณ ภาพ
และฝ่ ายบริหารระบบคุณ ภาพจะ
ตรวจสอบตามขันตอนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน อย่างน้อยปี ละ ครัง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการ
ปฏิบัติงานของบริษัทเป็ นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายที่เกี่ ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น
รวมถงมีการสื่อสารแก่คณะกรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับ รวมถงบริษัทย่อย บริษัทร่วม
บริษัทอื่นที่บริษัทมีอาํ นาจควบคุม รวมถงตัวแทนทางธุรกิจ (ถ้ามี) บุคคลภายนอกอื่นที่เกี่ยวข้อง อาทิ คู่คา้
ทังในและต่างประเท ลูกค้า ผ่านการสื่อสารทางช่องทางต่างๆ เช่น ติดประกา ทังบอร์ด n ane i i al
i ne
mail การอบรมพนักงาน เพื่อส่งเสริมให้เป็ นวั นธรรมและค่านิยมหน่งในบริษัท ในปี 2562

ส่วนที่ ( ) การกํากับดูแลกิจการ
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น บา ต่อต้านการทุจริตคอรรัป ่ัน
กรรมการบริษั ท ผู้บ ริหาร และพนักงาน รวมถงบริษั ทย่อ ย บริษั ท ร่วม บริษั ทอื่นที่ บริษั ทมี อ าํ นาจควบคุม
รวมถงตัวแทนทางธุรกิจ (ถ้ามี) จะไม่กระทํา หรือเข้าไปมีส่วนร่วม หรือยอมรับการทุจริตคอร์รปั ชั่นทุกรูปแบบ
เพื่อประโยชน์ทางตรงและทางอ้อม ต่อตนเอง และผูเ้ กี่ยวข้อง ไม่วา่ ตนจะอยู่ใน านะผูร้ บั ผูใ้ ห้ หรือผูเ้ สนอจ่าย
สินบน ทังที่เป็ นตัวเงินหรือไม่เป็ นตัวเงิน แก่หน่วยงานของรั หรือหน่วยงานเอกชน คู่คา้ ที่บริษัท ได้ดาํ เนิน
ธุรกิจหรือติดต่อด้วย
( ) บริษัท ได้กาํ หนดแนวทางปฎิบตั ิ มาตรการ และบทบาทหน้าที่ ผูร้ บั ผิดชอบ ตลอดจนจัดให้มีการสอบ
ทาน และทบทวนการปฏิบตั ิตาม “คู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น นีอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่นที่สาํ คัญ มีดงั นี
1. การช่วยเหลือทางการเมือง
2. การบริจาคเพื่อการกุ ล และการให้เงินสนับสนุน
3. การให้ หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่นื ใด
4. การเลียงรับรอง
5. ค่าสินบนและค่าอํานวยความสะดวก
6. สิ่งของหรือค่าตอบแทนจากการส่งเสริมการขาย ส่วนลดทางการค้า ค่านายหน้าบุคคลภายนอก
7. การจัดซือจัดจ้าง
8. การค้าและการลงทุน
การจัดทํารายงานทางการเงิน
10. การรับเงินจากลูกค้าหรือบุคคลอื่นใด
11. การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนีหรือบุคคลอื่นใด
12. การกู้ การให้กยู้ ืม และการก่อภาระผูกพัน
13. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
14. รายการที่เกี่ยวข้องกัน
15. การบันทกและเก็บรักษาข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์
16. การบริหารทรัพยากรบุคคล
17. การสื่อสารนโยบายภายในองค์กร และบุคคลภายนอก
( ) เมื่อวันที่ พ ษภาคม
คณะกรรมการบริษัทสอบทานและทบทวน นโยบายและมาตรการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รปั ชั่น เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพการดําเนินธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ
และบทบัญ ญัติของกฎหมาย และประกา ใช้นโยบายที่ผ่านการทบทวนในวันที่ 21 พ ษภาคม 2562
เพื่อแจกจ่าย ใช้ในบริษัท
การดําเนินงาน ปี 2562


สื่อสารนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น แก่พนักงานทุกคน คิดเป็ น
จดหมายอิเล็คทรอนิคส์ n ane ติดบอร์ดบริษัท และจอ i i al i ne



จัดอบรม “
n i- o p ion แก่พนักงานใหม่ รวม 44 คน และผ่านการทดสอบความรู เ้ กี่ยวกับ
นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น คิดเป็ น 100%

ส่วนที่ ( ) การกํากับดูแลกิจการ
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จัดให้มีการทบทวนความรู ้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักใน มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น แก่
พนักงาน ผูบ้ ริหาร และกรรมการบริษัททุกคน ผ่านระบบ E- ea nin โดยทบทวนความรู ้ ความเข้าใจ และ
ทําแบบประเมินจนกว่าจะผ่านเกณ ท์ ่กี าํ หนด ระหว่างวันที่ มิถนุ ายน
ถงวันที่ ธันวาคม 2562



จัด ให้มี กระบวนการประเมิ น ความเสี่ ยงจากการทุจ ริต คอร์รปั ชั่น ครอบคลุมทุกฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้อ ง และ
รายงานผลการควบคุมความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส



เข้า รับ ประกา รับ รองสมาชิ ก แนวร่ว มปฏิ บัติ ข องภาคเอกชนไทยในการต่ อ ต้า นการทุ จ ริต วัน ที่
กุมภาพันธ์ 2562

แนวทางป ิบัติเกี่ วกับการกํากับดูแลและควบคุมดูแลเ อ่ ป้ องกันและติดตามความเสี่ งจากการ
ทุจริตคอรรัป ่ัน
บริษัท ได้จัดให้มีช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส ซ่งครอบคลุมกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน
การตรวจสอบข้อเท็จจริง และการสรุ ปผล รวมทังการให้ความคุม้ ครองผูแ้ จ้งและบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รบั ผลกระทบหรือมีความเสี่ยงที่จะได้รบั ผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจของบริษัท หรือ
การปฏิบตั ิหน้าที่ของ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัท เกี่ยวกับการทําผิดจรรยาบรรณธุรกิจ การ
ทําผิดกฎหมาย รวมทังการกระทําใดๆ ที่อาจส่อถงการทุจริตคอร์รปั ชั่น
( ) ขอบเขตการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส


การกระทํา ใดๆ ที่ ฝ่ าฝื น หรือ ไม่ ป ฏิ บัติ ต ามกฎหมาย นโยบาย หลัก การกํา กับ ดูแ ลกิ จ การ หรือ
จรรยาบรรณธุรกิจ รวมถง นโยบาย กฎ ระเบียบข้อบังคับของบริษัท



การกระทําใดๆ ที่ส่อไปในทางทุจริตหรือประพ ติมิชอบ เพื่อแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วย
กฎหมาย เพื่อตนเองและหรือผูอ้ ่นื เช่น การทุจริตคอร์รปั ชั่น การยักยอกทรัพย์ การ อ้ โกง เป็ นต้น



การกระทําใดๆ ที่ทาํ ให้พนักงานได้รบั ความไม่เป็ นธรรมจากการปฏิบตั ิงาน หรือพบเห็นระบบการ
ควบคุมภายในที่บกพร่องของบริษัท จนทําให้สงสัยได้ว่าอาจเป็ นช่องทางในการทุจริตคอร์รปั ชั่น
หรือทําให้บริษัท เสียผลประโยชน์

ส่วนที่ ( ) การกํากับดูแลกิจการ
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( ) บุคคลที่สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนและเบาะแส
พนักงาน ผูท้ ่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย บุคคลทั่วไป ที่พบเห็น ทราบเบาะแส หรือมีส่วนได้รบั
ผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจของบริษัท หรือจากการปฏิบัติหน้าที่ของ กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน
จากการกระทําใดๆ ที่เข้าข่ายขอบเขตการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส ตามข้อ ( ) ข้างต้น
( ) การขอคําแนะนํา
พนักงานหรือบุคคลทั่วไปมีขอ้ สงสัยหรือต้องการคําแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รปั ชั่น สามารถปรกษากับ “ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ” ดังนี

 โทร พั ท์ 02-

ต่อ 415

ส่งจดหมายทางไปรษณีย ์ บมจ หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ นั ส์ ฝ่ ายกํากับดูแลกิจการ
เลขที่
- ซ นู ย์วิจยั ถ พระราม แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
ส่งจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ ที่ a in an

a n co

( ) ช่องทางและวิธีการแจ้งเบาะแส
ผูแ้ จ้งเรื่องร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องราวหรือเบาะแส โดยระบุในเอกสารให้ชัดเจนว่าเป็ น ”เอกสารลับ
ถงประธานกรรมการตรวจสอบ ซ่งเป็ นกรรมการอิสระ ผ่านทางช่องทางต่อไปนี
เรียน ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ นั ส์ จํากัด (มหาชน)
เลขที่
- ซ นู ย์วิจยั ถ พระราม แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
c ai ac a n co
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(5) มาตรการปกป้องผูแ้ จ้งเบาะแส
เพื่อเป็ นการคุม้ ครองสิทธิของผูร้ อ้ งเรียนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่กระทําโดยเจตนาสุจริต บริษัท จะดําเนินการดังนี


ผูเ้ แจ้งเรื่องร้องเรียน ผูแ้ จ้งเบาะแส ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้อง จะได้รบั การคุม้ ครองที่เหมาะสมและ
เป็ น ธรรมจาก บริษั ท เช่น จะไม่ลดตําแหน่ง ลงโทษ หรือ ให้ผลลบต่อ พนักงาน ไม่มีการเปลี่ ยน
ตําแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทาํ งาน พักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฎิบัติงาน เลิกจ้าง หรือ การ
กระทําอื่นใดที่ไม่เป็ นธรรม



บริษัท จะเก็บเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนเป็ นความลับ ไม่เปิ ดเผยต่อผูไ้ ม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ท่ี
จําเป็ นต้องเปิ ดเผยตามข้อกําหนดของกฎหมาย



บุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้รบั ทราบเรื่องหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน จะต้องรักษาข้อมูลให้เป็ น
ความลับ และไม่เปิ ดเผยต่อบุคคลอื่น เว้นแต่เมื่อจําเป็ นต้องเปิ ดเผยตามข้อกําหนดของกฎหมาย
หากมีการจงใจ ฝ่ าฝื นนําข้อมูลออกไปเปิ ดเผย บริษัท จะดําเนินการลงโทษตามระเบียบข้อบังคับ
และ หรือดําเนินการตามกฎหมาย แล้วแต่กรณี

ส่วนที่ ( ) การกํากับดูแลกิจการ
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แนวทาง นการติดตามประเมินผลการป ิบัตติ ามน บา การต่อต้านการทุจริตคอรรัป ่ัน
บริษั ท กําหนดให้เป็ น หน้าที่ แ ละความรับ ผิ ด ชอบของกรรมการ ผู้บ ริห าร และพนัก งานทุก คน ที่ จะต้อ ง
รับทราบ และปฏิบตั ิตามนโยบายและหลักการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ ของบริษัท
โดยบริษัท จะส่งเสริมพั นาให้ความรู ค้ วามเข้าใจในเรื่องนีแก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน นอกจากนี
บริษั ท ยังกํา หนดให้ผู้บ ริห ารทุก ระดับ จะต้อ งดูแ ลรับ ผิ ด ชอบ และถื อ เป็ น เรื่อ งสํา คัญ ในการส่ งเสริม ให้
พนักงานภายใต้การบังคับบัญ ชา ให้มีความรู ค้ วามเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายและหลักการกํากับดูแล
กิจการ จรรยาบรณธุรกิจ ของบริษัท อย่างเคร่งครัด
บริษัท จะไม่ดาํ เนินการใดๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือขัดกับนโยบายและหลักการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณ
ธุรกิจ โดย
1. หากกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานกระทําผิดหลักการหรือแนวปฏิบตั ิต่างๆ ตามที่กาํ หนดไว้จะได้รบั
โทษทางวินยั
2. หากมี การกระทําที่ เชื่ อ ได้ว่าทําผิ ดกฎหมาย กฎเกณ ์ ระเบียบและข้อบังคับ ของภาครั บริษั ท จะ
พิจารณาส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่รั ดําเนินการต่อไป
3. หากพนักงานของบริษั ท ประสบปั ญ หาในการตัดสิน ใจหรือ ปฏิบัติงานเกี่ ยวกับหลักการกํากับดูแ ล
กิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ ที่มิได้กาํ หนดไว้ในในเอกสาร บับนี ให้ตงคํ
ั าถามเกี่ยวกับการกระทํานันกับ
ตนเองดังต่อไปนี
• การกระทํานันขัดต่อกฎหมายหรือไม่
• การกระทํานันส่งผลเสียต่อผูม้ ีส่วนได้สว่ นเสียของบริษัท อย่างร้ายแรงหรือไม่
• การกระทํานันส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของบริษัท หรือไม่
• การกระทํานันเป็ นที่ยอมรับ และสามารถเปิ ดเผยต่อสังคมได้หรือไม่
หากพบว่ามีความเสี่ยงต่อข้อหน่งข้อใดข้างต้น อาจปรกษากรณีดงั กล่าวต่อผูบ้ งั คับบัญชาอีกทางหน่งเพื่อให้
เกิดความรอบคอบต่อการดําเนินการในขันตอนต่อไป
ทั งนี หากพนั ก งานหรื อ บุ ค คลทั่ ว ไปพบการกระทํา ผิ ด กฎหมาย และ หรือ หลัก การกํา กั บ ดู แ ลกิ จ การ
จรรยาบรรณธุรกิ จ ให้แ จ้งข้อ ร้อ งเรียนหรือ ข้อ กล่า วหาไปยังช่อ งทางต่า งๆ ตามที่ ระบุไว้ในมาตรการการ
ร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสของบริษัท ดังต่อไปนี
เรียน ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ นั ส์ จํากัด (มหาชน)
เลขที่
- ซ นู ย์วิจยั ถ พระราม แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
c ai ac a n co
www.harn.co.th
โดยบริษัท จะดําเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิ ดเผยชื่อผูแ้ จ้งเบาะแสเพื่อคุม้ ครองผลกระทบที่อาจเกิดขนกับผู้
แจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหาดังกล่าว
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จรร าบรร ธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัท ยดมั่นการดําเนินธุรกิจที่ถกู ต้องและเป็ นธรรม โดยมีนโยบายที่จะกําหนดจรรยาบรรณ
ธุรกิจ ( o e o on c ) เป็ นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้นาํ มาใช้และเผยแพร่ให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และ
พนักงานทุกคน เข้าใจถงมาตร านด้านจริยธรรมที่บริษัท ใช้ในการดําเนินธุรกิจ และเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิ
เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการที่จะดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสีย
คํานงถงสังคม และสิ่งแวดล้อ ม โดยผ่านการอบรม และการสื่ อ สารภายในองค์ก รในรู ป แบบต่างๆ โดยที่
จรรยาบรรณดังกล่าวจะสะท้อนให้เห็นถงค่านิยม และแนวทางปฏิบตั ิงาน ที่พนักงานทุกคนพงปฏิบตั ิตน และ
ปฏิบตั ิงานตามกรอบจรรยาบรรณที่กาํ หนดไว้ในด้านต่างๆ โดยบริษัท ได้มีการประกา และแจ้งให้ทุกคน
รับทราบ พร้อมทังเปิ ดเผยไว้บนเวบไซต์ ซ่งต้องทําความเข้าใจและปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด ทังการปฏิบัติ
ตามลายลักษณ์อกั ษร และการปฏิบตั ิตามเจตนารมณ์แห่งความซื่อสัตย์
ทังนี คณะกรรมการบริษัท ได้ติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง โดยได้ทบทวน
จรรยาบรรณธุรกิจ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที่ 2 2562 วันที่ 28 มีนาคม 2562 และได้ให้ความเห็น
ว่า มีขอ้ มูลที่ครบถ้วนดีแล้ว ยังไม่มีประเด็นที่ตอ้ งแก้ไขเพิ่มเติม

7

รัก าความน่าเ ่อถอทางการเงินและการเปิ ดเผ ข้อมูล
7.1 ดูแล ้ระบบการจัดทํารา งานทางการเงินและการเปิ ดเผ ข้อมูลสําคัญ ต่าง ถูกต้อง เ ี ง อ
ทันเวลา เปน ปตามก เก มาตรฐานและแนวป ิบัตทิ เี่ กี่ วข้อง
การจัดทํารา งานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษั ท เป็ น ผู้รบั ผิ ด ชอบต่อ งบการเงิน ของบริษั ท และสารสนเท ทางการเงิน ที่ป รากฏใน
รายงานประจําปี งบการเงิน ดังกล่าวจัดทําขนตามมาตร านการบัญ ชีท่ี รบั รองทั่วไปในประเท ไทย โดย
เลือกใช้นโยบายบัญ ชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอ รวมทังมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน
เพียงพอในงบการเงิน ซ่งในการนีคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผูส้ อบทานคุณภาพของรายงานทางการเงิน
และระบบควบคุมภายใน รวมถงการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และ
รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ
การเปิ ดเผ ข้อมูล
คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทังข้อมูลทางการเงินและ
ข้อมูลที่มิใช่ขอ้ มูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใสผ่านช่องทางที่เข้าถงข้อมูลได้ง่าย มีความ
เท่ าเที ยมกันและน่ าเชื่ อถื อ โดยบริษั ท ได้เผยแพร่ขอ้ มูลสารสนเท ของบริษั ท ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และ
สาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ขอ้ มูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเท ไทย และบนเว็บไซต์
ของบริษัท รวมถงมีการจัดทําแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56- ) และรายงานประจําปี (แบบ 56- )
( ) บริษัท เผยแพร่ขอ้ มูลสารสนเท ของบริษัท ต่อผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อ
การเผยแพร่ขอ้ มูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเท ไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท รวมถงมีการ
จัดทําแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56- ) และรายงานประจําปี (แบบ 56- )
( ) บริษัท ดูแลให้การเปิ ดเผยข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจของผูล้ งทุนและผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสียกับบริษัท ให้
มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา น่าเชื่อถือ โปร่งใส ไม่ทาํ ให้สาํ คัญผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจของ
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ผูล้ งทุน ทังการรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณ ข์ องสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับ หลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพ ย์ และตลาดหลักทรัพ ย์แห่งประเท ไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่
สําคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผูล้ งทุน และ
ผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียของบริษัท
( ) การเปิ ดเผยข้อมูลรายงานข้อมูลทางการเงิน จะพิจารณาความครบถ้วนของปั จจัยอย่างน้อย ดังนี


ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน



ความเห็นของผูส้ อบบัญ ชีในรายงานทางการเงิน ข้อสังเกตของผูส้ อบบัญ ชีเกี่ ยวกับระบบควบคุม
ภายใน และข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชีผ่านการสื่อสารในช่องทางอื่น ๆ (ถ้ามี)



ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ



ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์และนโยบายของบริษัท

( ) บริษัท จัดให้มีการรายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหาร
ความเสี่ยง และนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยสรุป และผลการปฏิบตั ิตามนโยบาย
ดังกล่าว รวมทังกรณี ท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวได้ พร้อมด้วยเหตุผล (ถ้ามี) ในรายงาน
ประจําปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท
( ) บริษัท จัดทําคําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ ( ana emen i c ion an nal i หรือ
) เพื่อประกอบการเปิ ดเผยงบการเงินรายไตรมาส เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายได้หรือกําไรสุทธิ เกิน
จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน เพื่อให้นักลงทุนได้รบั ทราบข้อมูล และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขนกับ านะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัท ได้ดีย่งิ ขน นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงิน
( ) บริษั ท เปิ ดเผยค่าสอบบัญ ชี และค่าบริการอื่ น ที่ผูส้ อบบัญ ชีให้บ ริการ ซ่งได้รบั ความเห็น ชอบจากที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี

( ) บริษัท เปิ ดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จํานวนครังของ
การประชุมและจํานวนครังที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี ท่ีผ่านมา และความเห็นจากการทํา
หน้าที่ รวมถงการฝกอบรม และพั นาความรู ด้ า้ นวิชาชี พ อย่างต่อเนื่ องของคณะกรรมการบริษั ทใน
รายงานประจําปี ของบริษัท
( ) บริษัท เปิ ดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษัท ที่สะท้อนถง
ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทังรู ปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทน ซ่งรวมถง
จํานวนเงินค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รบั จากการเป็ นกรรมการของบริษัทย่อยด้วย (ถ้ามี) ใน
รายงานประจําปี ของบริษัท
( ) ในกรณี ท่ีมีการเปิ ดเผยข้อมูลรายการใดเกี่ยวข้องกับกรรมการรายใดรายหน่งเป็ นการเ พาะ กรรมการ
รายนันควรดูแลให้การเปิ ดเผยในส่วนของตนมีความครบถ้วน ถูกต้องด้วย
ส่วนที่ ( ) การกํากับดูแลกิจการ
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7.2 ติดตามดูแลความความเ ี ง อของส า คล่องทางการเงินและความสามารถ นการ าํ ระ นี
( ) คณะกรรมการจะกํากับ ให้ฝ่ ายจัด การเป็ น ผู้ติ ด ตามความเพี ย งพอของสภาพคล่ อ งทางการเงิ น และ
ความสามารถในการชําระหนี ตลอดจนการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับ านะการเงินและแนวโน้มปั ญหา
ทางการเงินของบริษั ท โดยมี การรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสมํ่าเสมอ คณะกรรมการและฝ่ าย
จัดการจะร่วมกันหาทางแก้ไขโดยเร็ว หากเริ่มมีสัญ ญาณบ่งชี ถงปั ญ หาสภาพคล่องทางการเงิน และ
ความสามารถในการชําระหนี
( ) ในการอนุมัติการทํารายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมัติ คณะกรรมการจะ
พิ จารณาจนมี ความมั่น ใจได้ว่า การทํารายการดังกล่าวจะไม่ กระทบต่อ ความต่อเนื่ อ งในการดําเนิ น
กิจการ สภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการชําระหนี
7.3 จะดําเนิ น การจนมั่น จ ด้ว่า กิจการมีแผน นการแก้ ขปั ญ า รอมีกล กอ่นที่จะสามารถแก้ ข
ปั ญ าทางการเงิน ด้ ทังนี า ต้การคํานงถงสิทธิของผู้มีส่วน ด้เสี
( ) หากกิจการมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถชําระหนีหรือมีปัญหาทางการเงิน คณะกรรมการจะติดตามอย่างใกล้ชิด
ดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวังและปฏิบตั ิตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูล
( ) คณะกรรมการบริษัท จะกําหนดสัญญาณบ่งชีปั ญหาทางการเงิน อาทิ ภาวะขาดทุนต่อเนื่อง กระแสเงิน
สดตํ่า ล ให้ฝ่ายจัดการ ติดตามข้อมูล และรายงานข้อมูลอย่างสมํ่าเสมอ
( ) คณะกรรมการจะดูแลให้มีการกําหนดแผนการแก้ไขปั ญหาหากบริษัท มีปัญหาทางการเงิน โดยคํานงถง
ความเป็ นธรรมต่อผูม้ ีส่วนได้เสีย ซ่งรวมถงเจ้าหนี ทังจะติดตามการแก้ไขปั ญหาอย่างสมเหตุสมผล โดย
ให้ฝ่ายจัดการรายงานสถานะอย่างสมํ่าเสมอ
7.4 จัดทํารา งานความ ่งั นตามความเ มาะสม
บริษัท ยังไม่ได้จัดทํารายงานความยั่งยืนแยกเล่ม แต่ได้เปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
การปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น การปฏิบตั ิต่อพนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสีย
อย่างเป็ นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน รวมถงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในรายงานประจําปี
โดยพิ จารณาตามความสําคัญ ที่ มีผลต่อธุรกิจหลักของ
โดยคํานงถงกรอบการรายงานที่ ได้รบั การ
ยอมรับ และจะเปิ ดเผยกรอบการดําเนินงานและผลการปฏิบตั ิตามแผนงานที่ได้มอบหมาย กระจายลงในฝ่ าย
ต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้อ ง คณะกรรมการบริ ห ารเป็ นผู้ติ ด ตามงานเป็ นประจํา ทุ ก เดื อ น และรายงานผลต่ อ
คณะกรรมการเป็ นรายไตรมาส เพื่อให้ม่นั ใจว่าแผนงานต่างๆ สร้างคุณค่าแก่บริษัทได้อย่างยั่งยืน
7.5 กํากับดูแล ้ ่ า จัดการ จัด ม้ ีผู้รับผิด อบงานนักลงทุนสัม ันธ ทีท่ าํ น้าที่ นการส่อสารกับผู้ถอ
ุ้นและผู้มีส่วน ด้เสี อ่น เ ่น นักลงทุน นักวิเคราะ
้เปน ปอ ่างเ มาะสม เท่าเที มกัน และ
ทันเวลา
ผูบ้ ริหารของบริษัท ให้ความสําคัญต่อการมีส่วนร่วมในการพบปะ ให้ขอ้ มูล และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
ผูถ้ ื อหุน้ นักลงทุน นักวิเคราะห์ และนักข่าว อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้กลุ่มคนดังกล่าวสามารถเข้าถงข้อมูล
บริษั ท ที่ มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทัน ต่อเหตุการณ์ ได้อย่างเท่ าเที ยมกัน โดยเ พาะข้อมูล
สําคัญที่จะมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท สามารถนําข้อมูลเหล่านันไปตัดสินใจในการลงทุนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนที่ ( ) การกํากับดูแลกิจการ
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บริษัท ยังไม่ได้จดั ตังหน่วยงานที่รบั ผิดชอบโดยเ พาะ ปั จจุบนั คุณวิรั สุขชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็ น
ผูท้ ่ีมีความเข้าใจธุรกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย รวมถงทิ ทางการดําเนินธุรกิจเป็ นอย่างดี ทําหน้าที่เป็ นนัก
ลงทุนสัมพันธ์ เพื่อติดต่อสื่อสารกับผูล้ งทุน ผูถ้ ือหุน้ รวมทังนักวิเคราะห์ และภาครั ที่เกี่ ยวข้อง ทางอีเมล์
ia
a n co หรือโทร พั ท์ 02ในปี 2562 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และผูบ้ ริหารในสายงาน
อื่นๆ ได้จัดสรรเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อแถลงนโยบายและทิ ทางของบริษัท
รวมถงการพบปะนักลงทุน ผ่านช่องทางและกิจกรรมต่างๆ ดังนี
7.6 ส่งเสริม ม้ ีการนําเทค น ล สี ารสนเท มา ้ นการเผ แ ร่ข้อมูล
นอกจากการเผยแพร่ขอ้ มูลตามเกณ ท์ ่กี าํ หนด และผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเท ไทย แบบ
แสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56- ) และรายงานประจําปี แล้ว บริษัท จัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ น
ปั จจุบนั ทังภาษาไทย และ หรือ ภาษาอังก ษผ่านช่องทางอื่นอย่างสมํ่าเสมอด้วย เช่น เว็บไซต์ของบริษัท
(www.harn.co.th) ace oo a n n inee in ol ion cl

ส่วนที่ ( ) การกํากับดูแลกิจการ
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8

สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่อสารกับผู้ถอ นุ้
8.1 ดูแล ม้ ่นั จว่า ผู้ถอ นุ้ มีส่วนร่วม นการตัดสิน จ นเร่องสําคัญของบริ ัท
( ) คณะกรรมการ ตระหนักและให้ความสําคัญในสิทธิพืน านต่างๆ ของผูถ้ ือหุน้ ทังใน านะของนักลงทุนใน
หลักทรัพย์และใน านะเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการซือ ขาย โอน หลักทรัพย์ท่ีตนถืออยู่ สิทธิในการที่
จะได้รบั ส่วนแบ่งผลกําไรจากบริษัท สิทธิในการได้รบั ข้อมูลของบริษัท อย่างเพียงพอ สิทธิตา่ งๆ ในการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสําคัญของบริษัท เช่น
การจัดสรรเงินปั นผล การแต่งตังหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตังผูส้ อบบัญ ชี การอนุมัติธุรกรรมที่
สําคัญและมีผลต่อทิ ทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของ
บริษัท เป็ นต้น ประเด็นสําคัญ ดังกล่าวข้างต้นทังที่กาํ หนดในกฎหมาย หรือระเบียบใดๆ ที่เกี่ ยวข้อง
รวมถงมีผลกระทบสําคัญต่อการดําเนินงานของบริษัท จะถูกเสนอให้มีการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่านการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เป็ นประจําทุกปี โดยจะจัดขนภายใน 4 เดือน นับตังแต่วนั สินรอบปี บญ
ั ชีของบริษัท
หากมีความจําเป็ นเร่งด่วนที่จะต้องพิจารณาวาระพิเ ษในเรื่องที่อาจกระทบกระเทือน หรือเกี่ยวข้องกับ
ผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ซ่งจําเป็ นต้องได้รบั การอนุมตั ิจากผูถ้ ือหุน้ คณะกรรมการ สามารถเรียกประชุม
วิสามัญผูถ้ ือหุน้ ได้เป็ นกรณีไป


การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562 วัน กุ ร์ท่ี 25 เมษายน 2562 เวลา
น ณ ห้องปาริชาต
ชัน 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอ เ อรีน กรุ งเทพ เลขที่ ซ แสงแจ่ม ถ พระราม แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร โดยมีผเู้ ข้าร่วมประชุมรวม 148 คน แบ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มาด้วยตนเอง
คน และผ่านการมอบ ันทะ คน โดยมีจาํ นวนหุน้ ที่ถือรวมกันได้ทังหมด
หุน้
คิดเป็ นร้อยละ
ของจํานวนหุน้ ทังหมดของบริษัท

ในการจัดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ นี บริษัท ได้ปฏิบตั ิตามแนวทางของโครงการประเมินคุณภาพการ
จัดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ (
ec li ) ที่จดั ทําขนโดยสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย เพื่อให้การจัด
งานมีมาตร านเป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการ
( ) การสนับสนุนการมีสว่ นร่วมผูถ้ ือหุน้


เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ รายย่อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ชดั เจนเป็ น
การล่วงหน้า ตังแต่วนั ที่ ตุลาคม ถง ธันวาคม 2562 โดยบริษัท เปิ ดเผยหลักเกณ ต์ ่างๆ ใน
การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า อาทิ คุณสมบัติของผูถ้ ือหุน้ ข้อจํากัดการเสนอวาระ ขันตอนการ
เสนอ รวมถงการพิจารณาของคณะกรรมการ บนเว็บไซค์ของบริษัท www.harn.co.th \ นักลงทุน
สัมพันธ์ \ ข้อมูลสําหรับผูถ้ ือหุน้ \ การประชุมผูถ้ ือหุน้ พร้อมทังแจ้งให้ผูถ้ ือหุน้ ทราบผ่านเวปไซต์ของ
ตลท อีกทางหน่ง



เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือ หุ้น รายย่ อ ยเสนอชื่ อ บุคคลให้เข้ารับ การพิ จ ารณาเพื่ อ ดํารงตําแหน่ งกรรมการ
ล่วงหน้าตังแต่วนั ที่ ตุลาคม ถง ธันวาคม 2562 โดยเปิ ดเผยหลักเกณ ต์ ่างๆ บนเว็บไซต์ของ
บริษัท www.harn.co.th \ นักลงทุนสัมพันธ์ \ ข้อมูลสําหรับผูถ้ ือหุน้ \ การประชุมผูถ้ ือหุน้ พร้อมทัง
แจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบผ่านเวปไซต์ของ ตลท อีกทางหน่ง

อย่างไรก็ตาม ไม่มีผถู้ ือหุน้ เสนอวาระการประชุม และไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเสนอแต่งตังเป็ นกรรมการใน
ระยะเวลาดังกล่าว ซ่งเลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบแล้ว
ส่วนที่ ( ) การกํากับดูแลกิจการ
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(3) บริษั ท มี น โยบายสนับ สนุน หรือ ส่งเสริมผูถ้ ื อ หุ้น ทุกกลุ่ม รวมถงผู้ถือ หุ้น ประเภทสถาบัน ให้เข้าร่ว ม
ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยบริษั ท ได้จัดทําหนังสือเชิญ ประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระอย่างครบถ้วน เพียงพอต่อการใช้สิทธิ ของผูถ้ ื อหุ้น
พร้อมความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ หรือในเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม
(4) บริษัท ได้จดั ส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมทังข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ทางไปรษณียใ์ น
วันที่ 2 เมษายน 2562 เพื่อให้ผูถ้ ือหุน้ รับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 23 วัน พร้อมทัง เผยแพร่ขอ้ มูล
หนังสือเชิญประชุมประจําปี บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.harn.co.th) ในวันที่ 21 มีนาคม 2562 ทังใน
รูปแบบที่เป็ นภาษาไทยและภาษาอังก ษ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 35 วัน พร้อมทังได้แจ้งข่าวผ่านระบบ
ข่าวของตลาดหลักทรัพย์ ว่าบริษัท ได้เผยแพร่เอกสารการประชุมตามที่กล่าวมาข้างต้น บนเว็บไซต์
ของบริษัท เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ สามารถเข้าถงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว และได้มีเวลาในการ กษาพิจารณา
ข้อมูลเป็ นการล่วงหน้า เพื่อนํามาใช้ตดั สินใจในการลงมติ
นอกจากนี บริษัท ยังได้ประกา คําบอกกล่าวเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยลงโ ษณาหนังสือพิมพ์ระหว่าง
วันที่ ถง เมษายน 2562 ก่อนวันประชุม 6 วัน เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ได้รบั ทราบคําบอกกล่าวและเตรียม
ตัวมาร่วมประชุม
(5) ก่อนวันประชุม บริษัท เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้า
จนถง วันที่ 15 เมษายน 2562 ก่อนวันประชุม 10 วัน โดยกําหนดหลักเกณ ์การส่งคําถามล่วงหน้าให้
ชัดเจน และแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบพร้อมกับการนําส่งหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ รวมทังเผยแพร่หลักเกณ ์
การส่งคําถามล่วงหน้าดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ด้วย
(6) ในกรณีท่ีผถู้ ือหุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัท เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สามารถมอบ ันทะ
ให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบ นั ทะแบบ ข ที่บริษัท ได้
จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม พร้อมทังเสนอชื่อกรรมการอิสระ 3 คน เป็ นทางเลือกในการมอบ
นั ทะของผูถ้ ือหุน้
8.2 ดูแล ้การดําเนินการ นวันประ ุมผู้ถอ ุ้นเปน ปด้ว ความเรี บร้อ ปร่ง ส มีประสิทธิ า และ
เออ ผ้ ู้ถอ นุ้ สามารถ ้สิทธิของตน
( ) บริษัท ได้อาํ นวยความสะดวกให้ผถู้ ือหุน้ ได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่


ใช้สถานที่จดั ประชุมที่สะดวกต่อการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม และมีบริการถรับ-ส่ง ทุก ชั่วโมง
จากห้างสรรพสินค้า



เปิ ดให้ผถู้ ือหุน้ สามารถลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 1 ชั่วโมง และแม้จะพ้นเวลาลงทะเบียนแล้ว ก็
ยังเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม สามารถลงทะเบียนได้โดยไม่เสียสิทธิ



มีการจัดเจ้าหน้าที่ตอ้ นรับ และให้ขอ้ มูลในการตรวจเอกสาร และลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม



มีการจัดเตรียมของว่าง และเครื่องดื่มไว้รบั รองผูถ้ ือหุน้ อย่างพอเพียง



จัดเตรียมอากรแสตมป์ ในกรณีท่ผี ถู้ ือหุน้ มีการมอบ นั ทะมาเข้าร่วมประชุม



นําระบบบาร์โค้ดซ่งแสดงเลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ในแบบ อร์มลงทะเบียนมาใช้ในการลงทะเบียน และ
การลงคะแนนเสียงเพื่อความถูกต้อง สะดวก รวดเร็วในการลงทะเบียน และการนับคะแนนเสียง

ส่วนที่ ( ) การกํากับดูแลกิจการ
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( ) บริษัท ไม่มีนโยบายที่จะเพิ่มวาระการประชุมในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้าโดยไม่
จําเป็ น โดยเ พาะวาระสําคัญที่ผถู้ ือหุน้ ต้องใช้เวลาในการ กษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ได้มี
โอกาส กษาข้อมูลประกอบวาระการประชุมก่อนตัดสินใจ
(3) บริษัท ได้จดั ทําใบลงคะแนนเสียงแยกแต่ละวาระสําหรับการลงคะแนนเสียง เพื่อความสะดวกในการลง
และนับคะแนนเสียง ซ่งเมื่อลงคะแนนเสียงเสร็จสินจะนํามารวมกับคะแนนเสียงที่ได้ลงไว้ในหนังสือมอบ
นั ทะ เพื่อรวมคะแนน และประกา คะแนนรวมทันทีในวันประชุม
(4) บริษัท ไม่กระทําการใดๆ ที่มีลกั ษณะเป็ นการกําจัดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ ทุกคน
ย่ อ มมี สิ ท ธิ เข้า ร่ว มประชุม ผู้ถื อ หุ้น ตลอดระยะเวลาการประชุม และเปิ ด โอกาสให้ผู้ถื อ หุ้น ซัก ถาม
ตลอดจนแสดงความคิดเห็นต่างๆ ได้อย่างอิสระ
(5) เมื่อถงเวลาเริ่มประชุม กรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง รวมทังผูบ้ ริหารระดับสูง ตลอดจน
ผู้ส อบบั ญ ชี และที่ ป รกษากฎหมายอิ ส ระ (ถ้า มี ) โดยก่ อ นเริ่ม ประชุม เลขานุ ก ารบริษั ท จะชี แจง
หลักเกณ ท์ ่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมทังหมด อาทิ การเปิ ดประชุม และการออกเสียงลงคะแนน รวมทัง
วิธีการนับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ที่จะต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัท
(6) เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ได้ใช้สิทธิในการแต่งตังกรรมการเป็ นรายคน
(7) บริษัท จะระบุการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการไว้ในหนังสือเชิญประชุม และในการประชุมผูถ้ ือหุน้
หากกรรมการท่านใดมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมี ส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาวาระใด ประธานที่ประชุม
และ หรือ เลขานุการบริษัท จะแจ้งให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมทราบก่อนการพิจารณาวาระ โดยกรรมการที่มีส่วน
ได้สว่ นเสียนันจะไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนันๆ
(8) บริษัท ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ อาสาทําหน้าที่เป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง เพื่อความโปร่งใสใน
การดําเนินการ รวมทังเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สอบถามเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการลงคะแนนเสียง
( ) สนับสนุนให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตน โดยการซักถาม แสดง
ความคิดเห็น ให้ขอ้ เสนอแนะและออกเสียงร่วมกันตัดสินใจในเรื่องที่สาํ คัญต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อ
บริษัท ในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เช่น การแต่งตังหรือถอดถอนกรรมการ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ
อิสระ การอนุมตั ิแต่งตังและกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี การจัดสรรเงินปั นผล การลดทุนหรือเพิ่มทุน
การกําหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับบริษัท บริคณห์สนธิ และการอนุมตั ิรายการพิเ ษ เป็ นต้น
(10) จัดให้มีการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ผ่านการตอบแบบประเมินจากผูถ้ ือหุน้ เพื่อนํา
ข้อมูลมาใช้ในการพั นาการจัดประชุมให้มีประสิทธิภาพที่ดีขน โปร่งใส และเป็ นประโยชน์ตอ่ ผูถ้ ือหุน้
(11) มีการจัดแสดงข้อมูลที่สาํ คัญ ของบริษัท บริเวณโดยรอบงานประชุมสามัญ ผูถ้ ือหุน้ รวมทังจัดมุมนัก
ลงทุนสัมพันธ์ ซ่งมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยต้อนรับและตอบข้อซักถามต่างๆ แก่ผถู้ ือหุน้
8.3 ดูแล ้การเปิ ดเผ มติที่ประ ุมและการจัดทํารา งานการประ ุมผู้ถอ ุ้น เปน ปอ ่างถูกต้องและ
ครบถ้วน
( ) บริษัท ได้เปิ ดเผยมติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ พร้อมผลการลงคะแนนเสียงในวันที่ 26 เมษายน 2562 ภายหลังจาก
จบการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในวันเดียวกัน และแจ้งเป็ นจดหมายข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์ ผ่านระบบ
lec onic i e ompan n o ma ion i clo e (
) ของตลาดหลั ก ทรัพ ย์ แ ห่ ง ประเท ไทย
ส่วนที่ ( ) การกํากับดูแลกิจการ
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(ตลท ) และเปิ ดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษั ท (www.ha n co ) ด้วย โดยมี การบันทกรายละเอี ยดการ
ประชุมอย่างครบถ้วนเหมาะสมตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีขอ้ มูลอย่างน้อย ดังนี


รายชื่อกรรมการและผูบ้ ริหารที่เข้าประชุม และสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม ไม่เข้าร่วมการ
ประชุม



วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติท่ีประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง)
จํานวนบัตรเสีย ของแต่ละวาระ



ประเด็นคําถามและคําตอบในที่ประชุมแต่ละวาระอย่างละเอียด รวมทังชื่อ-นามสกุลของผูถ้ ามและ
ผูต้ อบ

( ) บริ ษั ท ได้ จั ด ทํ า รายงานการประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น แจ้ ง ให้ ผู้ ถื อ หุ้ น รับ ทราบบนเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท
(www.harn.co.th) และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 8 พ ษภาคม 2562 ภายใน 14 วันหลังวันประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ซ่งเป็ นไปตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์

9.2 การป บิ ัตติ าม ลักการกํากับดูแลกิจการของบริ ัท นปี 2562
จากการประเมินการกํากับดูแลกิจการตามโครงการ “ผลสํารวจการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย
ประจําปี 2562 ซ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษั ทไทย ซ่งได้รบั การสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเท ไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พบว่า HARN ได้รบั ผลการประเมินรวมอยู่
ที่ คะแนน ซ่งจัดอยู่ในเกณ ์ “ยอดเยี่ยม หรือ 5 ดาว ปรับปรุงดีขนกว่าปี 2561 ซ่งได้คะแนน 87 คะแนน และผลคะแนน
ของ HARN ในปี 2562 สูงกว่าผลคะแนนเ ลี่ยของบริษัทจดทะเบียนที่สาํ รวจ (คะแนนเ ลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวม
เท่ากับ 82 คะแนน)
คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถงบทบาทและความรับผิดชอบใน านะผูน้ าํ องค์กรที่ตอ้ งกํากับดูแลให้บริษัท มี
การบริหารจัดการที่ดี เพื่อสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ผ่านกระบวนการทางธุรกิจ จงได้ทบทวนหลักปฏิบตั ิตาม
oe
ทัง ข้อ และนําไปปรับใช้ให้เหมาะสมบริบททางธุรกิจของบริษัท ซ่งสรุปประเด็นที่ยงั ไม่ได้ปฏิบตั ิดงั นี

ส่วนที่ ( ) การกํากับดูแลกิจการ
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10.

ความรับผิด อบต่อสังคม

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ นั ส์ (จํากัด) มหาชน หรือ
ตระหนักถงความสําคัญในการดําเนินธุรกิจตาม
แนวทางการพั นาอย่างยั่งยืน โดยคํานงถงปั จจัยความเสี่ยงและผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องทุกภาคส่วนในวงจรความยั่งยืนของ
บริษัท คณะกรรมการจงกําหนดความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ไว้ในวิสยั ทั น์ พันธกิจ ค่านิยม และกําหนดเป็ นพันธ
สัญญาด้านความยั่งยืนที่ว่า ali i in o
aina le n inee in ซ่งจะนําไปพั นาเป็ นกลยุทธ์ดา้ นความ
ยั่งยืนระยะยาวของ
ต่อไป
กรรมการกําหนดให้ผบู้ ริหารของ
เข้าร่วมหลักสูตร การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพั นาที่
ยั่งยืน (
o o po a e aina ili ) และหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะในการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องกับการพั นาธุรกิจสู่ความยั่งยืน อีก หลักสูตร ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเท ไทย เพื่อขับเคลื่อนวงจรความ
ยั่งยืนของบริษัท ซ่งแบ่งออกเป็ น กลุม่ ดังนี

การ ค้ วามสําคัญและการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วน ด้ส่วนเสี ของ HARN
ได้ให้ความสําคัญ ต่อสิทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผูถ้ ื อหุน้
ผูบ้ ริหารและพนักงานของ
หรือผูม้ ีส่วนได้เสียภายนอก เช่น เจ้าหนี ลูกค้า คู่คา้ คู่แข่ง ภาครั สังคม และชุมชน
เป็ นต้น โดยตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุ่มจะเป็ นประโยชน์ในการดําเนินงานและการ
พั นาธุรกิจ ดังนัน
จะปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผูม้ ีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รบั
การดูแลเป็ นอย่างดี ในการดําเนินธุรกิจของ
ได้คาํ นงถงสิทธิและความคาดหวังของผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย ตาม
แนวทางดังต่อไปนี
นักงาน :

ให้ความสําคัญ กับพนักงานซ่งเป็ นทรัพยากรที่สาํ คัญ ซ่งจะมี ส่วนช่วยส่งเสริมและผลักดันให้
องค์กรบรรลุถงเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจ จงมีนโยบายที่จะดูแลพนักงานให้มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขน โดยมี
สภาพการจ้างงานที่ยตุ ิธรรม มีสวัสดิการที่เหมาะสม มีโอกาสที่จะพั นาความก้าวหน้า รวมทังมีสภาพการ
ทํางานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย โดยจะให้มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับพนักงานอย่างเคร่งครัด จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ดี และปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
พนักงาน ปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็ นปั จเจกชน และ กั ดิ รีของ
ความเป็ นมนุษย์ ให้ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อพนักงาน การพิจารณาการแต่งตัง และการโยกย้าย รวมทัง
การให้รางวัล และการลงโทษ กระทําด้วยความเป็ นธรรม โดยคํานงถงความรู ้ ความสามารถ และความ
เหมาะสมของพนักงานนันเป็ นเกณ ์ ให้ความสําคัญต่อการพั นา กั ยภาพของพนักงาน โดยให้โอกาส
อย่างทั่วถงและสมํ่าเสมอ หลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ที่ไม่เป็ นธรรม ซ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงใน

ส่วนที่ ( ) ความรับผิดชอบต่อสังคม
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หน้าที่การงานของพนักงาน หรือคุกคาม และสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน พนักงานมีสิทธิ
ในการร้องเรียนกรณีท่ีไม่ได้รบั ความเป็ นธรรมตามระบบและกระบวนการที่กาํ หนด รับ ั งข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค

:

ตระหนักถงความพงพอใจของลูกค้าเป็ นสําคัญ มุ่งมั่นจัดหาสินค้าที่มีคณ
ุ ภาพเหมาะสมกับราคา
ส่งมอบสินค้าตรงเวลา ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ พร้อมให้บริการหลังการขายด้วย
ทีมงานคุณภาพ ได้นาํ มาตร าน
เข้ามาใช้ในองค์กร โดยได้กาํ หนดนโยบายคุณภาพไว้ว่า
เราจะสร้างความพงพอใจให้ลูกค้าด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูง เทคโนโลยีท่ีนาํ หน้า และการ
จัดการธุรกิจที่เป็ นเลิ

คู่ค้า
:
และ รอ
เจ้า นี

มีนโยบายที่จะสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีทางธุรกิจกับคู่คา้ และ หรือเจ้าหนี ดําเนินธุรกิจบนพืน าน
ของความเกือหนุนที่เป็ นธรรมต่อทังสองฝ่ าย การปฏิบตั ิต่อคู่คา้ และ หรือเจ้าหนี อย่างเสมอภาค โดย
คํานงถงประโยชน์สงู สุด หลีกเลี่ยงสถานการณ์ท่ีทาํ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถงปฏิบตั ิ
ตามพันธสัญญาอย่างเคร่งครัด เพื่อบรรลุผลประโยชน์รว่ มกัน โดยจะไม่ดาํ เนินการที่ทจุ ริตในการค้ากับ
คู่คา้ และ หรือเจ้าหนี กรณีท่ีมีขอ้ มูลว่ามีการดําเนินการที่ไม่สจุ ริตเกิดขน ต้องเปิ ดเผยรายละเอียดต่อคู่
ค้า และ หรือเจ้าหนี เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วและยุติธรรม
จะแจ้งแนวปฏิบตั ิท่ีเกี่ยวกับ
เจ้าหนี โดยเ พาะเงื่อนไขการสั่งซือ การคําประกัน เทอมการชําระเงิน รวมถงการผิดนัดชําระหนี ให้
ผูข้ ายรับทราบในขันตอนการเจรจาและปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อคู่คา้ และ หรือเจ้าหนีอย่าง
เคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบตั ิตามได้ ต้องรีบแจ้งและเจรจากับคู่คา้ เจ้าหนีเป็ นการล่วงหน้า เพื่อ
ร่ว มกัน หาแนวทางแก้ไขและป้ อ งกัน มิ ให้เกิ ด ความเสี ย หาย ส่งเสริม ให้คู่ค า้ และ หรือ เจ้า หนี ร่ว ม
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น โดยการตอบรับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น สําหรับผูข้ ายที่ขน
ทะเบียนผูข้ ายรายใหม่ทกุ ราย

ลูกค้า

ส่วนที่ ( ) ความรับผิดชอบต่อสังคม
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มีนโยบายที่จะปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้า โดยตังอยู่บนพืน านของกติกาการแข่งขันที่ยตุ ิธรรม
ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม โดยจะ
ปฏิบตั ิภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่พยายามทําลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการ
กล่าวหาในทางร้าย โดยปรา จากความจริง ไม่ละเมิดความลับ หรือล่วงรูค้ วามลับทางการค้าของคูแ่ ข่ง
ทางการค้าด้วยวิธี อ้ ล

:

คู่แข่ง

ผู้ถอ ุน้

:

มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สจุ ริต มีคุณธรรม และจริยธรรม และพยายามที่จะ
พั นากิจการให้เจริญเติบโตก้าวหน้า มีผลประกอบการที่ดี เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กบั การ
ลงทุนของผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ยดหลักการปฏิบตั ิตอ่ ผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
โดยกําหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริต ตลอดจนตัดสินใจ
ดําเนินการใดๆด้วยความโปร่งใส ระมัดระวัง รอบคอบ และเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียม
เพื่อประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหุน้ โดยรวม รวมทังนําเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ
านะข้อมูลทางการเงิน การบัญ ชี และรายงานอื่นๆ โดยสมํ่าเสมอ และครบถ้วนตามความจริง โดย
จะแจ้งให้ ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายทราบถงแนวโน้มในอนาคต ทังด้านบวกและด้านลบ ซ่งตังอยู่บนพืน านของ
ความเป็ นไปได้มีขอ้ มูลสนับสนุน และมีเหตุผลอย่างเพียงพอ และไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและ
ผูอ้ ่ืน โดยใช้ขอ้ มูลของ
ซ่งยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชน หรือดําเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั องค์กร

าครัฐ

:

ดําเนินธุรกิจเพื่อการเสริมสร้างและพั นาความเจริญก้าวหน้าของประเท โดยยดถือปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย กฎเกณ ์ ข้อบังคับและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและเป็ นไปตามครรลองประเพณีธุรกิจทั่วไป

ุม น สังคม :
ดําเนิ นธุรกิ จโดยมี ส่วนร่วมรับผิ ดชอบต่อชุมชน สังคม โดยให้ความสําคัญ กับการปฏิ บัติ ตาม
และ
มาตร านต่างๆที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ความมั่นคง สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องเหมาะสม
สิ่งแวดล้อม และคํานงถงผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการสร้างจิตสํานกในเรื่องความ
รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมให้เกิดขนในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง คืนกําไรส่วนหน่งเพื่อ
กิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน ปฏิ บัติและให้ความ
ร่วมมือ หรือควบคุมให้มีการปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบที่ออกโดย
หน่วยงานกํากับดูแล ให้ความสําคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพั นาสังคม
ชุมชน สิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างสรรค์ และอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
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การประกอบกิจการด้ว ความเปนธรรม

ตลอดเวลาของการดําเนินธุรกิจ
ยดมั่นแนวทางการบริหารงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม สร้างความ
น่าเชื่อถือในการบริหารจัดการ ด้วยยดหลักการปฏิบตั ิ ต่อผูม้ ีส่วนได้เสียกับองค์กรทุกกลุ่ม ได้แก่ ผูถ้ ือหุน้ ลูกค้า คู่คา้ และ
คู่แข่งทางธุรกิจด้วยความเป็ นธรรม ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เป็ นธรรม เพื่อกระตุน้ ให้เกิดนวัตกรรม ส่งเสริมการ
พั นาสินค้าและบริการให้ดีขน อันเป็ นการเสริมสร้างการเติบโตทางเ รษ กิจและมาตร านการครองชีพในระยะยาว
ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจทุกขันตอน ( ine
ain) ดูแลผลกระทบจากการกระทําของบริษัท
ที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อกิจการอื่นจากกระบวนการจัดหาและจัดซือของบริษัท เพื่อหลีกเลี่ยงหรือลด
ผลกระทบเชิงลบ ตลอดจนเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินและไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา โดยมีแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี
ส่วนที่ ( ) ความรับผิดชอบต่อสังคม
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ส่งเสริมการแข่งขันทีเ่ ปนธรรม
1. ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับของการแข่งขัน ตลอดจนให้ความ
ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรั
2. กําหนดขันตอนปฏิบตั ิและมาตรการป้องกันการเข้าไปเกี่ยวข้องหรือสมรูร้ ว่ มคิดกับพ ติกรรมที่ขดั ขวางการ
แข่งขัน
3. ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถงความสําคัญของการปฏิบตั ิตามกฎหมายการแข่งขันและการแข่งขันที่เป็ นธรรม
4. สนับสนุนการต่อต้านการผูกขาดและการทุ่มตลาด ตลอดจนนโยบายสาธารณะต่างๆ ที่ส่งเสริมการแข่งขันที่
เป็ นธรรม
5. ใส่ใจต่อบริบททางสังคมที่อยู่แวดล้อมบริษัท และไม่ วยโอกาสจากสภาพทางธรรมชาติหรือทางสังคม เช่น
ความยากจนเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างไม่เป็ นธรรม
ส่งเสริมความรับผิด อบต่อสังคม น ว่ ง ค่ ุ ค่า
1. กําหนดมาตรการที่เกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อมไว้ในนโยบายและข้อปฏิบตั ิในการจัดซือ การกระจายสินค้า
2. สนับสนุนให้บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องยอมรับและปรับใช้นโยบายในลักษณะเดียวกัน โดยไม่ก่อให้เกิดการแข่งขัน
ที่ไม่เป็ นธรรม
3. มีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในการยกระดับความตระหนักในหลักการและประเด็นที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อ
สังคมของบริษัทที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้อง
4. ส่งเสริมการปฏิบตั ิตอ่ กันอย่างเป็ นธรรมทั่วทังห่วงโซ่คณ
ุ ค่าทุกครังที่เป็ นไปได้ ทังในด้านต้นทุนและผลตอบแทน
ในการดําเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม กล่าวคือ เพิ่มพูนความสามารถในการบรรลุวตั ถุประสงค์ดา้ น
ความรับผิดชอบต่อสังคมของทุกกิจการในห่วงโซ่คุณค่า ได้แก่ การดําเนินการจัดซืออย่างเหมาะสม เช่น การ
สร้างหลักประกันให้เกิดราคาที่เป็ นธรรมด้วยเวลาส่งมอบที่เพียงพอและสัญญาการค้าที่ม่นั คง เป็ นต้น
ส่งเสริมการเคาร สิทธิ นทรั สิน
1. ปฏิบตั ิการตรวจสอบอย่างเหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่า HARN ได้รบั อนุญาตอย่างถูกกฎหมายในการใช้และให้
สิทธิใช้สอยทรัพย์สินต่างๆ
2. ไม่ เข้า ไปเกี่ ย วข้อ งกับ กิ จ กรรมใดๆ อัน เป็ น การละเมิ ด ทรัพ ย์สิ น ได้แ ก่ การใช้ต าํ แหน่ ง ทางการตลาดที่
เหนือกว่าในทางมิชอบ การผลิตของปลอม และการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา
3. ชําระค่าการใช้หรือได้มาซ่งทรัพย์สินอย่างเป็ นธรรม
ทังนี HARN เปิ ดโอกาสให้แ จ้งเบาะแสหรือ ข้อ ร้อ งเรียนการกระทํา ความผิ ดกฎหมายหรือ จรรยาบรรณผ่า น
ประธานกรรมการตรวจสอบ โดยจัดให้มีกระบวนการดําเนินการหลังจากมีผแู้ จ้งเบาะแส โดยให้มีการตรวจสอบข้อมูลและ
มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป
นอกจากนี HARN ยังกําหนดแนวทางในการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ของ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัท
รวมถงจรรยาบรรณและภาระความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสียต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการสร้างมาตร านด้านพ ติกรรมการ
ปฏิบตั ิงานของบุคคลดังกล่าวให้อยู่บนพืน านของความซื่อสัตย์สจุ ริต โดยมีการกําหนดจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานได้รบั ทราบและถือปฏิบตั ิอย่างทั่วถงทังองค์กร รวมถงการติดตามผลการปฏิบตั ิอย่างสมํ่าเสมอ
ส่วนที่ ( ) ความรับผิดชอบต่อสังคม
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ความรับผิด อบต่อผู้บริ ค

HARN มุ่งมั่นเป็ นผูน้ าํ การให้บริการ โซลูช่ นั ที่ย่ งั ยืน ของงานระบบวิ วกรรม โดยใช้ความรูค้ วามเชี่ยวชาญที่มี
ในการคัดสรรผลิตภัณ แ์ ละนวัตกรรมที่นาํ หน้ามาสนองความต้องการ เพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยในชีวิต
ของผูบ้ ริโภค ด้วยสินค้าคุณภาพสูง เทคโนโลยีท่ีทนั สมัย การขายและบริการที่รวดเร็ว ตรงต่อเวลา ถูกต้อง และคุม้ ค่า ถือ
เป็ นเครื่องมือในการสร้างความพงพอใจให้ลกู ค้า และสร้างความแตกต่างและความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนสร้าง
ความเชื่อถือและความภักดีต่อตราสินค้าได้ในระยะยาวและเพิ่มคุณค่าให้กบั HARN อีกทังยังคํานงถงความคุม้ ค่าต่อการ
ลงทุนเพื่อประโยชน์สงู สุดของลูกค้าอีกด้วย
มุ่งมั่น จะถ่ ายทอดความรู ท้ างวิ วกรรมที่ เกี่ ย วข้อ งกับ บริษั ท ต่ อ ลูกค้า และผู้บ ริโภคทั่ว ไป โดยจัดทํา
บทความผ่านสื่อเ สบุค และเวปไซค์ ของบริษัท เพื่อสร้างความรู ้ ความเข้าใจ อย่างกว้างขวางต่อสังคม นอกจากนีบริษัท
ยังได้จัดทําโครงการ no le e a in โดยจัดอบรมความรู เ้ กี่ ยวกับ ระบบทําความเย็น แก่ผูส้ นใจในภาคใต้ในปี
2562 รวม 2 ครัง ด้วยยดมั่นในหลักการ ผูใ้ ห้ ย่อมเรียนรู ้ และเติบโต
HARN พั นาความรับผิดชอบต่อลูกค้าผ่านขันตอนกระบวนการปฏิบตั ิงานและกิจกรรมของพนักงานในฝ่ าย
ต่างๆ ตามมาตร าน
โดยรับการตรวจประเมินจากระบบทุกปี ๆ ละ ครังในเดือน ในเดือนมกราคม
และธันวาคม 2562
HARN ได้เล็งเห็นถงความสําคัญของผลิตภัณ ท์ ่ียกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยให้แก่ผบู้ ริโภค จงให้
ความใส่ใจในกระบวนการต่างๆ จนสินค้าถงมือผูบ้ ริโภค ดังนี
ผลความ ง อ จของลูกค้า ปี 2562
HARN กําหนดเป็ นนโยบายให้ทาํ การสํารวจความ
พงพอใจของลูกค้าเป็ นประจําทุกปี เพื่ อ ให้บริษั ท ได้รบั
ทราบผลงานที่ได้สง่ มอบแก่ลกู ค้าในด้านต่างๆ
ผลสํารวจความพงพอใจของลูกค้า ประจําปี 2562
พบว่าทุกด้านได้รบั คะแนนสูงขนกว่าปี 2561 ซ่งสะท้อ น
ความมุ่งมั่นที่จะสร้างความพงพอใจให้ลูกค้า ดังนโยบาย
คุ ณ ภาพที่ ว่ า เราจะสร้า งความพงพอใจให้ลูก ค้า ด้ว ย
สินค้าและบริการที่มีคณ
ุ ภาพสูง เทคโนโลยีท่ีนาํ หน้า และ
นํา ความคิ ด เห็ น หรือ ข้อ เสนอแนะที่ ไ ด้รับ จากลู ก ค้า ไป
วิเคราะห์ เพื่อพั นาและปรับปรุง สินค้าและการให้บริการ
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องต่อไป

ส่วนที่ ( ) ความรับผิดชอบต่อสังคม
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Smart Business

การค้น าและเผ แ ร่นวัตกรรมสู่สังคมและผู้มีส่วน ด้ส่วนเสี

จากพอร์ตโ ลิโอของนวัตกรรมยุทธ าสตร์นัน หาญ ได้ดาํ เนินกิจกรรมด้านนวัตกรรมในปี
ดังกล่าวโดยมีกิจกรรมหลัก ประการได้แก่

ไปตามแผน

ครงการวิ จั 3DMed การสร้ า งแบบจําลองอวั วะด้ ว เทค น ล ี ก าร ิ ม สามมิ ติขั นสู งเ ่ อ ่ ว
วินิจ ั และวางแผนการรัก าอ ่างมีประสิทธิ า
บริษัท ได้รบั ทุนสนับสนุนโครงการ
3 e การสร้างแบบจําลองอวัยวะด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สาม
มิติขนสู
ั ง เพื่อวินิจ ัยและวางแผนการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ จากสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ( )
รหัสโครงการ P13- -61- - ระยะเวลาการดําเนินโครงการ ตังแต่วนั ที่ พ ษภาคม
ถงวันที่ พ จิกายน 2562
โดยมีวตั ถุประสงค์
1. เพื่ อ ผลิ ต แบบจํา ลองอวัย วะด้วยเทคโนโลยี ก ารพิ ม พ์ส ามมิ ติขันสูง เพื่ อ วิ นิ จ ัย วางแผนการรักษา และ
การ กษาทางการแพทย์
2. เพื่อร่วมทดสอบกับ นู ย์ ลั ยกรรมในโรงพยาบาลชันนําของประเท ด้าน ลั ยกรรมกะโหลก ขากรรไกร และ
ใบหน้า ลั ยกรรมทรวงอก หัวใจ และกระดูก
3. เพื่อสร้างบริการพิมพ์สามมิติเชิงพาณิชย์คณ
ุ ภาพสูง เพื่อ นู ย์การแพทย์ท่วั ประเท เข้าถงได้ในราคาที่เหมาะสม
ทังนี บริษั ท ได้ท าํ การส่งมอบแบบจําลองอวัยวะให้กับโรงพยาบาลชันนําของประเท จํานวน 5 ชิน เป็ นที่
เรียบร้อยตามระยะเวลาที่กาํ หนด โดยแบ่งเป็ นสัดส่วนในการวางแผนการรักษา หรือร่วมกับการวินิจ ยั หรือร่วมกันการสอน
จํานวน 41 เคส คิดเป็ น 82% และใช้ในการสอนอย่างเดียว จํานวน เคส คิดเป็ น 18% และจากการเก็บสถิติพบว่าแพทย์ได้
นําแบบจําลองไปใช้ประโยชน์ส่วนมากในการวางแผนการรักษาก่อนการผ่าตัด คิดเป็ น 48% รองลงมาคือใช้ในการเรียนการ
สอน คิดเป็ น 18 ดังนี

ส่วนที่ ( ) ความรับผิดชอบต่อสังคม
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ผลจากโครงการที่ได้รว่ มทดสอบกับ นู ย์ ลั ยกรรมในโรงพยาบาลชันนําของประเท ได้ผลคะแนนประเมินเ ลี่ย
% อยู่ในเกณ ด์ ีเยี่ยม ซ่งหมายความว่าเป็ นประโยชน์ต่อการวินิจ ยั วางแผนเตรียมการทังก่อนและหลังผ่าตัด โดยมี
ูนย์ ลั ยกรรมของโรงพยาบาลที่ร่วมทดสอบ เช่น โรงพยาบาลจุ าลงกรณ์ ิริราช รามาธิบดี และโรงพยาบาลอื่นๆ ทั่ว
ประเท ซ่งทาง
e ยังคงร่วมมือกับ ูนย์ต่างๆ ต่อไปในการพั นาใช้ประโยชน์จากการพิมพ์สามมิติเพื่ อ
ประโยชน์ของวงการแพทย์และการ กษาของประเท เช่น การวิจยั พิมพ์กระดูก หรืออวัยวะต่างๆ
รู ปตัวอ ่างแบบจําลองอวั วะ
• ลั ยกรรมกะโหลก ขากรรไกร และใบหน้า

ส่วนที่ ( ) ความรับผิดชอบต่อสังคม
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• ลั ยกรรมทรวงอก หัวใจ

• ลั ยกรรมกระดูก

การ ั นาระบบ IOT เข้าประ ุกต ้ นกิจการ
ในปี 2562 บริษัท ได้เริ่มการทดลองติดตังระบบ เข้ากับระบบเครื่องทําความเย็น เพื่อเฝ้าติดตามการทํางาน
ของระบบห้องเย็นขนโดยใช้ช่ือว่า ele ill โดยมีวตั ถุประสงค์
1. เพื่อลดพลังงานไ า้ ในการทําความเย็น
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินค้า เพื่อรักษาคุณภาพของอาหารให้สดยาวนาน
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการซ่อมบํารุงรักษาระบบ ลดหรือหลีกเลี่ยงภาวะ กุ เ ินจากระบบหยุดทํางาน
ส่วนที่ ( ) ความรับผิดชอบต่อสังคม
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โดยขันแรกจะทําเป็ นการสร้าง oc p กล่าวคือเป็ นระบบต้นแบบง่ายๆ เพื่อทดสอบแนวความคิดด้วยความ
ประหยัด ซ่งหากทดสอบแล้วได้ผลเป็ นที่น่าพอใจอาจจะร่วมกันพั นาเป็ นโมเดลธุรกิจในขันต่อไป

บริษัท ได้คดั เลือกผูส้ นใจในการพั นาระบบ จํานวน รายจาก ราย เพื่อเข้าร่วมทดสอแบและเฝ้าติดตาม
การทํางานของระบบห้องเย็น ซ่งผลที่ได้เป็ นที่น่าพอใจ คือ ระบบ รายงานข้อมูลภายในของระบบการทําความเย็นได้
อย่างมี ป ระสิท ธิ ภ าพ รวมถงข้อ มูลที่ สาํ คัญ ที่ สุดคือ การใช้พ ลังงาน” บริษั ท จงได้ตัดสิ น ใจติ ดตังอุป กรณ์ป ระหยัด
พลัง งานเข้า ในตู้ท ดลอง ซ่ ง พบว่ า สามารถประหยั ด พลั ง งานไ ้ า ได้ถ ง 25โดยผู้ท่ี ไ ด้รับ การคั ด เลื อ กนั นมี
ประสบการณ์ในการติดตังระบบ เข้ากับระบบพืน านงานอาคาร จะทําการติดตามการทํางานระบบพืน านของงาน
อาคารจากส่วนกลาง แจ้งเตือนความผิดปกติหรือความเสียหาย เพื่อการแก้ไข ซ่อมบํารุ ง และเก็บข้อมูลการทํางานของ
ระบบไว้สาํ หรับการตรวจสอบย้อนหลังและสร้างเป็ นรายงานได้ ในการพั นาระบบ ครังนีนอกจากจะเป็ นการต่อยอด
ให้กบั กลุม่ ธุรกิจการทําความเย็นแล้ว ยังรวมถงกลุม่ ธุรกิจความปลอดภัยและความสะดวกสบายในอาคารอีกด้วย

ส่วนที่ ( ) ความรับผิดชอบต่อสังคม
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Smart People

การเคาร สิทธิมนุ

น

HARN ประกอบธุรกิจด้วยความความเคารพต่อชีวิตและ กั ดิ รีความเป็ นมนุษย์ของทุกคนทุกฝ่ าย ส่งเสริมให้
ทุกส่วนงานของ HARN ต้องปฏิบัติอยู่บนพืน านของ ักดิ รีและให้ความคุม้ ครองสิทธิ เสรีภาพตลอดจนปฏิบัติต่อกัน
อย่างเสมอภาค ซ่งเป็ นราก านของการบริหารและพั นาทรัพยากรบุคคล โดยกําหนดแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี
1. ส่งเสริมและกระตุน้ ให้มีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิ มนุษยชนขันพืน านและความเสมอภาค โดยไม่คาํ นงถง
ความแตกต่างในเรื่องสัญชาติ เชือชาติ สีผิว เพ ภาษา าสนา ความเชื่อทางการ เมือง หรือความเชื่อในทางอื่น
ใด ชาติพนั ธุห์ รือพืนเพทางสังคม ทรัพย์สิน กําเนิด หรือสถานะ
2. สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหมั่นตรวจสอบดูแลมิให้ธุรกิจของตนเข้าไปมีสว่ นเกี่ยวข้อง
กับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก เป็ นต้น
3. เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน ซ่งครอบคลุมถงการมีอิสระในการให้ความ เห็นโดยปรา จาก
การแทรกแซง การได้รบั ข้อมูลหรือความคิดเห็นผ่านสื่อต่างๆ รวมทังจัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อรับ ั งความ
คิดเห็นของผูม้ ีสว่ นได้เสียอย่างเสรี

Smart People

การป บิ ัตติ อ่ แรงงานอ า่ งเปนธรรม

HARN ให้ความสําคัญกับพนักงานซ่งเป็ นทรัพยากรที่สาํ คัญ ที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อนให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน
HARN จงให้ความสําคัญต่อการปฏิบตั ิตอ่ แรงงานอย่างเป็ นธรรม และกําหนดนโยบายที่จะดูแลพนักงานให้มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี
มี สภาพการจ้างงานที่ยุติ ธรรม มี สวัสดิ การที่ เหมาะสม มี โอกาสที่ จะพั นาความก้าวหน้า รวมทังมี สภาพการทํางานที่
ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย ตามที่ได้กาํ หนดเป็ นพันธกิจไว้ว่า เราเชื่อมั่นในคุณค่า และ กั ยภาพของพนักงาน และมุ่งมั่นที่
จะสร้างบรรยากา การทํางานที่มีความสุข กระตือรือร้น มีความคิดริเริ่ม และมีการพั นาอย่างต่อเนื่อง ให้แก่ทีมงานที่มี
ความสามารถรอบรู ้ บนหลักการของความถูกต้อง เที่ยงธรรม ความคิดบวก และความรับผิดชอบอย่างมืออาชีพ”
ทังนี ในปี 2562 บริษั ท ไม่ มี ก ารฝ่ าฝื น กฎหมายด้า นแรงงานผู้บ ริโภค การจ้า งงาน การแข่ งขัน ทางการค้า
สิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางปฏิบตั ิดงั นี
) ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
) จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ดี และปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
) ปฏิบตั ิตอ่ พนักงานด้วยความสุภาพ ให้ความเคารพต่อความเป็ นปั จเจกชน และ กั ดิ รีของความเป็ นมนุษย์
) ให้ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อพนักงาน
) การพิจารณาการแต่งตังและการโยกย้าย รวมทังการให้รางวัล และการลงโทษ กระทําด้วยความเป็ นธรรม
โดยคํานงถงความรู ้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานเป็ นเกณ ์
) ให้ความสําคัญต่อการพั นา กั ยภาพของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถงและสมํ่าเสมอ
) หลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ที่ไม่เป็ นธรรม ซ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรือ
คุกคาม และสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน
) พนักงานมีสิทธิในการร้องเรียนกรณีท่ไี ม่ได้รบั ความเป็ นธรรมตามระบบและกระบวนการที่กาํ หนด
) รับ ั งข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ จากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
ส่วนที่ ( ) ความรับผิดชอบต่อสังคม
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ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ นักงาน
HARN ได้จดั ตังคณะกรรมการสวัสดิการขนเพื่อดูแลและรับผิดชอบพนักงานทุกระดับทุกคนในองค์กร เพื่อเปิ ด
โอกาสให้พนักงานมีสว่ นร่วมในการกําหนดนโยบายอย่างเต็มที่ เนื่องจากพนักงานมีส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้มี
ความเติบโตและมั่นคงจากอดีตจนถงปั จจุบนั นอกจากเงินเดือนที่พนักงานได้รบั แล้ว HARN ยังได้จดั ให้มีสวัสดิการและ
ผลประโยชน์อ่ืนในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสมให้แก่พนักงานอีกด้วย โดยสวัสดิการต่างๆ ที่ HARN จัดให้
นันตังอยู่บ นพื น านที่ ส ามารถแข่ งขัน ได้กับ บริษั ท เอกชนชันนํา ในอุต สาหกรรมประเภทเดี ย วกัน และ HARN อยู่ใน
สถานภาพที่สามารถจะจ่ ายได้ (รายละเอียดแสดงอยู่ในส่วนที่ 2 หัวข้อ 8.โครงสร้างการจัดการ ข้อ ค่าตอบแทน
พนักงาน หน้า 85 และหัวข้อ 9.การกํากับดูแลกิจการ หมวด 4 สรรหาและพั นาผูบ้ ริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
หน้า 99- )
ด้านอา ีวอนามั ความปลอด ั และส า แวดล้อม นการทํางาน
HARN มี ค วามห่ ว งใยในความปลอดภั ย ในการปฏิ บัติ ง านของพนั ก งานทุก คน และมุ่ง มั่น ดํา เนิ น การให้มี
มาตร านตาม พรบ ความปลอดภัย อาชี ว อนามัย และสภาพแวดล้อ มในการทํา งาน พ
โดยได้จัด ตังเป็ น
คณะกรรมการความปลอดภัย ซ่งมีการประชุมเป็ นประจําทุกเดือน เพื่อรายงานผลการดําเนินงานด้านอาชีวอนามัย ความ
ปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน รวมถงติดตามแก้ไขสภาพการทํางานที่ไม่ปลอดภัย และทบทวน คู่มือความ
ปลอดภัย รวมถงระเบียบการปฏิบตั ิงาน วิธีปฏิบตั ิงาน ให้เป็ นปั จจุบนั เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานอย่างปลอดภัย

ส่วนที่ ( ) ความรับผิดชอบต่อสังคม

หน้า
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มีการจัดอบรมและฝกซ้อมพืน านการดับเพลิงเบืองต้น ตลอดจนมีการวางแผน กําหนดผูร้ บั ผิดชอบหน้าที่
อย่างชัดเจน เพื่อให้การปฏิบตั ิเป็ นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพในวันพุธที่ 27 พ จิกายน 2562

ผลการดําเนินการอบรมและฝกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไ อยู่ในเกณ ด์ ี ประเมินโดยผูท้ ่ไี ด้รบั ใบอนุญาต
จากกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน


จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจําปี ในวันพุธที่ กุมภาพันธ์
โดยมีพนักงานที่อยู่ในเกณ ต์ อ้ งรับการ
ตรวจสุขภาพทังหมดจํานวน คน เข้ารับการตรวจจริง คน คิดเป็ น

ด้าน ั นาบุคลากร
น บา นการ ั นาบุคลากร มีการพั นาบุคลากรทุกระดับอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อพั นา กั ยภาพในการ
ปฏิบ ตั ิงานให้สูงขน และเตรียมความพร้อมรองรับกับการแข่งขันทางธุรกิจ โดยส่งเสริม ให้พ นักงานได้มีโอกาสในการ
เรียนรู ้ การฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู ค้ วามสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ให้สอดคล้องกับทิ ทางการเติบโตของ
องค์ก ร โดยการจัด ให้มี ก ารอบรมประจํา ปี ทังภายในและภายนอกบริษั ท รวมถงเดิ น ทางไปอบรม และดู ง านใน
ต่างประเท เพื่อเสริมทักษะงานตามความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับ นอกจากนี
ยังได้ให้ความสําคัญ
กับการติดตาม วัดผลในการนําความรู ท้ ่ีได้รบั นันมาประยุกต์ใช้ในการทํางาน ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรูท้ ่ีมีให้กบั
ทีมงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
HARN ให้ความสําคัญต่อการพั นาบุคลากร ซ่งถือเป็ นปั จจัยสําคัญของการดําเนินงานให้ประสบความสําเร็จ
บริษัท จงมีนโยบายในการเสริมสร้างและพั นาบุคลากร โดยนําเป้าหมาย กลยุทธ์ ที่สอดคล้องกับทิ ทางการขยายตัว
ของบริษัท รวมถงค่านิยมองค์กรมาเป็ นกรอบในการฝกอบรมและพั นา

ส่วนที่ ( ) ความรับผิดชอบต่อสังคม
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ในปี
HARN ได้ปฏิบตั ิตามแผนงานพั นาทรัพยากรบุคคลที่ได้วางไว้อย่างครบถ้วนครอบคลุมในทุกระดับ
นอกจากการเพิ่มความรูแ้ ละทักษะที่จาํ เป็ นในการปฏิบตั ิงานแล้ว ยังส่งเสริมให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพกาย
สุขภาพใจ และความสัมพันธ์ท่ดี รี ว่ มกัน อันจะนําไปสูค่ วามร่วมมือร่วมใจในการทํางานได้อย่างมีความสุข
การ กอบรมและ ั นา
HARN มุ่งมั่นที่จะเตรียมความพร้อมด้านการพั นาบุคลากรตังแต่วนั ที่พนักงานได้เข้ามาทํางานที่บริษัท โดยจัด
ให้มีการฝกอบรมในด้านความรูค้ วามสามารถ และทักษะในหลักสูตรพืน านที่จาํ เป็ นเพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ พร้อม
ทังเสริมสร้างทั นคติท่ีดี ด้วยหลักสูตรทางด้านความ ลาดทางอารมณ์ ( ) เพื่อเสริมสร้างความสําเร็จในการพั นางาน
และสร้างแรงจูงใจในการพั นา กั ยภาพของตนเอง ส่งผลสัม ทธิต่อชีวติ การทํางานและชีวิตประจําวัน
HARN ให้ความสําคัญด้านการขายและบริการ ซ่งเป็ นหัวใจสําคัญของธุรกิจ โดยการฝกอบรมพั นาพนักงาน
ขายและบริการเพื่อพั นาความรู ้ ทักษะ ทั นคติ และแรงจูงใจที่ดีในงานขายและบริการ เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี มีจติ ใจ
รักงานบริการ ซ่งช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการนําเสนอสินค้าและบริการของบริษัท ให้ตรงกับความต้องการของ
ลูกค้า สามารถเป็ นที่ปรกษาให้คาํ แนะนําและแก้ไขปั ญหาได้อย่างมืออาชีพ สร้างความประทับใจให้กบั ลูกค้า เพื่อให้การ
บริหารงานสําเร็จตามวิสยั ทั น์บริษัท ที่ว่า “เราจะเปนผู้นําการ ้บริการ ลู ่ันที่ ่ัง น ” รวมทัง ยังได้ส่งเสริมให้
พนักงานได้ไป กษาดูงาน และเข้ารับการฝกอบรมเกี่ยวกับสินค้า ระบบการทํางาน และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องใน
ต่างประเท เพื่อนําความรู ้ และประสบการณ์ มาถ่ายทอดเพื่อพั นาสินค้าและบริการให้มีความก้าวหน้าต่อไป
การจัดให้มีการฝกอบรมและพั นาในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ได้แก่ หลักสูตร
ai en การปรับ ปรุ งและลดต้น ทุน เพื่ อ เพิ่ ม ผลิ ตภาพ หลักสูตรการสื่อ สารเพื่ อ การประสานงานอย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
หลักสูตร การพั นาหัวหน้าสูภ่ าวะผูน้ าํ มืออาชีพ และหลักสูตรเทคนิคการบริหารเวลาและการจัดลําดับความสําคัญ
นอกจากนีแล้ว ยังได้สง่ เสริมการเรียนรูข้ องพนักงานผ่านคอร์สออนไลน์ ซ่งสามารถเรียนได้ทกุ ที่ทกุ เวลา โดยผ่าน
อุปกรณ์ท่ีรองรับ ได้แก่ สมาร์ทโ น แทบเลต หรือโน้ตบุก รวมทังจัดให้มีการเรียนรู แ้ ละทดสอบความรูค้ วามเข้าใจในเรื่อง
การต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชั่นภายในองค์กร เพื่ อ ให้ผูบ้ ริห ารและพนักงานได้มีความรู ค้ วามเข้าใจ และมี แนวปฏิบัติท่ีดี
ตระหนักถงความสําคัญและรูจ้ กั บทบาทหน้าที่ของตน และมีสว่ นร่วมในการป้องกันต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชั่นภายในองค์กร
สรุ ปการ กอบรมและ ั นา นักงาน ประจําปี 2562
สรุ ปการ ั นาบุคลากร
จํานวนพนักงานทังหมด
จํานวนชั่วโมงการฝกอบรม
จํานวนชั่วโมงฝกอบรมโดยเ ลี่ยของพนักงาน
ค่าใช้จ่ายในการฝกอบรมภายใน
ค่าใช้จ่ายในการฝกอบรมต่างประเท
คะแนนความผูกพันพนักงาน
ส่วนที่ ( ) ความรับผิดชอบต่อสังคม

น่ว
คน
ชั่วโมง
ชั่วโมง
บาท
บาท
ความผูกพัน

2562
254
2,762

74.47%

2561
252
3,713
14.73
933,117

2560
244
4,131
16.93

%
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ประเ ท ลักสูตร
หลักสูตรพืน าน

คําอธิบา
น่ว
เน้นความรูพ้ ืน านเกี่ยวกับธุรกิจ นโยบาย ค่านิยม
พนักงานที่
วั นธรรมการทํา งาน ความรู ท้ ่ี พ นั ก งานทุ ก คน ได้รบั การอบรม
จํา เป็ นต้ อ งทราบ และได้ รับ การทบทวนตาม
ชั่วโมง
ระยะเวลา
อบรมเ ลี่ย
หลักสูตรเตรียมความ ความรู ท้ ่ีพนักงานจําเป็ นต้องมีเพื่อปฏิบตั ิงานตาม
พนักงานที่
พร้อมขีด
หน้า ที่ ท่ี รบั ผิ ด ชอบได้ต ามเป้ าหมาย สร้างความ ได้รบั การอบรม
ความสามารถหลัก
เข้าใจและตระหนักในผลดีและผลเสียของงานที่รบั
ชั่วโมง
มอบหมาย
อบรมเ ลี่ย
หลักสูตรเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ทํางาน
หลักสูตรพั นา
กั ยภาพด้าน
การบริหาร

ความรู ้ท่ี เพิ่ ม ั ก ยภาพการทํา งาน ทํา ให้เข้า ใจ
พนักงานที่
ปั จจั ย ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ตนเองหรื อ งาน และ ได้รบั การอบรม
ส าม ารถ แ ก้ ไ ข ห รื อ ป รั บ ตั ว ได้ กั บ ส ภ าวะที่
ชั่วโมง
เปลี่ยนแปลงไป เพิ่ม กั ยภาพการบริหารจัดการ
อบรมเ ลี่ย
การบริหาร การเรียนรู ้ การพั นานวัตกรรม และ
พนักงานที่
เทคโนโลยีใหม่ๆ เพิ่ม กั ยภาพการแข่งขัน
ได้รบั การอบรม
ชั่วโมง
อบรมเ ลี่ย

ส่วนที่ ( ) ความรับผิดชอบต่อสังคม

2562
17%

2561
45%

2560
%

57%

44%

97%

49%

12%

8%

9.31
54%
7.26
16%
6.75
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กิจกรรม นักงานประจําปี 2562
บริษัท มีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อนั ดีภายในบริษัท ซ่งช่วย
สร้างสุขภาพกายและใจ ส่งเสริมขวัญกําลังใจดีในการปฏิบตั ิงาน อันจะนําไปสูก่ ารเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท
การเข้าร่วมการแข่งขัน ุตบอล TEMCA CHAMPIONS CUP 2019

กิจกรรมสบสานประเ

ส่วนที่ ( ) ความรับผิดชอบต่อสังคม

ีสงกรานตรดนําขอ รผู้บริ ารเน่อง นวันปี ม่ ท
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กิจกรรมทําบุญบริ ัทประจําปี

กิจกรรมเน่อง น อกาสวันแม่แ ง่ าติ

กิจกรรมท่องเที่ วประจําปี

กิจกรรมงานเลี งสังสรรคปี ม่

ทั งนี บริ ษั ท ยั ง ได้ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพการเงิ น ของ
พนั ก งาน ด้ว ยการจั ด สั ม มนาเพื่ อ ให้ ค วามรู ้ใ นหั ว ข้ อ
“วางแผนการเงิ น รอบด้ าน สร้ างความมั่ ง คั่ ง และ
มั่นคง” โดยมีผูเ้ ชี่ยวชาญมาถ่ายทอดความรู ค้ วามเข้าใจ
ในทางด้านการเงินที่ถูกต้อง และแนวทางวางแผนการเงิน
มี กลยุท ธ์ในการออมเงิน และเตรียมความพร้อ มสําหรับ
การเกษียณอายุตอ่ ไป
ส่วนที่ ( ) ความรับผิดชอบต่อสังคม
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การส่อสารกับ นักงาน
บริษัท ให้ความสําคัญกับการสื่อสารภายในองค์กร เพื่อให้พนักงานได้รบั ทราบนโยบาย แนวทางการปฏิบตั ิงาน
รวมทังข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทํางาน และเข้าใจในเป้าหมายทิ ทางเดียวกัน โดยบริษัท ได้จดั ช่องทางการสื่อสาร
กับพนักงานตามความสําคัญของเรื่องที่จะสื่อสาร ดังนี


การประชุมใหญ่พนักงานประจําปี เมื่อวันที่ มีนาคม
เพื่อเป็ นโอกาสให้ผบู้ ริหารระดับสูงได้ถ่ายทอด
วิสยั ทั น์ พันธกิจ และกลยุทธ์ขององค์กรทังในระยะสันและระยะยาวให้แก่พนักงานทุกระดับ



การสื่อสารโดยตรงจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารถงพนักงานทุกคนผ่าน pplica ion
icial
เดือนละ ครัง เพื่อสร้างความเข้าใจในทิ ทางธุรกิจ การเปลี่ยนแปลง การสร้างแรงบันดาลใจ รวมถงตอกยํา
ค่านิยม วิสยั ทั น์ และนวัตกรรม



การประเมินผล ความผูกพัน ความสุข และความพงพอใจของพนักงานที่มีต่อการทํางาน เพราะบริษัท เชื่อ
ว่าการสร้างความมั่นคงในอาชีพของพนักงาน และการดูแลชีวิตในการทํางานที่ดี มีสขุ ภาพดี มีความสุข เป็ น
ส่วนหน่งในการสร้างประสิทธิ ภาพในการทํางาน ในปี
มีพนักงานตอบแบบประเมินผล จํานวน
คนจากพนักงานทังหมด คน คิดเป็ น
และมีผลการประเมินประจําปี
เท่ากับ
icial cco n เป็ นช่องทางการสื่อสาร
ที่ เชื่ อ มต่ อ กับ พนัก งานได้อ ย่ า งรวดเร็ว นอกเหนื อ จากการ
สื่ อ สารผ่ า นอี เมล์ ระบบเครือ ข่ า ยภายในองค์ก ร ( n ane )
และเว็ปไซต์ของบริษัท


ส่วนที่ ( ) ความรับผิดชอบต่อสังคม
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Smart Environment


การดูแลรัก าสิ่งแวดล้อม

HARN ส่งเสริม ม้ ีการ ้ทรั ากรอ ่างมีประสิทธิ า นทุกกระบวนการของการทํางาน

บริษัท คํานงถงความสําคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน ตังแต่การคัดเลือกผลิตภัณ ท์ ่ีไม่
ทําลายทรัพยากรธรรมชาติและเป็ นมิตรสิ่งแวดล้อม การปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบ
ที่ออกโดยหน่วยงานกํากับดูแล การลดเ ษวัสดุในขบวนการทํางาน การรักษาสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงานใน
สถานที่ทาํ งาน โดยกําหนดมาตรการในการใช้เครื่องปรับอากา ไ แสงสว่าง เครื่องคอมพิวเตอร์โดยคํานงถงประโยชน์
สูงสุดของการใช้งาน เพื่อเป็ นการประหยัดค่าใช้จ่าย และสร้างจิตสํานกในการประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์
ส่วนรวม และสนองนโยบายการประหยัดพลังงานของรั บาล
บริษัท ได้ปรับปรุง คู่มือการอบรม ซ่งใช้อบรมพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัย สภาพแวดล้อมในการทํางาน และ
สิ่งแวดล้อม โดยจัดอบรมให้กบั พนักงานตังแต่เดือนกุมภาพันธ์
เป็ นต้นไป ผลการทดสอบหลังการอบรมเ ลี่ยร้อยละ
และรณรงค์ให้พนักงานทุกคนตระหนักถงการกําจัดขยะอย่างถูกวิธี ผ่านช่องทางการสื่อสารภายใน อาทิ อีเมล์ ,
pplica ion
icial
i i al i na e

บริษัท ให้ความสําคัญของการลดการใช้กระดาษจากกระบวนการทํางาน จงกําหนดมาตรการและวิธีปฏิบตั ิ ดังนี

โดยทุกกิจกรรมดําเนินการสําเร็จ

ส่วนที่ ( ) ความรับผิดชอบต่อสังคม

ในปี 2562 และกําหนดให้เป็ นโครงการที่ปฏิบตั ิตอ่ เนื่องในปี ตอ่ ไป
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Smart Environment


กิจกรรมเ อ่ ประ

นต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม CSR after process)

การร่วม ั นา ุม น รอสังคม

บริษัท เข้าใจถงบทบาทหน้าที่ของการเป็ นสมาชิกที่ดีต่อสังคม โดยได้สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้พนักงานบริษัท ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อเป็ นการตอบแทนสังคมเมื่อ
มีโอกาสในงบประมาณที่เหมาะสม
1) กิจกรรมสมทบทุนเ อ่ เดกด้อ อกาสมูลนิธิบ้านนกขมิน

2) กิจกรรม “ปั นปั ญญา” สมทบทุนการ ก า ก้ ับนักเรี นทุนมูลนิธิ ุว ั น

3) ครงการ “คนละกล่อง” เ อ่ นํา ปรี เคิลเปนแผ่น ลังคามอบ ม้ ูลนิธิอาสาเ อ่ น ง่ า

ส่วนที่ ( ) ความรับผิดชอบต่อสังคม

าม าก
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11. การควบคุม า นและการบริ ารจัดการความเสี่ ง
คณะกรรมการบริษั ท มอบหมายให้ค ณะกรรมการตรวจสอบเป็ น ผู้ส อบทานความเหมาะสม และความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดให้มีขน เพื่อให้ม่ นั ใจได้ว่าบริษัท มีระบบการควบคุมภายในและการ
ติดตามดูแลการดําเนินงานให้เป็ นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมายและข้อกําหนดที่สอดคล้องกับแนวทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเท ไทย (ตลท ) และ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก ล ต )
และระบบการควบคุม ภายในตามมาตร านสากลของ e ommi ee o pon o in
ani a ion o ea a
ommi ion (
) คณะกรรมการบริษัทได้กาํ หนดให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ
บริษัท และรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปี ละ ครัง โดยมีการเปิ ดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจําปี (แบบ 56- ) และรายงานประจําปี ของบริษัท (แบบ 56- )
คณะกรรมการตรวจสอบได้ส อบทานระบบการควบคุม ภายใน และการบริห ารความเสี่ ยงอย่ างต่อ เนื่ อ ง รวมถงการ
พิจารณาผลการตรวจสอบภายใน และการแสดงความเห็นของผูส้ อบบัญชีเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท ที่
เพียงพอเหมาะสม และรายงานผลการปฏิบตั ิงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็ นประจํารายไตรมาส

ส่วนที่ 2 ( ) การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
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12.

รา การระ ว่างกัน

12.1 รา อ่ บุคคลและนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแ ้ง
12.1.1 บุคคลและนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแ ้งกับบริ ัท
บริษัท มีการทํารายการระหว่างกันกับบุคคลและนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ง ที่สามารถสรุปความสัมพันธ์ได้ดงั นี (ข้อมูลการถือหุน้ แสดง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแ ้ง
1. a n ie nam o
จัดตังที่ประเท เวียดนาม

ลัก ะการประกอบธุรกิจ
ลัก
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับจําหน่ายอุปกรณ์ บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่ บริษัท ถือหุน้ ร้อยละ 100
การพิมพ์

ะความสัม ันธ

2. บริ ษั ท หาญ เอ็ น ยิ เ นี ย ริ่ ง จํ า กั ด ประกอบธุ ร กิ จ ให้เช่ า ทรัพ ย์สิ น ได้แ ก่ 2.1 มีผถู้ ือหุน้ ร่วมกันกับบริษัท ได้แก่
(“หาญเอ็นยิเนียริ่ง )
พืนที่สาํ นักงาน และคลังสินค้า
นางสิรมิ า เอี่ยมสกุลรัตน์ ถือหุน้ ในบริษัท ร้อยละ 14.41 และถือหุน้ ในหาญเอ็นยิเนียริ่งร้อยละ

ของทุนชําระแล้วของหาญเอ็นยิเนียริ่ง

นายเจน ชาญณรงค์ (น้องชายของนางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์) ถือหุน้ ในบริษัท ร้อยละ 12.37 และถือหุน้ ในหาญเอ็นยิเนี ยริ่ง ร้อยละ
ของทุนชําระแล้วของหาญเอ็นยิเนียริ่ง
1.1.3 นางสาวนพพร ชาญณรงค์ (น้องสาวของนางสิรมิ า เอี่ยมสกุลรัตน์) ถือหุน้ ในบริษัท ร้อยละ 4.52 และถือหุน้ ในหาญเอ็นยิเนียริ่ง ร้อยละ
ของทุนชําระแล้วของหาญเอ็นยิเนียริ่ง
1.1.4 นางประยูร รี ชาญณรงค์ (มารดาของบุคคลตาม 1.1.1 ถง 1.1.3 ) เป็ นผูร้ บั ผลประโยชน์สดุ ท้ายของ ice o le imi e (“กองทุน ไนซ์ โน
เบิล”) ซ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในบริษัท ร้อยละ 0.13 และคุณประยูร รีถือหุน้ ในหาญเอ็นยิเนียริ่งร้อยละ
ของทุนชําระแล้วของหาญเอ็นยิเนียริ่ง
2.2 มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท ได้แก่
1.2.1 นางสิรมิ า เอี่ยมสกุลรัตน์
นายเจน ชาญณรงค์
3. บริษัท พระบริบาล จํากัด
( พระบริบาล )

ประกอบธุรกิจให้เช่าทรัพย์สิน ได้แก่
พืนที่คลังสินค้า

1.1 มีผถู้ ือหุน้ ร่วมกันบริษัท ได้แก่
1.1.1 นางสิรมิ า เอี่ยมสกุลรัตน์ ถือหุน้ ในบริษัท ร้อยละ 14.41 และถือหุน้ ในพระบริบาลร้อยละ 99.99 ของทุนชําระแล้วของพระบริบาล
1.1.2 นายเจน ชาญณรงค์ (น้องชายของนางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์) ถือหุน้ ในบริษัท ร้อยละ
ของทุนชําระแล้วของพระบริบาล

และถือหุน้ ในพระบริบาล ร้อยละ 0.005

1.2 มีกรรมการร่วมกันบริษัท ได้แก่
1.2.1 นางสิรมิ า เอี่ยมสกุลรัตน์
นายเจน ชาญณรงค์

ส่วนที่ 2 (12) รายการระหว่างกัน
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บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแ ้ง
4. นายเจน ชาญณรงค์
5. บริษัท ทรูเว (ประเท ไทย) จํากัด

ลัก

ะการประกอบธุรกิจ

ลัก ะความสัม ันธ
นายเจน ชาญณรงค์ เป็ นน้องชายของนางสิรมิ า เอี่ยมสกุลรัตน์ และเป็ นกรรมการบริษัท โดยที่นายเจน ถือหุน้ ในบริษัท ร้อยละ 12.73

พั นาระบบสารสนเท และโครงสร้าง
พืน านทางด้านเทคโนโลยี (
n a c e ol ion ) ระบบ
จัดการควบคุมอาคารอัจ ริยะและการ
บริหารงานขององค์กร ( ma il in
an pe a ion ana emen ) งาน
บริการให้คาํ ปรกษาทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเท ( on l in e ice )

เป็ นบุคคลในครอบครัวเดียวกับกรรมการ โดยนางสาวสุภาพร เธียรวุ ิ (น้องสาวของนายสุพจน์ เธียรวุ ิ) เป็ นกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามของบริษัท
ทรูเว (ประเท ไทย) จํากัด

12.1.2 สรุ ปรา ละเอี ดรา การระ ว่างกันกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแ ้งทางผลประ

นทีเ่ กิดขน นปี 2562

บริษัท มีการทํารายการระหว่างกันกับบุคคลและนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ง ซ่งสามารถสรุปความสัมพันธ์ ได้ดงั นี
ตาราง 12.1.2.1 รา ละเอี ดรา การระ ว่างกันของบริ ัท กับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแ ้งทางผลประ นทีเ่ กิดขน นปี 2562
บุคคลทีอ่ าจมี
ความขัดแ ้ง

1. บริษัท หาญ เวียดนาม จํากัด
( บริษัทย่อย )
2. บริษัท หาญ เอ็นยิเนียริ่ง จํากัด
( หาญเอ็นยิเนียริ่ง )

ส่วนที่ 2 (12) รายการระหว่างกัน

ลัก

ะรา การ

รายการขายระหว่างกัน
- รายได้จากการขาย
- ลูกหนีการค้า
บริษัท เช่าสํานักงานจาก
หาญเอ็นยิเนียริ่ง
- ค่าเช่าอาคารสํานักงาน
- เจ้าหนีอื่น

รอบปี สินสุดวันที่
31 ธันวาคม 2562
( น่ว : บาท)
3

ความจําเปนและความสมเ ตุสมผลของรา การ

รายการขายสินค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์การพิมพ์ เงื่อนไขการขาย
ตัวแทนจําหน่ายโดยทั่วไป

an o และกําหนดราคาขายตามนโยบายขายให้แก่ลูกค้าที่เป็ น

สัญญาเช่าอาคารสํานักงาน
1. บริษัท ตกลงเช่าและจ่ายค่าเช่าอาคารสํานักงานเลขที่ 19/7- ซอย นู ย์วิจยั ถนนพระราม แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ
พืนที่รวม
ตารางเมตร ในอัตราค่าเช่า บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน หรือเท่ากับ
บาทต่อเดือนระยะเวลาตาม
สัญญาเช่าตังแต่วนั ที่ ม.ค
- พ.ย
- 2. บริษั ท ตกลงเช่าและจ่ายค่าเช่ าอาคารสํานักงานเลขที่ 19/17- ซอย ูน ย์วิจัย ถนนพระราม แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุ งเทพ พืนที่รวม
ตารางเมตร ในอัตราค่าเช่า บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน หรือเท่ากับ
บาทต่อเดื อน
ระยะเวลาตามสัญญาเช่าตังแต่วนั ที่ ม.ค
- 30 มิ.ย
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บุคคลทีอ่ าจมี
ความขัดแ ้ง

ลัก

ะรา การ

รอบปี สินสุดวันที่
31 ธันวาคม 2562
( น่ว : บาท)

ความจําเปนและความสมเ ตุสมผลของรา การ

โดยราคาดังกล่าวเป็ นอัตราค่าเช่าที่ใกล้เคียงเมื่อเทียบกับราคาตลาดของการเช่าพืนที่อาคารสํานักงานที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกัน และอยูใ่ น
ละแวกใกล้เคียงกัน ซ่งมีราคาค่าเช่าประมาณ - บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน
การกําหนดราคา ราคาตลาด โดยอัตราค่าเช่าสามารถเทียบเคียงได้กบั ราคาค่าเช่าของพืนที่ในบริเวณใกล้เคียง
แนวโน้มรายการในอนาคต เป็ นรายการที่ยงั คงมีตอ่ เนื่องและเป็ นไปตามสัญญาเช่าอาคาร
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็ นการเช่าพืนที่อาคารสํานักงาน รายการดังกล่าวมีความจําเป็ นเพื่อใช้ในการ
ประกอบธุรกิจของบริษัท และใช้เป็ นที่ตงสํ
ั านักงานของบริษัท อีกทังอัตราค่าเช่ามีความเหมาะสมโดยสามารถเทียบเคียงได้กบั ราคาค่า
เช่าของพืนที่ในบริเวณใกล้เคียง
บริษัท รับโอน
ผลประโยชน์พนักงานจาก
หาญเอ็นยิเนียริ่ง
- ลูกหนีอื่น
- ภาระผู กพั นผลประโยขน์
พนักงาน

3. บริษัท พระบริบาล จํากัด
( พระบริบาล )

ส่วนที่ 2 (12) รายการระหว่างกัน

บริษัท เช่าคลังสินค้าจาก
พระบริบาล
- ค่าเช่าอาคารสํานักงาน
- เจ้าหนีอื่น

ในปี
บริษัท มีการปรับโครงสร้างบุคคลากรของบริษัท โดยการรับโอนพนักงานจากหาญเอ็นยิเนียริ่งมาเป็ นพนักงานของบริษัท
โดยมี ก ารทําสัญ ญาโอนทรัพ ย์สิ น พนัก งานระหว่างกัน โดยบริษั ท ตกลงนับ ระยะเวลาการทํางานต่ อ เนื่ อ งตามกฏหมายแรงงาน
นอกจากนี บริษั ท ยังรับโอนสิ ทธิและภาระผูกพันของพนักงานทังหมด โดยหาญเอ็น ยิเนี ยริ่งตกลงยอมรับภาระผูกพัน ผลประโยชน์
พนักงานในช่วงที่เป็ นพนักงานของหาญเอ็นยิเนียริ่ง จนถงวันที่โอนย้ายมาที่บริษัท
จากการซือและรับโอนกิจการทังหมดของบริษัท ชิลแมทช์ จํากัดและบริษัทย่อย เมื่อวันที่ 29 พ จิกายน 2559 มีผลทําให้บริษ้ท เข้ารับ
ช่วงสิทธิในลูกหนีผลประโยชน์พนักงานของบริษัท หาญ เอ็นยิเนียริ่ง จํากัดเพิ่มเติมอีกจํานวนหน่งและเงื่อนไขการรับโอนพนักงานเป็ น
แบบเดียวกันกับรายการในวรรคก่อน
การกําหนดราคา ราคาตามรายงานการประเมินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานโดยผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระ
แนวโน้มรายการในอนาคต เป็ นรายการต่อเนื่อง เนื่องจากบริษัท ต้องมีการบันทกการเปลี่ยนแปลงของผลประโยชน์พนักงานที่มีการ
เปลี่ยนแปลงทุกปี ตามเงื่อนไขการคํานวณรายการ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเกิดจากการปรับโครงสร้างบุคคลากรของบริษัท ทําให้มีการรับโอนภาระผูกพัน
และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานของหาญเอ็นยิเนียริ่งมาเป็ นของบริษัท ซ่งถือเป็ นรายการที่สมเหตุสมผล
สัญญาเช่าอาคารคลังสินค้า
บริษัท ตกลงจ่ายค่าเช่าพืนที่อาคารคลังสินค้าและชันเก็บสินค้าให้กบั พระบริบาล เพื่อเป็ นอาคารเก็บสินค้า โรง ิ วเตอร์และแปรสภาพ
ลานจัดเตรียมและขนถ่ายสินค้าและที่ทาํ การสํานักงาน รวมพืนที่เช่าเท่ากับ
ตารางเมตร โดยจ่ายชําระค่าเช่าเป็ นรายเดือนเดือนละ
บาท ภายหลังการรับโอนบรรดาสิทธิและหน้าที่ภายใต้สญ
ั ญาที่โอนที่เกิดขน ให้มีผลตังแต่วนั ที่ สิงหาคม 2561 ถงวันที่
ธันวาคม 2565 โดยรายการนีได้รบั การอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที่
เมื่อวันที่ ส ค 2561
การกําหนดราคา ราคาตลาด โดยอัตราค่าเช่าสามารถเทียบเคียงได้กบั ราคาค่าเช่าของพืนที่ในบริเวณใกล้เคียง
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บุคคลทีอ่ าจมี
ความขัดแ ้ง

ลัก

ะรา การ

รอบปี สินสุดวันที่
31 ธันวาคม 2562
( น่ว : บาท)

ความจําเปนและความสมเ ตุสมผลของรา การ

แนวโน้มรายการในอนาคต: เป็ นรายการที่ยงั คงมีตอ่ เนื่องและเป็ นไปตามสัญญาเช่าอาคารสํานักงาน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็ นการเช่าพืนที่อาคารคลังสินค้า โดยมีความจําเป็ นเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ
ของบริษัท และอัตราค่าเช่ามีความเหมาะสมโดยค่าเช่าสามารถเทียบเคียงได้กบั ราคาค่าเช่าของพืนที่ในบริเวณใกล้เคียง
4. นายเจน ชาญณรงค์

5. บริษัท ทรูเว
จํากัด

บริษัท เช่าสํานักงานจาก
นายเจน ชาญณรงค์
- ค่าเช่าอาคารสํานักงาน
- เจ้าหนีอื่น

(ประเท ไทย) บริษัท ได้ซือ
- คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
- เงินมัดจําจ่าย
- เจ้าหนีอื่น

ส่วนที่ 2 (12) รายการระหว่างกัน

สัญญาเช่าอาคารสํานักงาน
บริษัทตกลงเช่าและจ่ายชําระค่าเช่าพืนที่อาคารสํานักงาน ชันที่ 2- ของอาคารเลขที่
ซอย นู ย์วิจยั ถนนพระราม กรุงเทพ ให้กบั
นายเจน ชาญณรงค์ โดยจ่ายเป็ นรายเดือนเดือนละ
บาท มีระยะเวลาเช่าตังแต่วนั ที่ มกราคม
ถงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2563
- การกําหนดราคา ราคาตลาด โดยอัตราค่าเช่าสามารถเทียบเคียงได้กบั ราคาค่าเช่าของพืนที่ในบริเวณใกล้เคียง
แนวโน้มรายการในอนาคต เป็ นรายการที่ยงั คงมีตอ่ เนื่องและเป็ นไปตามสัญญาเช่าอาคารสํานักงาน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็ นการเช่าพืนที่อาคารสํานักงาน โดยมีความจําเป็ นเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ
ของบริษัท และใช้เป็ นที่ตงสํ
ั านักงานของบริษัท อีกทังอัตราค่าเช่ามีความเหมาะสมโดยค่าเช่าสามารถเทียบเคียงได้กบั ราคาค่าเช่าของ
พืนที่ในบริเวณใกล้เคียง
บริษัท ซือ i e all ใหม่ทดแทนชุดที่จะหมดอายุในเดือนสิงหาคม
โดยสามารถเชื่อมต่อ
กับอุปกรณ์เก่าที่คลังสินค้าได้
และรองรับ e ice lien ต่าง ๆ ที่เชื่อมต่อใช้งาน อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ตงโตะ
ั
o e oo e e e
o lie ประมาณ
527 ni โดยบริ ษั ท เลื อ กใช้รุ่ น a c a
และได้มี ก ารคั ด เลื อ กผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร ราย คื อ i n e p i e o p
( e o p) บ ทรู เว (ประเท ไทย) และบ ภัทร โปรเกรส ซ่งบริษัท ได้เลือกบริษัท ทรู เว (ประเท ไทย) จํากัด มูลค่า
บาท ยังไม่รวมค่าบํารุงรักษาปี ท่ี และ
เหตุผลการเข้าทํารายการ เพื่อรองรับการใช้งานที่มากขนของ e ice lien อันเนื่องจากแผนการนําระบบเทคโนโลยีดิจิทลั มาช่วยให้
งานมีประสิทธิภาพมากขน รวมถงสามารถนําไปใช้กบั ระบบใหม่ท่ตี ิดตังในสํานักงานแห่งใหม่ได้อีกด้วย
บริษัท ซือซอ ท์แวร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์รวมค่าติดตังเพื่อติดตังที่สาํ นักงานแห่งใหม่ ซ่งปั จจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้าง และได้
จ่ายเงินมัดจําของงวดที่ 1 และ 2 แล้ว
การกําหนดราคา ราคาที่ตกลงร่วมกัน
แนวโน้มรายการในอนาคต รายการดังกล่าวอาจมีตอ่ เนื่องในอนาคตตามความจําเป็ น โดยจะเป็ นไปตามหลักเกณ ก์ ารซือทรัพย์สินของบริษัท
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็ นรายการซือสินทรัพย์เพื่อใช้ในการดําเนินธุรกิจปกติ โดยเป็ นรายการที่มีความ
ชัดเจน สมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท
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12.2 ความจําเปนและความสมเ ตุสมผลของรา การระ ว่างกัน
ในปี 2562 บริษัท มีการทํารายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหลายรายการ ซ่งการทํารายการดังกล่าวมี
ความจําเป็ นและสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็ นการดําเนินธุรกิจตามปกติ สนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีการกําหนดราคา
ของทํารายการต่างๆ ที่เป็ นราคาตลาดหรือราคายุติธรรมเทียบเคียงได้กับการทํารายการกับบุคคลภายนอกอื่น และสําหรับ
รายการลูกหนีผลประโยชน์พนักงานได้อา้ งอิงกับการประเมินมูลค่าผลประโยชน์พนักงานของนักคณิ ต าสตร์ประกันภัย
( c a ) ซ่งการทํารายการระหว่างกันต่างๆ ที่ผ่านมาล้วนมีความสมเหตุสมผลและมีราคาที่ยตุ ิธรรม
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นแล้ว มีความเห็นว่ามีความจําเป็ นและ
สมเหตุสมผล ตลอดจนเป็ นประโยชน์ตอ่ บริษัท (สามารถดูรายละเอียดของแต่ละรายการได้ในตาราง ตาราง
)
12.3

มาตรการ รอขันตอนการอนุมัตกิ ารทํารา การระ ว่างกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 15 พ ษภาคม 2557 ได้มีมติกาํ หนดนโยบายและขันตอน
การอนุมตั ิรายการระหว่างกันของบริษัท กับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต อาทิ ผูถ้ ื อหุน้ ใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม บุคคลที่เกี่ ยวโยงกัน หรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น โดยบริษัท จะปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับประกา
คําสั่งหรือข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเท ไทยที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมถงการปฏิบตั ิตามข้อกําหนดที่เกี่ยวกับการเปิ ดเผย
ข้อมูลการทํารายการเกี่ยวโยงกันของบริษัท ตามมาตร านการบัญชีและมาตร านการรายงานทางการเงิน ที่กาํ หนดโดย
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทังนี ผูท้ ่ีอาจมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสียในการทํารายการ
จะไม่สามารถมีสว่ นร่วมหรือไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมตั ิรายการดังกล่าวได้
ในกรณี ท่ี กฎหมายกําหนดให้ตอ้ งได้รบั อนุมัติการเข้าทํารายการระหว่างกันจากคณะกรรมการบริษั ท หรือที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท บริษัท จะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณา และให้ความเห็น
เกี่ยวกับความจําเป็ นในการทํารายการและความสมเหตุสมผลของรายการนันๆ
ทังนี การทํารายการระหว่างกันที่เป็ นรายการทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป และการทํารายการทางการค้าที่
ไม่เป็ นเงื่อนไขการค้าทั่วไป หรือธุรกรรมอื่นๆ ให้มีหลักการดังนี
การทํารา การทางการค้าทีม่ เี งอ่ น ขการค้าทั่ว ป
การทํารายการที่เป็ นรายการทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปที่เกิดขนระหว่างบริษัท กับ บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัท ได้กาํ หนดกรอบการทํา
รายการดังกล่าว ซ่งได้ถูกพิจารณาและให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบผ่านการพิจารณาอนุมตั ิเป็ นหลักการ
จากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยเมื่อมีการทําธุรกรรมดังกล่าวฝ่ ายจัดการของบริษัท สามารถอนุมตั ิการทําธุรกรรมได้ โดย
ทําธุรกรรมในรายการดังกล่าวจะต้องมีขอ้ ตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญ ูชนพงกระทํากับคู่สัญญาทั่วไปใน
สถานการณ์เดียวกัน ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าที่ปรา จากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง ( m en a i ) และจะต้องเป็ นรายการทางการค้าที่บริษัท กระทําเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ หรือเป็ น
รายการทางการค้าซ่งบริษัทที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันกับบริษัท มักกระทําเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทตน ซ่งมีราคาและ
เงื่อนไขที่เป็ นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ซ่งรวมถงเงื่อนไขทางการค้า ดังต่อไปนี
ส่วนที่ ( ) รายการระหว่างกัน
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1. ราคาและเงื่อนไขที่บริษัท ได้รบั หรือให้กบั บุคคลทั่วไป
2. ราคาและเงื่อนไขที่บคุ คลที่เกี่ยวโยงกันให้กบั บุคคลทั่วไป
3. ราคาและเงื่อนไขที่บริษัท สามารถแสดงได้ว่าผูป้ ระกอบธุรกิจในลักษณะทํานองเดียวกับบริษัท ให้กับ
บุคคลทั่วไป
ทังนี เมื่อมีการทําธุรกรรมที่มีขอ้ ตกลงทางการค้าที่เป็ น m en
a i ใดๆ ดังกล่าวข้างต้น ฝ่ ายจัดการ
ของบริษัท จะเป็ นผูพ้ ิจารณาตัดสินใจ ซ่งภายหลังจากที่ฝ่ายจัดการพิจารณาอนุมัติแล้ว จะจัดทํารายงานสรุ ปการทํา
ธุรกรรมรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบรายการ ในกรณีท่ีกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการบริษัทพบว่า มีการดําเนินการที่ไม่เป็ นไปตามนโยบายที่กาํ หนดไว้ คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันดําเนินการเพื่อหาทางแก้ไขต่อไป
การทํารา การทางการค้าที่ ม่เปนเงอ่ น ขการค้าทั่ว ป รอการทําธุรกรรมอ่น
การทํารายการทางการค้าที่ไม่เป็ นเงื่อนไขการค้าทั่วไป หรือการทําธุรกรรมอื่นๆ ที่เกิดขนระหว่างบริษัท กับ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัท
จะต้องเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจําเป็ นและความเหมาะสมในการเข้าทํา
รายการ ตลอดจนความเหมาะสมด้านราคาและเงื่อนไขในการเข้าทํารายการนันๆ และมีการเปรียบเทียบกับราคาที่ทาํ กับ
บุคคลภายนอกหรือราคาตลาด ก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษั ท และ หรือที่ ป ระชุมผูถ้ ื อหุน้ (แล้วแต่กรณี ) เพื่ อ
พิจารณาอนุมัติต่อไป ในกรณี ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ ไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจ
เกิดขน บริษัท จะให้ผเู้ ชี่ยวชาญอิสระ หรือผูส้ อบบัญชีของบริษัท เป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว
เพื่อนําไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และ หรือ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ (แล้วแต่
กรณี) ซ่งผูท้ ่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสียในการทํารายการ จะไม่สามารถมีส่วนร่วมหรือไม่มีสิทธิ
ออกเสียงในการอนุมตั ิการทํารายการระหว่างกันดังกล่าว
ทังนี บริษัท จะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รบั การตรวจสอบจากผูส้ อบ
บัญชีของบริษัท แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ของบริษัท (แบบ 56- ) และรายงานประจําปี (แบบ 56- )
12.4 น บา รอแนว น้มการทํารา การระ ว่างกัน นอนาคต
บริษัท คาดว่ารายการระหว่างกันที่เกิดจากการประกอบธุรกิจปกติและสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท เช่น การ
เช่าพืนที่อาคารเพื่อใช้เป็ นที่ตงสํ
ั านักงาน และการเช่าอาคารคลังสินค้า รวมถงสิทธิเรียกร้องในภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงานจะยังคงมีอยู่ต่อไป สําหรับรายการระหว่างกันที่ยังคงมีต่อไป หรืออาจเกิดขนใหม่ในอนาคตจะมีการกําหนด
นโยบายการคิดราคาระหว่างกันอย่างชัดเจน ตามราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม เป็ นธรรม และไม่ก่อให้เกิ ดการ
ถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทังคํานงถงผลประโยชน์ของบริษัท และบริษัทย่อยเป็ นสําคัญ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ จะ
สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการระหว่างกันที่เป็ นรายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติเป็ นรายไตรมาส
ทังนี รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขนในอนาคตนัน คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกา คําสั่ง หรือข้อกําหนดคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเท ไทย รวมถงการปฏิบตั ิตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทํารายการเกี่ยวโยงกันของ
บริษัท หรือบริษัทย่อยตามมาตร านการบัญชีและมาตร านการรายงานทางการเงิน ที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ใน
พระบรมราชูปถัมภ์
ส่วนที่ ( ) รายการระหว่างกัน
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ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

ส่วนที่ 3 านะการเงินและผลการดําเนินงาน
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ส่วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ข้อมูลทางการเงินทีส่ าํ คัญ
งบการเงิน
13.1
ปี
2559
2560
2561
2562
13.2

ผู้สอบบัญ ีของบริ ัท
่อผู้สอบบัญ ี
นายชวาลา
นายธนะวุ ิ
นายธนะวุ ิ
นายธนะวุ ิ

เทียนประเสริ
พิบลู ย์สวัสดิ
พิบลู ย์สวัสดิ
พิบลู ย์สวัสดิ

ผู้สอบบัญ ี
บริ ัทผู้สอบบัญ ี
รับอนุญาตเลขที่
กิจ
4301
บริษัท ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยย สอบบัญชี จํากัด
6699
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
6699
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
6699
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด

สรุ ปรา งานการสอบบัญ ี

งบการเงินสํา รับปี
ตรวจสอบโดย นายชวาลา เทียนประเสริ กิจ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน
4301 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยย สอบบัญ ชี จํากัด ซ่งเป็ นผูส้ อบบัญ ชีท่ีได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน
ก ล ต ได้แสดงความเห็นว่า งบการเงินของบริษั ท ได้แสดง านะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด
สําหรับสินสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญ ตามมาตร านการรายงานทางการเงิน และได้ระบุเรื่อง
สําคัญ ในการตรวจสอบ ( e
i a e ) เกี่ยวกับ การรับรู ร้ ายได้จากการขาย ว่าบริษัท มีรายได้จากส่วนงานที่
สําคัญ กลุ่มผลิ ตภัณ ์ ได้แก่ ผลิตภัณ ์ระบบดับ เพลิ งและโครงการ ผลิตภัณ ์ระบบสุข าภิบาลและปรับอากา
ผลิตภัณ ร์ ะบบทําความเย็น และผลิตภัณ ร์ ะบบการพิมพ์ดิจิทลั ซ่งได้รบั รู ร้ ายการถูกต้องและครบถ้วนตามมาตร าน
การรายงานทางการเงิน และ การซือและรับโอนกิจการทังหมดของบริษัท ชิลแมทช์ จํากัดและบริษัทย่อย ภายใต้เกณ ์
การโอนกิ จการทังหมด ( n i e ine an e ) โดยการออกหุน้ สามัญ เพิ่มทุนเป็ นค่าตอบแทนการซือและรับ โอน
กิจการทังหมดของบริษัทดังกล่าว โดยไม่ได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในเรื่องดังกล่าว
งบการเงินสํา รับปี
ถง 2562 ตรวจสอบโดย นายธนะวุ ิ พิบูลย์สวัสดิ ผูส้ อบบัญ ชีรบั อนุญ าต เลข
ทะเบียน 6699 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด ซ่งเป็ นผูส้ อบบัญชีที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก ล ต ได้
แสดงความเห็น ว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเ พาะของบริษัท ได้แสดง านะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และ
กระแสเงินสด สําหรับปี สนสุ
ิ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตร านการรายงานทางการเงิน และ
ได้ระบุเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ( e
i a e ) เกี่ยวกับ การรับรู ร้ ายได้จากการขายและบริการ ว่าบริษัท มี
รายได้จากส่วนงานที่สาํ คัญ กลุ่มผลิตภัณ ์ ได้แก่ ผลิตภัณ ร์ ะบบดับเพลิงและโครงการ ผลิตภัณ ร์ ะบบสุขาภิบาล
และปรับอากา ผลิตภัณ ร์ ะบบทําความเย็น และผลิตภัณ ร์ ะบบการพิมพ์ดิจิทลั ซ่งแต่ละกลุ่มผลิตภัณ ม์ ีขอ้ ตกลง
และเงื่อนไขการขายและการกําหนดราคาที่แตกต่างกัน รวมทังรายได้จากการให้บริการตามสัญญาโครงการติดตังระบบ
ดับเพลิง อา ยั การประมาณการผลการปฏิบตั ิตามภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามสัญญามีผลกระทบต่อรายได้ท่ีกลุ่มบริษัทรับรู ้
ตลอดช่วงเวลาหน่ง ซ่งต้องรับรูร้ ายได้ตามระดับความก้าวหน้าของการปฏิบตั ิตามภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิให้แล้วเสร็จ ซ่งผูส้ อบ
ได้ตอบสนองความเสี่ยงโดยการทําความเข้าใจและทดสอบขันตอนการปฏิบตั ิงานและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับ
การรับรู ร้ ายได้ สอบทานการออกแบบและการปฏิบตั ิตามการควบคุมภายในเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว การตรวจสอบเนือหา
ส่วนที่ 3 (13) ข้อมูลทางการเงินที่สาํ คัญ
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สาระของข้อ ตกลงและเงื่อ นไขของสัญ ญาขายและบริการที่เกิดขนระหว่างปี และช่วงใกล้วนั สินรอบระยะเวลาบัญ ชี
ตรวจสอบใบลดหนีที่บริษัทออกภายหลังวันสินปี วิเคราะห์เปรียบเทียบและการทดสอบรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับรายได้
จากการขายและบริการ
นอกจากนี บริษัท ได้ทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมจากการซือและรับโอนกิจการทังหมดของบริษัท ชิล
แมทช์ จํากัดและบริษัทย่อย ภายใต้เกณ ก์ ารโอนกิจการทังหมด ( n i e ine an e ) การทดสอบการด้อยค่านัน
มี นัยสําคัญ ต่อการตรวจสอบ เนื่ องจากจํานวนเงิน ดังกล่าวเป็ น จํานวนเงิน ที่ มีสาระสําคัญ ต่องบการเงิน ขันตอนการ
ทดสอบการด้อยค่าโดยผูบ้ ริหารมีความซับซ้อนและต้องใช้ดลุ ยพินิจในการตังสมมติ านโดยเ พาะอย่างยิ่งการประมาณ
กระแสเงินสดรับและจ่ายในอนาคตที่คาดว่าจะได้รบั จากการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องของหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงิน
สด และการใช้อัตราคิดลดที่เหมาะสม ซ่งข้อสมมติ านดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาวะเ รษ กิจและสภาพ
การตลาดในอนาคตได้ ซ่งบริษัท ได้เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีและข้อสมมติ านที่สาํ คัญไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินอย่างครบถ้วนแล้ว ซ่งผูส้ อบบัญชีได้ตอบสนองความเสี่ยงโดยการพิจารณาความสมเหตุสมผลของข้อ
สมมติ านและวิธีการที่ผบู้ ริหารใช้ในการคํานวณประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รบั การตรวจสอบ
หลัก านสนับสนุนซ่งแสดงถงประมาณการที่ดีท่ีสดุ ของฝ่ ายบริหาร โดยเ พาะเรื่องการคาดการณ์การเติบโตของรายได้
กําไรขันต้น และกําไรจากการเดินงานของส่วนงาน การใช้อตั ราคิดลดที่เหมาะสมเพื่อคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต การ
ทดสอบการคํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั รวมทังการให้ความสําคัญกับความเพียงพอของการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้อ
สมมติ านซ่งส่งผลกระทบต่อผลการทดสอบการด้อยค่าที่อ่อนไหวมากที่สดุ และมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญที่สดุ ต่อการ
กําหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนของค่าความนิยม
13.3

ตารางสรุ ปงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงินของบริ ัท
งบแสดงฐานะการเงิ น

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุ นเวี ยน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัวคราว
�
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อ�นื
ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าการเงิน ส่วนทีถ� งึ กําหนดชําระภายในหนึ�งปี
มูลค่างานทีท� าํ เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น
รวมสิ นทรัพย์หมุ นเวี ยน

ส่วนที่ 3 (13) ข้อมูลทางการเงินที่สาํ คัญ

วันที่

ธันวาคม

ปี 2562
ตรวจสอบ
ล้ านบาท
%

– 2562
งบการเงิ นรวม
ณ วันที� 31 ธันวาคม
ปี 2561
ตรวจสอบ
ล้ านบาท
%

ปี 2560
ตรวจสอบ
ล้ านบาท
%

127.10
124.48
316.11

8.0%
7.8%
19.8%

29.31
167.43
284.53

1.9%
10.8%
18.4%

41.96
199.12
274.84

2.9%
13.7%
18.9%

6.84
9.57
305.04
0.73
889.87

0.4%
0.6%
19.1%
0.0%
55.7%

11.80
11.42
304.44
0.48
809.41

0.8%
0.7%
19.7%
0.0%
52.3%

8.78
11.88
291.27
0.91
828.76

0.6%
0.8%
20.0%
0.1%
56.9%
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งบแสดงฐานะการเงิ น

สิ นทรัพย์ไม่ หมุ นเวี ยน
เงินลงทุนทัวไป
�
ลูกหนี�ระยะยาวภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน
ทีด� นิ และอุปกรณ์
ค่าความนิยม
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุ นเวี ยน
รวมสิ นทรัพย์
หนี� สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี� สินหมุ นเวี ยน
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อ�นื
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ประมาณการหนี�สินระยะสัน�
หนี�สินหมุนเวียนอื�น
รวมหนี� สินหมุ นเวี ยน
หนี� สินไม่ หมุ นเวี ยน
หนี�สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น
รวมหนี� สินไม่ หมุ นเวี ยน
รวมหนี� สิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีอ� อกและชําระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื�นของส่วนของผูถ้ อื หุน้
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี� สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนที่ 3 (13) ข้อมูลทางการเงินที่สาํ คัญ

ปี 2562
ตรวจสอบ
ล้ านบาท
%

งบการเงิ นรวม
ณ วันที� 31 ธันวาคม
ปี 2561
ตรวจสอบ
ล้ านบาท
%

ปี 2560
ตรวจสอบ
ล้ านบาท
%

0.24
7.99
229.97
30.67
334.67
58.28
20.95
23.67
706.44
1,596.31

0.0%
0.5%
14.4%
1.9%
21.0%
3.7%
1.3%
1.5%
44.3%
100.0%

0.24
21.13
231.82
32.68
334.67
73.18
23.98
21.48
739.18
1,548.59

0.0%
1.4%
15.0%
2.1%
21.6%
4.7%
1.5%
1.4%
47.7%
100.0%

0.24
10.47
150.47
334.67
88.08
27.30
17.35
628.58
1,457.34

0.0%
0.7%
0.0%
10.3%
23.0%
6.0%
1.9%
1.2%
43.1%
100.0%

194.40
21.18
1.46
6.55
223.59

12.2%
1.3%
0.1%
0.4%
14.0%

210.18
16.07
0.38
6.27
232.90

13.6%
1.0%
0.0%
0.4%
15.0%

174.48
17.47
5.81
197.76

12.0%
1.2%
0.0%
0.4%
13.6%

2.17
25.51
23.36
51.04
274.63

0.1%
1.6%
1.5%
3.2%
17.2%

9.74
16.67
22.07
48.48
281.38

0.6%
1.1%
1.4%
3.1%
18.2%

13.45
14.90
16.55
44.90
242.66

0.9%
1.0%
1.1%
3.1%
16.7%

292.25
292.25
776.42

18.3%
18.3%
48.6%

292.25
292.25
776.42

18.9%
18.9%
50.1%

292.25
292.25
776.42

20.1%
20.1%
53.3%

29.23
1.8%
223.82
14.0%
(0.05)
0.0%
1,321.67
82.8%
1,596.30 100.0%

27.07
171.47
1,267.21
1,548.59

1.7%
11.1%
0.0%
81.8%
100.0%

20.35
125.66
1,214.68
1,457.34

1.4%
8.6%
0.0%
83.3%
100.0%
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งบกํา รขาดทุนเบดเสรจของบริ ัท สํา รับปี สินสุดวันที่
งบกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็จ

รายได้จากการขายและบริการ
ต้นทุนขายและบริการ
กําไรขัน� ต้ น
รายได้อ� นื
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่อนภาษี เงิ นได้
ภาษีเงินได้
กําไรสุทธิ สําหรับปี
กําไร(ขาดทุน)จากประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ผลต่ างของอัตราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบ
การเงิ นที� เป็ นเงิ นตราต่ างประเทศของบริ ษัทย่อย
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

ปี 2562
ตรวจสอบ
ล้ านบาท
1,366.88
(948.69)
418.19
27.09
(117.55)
(140.78)
186.95
(37.33)
149.62

ธันวาคม

- 2562

งบการเงิ นรวม
สําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม
ปี 2561
ปี 2560
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
%
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
100.0%
1,344.26 100.0%
1,285.96
-69.4%
(931.22) -69.3%
(897.55)
30.6%
413.04
30.7%
388.41
2.0%
11.75
0.9%
14.74
-8.6%
(119.08) -8.9%
(105.19)
-10.3%
(138.20) -10.3%
(136.83)
0.0%
0.0%
13.7%
167.51
12.5%
161.13
-2.7%
(33.15) -2.5%
(31.45)
10.9%
134.36
10.0%
129.68

(1.59)

-0.1%

(0.05)

0.0%

147.98

10.8%

-

(0.04)

0.0%
0.0%

134.36

%
100.0%
-69.8%
30.2%
1.1%
-8.2%
-10.6%
0.0%
12.5%
-2.4%
10.1%
0.0%
0.0%

10.0%

129.64

10.1%

กําไรต่ อหุ้นขัน� พื�นฐาน

0.26
584,500,000

กําไรต่อหุน้ ขัน� พืน� ฐาน
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี�ย (หุน้ )

งบกระแสเงินสดของบริ ัท สํา รับปี สินสุดวันที่
งบกระแสเงิ นสด

กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมดําเนิ นงาน
กําไรสําหรับปี
รายการปรับกระทบกําไรสําหรับงวดเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
หนี�สูญและค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
ค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าตัดจําหน่ายความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ายอุปกรณ์
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย� นทีย� ังไม่เกิดขึน� จริง
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุน
(กําไร) ขาดทุนทีย� ังไม่เกิดขึน� จากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนชัวคราว
�
รายได้ดอกเบี�ยรับ
รายได้เงินปั นผล
ค่าใช้จา่ ยผลประโยชน์พนักงาน
ดอกเบี�ยจ่าย
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้

ส่วนที่ 3 (13) ข้อมูลทางการเงินที่สาํ คัญ

0.23
584,500,000

ธันวาคม

0.22
584,500,000

- 2562

งบการเงิ นรวม
สําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2560
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
149.62

134.36

129.68

1.81
16.72
14.90
8.26
(0.66)
0.21
(0.90)
(1.65)
(0.44)
7.49
37.33

1.18
16.36
14.90
2.72
(0.15)
(0.39)
(1.83)
1.71
(0.10)
1.77
33.15

(1.12)
16.03
14.90
(1.57)
0.35
0.12
(8.00)
5.35
(0.10)
(0.79)
2.84
31.46
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งบกระแสเงิ นสด

กําไรจากการดําเนิ นงานก่ อนการเปลี� ยนแปลงในสิ นทรัพย์และ
หนี� สินดําเนิ นงาน
สินทรัพย์ดาํ เนินงาน (เพิม� ขึน� ) ลดลง
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อ�นื
ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าการเงิน
มูลค่างานทีท� าํ เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
หนี� สินดําเนิ นงานเพิ� มขึ� น (ลดลง)
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อ�นื
ประมาณการหนี�สินระยะสัน�
หนี�สินหมุนเวียนอื�น
จ่ายชําระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น
เงิ นสดรับ (จ่าย) จากการดําเนิ นงาน
จ่ายดอกเบี�ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงิ นสดสุ ทธิ ได้มา (ใช้ ไป) จากกิ จกรรมดําเนิ นงาน
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมลงทุ น
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนชัวคราว
�
เงินสดจ่ายซื�อเงินลงทุนชัวคราว
�
เงินสดจ่ายซื�ออสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน
เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื�อทีด� นิ และอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื�อสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
รับดอกเบี�ย
รับเงินปั นผล
เงิ นสดสุ ทธิ ได้มา (ใช้ ไป) จากกิ จกรรมลงทุ น
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น
เงินปั นผลจ่าย
เงิ นสดสุ ทธิ ได้มา(ใช้ ไป)ในกิ จกรรมจัดหาเงิ น
เงิ นสดและรายการเที ยบเท่ าเงิ นสดเพิ� มขึ� น (ลดลง)
เงิ นสดและรายการเที ยบเท่ าเงิ นสด ณ วันต้ นปี
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิ นที� เป็ นเงิ นตราต่ างประเทศ
ที� เป็ นเงิ นตราต่ างประเทศของบริ ษัทย่ อย
เงิ นสดและรายการเที ยบเท่ าเงิ นสด ณ วันสิ� นปี
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งบการเงิ นรวม
สําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2560
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
232.69

203.68

189.15

(33.44)
18.09
1.86
(12.39)
(0.25)
(2.19)

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

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

(15.99)
1.07
0.27
(0.63)
1.30
190.39
(39.39)
151.00

39.70
0.38
0.46
5.52
201.71
(38.27)
163.44

(5.54)
(0.17)
1.18
(1.90)
1.45
139.49
(32.35)
107.14

230.30
(184.56)
1.65
(5.87)
(1.37)
0.21
40.36

411.98
(380.17)
(117.00)
2.73
(7.46)
(4.43)
0.09
(94.26)

532.84
(464.14)
0.58
(117.26)
(1.35)
0.10
0.79
(48.44)

(93.52)
(93.52)
97.84
29.31

(81.83)
(81.83)
(12.65)
41.96

(52.61)
(52.61)
6.09
35.87

29.31

41.96

(0.05)
127.10
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อัตราส่วนทางการเงินทีส่ าํ คัญสํา รับปี
ข้ อมู ลสําคัญทางการเงิ น

ฐานะทางการเงิ น
สินทรัพย์รวม
หนี�สินรวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ผลการดําเนิ นงาน
รายได้จากการขายและบริการ
รายได้รวม
ต้นทุนขายและบริการ
กําไรขัน� ต้น
กําไรสุ ทธิ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
อัตราส่ วนทางการเงิ น
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตรากําไรขัน� ต้น
อัตรากําไรสุ ทธิ
อัตราส่วนหนี�สินต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
ข้ อมู ลหุ้นสามัญ
ราคาพาร์ตอ่ หุน้
มูลค่าตามบัญชีตอ่ หุน้
เงินปั นผลจ่ายต่อหุน้
กําไรสุ ทธิตอ่ หุน้

ส่วนที่ 3 (13) ข้อมูลทางการเงินที่สาํ คัญ

- 2562
หน่ วย

งบการเงิ นรวม
ณ วันที� 31 ธันวาคม
ปี 2561
ตรวจสอบ
ล้ านบาท

ปี 2562
ตรวจสอบ
ล้ านบาท

ปี 2560
ตรวจสอบ
ล้ านบาท

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

1,596.30
274.64
1,321.66

1,548.59
281.38
1,267.21

1,457.34
242.66
1,214.68

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

1,366.88
1,393.97
948.69
418.19
149.62
147.98

1,344.26
1,356.02
931.22
413.04
134.36
134.36

1,285.96
1,300.70
897.55
388.41
129.68
129.64

%
%
%
%
เท่า
เท่า

11.43
11.89
30.59
10.62
0.21
0.89

10.83
11.15
30.73
9.91
0.22
0.90

11.02
11.36
30.20
9.97
0.20
0.92

บาท
บาท
บาท
บาท

0.50
2.26
0.18
0.26

0.50
2.17
0.16
0.23

0.50
2.08
0.14
0.22
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อัตราส่ วนทางการเงิ น
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Liquidity ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี�การค้า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี�เฉลีย� (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย� (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี�การค้า (เท่า)
ระยะเวลาชําระหนี�เฉลีย� (วัน)
Cash Cycle (วัน)
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability ratio)
อัตรากําไรขัน� ต้น (%)
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%)
อัตราส่วนรายได้อ�นื (%)
อัตราส่วนกําไรในรูปเงินสด (EBITDA MARGIN) (%)
1)

อัตรากําไรสุ ทธิ (%)
1)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ (%)
อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นงาน (Efficiency ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)2)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)2)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่ วนวิ เคราะห์นโยบายทางการเงิ น (Financial policy ratio)
อัตราส่วนหนี�สินต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี�ย (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน (เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล (%)3)
อัตราส่ วนอื� นๆ
มูลค่าตามบัญชีตอ่ หุน้ (บาท)
กําไรต่อหุน้ ขัน� พืน� ฐาน (บาท)
จํานวนหุน้ สามัญ ณ วันสิ�นงวด (พันหุน้ )
จํานวนหุน้ ถัวเฉลีย� ถ่วงนํ�าหนัก (พันหุน้ )
หมายเหตุ

2562

2561

2560

3.98
2.62
0.57

3.48
2.17
0.13

4.19
2.72
0.21

4.95
73.68

5.11
71.42

4.92
74.12

3.47
105.12

3.70
98.54

4.03
90.63

8.23
44.38
134.42

7.99
45.69
124.27

8.90
41.00
123.75

30.59
11.69
1.94
15.68
10.62
11.43

30.73
11.59
0.87
14.66
9.91
10.83

30.20
11.38
1.13
14.77
9.97
11.02

11.89
65.59
0.89

11.15
71.85
0.90

11.36
130.96
0.92

0.21
0.00
0.00
69.23

0.22

0.20

69.57

63.64

2.26
0.26
584,500
584,500

2.17
0.23
584,500
584,500

2.08
0.22
584,500
584,500

#REF!
#REF!

1) ใช้กาํ ไรเบ็ดเสร็จของงบการเงินรวมในการคํานวณ
2) ใช้กาํ ไรก่อนหักดอกเบีย� และภาษีของงบการเงินรวมในการคํานวณ
3) อัตราเงินปั นผล คํานวณโดยใช้อัตราเงินปั นผลทีเ� สนอโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ�งยังมีความไม่ แน่ นอนจนกว่าทีป� ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ จะอนุ มัต ิ
4) อัตราส่วนปี 2560 และ 2561 บางรายการมีการปรับปรุงเพื�อประโยชน์ในการเปรียบเทียบกับข้อมูลปี 2562
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14. คําอธิบา และการวิเคราะ ของ ่ า จัดการ MD&A)
14.1

า รวมของการดําเนินธุรกิจและการเปลี่ นแปลงทีม่ ีนั สําคัญ

จากผลกระทบการเปลี่ยนแปลงของเ รษ กิ จ โลกที่มี การชะลอตัว อย่างมาก ปั จ จัยมาจากสงครามการค้า
ระหว่างสหรั กับจีน และจากรายงานอัตราการเติบ โตของผลิตภัณ ์มวลรวมในประเท ( ) ของปี 2562 ที่มีการ
เติบโตเท่ากับ 2.4% 1 ลดลงจากปี 2561 เท่ากับ 4.1% ทําให้ภาคธุรกิจมีการแข่งขันกันสูง อีกทังต้องมีการปรับตัวเพื่อเพิ่ม
การแข่งขันและความยั่งยืน บริษัทจงมุ่งเน้นการรักษาลูกค้าเป้าหมายเดิม การหาลูกค้าใหม่ การนําเสนอผลิตภัณ ใ์ หม่
สู่ตลาด และหาประโยชน์อ่ืนเพิ่มจากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท ทําให้รายได้รวมของปี 2562 จํานวน 1,393.97
ล้านบาท เพิ่มขนจากปี 2561 คิดเป็ น 2.80% และในปี 2563 บริษัทมีแผนการรวม ูนย์คลังสินค้าของ 2 หน่วยธุรกิจเข้า
ด้วยกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารคลังสินค้าและลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
และเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 บริษัทได้จดทะเบียนจัดตัง a n ie nam o
บริษัทย่อย ที่ประเท
เวียดนาม ด้วยทุนจดทะเบียน 800 ล้านดองเวียดนาม (คิดเป็ น 1.06 ล้านบาท) บริษัทถือหุน้ ในบริษัทย่อยทางตรงคิดเป็ น
สัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน โดยมีธุรกิจหลักคือ การจําหน่ายอุปกรณ์การพิมพ์ดิจิทลั เพื่อเป็ นการเพิ่ม กั ยภาพ
ในการแข่งขันและเพิ่มประสิทธิ ภาพในการบริการลูกค้า และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27
กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนและ หรือเงินทุนหมุนเวียนในวงเงิน 12 ล้านบาท และได้คาประกั
ํ
น
วงเงินการสั่งสินค้าจากบริษัทผูผ้ ลิตในประเท สหราชอาณาจักรในวงเงินจํานวน 0.47 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง (ประมาณ
18.88 ล้านบาท) เพื่อเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ แสดงให้เห็นถงความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ
ในประเท เวียดนามอย่างเต็มที่
ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายและมาตร านรายงานทางการเงิน บริษัทรับรู ผ้ ลประโยชน์พนักงาน
เพิ่ มขน
ล้านบาทจากการเปลี่ยนแปลงพระราชบัญ ญั ติคุม้ ครองแรงงานเมื่ อวันที่ เมษายน
ซ่งกําหนดให้
ลูกจ้างที่ทาํ งานติดต่อกันครบ ปี ขนไปให้มีสิทธิได้รบั ค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเป็ น วัน จากเดิม วัน
และบริษัท ได้ปรับปรุงภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานตามรายงานของนักคณิต าสตร์ประกันภัย ( c a ial epo )
ณ วันที่ ธันวาคม
เพิ่มขนรวมทังสินเท่ากับ
ล้านบาท ในจํานวนนี
ล้านบาทได้แสดงเป็ นต้นทุนบริการ
และค่าใช้จ่ายในกําไรสุทธิ สําหรับส่วนที่เหลือ
ล้านบาทได้แสดงเป็ นขาดทุนจากประมาณการตามหลักคณิต าสตร์
ประกันภัยในรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (แสดงด้วยยอดสุทธิ จากภาษี เงินได้) และสําหรับมาตร านรายงานทาง
การเงิน
เรื่องรายได้จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้า ที่มีผลบังคับใช้ในปี
ให้ความสําคัญกับการระบุภาระที่ตอ้ ง
ปฏิบตั ิให้ลกู ค้า ( e o mance li a ion ) ซ่งบริษัท รับรูร้ ายได้จากการขายสินค้า และขายสินค้าพร้อมติดตังเมื่อได้
โอนอํานาจควบคุมในสินค้าให้ลกู ค้าแล้ว ณ เวลาใดเวลาหน่ง ( oin in ime) และบริษัท รับรู ร้ ายได้จากการให้บริการ
รับประกันสินค้าประเภทที่ให้บริการเพิ่มเติม ( e ice pe a an ) และรายได้จากการให้บริการติดตังระบบดับเพลิง
ตลอดช่วงเวลาที่ให้บริการ ( e ime) ซ่งหลักเกณ ก์ ารรับรู ร้ ายได้ตามมาตร านการรายงานทางการเงินนี บริษัท ได้
ปฎิบตั ิในแนวทางใกล้เคียงกันนีในงบการเงินปี
ที่นาํ มาแสดงเปรียบเทียบอยู่ก่อนแล้ว จงไม่มีผลกระทบสะสมอย่าง
มีนยั สําคัญต่องบการเงินจากการประกา ใช้มาตร าน บับนีในปี 2562
14.2 คําอธิบา และการวิเคราะ ของ ่ า จัดการจากงบการเงินของบริ ัทและบริ ัท ่อ
14.2.1 คําอธิบา า รวมผลการดําเนินงานและความสามารถ นการทํากํา รจากงบการเงินของบริ ัทและบริ ัท ่อ

1

ที่มา สํานักงานสภาพั นาการเ รษ กิจและสังคมแห่งชาติ
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ผลการดําเนินงานสํา รับปี 2560 - 2562
• รา ด้จากการขา และบริการ
ประเ ทรา ด้
รา ด้จากการขา และบริการ
1. ผลิต ั ระบบดับเ ลิงและ ครงการ
2. ผลิต ั ระบบสุขา บิ าลและปรับอากา
3. ผลิต ั ระบบทําความเ น
4. ผลิต ั ระบบการ มิ ดิจทิ ลั
รวมรา ด้จากการขา และบริการ
รา ด้อ่น 1)
รา ด้รวม
หมายเหตุ

)

สํา รับปี สินสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2560
ล้านบาท
ร้อ ละ ล้านบาท
ร้อ ละ
ล้านบาท
ร้อ ละ
644.12
81.10
262.00
379.66
1,366.88
27.09
1,393.97

46.21
5.82
18.80
27.24
98.07
1.93
100.00

1,344.26
11.76
1,356.02

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

รายได้อ่นื ประกอบด้วยกําไรขาดทุนจากเงินลงทุนในกองทุนรวมและหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด ดอกเบียรับ รายได้เงินปั นผล และ
กําไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน รวมทังรายได้คา่ เช่าและค่าบริการจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เป็ นต้น

รายได้จากการขายและบริการ ประกอบด้วย รายได้จากผลิตภัณ ร์ ะบบดับเพลิงและโครงการในสัดส่วน
ผลิตภัณ ร์ ะบบสุขาภิบาลและปรับอากา ในสัดส่วน
ผลิตภัณ ร์ ะบบทําความเย็น ในสัดส่วน
ผลิตภัณ ์
ระบบการพิมพ์ดิจิทัลในสัดส่วน
และรายได้อ่ืน
โดยมี รายได้รวมสําหรับปี
จํานวน 1,
ล้านบาท 1,
ล้านบาท และ 1,
ล้านบาท ตามลําดับ ถงแม้ว่ารายได้จากการขายและบริการของหน่วยธุรกิ จ
ระบบทําความเย็นจะได้รบั ผลกระทบจากจากสภาพเ รษ กิจที่ซบเซาของธุรกิจประมงและห้องเย็น แต่รายได้จาการขายและ
บริการของหน่ วยธุรกิ จอื่นสูงขนเมื่ อเที ยบกับปี ก่อน เนื่ องจากมี ลูกค้ารายใหม่และการจําหน่ ายผลิตภัณ ์ใหม่ ท่ีเพิ่ มขน
นอกจากนันบริษัทยังได้รบั ประโยชน์จากการให้เช่าที่ดินและคลังสินค้า ทําให้รายได้อ่ืนเพิ่มขนจาก
ล้านบาทเป็ น
ล้านบาท ทําให้ภาพรวมของรายได้จากการขายและบริการ และรายได้รวมของบริษัทในปี 2562 เติบโตขนในอัตรา
และ
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 ตามลําดับ
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• ต้นทุนขา และบริการ
ประเ ทต้นทุน
ต้นทุนจากการขา และบริการ
1. ผลิต ั ระบบดับเ ลิงและ ครงการ
2. ผลิต ั ระบบสุขา บิ าลและปรับอากา
3. ผลิต ั ระบบทําความเ น
4. ผลิต ั ระบบการ มิ ดิจทิ ลั
รวมต้นทุนจากการขา และบริการ
กํา รขันต้น

สํา รับปี สินสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2560
ล้านบาท
ร้อ ละ ล้านบาท
ร้อ ละ
ล้านบาท
ร้อ ละ

948.69
418.19

69.41
30.59

931.22
413.04

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

สําหรับต้นทุนขายและบริการที่สาํ คัญ คือ ต้นทุนค่าสินค้า ค่าใช้จ่ายในการนําเข้าและขนส่ง รวมถงเงินเดือนทีม
วิ วกรผูค้ วบคุมงานและทีมติดตัง และค่าจ้างผูร้ บั เหมาในการติดตังอุปกรณ์ โดยสําหรับปี
บริษัท มีตน้ ทุน
ขายและบริการจํานวนทังสิน
ล้านบาท 93 ล้านบาท และ
ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ น
และ
และ
ของรายได้จากการขายและบริการ คิดเป็ นอัตรากําไรขันต้นเท่ากับ
และ
และ
ตามลําดับ
ค่า ้จ่า นการขา และบริ าร
ประเ ทค่า ้จ่า
ค่า ้จ่า นการขา และบริ าร
ค่า ้จ่า นการขา
ค่า ้จ่า นการบริ าร
รวมค่า ้จ่า ขา และบริ าร
รา ด้รวม

สํา รับปี สินสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2560
ล้านบาท
ร้อ ละ ล้านบาท
ร้อ ละ
ล้านบาท
ร้อ ละ

258.34
1,393.97

18.53
100.00

257.28
1,356.02

10.1
18.97
100.00

242.02
1,300.70

18.61
100.00

• ค่า ้จ่า นการขา
ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษั ท ในปี
มี จาํ นวน
ล้านบาท
ล้านบาท และ
ล้านบาท ตามลําดับ ในปี 2561 คิดเป็ น
และ
และ 8.43% ของรายได้รวมตามลําดับ ค่าใช้จ่ายในการขาย
ประกอบไปด้วยเงินเดือนและสวัสดิการของพนักงานขาย ค่านายหน้า ค่าจูงใจ ค่าขนส่งสินค้า รวมทังค่าสินค้าตัวอย่างและ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแสดงสินค้า
• ค่า ้จ่า นการบริ าร
ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัท สําหรับปี
มีจาํ นวน
ล้านบาท
ล้านบาท และ
140.78 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นสัดส่วน
และ
และ 10.10% ของรายได้รวมตามลําดับ ค่าใช้จ่ายใน
การบริหาร ประกอบไปด้วยเงินเดือนและสวัสดิการในส่วนงานสนับสนุน ผูบ้ ริหารและคณะกรรมการบริษัท ค่าเช่าอาคาร
และคลังสินค้า ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ค่าเสื่อมราคา และค่าธรรมเนียมวิชาชีพต่าง ๆ นอกจากนียังมีคา่ ใช้จ่ายที่ไม่เป็ นตัว
เงินอันเกี่ยวกับการตัดจําหน่ายความสัมพันธ์ลกู ค้าและค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรส่วนเพิ่มที่เกิดจากการประเมินมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์ถาวรซ่งได้มาจากการซือและรับโอนกิจการทังหมด ทังนีเป็ นไปตามข้อกําหนดของมาตร านการ
รายงานทางการเงิน ซ่งถือเป็ นค่าใช้จ่ายทางบัญชีแต่ไม่ตอ้ งจ่ายเป็ นเงินสดออกไป ( on- a em )
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ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษั ทเพิ่มขนจากการรับรู ต้ น้ ทุนบริการของผลประโยชน์พ นักงานเพิ่ มขนจากการ
เปลี่ยนแปลงของค่าชดเชยเมื่อเกษี ยณอายุตามกฎหมายแรงงาน และการเปลี่ยนแปลงอัตราการลาออกของพนักงาน การ
ปรับขนเงินเดือนจริง และอัตราคิดลดที่ใช้ในการคํานวณภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่อา้ งอิงจากรายงานของนัก
คณิต าสตร์ประกันภัย ( c a ial epo ) ณ สินปี 2562
• กํา รสุทธิ
บริษัท มีกาํ ไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
บาท ตามลําดับ โดยบริษัท มีอตั รากําไรสุทธิอยู่ท่ี

-

มีจาํ นวน
ล้านบาท
ล้านบาท และ
91% และ 10.74% จากรายได้รวมในปี นนั

ล้าน

การลงทุนจัดตังบริษัทย่อยที่ประเท เวียดนาม ภายใต้ช่ือ a n ie nam o
เพื่อรองรับลูกค้าในประเท
ของบริษัท ที่ยา้ ย านการผลิตไปยังประเท เวียดนาม และเป็ นการหาลูกค้าใหม่ในต่างประเท เพิ่มขน แต่การดําเนินงาน
ของบริษัทย่อยนียังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการหาลูกค้าและการดําเนินงาน ทําให้บริษัทย่อยมีผลการดําเนินการขาดทุนสุทธิ
ล้านบาท และต้องมีการพ่งพาความช่วยเหลือจากบริษัท ในรูปเงินทุนหมุนเวียน และการคําประกันวงเงินในการ
สั่งซือสินค้าจากผูผ้ ลิตในประเท สหราชอาณาจักร เพื่อเสริมสภาพคล่องในการดําเนินงาน สําหรับหลักเกณ ใ์ นการจัดทํา
งบการเงินรวม ได้มีการตัดรายการซือขายสินค้าระหว่างกัน กําไรในสินค้าคงเหลือ รวมถงรายการเงินลงทุนในบริษัทย่อย
และส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทย่อยออกแล้ว
• กํา รขาดทุนเบดเสรจอ่น
บริษัท มีกาํ ไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 256 มีจาํ นวน
ล้านบาท
ล้านบาท และ
ล้าน
บาท ตามลําดับ โดยบริษั ท มี อัตรากําไรขาดทุนเบ็ ดเสร็จอื่นอยู่ท่ี
และ
จากรายได้รวมในปี นัน
ตามลําดับ โดยมีการการรับรูข้ าดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิต าสตร์ประกันภัยจํานวน 1.59 ล้านบาท (สุทธิจาก
ภาษี เงินได้) และ รับรู ข้ าดทุนอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน
ล้านบาทจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อยที่มีสกุลเงิน
เวียดนามดองเป็ นสกุลเงินที่ ใช้ในการดําเนิ นงาน ( nc ional enc ) มาเป็ นสกุลเงินบาทซ่งเป็ นสกุลเงินที่ ใช้ในการ
รายงาน ( epo in
enc )
• กํา รก่อนต้นทุนทางการเงิน า ีเงิน ด้ ค่าเส่อมราคา และค่าตัดจํา น่า
และ
กํา รก่อนต้นทุนทางการเงินและ า ี
ค่าเส่อมราคาและค่าตัดจํา น่า – ปกติ
ค่าเส่อมราคาและค่าตัดจํา น่ า – ส่วนเ ่ิม
จากวัดมูลค่า ุตธิ รรม
ค่าตัดจํา น่า ความสัม ันธลูกค้า – จากการ
วัดมูลค่า ุตธิ รรม
กํา รก่อนต้น ทุน ทางการเงิน า ีเงิน ด้ ค่า
เส่อมราคา และค่าตัดจํา น่า
รา ด้รวม

สํา รับปี สินสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2560
ล้านบาท
ร้อ ละ ล้านบาท
ร้อ ละ
ล้านบาท
ร้อ ละ
186.95
13.41
167.51
12.35
161.13
12.39
1.11
14.52
1.07
13.79
1.06
0.09
1.83
0.13
2.24
0.17
1

1.07

14.90

1.10

14.90

1.15

218.57

15.68

198.76

14.66

192.06

14.77

1,393.97

100.00

1,356.02

100.00

1,300.70

100.00

บริษัท มีกาํ ไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษี เงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย (
) สําหรับปี
- 2562
จํานวน
ล้านบาท
ล้านบาท และ
ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ น 14.77%
และ 15.68%เมื่ อ
เปรียบเทียบกับรายได้รวมตามลําดับ สําหรับกําไรที่เป็ นตัวเงินส่วนที่เพิ่มขนมาจากจํานวนรายได้และกําไรขันต้นที่เพิ่มขน
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561
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14.3 ความสามารถ นการบริ ารทรั สินจากงบของบริ ัทและบริ ัท ่อ
การวิเคราะ ฐานะทางการเงิน วันที่ 31 ธันวาคม 2560, 2561 และ 2562
บริษัท มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ล้านบาท ตามลําดับ

-

จํานวน 1,457.34 ล้านบาท

ล้านบาท และ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซ่งมีส่วนประกอบของสินทรัพย์ท่ีสาํ คัญ ได้แก่ เงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวคิดเป็ น
15.76% ลูกหนีการค้า ลูกหนีอื่น มูลค่างานที่ยังไม่ได้เรียกเก็บและลูกหนีภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงินคิดเป็ น 21.33%
สินค้าคงเหลือคิดเป็ น 19.11% อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนคิดเป็ น 14.41% และค่าความนิยมคิดเป็ น 20.97% และ
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้าที่ถือเป็ นสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอีกประเภทหน่ง คิดเป็ น 3.65% ทังค่าความนิยมและความสัมพันธ์กบั
ลูกค้าได้ผ่านการทดสอบการด้อยค่าตามมาตร านการรายงานทางการเงินทุกปี อย่างสมํ่าเสมอ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซ่งมีส่วนประกอบของสินทรัพย์ท่ีสาํ คัญ ได้แก่ เงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวคิดเป็ น
12.70% ลูกหนีการค้า ลูกหนีอื่น มูลค่างานที่ยังไม่ได้เรียกเก็บและลูกหนีภายใต้สัญ ญาเช่าทางการเงินคิดเป็ น
สินค้าคงเหลือคิดเป็ น 19.66% อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนคิดเป็ น 14.97 ประกอบด้วยที่ดินเปล่า ซอยเ ลิมพระเกียรติ
แปลง ขนาด 5-0- ไร่ และที่ดินพร้อมคลังสินค้าสําเร็จรูป ขนาด 6-2- ไร่ พืนที่ใช้สอยรวมประมาณ 5, ตารางเมตร
รวมมูลค่าราคาทุนทัง โครงการ
ล้านบาท (ราคาประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สิน
ล้านบาท) และค่า
ความนิยมคิดเป็ น 21.61 และความสัมพันธ์กบั ลูกค้าที่ถือเป็ นสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอีกประเภทหน่ง คิดเป็ น 4.73%
ลูก นีการค้าและลูก นีอ่น
ลูก นีการค้า

วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2561
ล้านบาท

ปี 2562
ล้านบาท

ปี 2560
ล้านบาท

ลูก นีการค้าแ กตามประเ ทธุรกิจ
1. ผ ลิ ต ั
ร ะ บ บ ดั บ เ ลิ ง แ ล ะ ร ะ บ บ
สุขา บิ าล
2. ผลิต ั ระบบทําความเ น

165.65

76.88

137.36

71.80

61.17

87.83

70.72

86.57

3. ผลิต ั

61.85
288.67

57.78
73.68

54.81
262.89

66.48
74.12

ระบบการ มิ ดิจทิ ลั

รวมลูก นีการค้าแ กตามประเ ทธุรกิจ
ลูก นีการค้าและลูก นีอ่น
ลูก นีการค้าและลูก นีอ่น
ลูก นีการค้า
ลูก นีอ่น
กั ค่าเผ่อ นีสงสั จะสูญ
ลูก นีการค้าและลูก นีอ่น – สุทธิ

ปี 2562
ล้านบาท ร้อ ละ
288.67
34.73
( )
316.11

91.32
10.99
( )
100.00

263.11

71.42

วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2561
ล้านบาท
ร้อ ละ

( )
284.53

( )
100.00

ปี 2560
ล้านบาท
ร้อ ละ
262.89
16.24
( )
274.84

95.65
5.91
( )
100.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท มีลกู หนีการค้า แยกตามสายผลิตภัณ ์ 3 กลุ่มอันได้แก่ ) ผลิตภัณ ร์ ะบบ
ดับเพลิง โครงการ สุขาภิบาลและปรับอากา ) ผลิตภัณ ร์ ะบบทําความเย็น และ ) ผลิตภัณ ร์ ะบบการพิมพ์ดิจิทลั มี
อัตราการหมุนเวียนลูกหนี ในปี 2560 - 2562 (ไม่รวมลูกหนีอื่นและค่าเผื่อหนีสงสัยจะสูญ) เท่ากับ
วัน
วัน
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และ 73.68 วันตามลําดับ ถือว่าบริษัท สามารถรักษาความสามารถในการเก็บเงินจากลูกหนีในภาพรวมได้อย่างน่าพอใจ
แม้วา่ ลูกหนีในผลิตภัณ ร์ ะบบทําความเย็นจะมีอตั ราการหมุนเวียนลูกหนีที่ยาวขนกว่าปี 2561
บริษัท มีนโยบายในการตังค่าเผื่อหนีสงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขนจากการเก็บเงิน
จากลูกหนีไม่ได้ ซ่งโดยทั่วไปจะพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บเงิน การวิเคราะห์อายุลกู หนี ข้อมูลการดําเนินคดี
ทางกฎหมาย รวมถง านะการเงินของลูกหนีที่มีความเสี่ยงทางด้านเครดิตบางรายเป็ นการเ พาะประกอบกัน และจะตัด
จําหน่ายออกจากบัญชีเมื่อไม่สามารถติดตามหนีได้ คดีความสินสุด หรือ ไม่สามารถบังคับคดีตามคําพิพากษาของ าลได้
อย่างไรก็ตาม บริษัท มีความระมัดระวังและมีขนตอนในการอนุ
ั
มตั ิเครดิตอย่างรัดกุมมีผลทําให้ อัตราค่าเผื่อหนีสงสัยจะ
สูญสําหรับปี
มีอตั ราเท่ากับ
และ
ของลูกหนีการค้าและลูกหนีอื่น - สุทธิ ตามลําดับ
ทังนีบริษัท ได้ทบทวนการประมาณการค่าเผื่อหนีสงสัยจะสูญตามมาตร านรายงานการ บับใหม่
เรื่องเครื่องมือ
ทางการเงิน ที่กาํ หนดให้กิจการรับรูผ้ ลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขน ( pec e e i o ) โดยการพิจารณา
เหตุการณ์ในอดีต สถานการณ์ปัจจุบนั และการคาดการณ์สถานการณ์ทางเ รษ กิจในอนาคตที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ
การรับชําระหนี และได้วา่ จ้างผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอกสอบทานความพอเพียงของค่าเผื่อหนีสงสัยจะสูญ ณ วันที่ ธันวาคม
ซ่งผลการคํา นวณตาม
mo el แสดงให้เห็ น ว่าการตังค่าเผื่ อ หนี สงสัยจะสูญ ของบริษั ท ยังอยู่ในระดับ ที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั อย่างไรก็ตาม บริษัท ได้เพิ่มความระมัดระวังในการให้สินเชื่อมากยิ่งขน โดยคํานงถง
สภาวะทางเ รษ กิจของประเท ไทยที่จะต้องเผชิญ กับความผันผวนจากปั จจัยภายนอก การผันผวนของค่าเงินบาท
สงครามทางการค้าระหว่างประเท สหรั อเมริกาและสาธารณรั ประชาชนจีน การเจรจาการค้าหลังการถอนตัวจาก
สหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร และการระบาดของโรค
- อันอาจจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการรับ
ชําระหนีค่าสินค้าและบริการของบริษัทในอนาคต
ลูก นีตามสัญญาเ ่าทางการเงิน
ลูก นีตามสัญญาเ ่าทางการเงิน

ปี 2562
ล้านบาท ร้อ ละ

ลู ก นี ตามสั ญ ญาเ ่ า ทางการเงิ น ส่ ว นที่ ถ ง
กํา นด าํ ระ า น น่งปี
6.84
ลูก นีระ ะ าว า ต้สัญญาเ ่าทางการเงิน
7.99
ลูก นีตามสัญญาเ ่าทางการเงิน
14.83

46.12
53.88
100.00

วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2561
ล้านบาท
ร้อ ละ

ปี 2560
ล้านบาท
ร้อ ละ

11.79
21.13
32.92

8.78
10.47
19.25

35.81
64.19
100.00

45.61
54.39
100.00

ณ วันที่ ธันวาคม 2562 บริษัท มีลกู หนีตามสัญญาเช่าทางการเงิน ลดลง จํานวน
ล้านบาทเมื่อเทียบ
กับปี
สาเหตุมาจากการรับชําระหนีตามสัญญาและการยกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกําหนดอายุสญ
ั ญาของลูกค้า
กลุ่ม หน่ ง เนื่ อ งจากลูกค้ายกเลิกการติ ดป้ ายบ่งชี สิน ค้า ( ac in a co e) ในขบวนการผลิต ทําให้ไม่มี การใช้งาน
เครื่องพิมพ์ท่ีทาํ สัญญาเช่าจากบริษัท และลูกค้ามีภาระที่จะต้องจ่ายค่าปรับจากการยกเลิกสัญญาในจํานวนเท่ากับ
ของค่าเช่าที่เหลือตามสัญ ญาที่ยังไม่มีการเรียกเก็บทังหมด คิดเป็ นจํานวน
ล้านบาท โดยบริษัทได้แสดงรายการ
ดังกล่าวอยู่ในลูกหนีอื่น ในหัวข้อลูกหนีการค้าและลูกหนีอื่น และสําหรับเครื่องพิมพ์ท่ีมีการรับคืนมาได้แสดงรายการใน
สินค้าคงเหลือเท่ากับมูลค่าตามบัญชีของลูกหนีตามสัญญาเช่า สุทธิจากรายได้ค่าบริการและดอกผลตามสัญญาเช่ารอ
การรับรู ้ และ มูลค่าที่คาดว่าจะขายได้สทุ ธิแล้วแต่อย่างไรจะตํ่ากว่า
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สินค้าคงเ ลอ
สินค้าสําเรจรูป
สินค้าสําเรจรูปแ กตามประเ ทธุรกิจ
1. ผลิต ั ระบบดับเ ลิงและระบบ
สุขา บิ าล
2. ผลิต ั ระบบทําความเ น
3. ผลิต ั ระบบการ มิ ดิจทิ ลั
รวมสินค้าสําเรจรู ป
สินค้าคงเ ลอ
สินค้าคงเ ลอ
สินค้าสําเรจรูป
สินค้าระ ว่างทาง
กั ค่าเผ่อสินค้าเส่อมส า
สินค้าคงเ ลอ – สุทธิ

วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2561
ล้านบาท

ปี 2562
ล้านบาท
137.10

91.79

128.94

88.66

78.61
70.13
285.84

149.21
104.44
105.38

73.70
40.29
242.93

107.25
85.10
92.42

ปี 2562
ล้านบาท ร้อ ละ
285.84
43.59
(
)
305.04

รอ มุน ้า

ปี 2560
ล้านบาท

93.71
14.29
( )
100.00

261.96

82.7
98.95

วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2561
ล้านบาท
ร้อ ละ
261.9

86.

(
)
304.44

( )
100.00

ปี 2560
ล้านบาท
ร้อ ละ
242.93
61.75
(
)
291.27

83.40
21.20
( )
100.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท มีสินค้าคงเหลือแยกตามสายผลิตภัณ ์ 3 กลุ่มอันได้แก่ ) ผลิตภัณ ร์ ะบบ
ดับเพลิง โครงการ สุขาภิบาลและปรับอากา ) ผลิตภัณ ร์ ะบบทําความเย็น และ ) ผลิตภัณ ร์ ะบบการพิมพ์ดิจิทลั มี
อัตราการหมุนเวียนสินค้า (ไม่นับรวมรายการสินค้าระหว่างทาง) ของปี 25 –
เท่ากับ
วัน
วัน และ
105.38 วันตามลําดับ โดยในปี
อัตราการหมุนเวียนสินค้าสูงขนจากการเพิ่มระดับสินค้าคงคลังในสินค้าบางประเภท
ลูกค้าบางรายขอเลื่อนกําหนดการรับมอบสินค้า และมีสินค้าที่ยงั ติดตังไม่แล้วเสร็จตามสัญญาขายสินค้าพร้อมติดตังและ
สัญญาติดตังระบบดับเพลิงบางส่วน ณ สินปี 2562
บริษั ท ยังมี น โยบายในการตังค่ าเผื่ อ สิ น ค้า เสื่ อ มสภาพหรือ หมุน ช้า โดยได้ก าํ หนดเงื่อ นไข 2 ข้อ เพื่ อ ใช้ใน
ประกอบการพิจารณาตังค่าเผื่ อ สินค้าเสื่ อมสภาพหรือหมุนช้า ได้แ ก่ ) สิ น ค้ามี อ ายุตังแต่สองปี ขนไป และ ) มี การ
หมุน เวียนต่อ ปี น้อ ยกว่าร้อยละ 20 ของจํานวนหน่ วยของสินค้าคงเหลือ รายการนันต่อ เนื่ อ งกันสองปี บริษั ท เชื่อ ว่า
นโยบายการตังค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพหรือหมุนช้านี จะระมัดระวังเพียงพอที่จะไม่ทาํ ให้สินค้าคงเหลือของบริษัท สูง
กว่ามูลค่าสุทธิท่ีจะได้รบั หรือ e eali a le al e ตามมาตร านการรายงานทางการเงิน อย่างไรก็ตาม อัตราค่าเผื่อ
สินค้าเสื่อมสภาพหรือหมุนช้าอยู่ในอัตราตํ่าสําหรับปี
- 2562 มีอตั ราเท่ากับร้อยละ
ร้อยละ
และร้อยละ
ตามลําดับ ของสินค้าคงเหลือ - สุทธิ
อสัง าริมทรั เ อ่ การลงทุน
ประเ ทลัก

ะทรั สิน

ที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
ส่วนปรับปรุ งอาคารและสิ่งปลูกสร้าง

ส่วนที่ 3 (14) คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ

มูลค่าตามบัญ ีสุทธิ ล้านบาท
วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2562
ปี 2561
172.65
172.65
54.18
55.58
2.39
2.65
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เคร่องมอและอุปกร
รวมที่ดิน และอุปกร – สุทธิ

0.75
229.97

0.94
231.82

ตามที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครังที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 9 พ จิกายน 2561 ได้มีมติให้ซือที่ดินพร้อมอาคาร
คลังสินค้า ขนาดที่ดิน 6-2-00 ไร่ เป็ นจํานวนเงินทังสิน
ล้านบาท พื นที่ใช้สอยของอาคารคลังสินค้าประกอบด้วย
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 2 ชัน จํานวน 3 คูหาพืนที่ใช้สอย 5,690 ตารางเมตร รวมถงใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
(ร ง ) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวได้มีผเู้ ช่าอยู่ในปั จจุบนั 2 ราย สัญญาเช่ามีกาํ หนดเวลาสินสุดตามสัญญาในวันที่ 15
มีนาคม 2562 (ผูเ้ ช่าสามารถต่ออายุสญ
ั ญาเช่าได้อีก ปี ด้วยอัตราค่าเช่าเดิม โดยผูเ้ ช่าต้องแจ้งล่วงหน้า เดือนก่อนสัญญา
หมดอายุ) และวันที่ 30 เมษายน 2563 และเมื่อสัญญาเช่าสินสุด บริษัท มีแผนย้ายคลังสินค้าที่เช่าจากบุคคลภายนอกและ
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน แห่งไปยังคลังสินค้าของบริษัทเพื่อเป็ น ูนย์กระจายสินค้าและขนส่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานและลดค่าใช้จ่ายในการบริหาร
บริษั ทมี รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพ ย์เพื่ อการลงทุน สําหรับ ปี สินสุดวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562 และ 2561 เป็ น
จํานวนเงิน
ล้านบาท และ
ล้านบาท ตามลําดับ และมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานจํานวนเงิน 2 ล้านบาท
และ
ล้านบาท
ทีด่ นิ และอุปกร
ประเ ทลัก

ะทรั สิน

ที่ดิน
เคร่องมอและอุปกร
เคร่องตกแต่งและอุปกร สํานักงาน
าน า นะ
สินทรั เ ่อเ ่าและสาธิต
สินทรั ระ ว่างทํา
รวมที่ดิน และอุปกร – สุทธิ

มูลค่าตามบัญ ีสุทธิ ล้านบาท
ปี 2562
ปี 2561
2.03
5.70
11.97
10.97
30.67

วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2560
114.95
1.18
1.10
7.94
11.06
11.98
11.73
11.56
11.63
0.02
32.68
150.47

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีท่ดี ิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ จํานวน
ล้านบาท มีการเพิ่มขนในส่วน
ของเครือ่ งมือและอุปกรณ์ ยานพาหนะและสินทรัพย์เพื่อเช่าและสาธิต ตามงบประมาณการลงทุนตามปกติ และลดลงจาก
การคิดค่าเสื่อมราคาและจําหน่ายทรัพย์สินเมื่อเลิกใช้งาน สําหรับที่ดินมูลค่า
ล้านบาท ที่แสดงอยู่ในปี
ได้
โอนเปลี่ยนประเภทไปเป็ นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เนื่องจากยังไม่มีแผนการใช้ในการดําเนินงานในปั จจุบนั
ค่าความนิ มและความสัม ันธกับลูกค้า
ประเ ทลัก

ะทรั สิน

ค่าความนิ ม
ความสัม ันธกับลูกค้า
ัก ค่าตัดจํา น่า สะสม
ความสัม ันธกับลูกค้า – สุทธิ
รวมค่าความนิ มและความสัม ันธกับลูกค้า

มูลค่าตามบัญ ีสุทธิ ล้านบาท วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2560
334.67
334.67
334.67
104.31
104.31
104.31
(
)
(
)
(
)
58.28
73.18
88.08
392.95
407.85
422.75

ค่าความนิยมเป็ นสินทรัพย์ท่ีไม่มีตวั ตนที่บริษัท ได้มาจากการซือและรับโอนกิจการทังหมดของบริษัท ชิลแมทช์
และบริษัท คิวทูเอส จํากัด โดยการออกหุน้ เพิ่มทุนมูลค่า 675.36 ล้านบาท ตามสัดส่วน ap a io เท่ากับ
เพื่อ
ส่วนที่ 3 (14) คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ
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แลกกับสินทรัพย์สทุ ธิที่ระบุได้ของทัง บริษัทในมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ
ล้านบาท ทําให้เกิดค่าความนิยมเป็ น
สินทรัพย์เท่ากับ 334. ล้านบาท ตามมาตร านการรายงานทางการเงินค่าความนิยมดังกล่าวจะต้องทดสอบการด้อย
ค่าทุกปี สําหรับการทดสอบการด้อยค่าของงบการเงินปี
และ
บริษัท ได้จดั ทํามูลค่าจากการใช้ประโยชน์
( al e in e) จากประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รบั จากหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด ( a
ene a in ni
) ในที่นีคือผลิตภัณ ร์ ะบบทําความเย็น และผลิตภัณ ร์ ะบบพิมพ์ดิจิทลั โดยประเมินกระแส
เงินสดสุทธิขนในช่วงเวลา ปี ในอนาคตและปรับอัตราการเติบโตของมูลค่าปั จจุบนั สุดท้าย ( e minal o
a e)
เท่ากับ 0% คิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั ด้วยอัตราคิดลดที่สะท้อนถงความเสี่ยงซ่งเป็ นลักษณะเ พาะของหน่วยสินทรัพย์ท่ี
ก่อ ให้เกิด เงิน สด อัต ราคิด ลดสํา หรับ ปี
และ
ที่ใช้เท่า กับ 4.47 และ 10.05 ตามลํา ดับ อ้า งอิง แนวคิด
api al e icin o el (
) สรุ ปผลการทดสอบได้ว่าไม่เกิดการด้อยค่าของค่าความนิยม กล่าวคือมูลค่า
ปั จจุบนั ของกระแสเงินสดรับสุทธิของแต่ละหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดมากกว่าสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนและสินทรัพย์
ถาวรของหน่วยธุรกิจนันๆ
ความสัม พัน ธ์กบั ลูก ค้าเป็ น สิน ทรัพ ย์ไม่มีตวั ตนที่ระบุได้จ ากการประเมิน มูล ค่ากิจ การของบริษัท ชิล แมทช์
จํากัดและบริษัท คิว ทูเอส จํากัด ที่ป ระเมิน มูลค่าโดยผูป้ ระเมิน ราคาที่ได้รบั ความเห็น ชอบจากคณะกรรมการกํากับ
หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ (กลต ) ตามรายงานลงวัน ที ่ 3 ตุล าคม 2559 บริษ ัท มีน โยบายตัด จํา หน่า ย
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้าเป็ นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลา 7 ปี และจัดทําข้อมูลยอดขายสินค้าของลูกค้าแต่
ละรายและสัด ส่ว นยอดขายของลูก ค้า ที่ซื ออย่า งต่อ เนื ่อ งเปรีย บเทีย บกับ ยอดขายรวมของแต่ล ะหน่ว ยสิน ทรัพ ย์ท่ี
ก่อให้เกิดเงินสด เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาการด้อยค่าของความสัมพันธ์กบั ลูกค้าตามมาตร านการรายงาน
ทางการเงิน สรุปผลการทดสอบได้ว่าไม่เกิดการด้อยค่าของความสัมพันธ์กบั ลูกค้า ในปี 2562
เจ้า นีการค้าและเจ้า นีอ่น
เจ้า นีการค้าและเจ้า นีอ่น
เจ้า นีการค้าและเจ้า นีอ่น
เจ้า นีการค้า
เจ้า นีอ่น
- ค่า ้จ่า ค้างจ่า
- เจ้า นีอ่น
รวมเจ้า นีการค้าและเจ้า นีอ่น

วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2561
ล้านบาท

ปี 2562
ล้านบาท
104.65

44.38

42.25
47.50
194.40

n/a
n/a
44.38

210.18

na
na
45.69

ปี 2560
ล้านบาท
109.51

41.00

39.32
25.65
174.48

na
na
41.00

บริษั ท มี น โยบายการรัก ษาความสัม พัน ธ์กับ พัน ธมิ ต รทางธุ รกิ จ อัน ได้แ ก่ ผู้ข ายสิ น ค้า ทังในประเท และ
ต่างประเท ผูใ้ ห้บริการตามสัญญารับเหมาติดตัง และคู่คา้ อื่นๆ เป็ นต้น ซ่งการรักษาความสัมพันธ์ท่ีดีย่อมมีราก านมา
จากการรักษาเครดิตทางการเงินเป็ นสําคัญ นอกจากการรักษาความสัมพันธ์ดงั กล่าวแล้ว บริษัท ยังสามารถต่อรองราคา
สินค้าและบริการซ่งถือเป็ นต้นทุนที่สาํ คัญที่สดุ ของบริษัทที่ทาํ ธุรกิจซือขายสินค้าได้อีกทางหน่ง อันจะเพิ่มความสามารถใน
การทํากําไรของบริษัท ได้อย่างยั่งยืน
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ประเ ทสินเ ่อวงเงินและอัตราดอกเบี
ประเ ทสินเ ่อ
เงินเบิกเกินบัญ ี
เลตเตอร ออ เครดิต ทรัสตรี ีท
นังสอคําประกัน
สัญญา อขา เงินตราต่างประเท ล่วง น้า
ตัวสัญญา ้เงิน
รวม
สัญญา อขา เงินตราต่างประเท ล่วง น้า
ล้านดอลลารส รัฐอเมริกา

วงเงิน ล้านบาท
2562
2561
11.00
11.00
160.00
160.00
54.00
54.00
562.39
562.39
5.00
5.00
792.39
792.39
7.00

อ้างอิงอัตราดอกเบี ร้อ ละต่อปี
2562
2561
-1,

- 2%

- 2%

3.00

บริษัท มีสภาพคล่องปี
อยู่ในระดับสูง เห็นได้จากอัตราส่วนสภาพคล่องที่อยู่ในระดับ
เท่า
และ
เท่า และ
เท่า ตามลําดับ คิดเป็ นค่าเ ลี่ยอยู่ท่ี
เท่า แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนได้เป็ นอย่างดี มีโครงสร้างเงินทุนที่ไม่ได้พ่งพาเงินกูย้ ืมจากธนาคารและสถาบัน
การเงิน ไม่มีภาระดอกเบียจ่าย และสัดส่วนหนีต่อส่วนของทุนอยู่ในระดับตํ่ามาก นอกจากนียังมีวงเงินกูย้ ืมระยะสันและ
วงเงินอื่นๆ เพื่อรองรับการขยายกิจการหรือลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวิ วกรรมในอนาคต
ความเสี่ งจากเงินตราต่างประเท
สกุลเงิน
ดอลลารส รัฐอเมริกา
ูร
ปอนดสเตอรลิง
เ น
วนจีน
อ่น

สกุลเงิน
ดอลลารส รัฐอเมริกา
ดอลลารสิงค ปร
ูร
ปอนดสเตอรลิง
เ น
วนจีน

อด อสินค้าปี 2562
เงินตราต่างประเท
สัดส่วนคิดจากมูลค่า
การนําเข้า
9,659,953
47.23
4,318,729
23.40
4,491,826
28.03
14,845,600
0.67
936,610
0.66
0.01
100.00

อด อสินค้าปี 2561
เงินตราต่างประเท
สัดส่วนคิดจากมูลค่า
การนําเข้า
12,338,899
53.94
3,337,481
17.39
4,734,786
27.66
20,778,016
0.83
268,402
0.17
0.01
100.00

ปี 2562
เจ้า นีการค้า
การป้ องกันความเสี่ ง
31 ธ ค 2562 สัญญา อล่วง น้า สัดส่วน
ตปท
คงเ ลอ
1,345,940
1,236,671 91.88
242,514
263,532 108.67
519,138
622,823 119.97
198,050
198,050 100.00
5,554
-

ปี 2561
เจ้า นีการค้า
การป้ องกันความเสี่ ง
31 ธ ค 2561 สัญญา อล่วง น้า สัดส่วน
ตปท
คงเ ลอ
1,617,842
1,293,213
79.93
1,000
419,773
153,314
36.52
610,009
897,792 147.18
575,000
575,000 100.00
-
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่นั ส์ จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําปี 2562)

บริษัท ทําสัญญาซือ ขายเงินตราต่างประเท ล่วงหน้า ( o a on ac ) กับทางธนาคาร พิจารณาจากอัตรา
แลกเปลี่ยนและระยะเวลาการส่งมอบที่เหมาะสมเพื่อให้เพียงพอต่อการจ่ายชําระหนี โดยติดตามข่าวสารข้อมูลและบท
วิ เคราะห์แ นวโน้ม การเคลื่ อ นไหวของเงิน บาท นอกจากนี ณ สิ นปี 2562 บริษั ท มี ก ารป้ อ งกัน ความเสี่ ย งจากการ
เปลี่ ยนแปลงของสกุลเงินยูโรและปอนด์สเตอร์ลิงสําหรับ รายการค้าประเภทคําสั่งซื อสิ น ค้า ที่บ อกเลิ กไม่ ได้ ( i me
ommi men ) เนื่องจากมูลค่าสินค้ามีมลู ค่าสูงและบริษัท ออกใบสั่งขายให้ลกู ค้าโดยได้ตกลงเงื่อนไขชําระราคาเป็ นเงิน
บาท จงถือว่าบริษัท ได้ปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสําหรับกรณีดงั กล่าวครบถ้วน ทังนีบริษัท ไม่มีนโยบายเก็ง
กําไรจากความผันผวนของค่าเงิน เนื่ อ งจากบริษั ท ไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษั ทและไม่ มีความเชี่ ยวชาญทางด้านการ
คาดการณ์ทิ ทางการเคลื่อนไหวของค่าเงินเพียงพอ เพียงแต่ตอ้ งการลดความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่จะมีต่อ
กระแสเงินรับและจ่ายในอนาคตให้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ นอกจากนี ณ วันสินปี
บริษัท มีเงินฝากสกุล
กับ
สถาบันการเงิน ในประเท แห่งหน่ งจํานวน
ล้านดอลล่าร์สหรั อเมริกาเพื่ อเป็ นการป้องกัน ความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนของคําสั่งซือสินค้าจากต่างประเท อีกส่วนหน่งด้วย
14.4 ส า คล่องและความเ ี ง อของเงินทุน มุนเวี น
14.4.1 กระแสเงินสดจากงบการเงินของบริ ัท
รา การ
เงินสดสุทธิ ด้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

หน่วย ล้านบาท
สํา รับปี สินสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
2560
150.99
163.44
107.14

เงินสดสุทธิ ด้มาจาก ้ ป น กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิ ด้มาจาก

้ ป น กิจกรรมจัด าเงิน

ผลกระทบจากการแปลงค่ า งบการเงิ น ที่ เ ปนเงิ น ตรา
ต่างประเท
เงินสดและรา การเที บเท่าเงินสดเ มิ่ ขน ลดลง สุทธิ
เงินสดและรา การเที บเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรา การเที บเท่าเงินสดปลา ปี

40.37

(

)

(

)

)

(

)

(

)

(
(

)

97.79
29.31
127.10

(

-

-

)
41.96
29.31

6.09
35.87
41.96

การวิเคราะ งบกระแสเงินสดสํา รับปี สินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริษัท มีกระแสเงินสดสุทธิท่ีได้มาจากการดําเนินงานสําหรับปี 2562 จํานวน 15 ล้านบาท ลดลง 12.45
ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 สาเหตุหลักมาจากกําไรสุทธิเพิ่มขน
ล้านบาท ลูกหนีการค้าและลูกหนีอื่น
(ก่อนค่าเผื่อหนีสงสัยจะสูญ) เพิ่มขน
ล้านบาท และสินค้าคงเหลือ (ก่อนค่าเผื่อการลดมูลค่า) เพิ่มขน 8.86 ล้าน
บาท รวมถงรายการเจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอื่นลดลง
ล้านบาท กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน สําหรับปี
2562 จํานวน 40.37 ล้านบาท จากการเงินรับจําหน่ายเงินลงทุนในหน่วยลงทุนสุทธิเท่ากับ
ล้านบาทและเงินสดจ่าย
ซืออุปกรณ์และสินทรัพย์ท่ไี ม่มีตวั ตนเท่ากับ 7. ล้านบาท
กระแสเงินสดสุทธิ ได้มาจากกิจกรรมการลงทุน เกิดจากการจ่ายเงินปั นผล ในอัตราหุน้ ละ 0.16 บาท คิดเป็ น
จํานวน 93.52 ล้านบาท เพิ่มขนจากปี ก่อน 11.69 ล้านบาท
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การวิเคราะ งบกระแสเงินสดสํา รับปี สินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริษัท มีกระแสเงินสดสุทธิท่ีได้มาจากการดําเนินงานสําหรับปี 2561 จํานวน 163.44 ล้านบาท เพิ่มขน 56.30
ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 สาเหตุหลักมาจากกําไรสุทธิ เพิ่มขน 4.68 ล้านบาท เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอื่น
เพิ่มขน 35.71 ล้านบาท สินค้าคงเหลือ (ก่อนค่าเผื่อการลดมูลค่า) เพิ่มขน 15.90 ล้านบาท ลูกหนีการค้าและลูกหนีอื่น
(ก่อนหักค่าเผื่อหนีสงสัยจะสูญ) เพิ่มขน 10.88 ล้านบาท และลูกหนีตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขน 13.67 ล้านบาท
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน สําหรับปี 2561 จํานวน 94.26 ล้านบาท เพิ่มขนจากปี ก่อน 45.82 ล้านบาท
จากการลงทุนซืออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 117.00 ล้านบาท กระแสเงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนในหน่วย
ลงทุนสุทธิลดลง 31.81 ล้านบาท
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจการจัดหาเงิน เกิ ดจากการจ่ายเงิน ปั นผล ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท คิดเป็ นจํานวน
81.83 ล้านบาท เพิ่มขนจากปี ก่อน 29.22 ล้านบาท
14.4.2 ครงสร้างเงินทุนจากงบการเงินของบริ ัท

วันที่ 31 ธันวาคม 2562, 2561 และ 2560

บริษัท มีหนีสินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560-2562 จํานวน
ล้านบาท
ล้านบาท และ
ล้านบาท ซ่งมีสว่ นประกอบของหนีสินที่สาํ คัญ ได้แก่ เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอื่น ภาษี เงินได้คา้ งจ่าย หนีสินภาษี เงินได้รอ
ตัดบัญชี และภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน เป็ นต้น โดยไม่มีภาระหนีสินที่มีดอกเบียจ่าย
ณ วันที่ ธันวาคม
บริษั ท มี หนี สินรวมเท่ากับ
ล้านบาท ลดลงจากปี
จํานวน
ล้าน
บาท จากเจ้าหนี การค้าลดลง
ล้านบาท และภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขน
ล้านบาทโดยบริษั ท
บันทกตามรายงานนักคณิต าสตร์ประกันภัยที่คาํ นวณภาระหนีสินตามข้อสมมติ านและกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท มีหนีสินรวมเท่ากับ 281.38 ล้านบาท เพิ่มขนจากปี 2560 จํานวน 38.71 ล้านบาท
จากเจ้าหนีการค้าที่เพิ่มขน 18.87 ล้านบาท จากการซือสินค้าในช่วงไตรมาส 4 เพื่อให้เพียงพอต่อการจําหน่าย และเงินรับ
ล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ 15.69 ล้านบาท จากการขายสินค้าพร้อมให้บริการติดตังของเครื่องพิมพ์ท่มี ีมลู ค่าสูง
ด้วยโครงสร้างเงินทุนของบริษัท ที่ไม่ได้พ่งพาเงินกูย้ ืมจากธนาคารแต่อย่างใด มีผลทําให้บริษัท ไม่มีดอกเบียจ่าย
มี สภาพคล่ องทางการเงินในระดับที่ สูงและอัตราส่ วนหนี สิ นต่ อทุนอยู่ในระดําที่ ต่ าํ ทําให้บ ริษั ท สามารถจ่ ายเงินปั น
ผลตอบแทนให้กับผูถ้ ือหุน้ ได้อย่างสมํ่าเสมอ โดยในปี 2560 - 2562 จ่ายเงินปั นผลในอัตรา 0 บาท และ
บาท และ
0.18 บาทต่ อ หุ้น คิ ดเป็ น อั ตราการจ่ ายเงิ น ปั น ผลต่ อ กําไรสุท ธิ เท่ ากั บ ร้อ ยละ
ร้อ ยละ 6 และร้อ ยละ
ตามลําดับ สําหรับเงินปั นผลประจําปี 2562 ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี จะได้พิจารณาอนุมตั ิ
14.4.3 อัตราส่วนสําคัญ

วันที่ 31 ธันวาคม 2562, 2561 และ 2560

อัตราส่วนทางการเงิน
อั ต ราส่ ว นส่ ว น นี สิ น ต่ อ ส่ ว นของเจ้ า ของ

เท่า

อัตราผลตอบแทนจากสินทรั
อัตราส่วนผลตอบแทนจากผู้ถอ นุ้

%
%

1)
2)

2562

0.21

2561
0.22

2560
0.20

11.89
11.43

11.15
10.83

11.36
11.02

) ใช้กาํ ไรก่อนหักดอกเบียและภาษี ในการคํานวณ
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) ใช้กาํ ไรเบ็ดเสร็จรวมในการคํานวณ

บริษัท มีอตั ราส่วนหนีสินต่อส่วนของเจ้าของอยู่ในระดับตํ่ามาก เ ลี่ยย้อนหลัง 3 ปี เท่ากับ 0.21 เท่า แสดงให้
เห็นว่าโครงสร้างเงินทุนของบริษัท มีความมั่นคงและไม่ได้พ่งพาเงินทุนจากธนาคาร และสถาบันการเงินทังระยะสันและ
ระยะยาว ถงแม้ว่าในปี 2563 นี มาตร านรายงานการเงิน บับที่ 16 หรือ
เรื่องสัญ ญาเช่า จะมีผลบังคับ โดย
ยกเลิกวิธีสญ
ั ญาเช่าดําเนินงาน ( pe a in ea e) โดยเปลี่ยนมาเป็ นวิธีสญ
ั ญาเช่าทางการเงิน ( inancial ea e) ซ่ง
จะทําให้บ ริษั ท ต้องบัน ทกสิท ธิ การใช้สิน ทรัพ ย์และหนี สินตามสัญ ญาเช่าทังจํานวนตังแต่วัน เริ่มต้นสัญ ญาเช่า ทําให้
อัตราส่วนหนีสินต่อทุน และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ตงแต่
ั ปี
มีการเปลี่ยนแปลง และค่าเช่าที่เคยบันทกเป็ น
ค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรง จะเปลี่ยนเป็ นค่าเสื่อมราคาจากสิทธิการใช้สินทรัพย์และดอกเบียจ่ายตามวิธีอัตราดอกเบียที่
แท้จริง อย่างไรก็ตาม ณ สินปี
บริษัท มีสญ
ั ญาเช่าคลังสินค้าและสัญญาเช่าอาคารสํานักงานที่มีระยะเวลาเวลา
เช่าคงเหลือไม่ เกิน ปี ทําให้อัตราหนีสินต่อส่วนของเจ้าของและอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพ ย์ ไม่เปลี่ยนแปลงใน
จํานวนที่ไม่เป็ นนัยสําคัญ หากต้องบันทกปรับปรุงรายการตาม TF
ในงบการเงินปี 2562
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ( ) ของปี
เท่ากับ
และ
และ 11
ตามลําดับ แสดงให้เห็นว่าบริษัท สามารถใช้สินทรัพย์เพื่อก่อให้เกิดกําไรก่อนดอกเบียและภาษี อย่างมีประสิทธิภาพและ
มีความสมํ่าเสมอ
อัต ราส่วนผลตอบแทนจากผู้ถื อ หุ้น ( ) ของปี
เท่ า กับ
และ
และ
ตามลําดับ แสดงให้เห็นว่าบริษัทสามารถทํากําไรสุทธิได้สูงเมื่อเทียบกับส่วนของเจ้าของ มีความสมํ่าเสมอและการจัด
โครงสร้างเงินลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้ผถู้ ือหุน้ สอดคล้องกับความสามารถในการประกา จ่ายเงินปั นผลใน
อัตราที่สงู ขนทุกปี

ส่วนที่ 3 (14) คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ

หน้า 166

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่นั ส์ จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําปี 2562)

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

-การรับรองความถูกต้องของข้อมูล-

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่นั ส์ จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําปี 2562)

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี บับนีแล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า
ข้อ มูล ดังกล่ า วถูก ต้อ งครบถ้ว น ไม่ เป็ น เท็ จ ไม่ ท าํ ให้ผู้อ่ื น สํา คัญ ผิ ด หรือ ไม่ ข าดข้อ มูล ที่ ค วรต้อ งแจ้ง ในสาระสํา คัญ
นอกจากนี บริษัทขอรับรองว่า
( ) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสําคัญเกี่ยวกับ านะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
( ) บริษั ท ได้จัด ให้มี ร ะบบการเปิ ดเผยข้อ มู ล ที่ ดี เพื่ อ ให้แ น่ ใ จว่ า บริษั ท ได้เปิ ดเผยข้อ มู ล ในส่ ว นที่ เป็ น
สาระสําคัญทังของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทังควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
( ) บริษั ทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และ
บริษั ทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ กุมภาพัน ธ์ 25 ต่อผูส้ อบบัญ ชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซ่งครอบคลุมถงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง
การกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
ในการนีเพื่อเป็ นหลัก านว่าเอกสารทังหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รบั รองความถูกต้องแล้ว บริษัท
ได้มอบหมายให้ นายวิรั สุขชัย เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกํากับเอกสารนีไว้ทกุ หน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ
นายวิรั สุขชัย กํากับไว้
บไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่บริษัทได้รบั รองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
ชื่อ

ตําแหน่ง

1.

นายวิรั สุขชัย

กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม

2.

นายเจน ชาญณรงค์

กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม

ชื่อ
ผูร้ บั มอบอํานาจ

นายวิรั สุขชัย

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ตําแหน่ง
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม

ลายมือชื่อ

ลายมือชื่อ

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่นั ส์ จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําปี 2562)

เอกสารแนบ 1
รา ละเอี ดเกี่ วกับกรรมการ ผู้บริ าร ผู้มีอาํ นาจควบคุม
และเลขานุการบริ ัท

-เอกสารแนบ-

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่นั ส์ จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําปี 2562)

1. รา ละเอี ดเกี่ วกับกรรมการ ผู้บริ าร ผู้มอี าํ นาจควบคุมของบริ ัท
อ่ -สกุล ตําแ น่ง
วันที่ ด้รับแต่งตัง

1. นายถกล นันธิราภากร

อา ุ
(ปี
74

คุ วุ ทิ างการ ก า ประวัตอิ บรม



กรรมการอิสระ (ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร)
ประธานกรรมการบริษัท และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รบั แต่งตัง 5 ก.ย 2555
(บริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ ปี
ทําให้ดาํ รง
ตําแหน่งต่อเนื่องมา)



















สัดส่วนการ ความสัม ันธทาง
ถอ นุ้ น ครอบครัวระ ว่าง
กรรมการและผู้บริ าร
บริ ัท

ปริญญาเอก ol o
cco n in
conomic ni e i o an a
ปริญญาโท ol o
o i iana on oe
ปริญญาตรี ine
( inance) e i e
e i inia

-

่วงเวลา

ตําแ น่ง

- ปั จจุบนั กรรมการ และกรรมการ
ตรวจสอบ

ni e i o
mini a ion /
a e ni e i

หลักสูตร n i- o p ion e ac ical
(
) รุน่ ที่ 36 ปี 2560

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จํากัด (มหาชน) ผูผ้ ลิตและ
จําหน่ายกระดาษครา ท์ กระดาษครา ท์สาํ หรับทําผิว
กล่อง และสําหรับทําลอนลูก กู

ie

- ปั จจุบนั กรรมการอิสระ และประธาน บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) เช่าซือ
กรรมการตรวจสอบ
- 2558

กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ นั ส์ จํากัด (มหาชน)
ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณ ว์ ิ วกรรมอาคาร
ติดตังระบบดับเพลิง ผลิตภัณ ร์ ะบบปรับอากา
ผลิตภัณ ท์ าํ ความเย็น และผลิตภัณ ก์ ารพิมพ์
ดิจิทลั

- 2558

คณบดี คณะบัญชี

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สถาน กษา

- 2554

รองอธิการบดีฝ่าย
บริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สถาน กษา

ai man o m ( - ) รุน่ ที่ ปี

หลักสูตร i ec o e i ica ion o am
( ) รุน่ ที่ 228 ปี 2559
หลักสูตร ical ea e ip o am (
รุน่ ที่ 3 ปี 2559
หลักสูตร i ommi ee o am (
รุน่ ที่ ปี 2548

่อ น่ว งาน บริ ัท ประเ ทธุรกิจ

2558 - ปั จจุบนั ประธานกรรมการ กรรมการ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ นั ส์ จํากัด (มหาชน)
อิสระ และประธานกรรมการ ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณ ว์ ิ วกรรมอาคาร
ตรวจสอบ
ติดตังระบบดับเพลิง ผลิตภัณ ร์ ะบบปรับอากา
ผลิตภัณ ท์ าํ ความเย็น และผลิตภัณ ก์ ารพิมพ์
ดิจิทลั

หลักสูตร ole o e ai man o am
( ) รุน่ ที่ 43 ปี 2561

หลักสูตร
2559

-

ประสบการ ทํางาน

)
)

หลักสูตร i ec o cc e i a ion o am
( ) รุน่ ที่ ปี 2547

เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท

หน้า 1/14

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่นั ส์ จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําปี 2562)
อ่ -สกุล ตําแ น่ง
วันที่ ด้รับแต่งตัง

อา ุ
(ปี

2. นายโสตถิธร มัลลิกะมาส
57
กรรมการอิสระ (ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร)
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วันที่ได้รบั แต่งตัง 5 ก.ย 2555
(บริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ ปี

ทําให้ดาํ รง

ตําแหน่งต่อเนื่องมา)

คุ วุ ทิ างการ ก า ประวัตอิ บรม

สัดส่วนการ ความสัม ันธทาง
ถอ นุ้ น ครอบครัวระ ว่าง
กรรมการและผู้บริ าร
บริ ัท

ปริญญาเอก คณะเ รษ าสตร์ ni e i o
i con in
 ปริญญาโท คณะเ รษ าสตร์ ni e i o
i con in
 ปริญญาตรี คณะเ รษ าสตร์ จุ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
 หลักสูตร oa
omina ion
ompen a ion o am (
) รุน่ ที่ 8 ปี
2562
 หลักสูตร i ec o
e i ica ion o am
( ) รุน่ ที่ 278 ปี 2562
 หลักสูตร i ec o cc e i a ion o am
( ) รุน่ ที่ 102 ปี 2556


-

-

ประสบการ ทํางาน
่วงเวลา

ตําแ น่ง

2561 - ปั จจุบนั กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการ
สรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

่อ น่ว งาน บริ ัท ประเ ทธุรกิจ
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่นั ส์ จํากัด (มหาชน)
ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณ ว์ ิ วกรรมอาคาร
ติดตังระบบดับเพลิง ผลิตภัณ ร์ ะบบปรับอากา
ผลิตภัณ ท์ าํ ความเย็น และผลิตภัณ ก์ ารพิมพ์ดิจิทลั

- ปั จจุบนั ประธานหลักสูตร ิลป าสตร จุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาน กษา
บัณ ิต สาขาเ รษ าสตร์
เ รษ าสตร์นานาชาติ
- 2561

กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ นั ส์ จํากัด (มหาชน)
ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณ ว์ ิ วกรรมอาคาร
ติดตังระบบดับเพลิง ผลิตภัณ ร์ ะบบปรับอากา
ผลิตภัณ ท์ าํ ความเย็น และผลิตภัณ ก์ ารพิมพ์ดิจิทลั

254 - 2552

คณบดี คณะเ รษ าสตร์

จุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาน กษา

254 - 2549

รองคณบดี

จุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาน กษา

คณะเ รษ าสตร์

เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท

- 2546

ผอ นู ย์วิจยั เ รษ าสตร์
คณะเ รษ าสตร์

จุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาน กษา

- 2541

ที่ปรกษาสถาบันวิจยั ภัทร

บลจ ภัทรธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์

- 2538

ที่ปรกษาคณะกรรมาธิการ
การเงินการคลัง

สภาผูแ้ ทนราษฎร

หน้า 2/14

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่นั ส์ จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําปี 2562)
อ่ -สกุล ตําแ น่ง
วันที่ ด้รับแต่งตัง
3. นางสาววรนุช สุไพบูลย์พิพั น์

อา ุ
(ปี
56

คุ วุ ทิ างการ ก า ประวัตอิ บรม



ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ i le

วันที่ได้รบั แต่งตัง 5 ก.ย 2555
(บริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ ปี

ทําให้ดาํ รง

ตําแหน่งต่อเนื่องมา)

-

-

ประสบการ ทํางาน
่วงเวลา



ปริญญาตรี คณะเ รษ าสตร์ จุ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

หลักสูตร oa omina ion
ompen a ion o am (
) รุน่ ที่ 8 ปี
2562
 หลักสูตร i ec o
e i ica ion o am
( ) รุน่ ที่ 281 ปี 2562
 หลักสูตร i ec o cc e i a ion o am


(

) รุน่ ที่

ปี 2555

ตําแ น่ง

2561 - ปั จจุบนั กรรมการอิสระ กรรมการ

ene ee a e ni e i

กรรมการอิสระ (ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร)
กรรมการตรวจสอบ และประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

สัดส่วนการ ความสัม ันธทาง
ถอ นุ้ น ครอบครัวระ ว่าง
กรรมการและผู้บริ าร
บริ ัท

- 2561

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่นั ส์ จํากัด (มหาชน)

ตรวจสอบ และประธาน

ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณ ว์ ิ วกรรมอาคาร

กรรมการสรรหาและ

ติดตังระบบดับเพลิง ผลิตภัณ ร์ ะบบปรับอากา

พิจารณาค่าตอบแทน

ผลิตภัณ ท์ าํ ความเย็น และผลิตภัณ ก์ ารพิมพ์ดิจิทลั

กรรมการอิสระ และ

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ นั ส์ จํากัด (มหาชน)

กรรมการตรวจสอบ

ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณ ว์ ิ วกรรมอาคาร
ติดตังระบบดับเพลิง ผลิตภัณ ร์ ะบบปรับอากา
ผลิตภัณ ท์ าํ ความเย็น และผลิตภัณ ก์ ารพิมพ์ดิจิทลั

- 2561

i

enio ice

บมจ ทิสโก้ ไ แนลเชียลกรุป / ธุรกิจหลักทรัพย์

e i en
- ปั จจุบนั กรรมการ

เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท

่อ น่ว งาน บริ ัท ประเ ทธุรกิจ

บริษัท รักษาความปลอดภัย พีจีเอส จํากัด

2559 - ปั จจุบนั กรรมการ

บริษัท พีจีเอส เซอร์วิส จํากัด

2557 - ปั จจุบนั กรรมการ

บริษัท มิตร อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จํากัด

2556 - ปั จจุบนั กรรมการ

บริษัท พิพั น์รุง่ เรือง จํากัด

2556 - ปั จจุบนั กรรมการ

บริษัท แลนด์แอนด์วิว จํากัด

2552 - ปั จจุบนั กรรมการ

บริษัท ยู ลัคกี จํากัด

2552 - ปั จจุบนั กรรมการ

บริษัท เค ที เอสเตท จํากัด

2551 - ปั จจุบนั กรรมการ

บริษัท มารวย ทาวน์ จํากัด

2540 - ปั จจุบนั กรรมการ

บริษัท พิพั น์ พร็อพเพอร์ตี จํากัด
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่นั ส์ จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําปี 2562)
อ่ -สกุล ตําแ น่ง
วันที่ ด้รับแต่งตัง

อา ุ
(ปี

4. นายสุพจน์ เธียรวุ ิ
กรรมการอิสระ (ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร)
และประธานกรรมการบริหารความ
เสี่ยง

53

วันที่ได้รบั แต่งตัง 1 พ ย 2559
(ลาออกจากตําแหน่งกรรมกรรมการ
อิสระ และประธานกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง 1 มกราคม )

คุ วุ ทิ างการ ก า ประวัตอิ บรม

ปริญญาเอก lec onic n inee in e
ni e i o o o ญี่ปนุ่
 ปริญญาโท n o ma ion an
omp e cience
o o a i ni e i o ec nolo ญี่ปนุ่
 ปริญญาตรี วิ วกรรมไ
า้ สื่อสาร จุ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
 หลักสูตร
o e nance
e e ilience
o am ( ) รุน่ ที่ 11 ปี 2562
 หลักสูตร o o e elop a i
ana emen
lan ( ) รุน่ ที่ 12 ปี 2560
 หลักสูตร o o e elop a i
ana emen
lan ( ) รุน่ ที่ 8 ปี 2558
 หลักสูตร i ec o e i ica ion o am (
)
รุน่ ที่ 195 ปี 2557
 หลักสูตร inance o on- inance i ec o
( ) รุน่ ที่ 20 ปี 2548


สัดส่วนการ ความสัม ันธทาง
ถอ นุ้ น ครอบครัวระ ว่าง
กรรมการและผู้บริ าร
บริ ัท
-

ประสบการ ทํางาน
่วงเวลา
- 2562

- 2562
– 2562

- 2562
- 2560
- 2560
- 2560
- 2557
- 2557
- 2554
- 2550
- 2550
- 2550

เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท

ตําแ น่ง
กรรมการอิสระ และประธาน
คณะกรรมการกํากับความ
เสี่ยงและควบคุมภายในของ
กลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
ผูอ้ าํ นวยการโครงการ
an o ma ion
กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ และประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ที่ปรกษาอธิการบดี
กรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการโครงการร่วมมือ
ระหว่างคณะวิ วกรรม าสตร์
กับภาคอุตสาหกรรม
รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงาน
กลยุทธ์องค์กร
ผูช้ ่วยอธิการบดี (ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเท และ
ยุทธ าสตร์)
ผูอ้ าํ นวยการ

่อ น่ว งาน บริ ัท ประเ ทธุรกิจ
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน)

จุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่นั ส์ จํากัด (มหาชน)
ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณ ว์ ิ วกรรมอาคาร
ติดตังระบบดับเพลิง ผลิตภัณ ร์ ะบบปรับอากา
ผลิตภัณ ท์ าํ ความเย็น และผลิตภัณ ก์ ารพิมพ์ดิจิทลั
บริษัท เอทีพี จํากัด (มหาชน)
จุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริษัท บลู ิ นิกซ์อินโนเวชั่น จํากัด
จุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริษัท ซิมโ นี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)
จุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถาบันวิจยั และพั นาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทั น์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ผูอ้ าํ นวยการสายงานวางแผน บริษัท ทีทีแอนด์ที จํากัด (มหาชน)
กลยุทธ์องค์กร
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษัท ทีทีแอนด์ที ซับสไครเบอร์ เซอร์วิสเซส จํากัด
กรรมการ
บริษัท ทริปเปิ ล ที โกลบอลเน็ท จํากัด

หน้า 4/14

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่นั ส์ จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําปี 2562)
อ่ -สกุล ตําแ น่ง
วันที่ ด้รับแต่งตัง
5. นายวิรั สุขชัย

อา ุ
(ปี
54

คุ วุ ทิ างการ ก า ประวัตอิ บรม



กรรมการ (เป็ นผูบ้ ริหาร)
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพัน
บริษัท
วันที่ได้รบั แต่งตัง 5 ก.ย 2555
(บริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ ปี
ทําให้ดาํ รง
ตําแหน่งต่อเนื่องมา)















ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (E- ) สถาบัน
บัณ ิตพั นบริหาร าสตร์(นิดา้ )

สัดส่วนการ ความสัม ันธทาง
ถอ นุ้ น ครอบครัวระ ว่าง
กรรมการและผู้บริ าร
บริ ัท
15.16%

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การขายและ
การตลาด) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
หลักสูตร o o e elop a i
ana emen ( ) รุน่ ที่ 12 ปี 2560

-

ประสบการ ทํางาน
่วงเวลา

ตําแ น่ง

- ปั จจุบนั ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผูจ้ ดั การ
(ธุรกิจระบบดับเพลิงปรับ
อากา และสุขาภิบาล)
2555 - 2559

่อ น่ว งาน บริ ัท ประเ ทธุรกิจ
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่นั ส์ จํากัด (มหาชน)
ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณ ว์ ิ วกรรมอาคาร
ติดตังระบบดับเพลิง ผลิตภัณ ร์ ะบบปรับอากา
ผลิตภัณ ท์ าํ ความเย็น และผลิตภัณ ก์ ารพิมพ์ดิจิทลั

กรรมการผูจ้ ดั การ

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ นั ส์ จํากัด (มหาชน)
ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณ ว์ ิ วกรรมอาคาร
ติดตังระบบดับเพลิง ผลิตภัณ ร์ ะบบปรับอากา
ผลิตภัณ ท์ าํ ความเย็น และผลิตภัณ ก์ ารพิมพ์ดิจิทลั

หลักสูตร cce l o m la ion
ec ion o a e ( ) รุน่ ที่ 24 ปี 2558
หลักสูตร i ec o e i ica ion o am
( C ) รุน่ ที่ 204 ปี 2558

- 2555

ผูจ้ ดั การทั่วไป

หลักสูตร ole o e ai man o am
( ) รุน่ ที่ ปี 2558

บริษัท ไ ร์วิคเตอร์ จํากัด ธุรกิจขายปลีกและส่ง เช่า
รับเหมาติดตังระบบดับเพลิง

- 2543

ผูจ้ ดั การขาย

บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด

หลักสูตร n i- o p ion o ec i e
o am (
)รุน่ ที่ 14 ปี 2558

ธุรกิจให้บริการงานส่วนกลางและให้เช่าอาคาร
สํานักงาน

หลักสูตร i ec o cc e i a ion o am
( ) รุน่ ที่
ปี 2555

เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่นั ส์ จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําปี 2562)
อ่ -สกุล ตําแ น่ง
วันที่ ด้รับแต่งตัง
6. นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร
กรรมการ (เป็ นผูบ้ ริหาร)
กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และกรรมการผูม้ ี
อํานาจลงนามผูกพันบริษัท
วันที่ได้รบั แต่งตัง 1 พ ย 2559

7. นายเจน ชาญณรงค์
กรรมการ (ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร)
กรรมการบริหาร และกรรมการผูม้ ี
อํานาจลงนามผูกพันบริษัท
วันที่ได้รบั แต่งตัง 28 เม.ย 2560

อา ุ
(ปี

สัดส่วนการ ความสัม ันธทาง
ประสบการ ทํางาน
ครอบครั
ว
ระ
ว่
า
ง
ถอ นุ้ น
่อ น่ว งาน บริ ัท ประเ ทธุรกิจ
่วงเวลา
ตําแ น่ง
กรรมการและผู้บริ าร
บริ ัท
52  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป
3.69%
255 - ปั จจุบนั กรรมการผูจ้ ดั การ (ธุรกิจ
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ นั ส์ จํากัด (มหาชน) ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ระบบการพิมพ์ดิจิทลั )
ขายปลีกและส่ง ผลิตภัณ ว์ ิ วกรรมอาคาร ติดตังระบบ
 หลักสูตร i ec o cc e i a ion o am
ดับเพลิง ผลิตภัณ ร์ ะบบปรับอากา ผลิตภัณ ท์ าํ ความ
( ) รุน่ ที่ 116 ปี 2558
เย็น และผลิตภัณ ก์ ารพิมพ์ดิจิทลั
 หลักสูตร i ec o e i ica ion o am
2557 - 2559 กรรมการ
บริษัท ชิลแมทช์ จํากัด นําเข้าและจําหน่ายระบบ
( ) รุน่ ที่ 211 ปี 2558
ปรับอากา และอุปกรณ์
 หลักสูตร
cce l o m la ion
2553 - 2559 กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษัท คิว ทู เอส จํากัด / ธุรกิจขายส่ง ขายปลีก ให้
ec ion o a e ( ) รุน่ ที่ 24 ปี 2558
บริการซ่อม เช่าเครื่องพิมพ์บรรจุภณ
ั แ์ ละหมกพิมพ์
 หลักสูตร inancial a emen o
i ec o
- 2553 ผูจ้ ดั การขาย
บริษัท คิว ทู เอส จํากัด / ธุรกิจขายส่ง ขายปลีก ให้
( ) รุน่ ที่ 28 ปี 2558
บริการซ่อม เช่าเครื่องพิมพ์บรรจุภณ
ั แ์ ละหมกพิมพ์
- 2545 ผูจ้ ดั การขายแผนก
บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด ธุรกิจให้บริการงาน
เครื่องพิมพ์บรรจุภณ
ั ์
ส่วนกลางและให้เช่าอาคารสํานักงาน
53

คุ วุ ทิ างการ ก า ประวัตอิ บรม

oc o al ilo op o ec anical
n inee in ino in ana emen
a ac e n i e o ec nolo
am i e
 a e o cience in ec anical
n inee in a ac e n i e o
ec nolo
am i e
ปริญญาตรี วิ วกรรม าสตร์ (เกียรตินิยม
อันดับ ) จุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตร o o e elop a i
ana emen lan ( ) รุน่ ที่ ปี 2558
หลักสูตร
cce l o m la ion
ec ion o a e ( ) รุน่ ที่ 23 ปี 2558
ห ลั ก สู ต ร amil
ine
aina ili
( ) รุน่ ที่ ปี 2557
หลักสูตร i ec o e i ica ion o am
( ) รุน่ ที่ 173 ปี 2556


12.37%

เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท

น้อง นางสิริมา
เอี่ยมสกุลรัตน์

- ปั จจุบนั กรรมการ และ
กรรมการบริหาร

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ นั ส์ จํากัด (มหาชน)
ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณ ว์ ิ วกรรมอาคาร
ติดตังระบบดับเพลิง ผลิตภัณ ร์ ะบบปรับอากา
ผลิตภัณ ท์ าํ ความเย็น และผลิตภัณ ก์ ารพิมพ์ดิจิทลั
- ปั จจุบนั กรรมการ
บริษัท เจนนพสิริ จํากัด ธุรกิจบริหารจัดการ
อสังหาริมทรัพย์
- ปั จจุบนั กรรมการ
บริษัท พระบริบาล จํากัด ธุรกิจบริหารจัดการ
อสังหาริมทรัพย์
- ปั จจุบนั กรรมการ
บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด ธุรกิจให้เช่าอาคาร
สํานักงาน
- 2557 ผูก้ ่อตังและประธาน
iam ene al ia ion ompan imi e ( )
เจ้าหน้าที่บริหาร
/ สายการบิน
- 2544 กรรมการและผูจ้ ดั การทั่วไป iam an l in ompan imi e สายการบิน
- 2543
ine nal
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ให้บริการทางการเงิน
– 2541 ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การทั่วไป
ai i a o o
ให้บริการขนส่งสินค้า
– 2540 อาจารย์พิเ ษ คณะ
จุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาน กษา
วิ วกรรม าสตร์ เครื่องกล
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่นั ส์ จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําปี 2562)
อ่ -สกุล ตําแ น่ง
วันที่ ด้รับแต่งตัง
8. นางสิรมิ า เอี่ยมสกุลรัตน์
กรรมการ (ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร)
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการผูม้ ี
อํานาจลงนามผูกพันบริษัท
วันที่ได้รบั แต่งตัง 5 ก.ย 2555
(บริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ ปี
ทําให้ดาํ รง
ตําแหน่งต่อเนื่องมา)

อา ุ
(ปี
57

คุ วุ ทิ างการ ก า ประวัตอิ บรม

ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ an o
ni e i
 ปริญญาตรี คณะเ รษ าสตร์ จุ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
 หลักสูตร oa
omina ion
ompen a ion o am (
) รุน่ ที่ 5 ปี
2561
 หลักสูตร
cce l o m la ion
ec ion o a e ( ) รุน่ ที่ 24 ปี 2558
 หลักสูตร i ec o e i ica ion o am
( C ) รุน่ ที่ 211 ปี 2558
 หลักสูตร i ec o cc e i a ion o am
( ) รุน่ ที่
ปี 2555


สัดส่วนการ ความสัม ันธทาง
ถอ นุ้ น ครอบครัวระ ว่าง
กรรมการและผู้บริ าร
บริ ัท
14.41%

เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท

-

ประสบการ ทํางาน
่วงเวลา

ตําแ น่ง

่อ น่ว งาน บริ ัท ประเ ทธุรกิจ

2561 - ปั จจุบนั กรรมการ และกรรมการสรร บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ นั ส์ จํากัด (มหาชน)
หาและพิจารณา
ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณ ว์ ิ วกรรมอาคาร
ค่าตอบแทน
ติดตังระบบดับเพลิง ผลิตภัณ ร์ ะบบปรับอากา
ผลิตภัณ ท์ าํ ความเย็น และผลิตภัณ ก์ ารพิมพ์ดิจิทลั
- ปั จจุบนั กรรมการ
บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด
ธุรกิจให้เช่าอาคารสํานักงาน
- ปั จจุบนั กรรมการ
บริษัท เจนนพสิริ จํากัด ธุรกิจบริหารจัดการ
อสังหาริมทรัพย์
- ปั จจุบนั กรรมการ
บริษัท พระบริบาล จํากัด ธุรกิจบริหารจัดการ
อสังหาริมทรัพย์
- ปั จจุบนั กรรมการ
บริษัท บ้านเนินปาย จํากัด ที่ดิน
- ปั จจุบนั กรรมการ
บริษัท มาเธอร์แลนด์ พร็อพเพอร์ตี จํากัด
อสังหาริมทรัพย์ (ที่ดิน)
- ปั จจุบนั กรรมการ
บริษัท สร้อยสวรรค์ จํากัด อสังหาริมทรัพย์ (ที่ดนิ )
- ปั จจุบนั กรรมการ
บริษัท ชาญณรงค์ โ ลดิง กรุป จํากัด จําหน่าย
เครื่องจักรอุตสาหกรรม
- 2561 กรรมการ และประธาน
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่นั ส์ จํากัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร
ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณ ว์ ิ วกรรมอาคาร ติดตัง
ระบบดับเพลิง ผลิตภัณ ร์ ะบบปรับอากา ผลิตภัณ ์
ทําความเย็น และผลิตภัณ ก์ ารพิมพ์ดิจิทลั
- 2559 กรรมการบริหาร
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่นั ส์ จํากัด (มหาชน)
ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณ ว์ ิ วกรรมอาคาร และ
ติดตังระบบดับเพลิง
- 2559 กรรมการบริหาร
บริษัท คิว ทู เอส จํากัด / ธุรกิจขายส่ง ขายปลีก ให้บริการ
ซ่อม เช่าเครื่องพิมพ์บรรจุภณ
ั แ์ ละหมกพิมพ์
- 2559 กรรมการบริหาร
บริษัท ชิลแมทช์ จํากัด นําเข้าและจําหน่ายระบบ
ปรับอากา และอุปกรณ์
- 2555 กรรมการบริหาร
บริษัท ไ ร์วิคเตอร์ จํากัด ธุรกิจขายปลีกและส่ง เช่า
รับเหมาติดตังระบบดับเพลิง
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่นั ส์ จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําปี 2562)
อ่ -สกุล ตําแ น่ง
วันที่ ด้รับแต่งตัง
9. นางวลีรตั น์ เชือบุญชัย
กรรมการ (ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร) และ
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
ผูกพันบริษัท
วันที่ได้รบั แต่งตัง 5 ก.ย 2555
(บริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ ปี
ทําให้ดาํ รง
ตําแหน่งต่อเนื่องมา)

อา ุ
(ปี
65

คุ วุ ทิ างการ ก า ประวัตอิ บรม











ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

สัดส่วนการ ความสัม ันธทาง
ถอ นุ้ น ครอบครัวระ ว่าง
กรรมการและผู้บริ าร
บริ ัท
1.38%

หลักสูตร inancial a emen o i ec o
( ) รุน่ ที่ ปี 2558
หลักสูตร i ec o e i ica ion o am
( C ) รุน่ ที่ 205 ปี 2558

-

ประสบการ ทํางาน
่วงเวลา

ตําแ น่ง

2561 - ปั จจุบนั กรรมการ

บริษัท นูทริกซ์ จํากัด (มหาชน)/ผลิตอาหารสุนขั

2561 - ปั จจุบนั กรรมการ

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่นั ส์ จํากัด (มหาชน)
ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณ ว์ ิ วกรรมอาคาร
ติดตังระบบดับเพลิง ผลิตภัณ ร์ ะบบปรับอากา
ผลิตภัณ ท์ าํ ความเย็น และผลิตภัณ ก์ ารพิมพ์ดิจิทลั

2560 - 2561

กรรมการ กรรมการบริหาร

หลักสูตร n i- o p ion o ec i e
o am (
) รุน่ ที่ ปี 2558
หลักสูตร i ec o cc e i a ion o am
( ) รุน่ ที่
ปี 2555

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่นั ส์ จํากัด (มหาชน)
ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณ ว์ ิ วกรรมอาคาร
และติดตังระบบดับเพลิงบริษัท

- 2560

กรรมการ กรรมการบริหาร บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่นั ส์ จํากัด (มหาชน)
และผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณ ว์ ิ วกรรมอาคาร
(ด้านปฏิบตั ิการ)
และติดตังระบบดับเพลิงบริษัท

- 2559

กรรมการบริหาร

บริษัท ชิลแมทช์ จํากัด นําเข้าและจําหน่ายระบบ
ปรับอากา และอุปกรณ์

- 2559

กรรมการบริหาร

บริษัท คิว ทู เอส จํากัด / ธุรกิจขายส่ง ขายปลีก
ให้บริการซ่อม เช่าเครื่องพิมพ์บรรจุภณ
ั แ์ ละหมกพิมพ์

- 2558

กรรมการ

โปรมาร์ค จํากัด ธุรกิจขายเครื่องพิมพ์ หีบห่อ บรรจุ
ภัณ ์ และบริการซ่อมแซมบํารุงรักษา

- 2555

ผูอ้ าํ นวยการสายงาน
การเงิน

บริษัท ไ ร์วิคเตอร์ จํากัด ธุรกิจขายปลีกและส่ง
ผลิตภัณ ว์ ิ วกรรมอาคาร และติดตังระบบดับเพลิง

- 2555

ผูจ้ ดั การทั่วไป

25 - 2547

เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท

่อ น่ว งาน บริ ัท ประเ ทธุรกิจ

บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด / ธุรกิจให้บริการงาน
สายการเงินและบริหารทั่วไป ส่วนกลางและให้เช่าอาคารสํานักงาน
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและ
การเงิน

บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด / ธุรกิจให้บริการงาน
ส่วนกลางและให้เช่าอาคารสํานักงาน
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่นั ส์ จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําปี 2562)
อ่ -สกุล ตําแ น่ง
วันที่ ด้รับแต่งตัง
10. นายภาคภูมิ ว่องไพ รู ย์
กรรมการ (ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร)
วันที่ได้รบั แต่งตัง 5 ก.ย 2555
(บริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ ปี

ทําให้ดาํ รง

ตําแหน่งต่อเนื่องมา)

อา ุ
(ปี
79

คุ วุ ทิ างการ ก า ประวัตอิ บรม

ปริญญาโท วิ วกรรม าสตร์ สาขาไ ้า
มหาวิทยาลัย llinoi n i e o ec nolo
 ปริญญาตรี วิ วกรรม าสตร์ สาขาไ
้า
มหาวิทยาลัย llinoi n i e o ec nolo
 หลักสูตร i ec o
cc e i a ion o am
(
) รุน่ ที่ 14 ปี 2558
 หลักสูตร ole o
e ai man o am
( ) รุน่ ที่ 36 ปี 2558
 หลักสูตร i ec o cc e i a ion o am
( ) รุน่ ที่ 42 ปี 2548


สัดส่วนการ ความสัม ันธทาง
ถอ นุ้ น ครอบครัวระ ว่าง
กรรมการและผู้บริ าร
บริ ัท
0.72%

ประสบการ ทํางาน
่วงเวลา

-

- ปั จจุบนั กรรมการ

2

เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท

่อ น่ว งาน บริ ัท ประเ ทธุรกิจ

ตําแ น่ง

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ นั ส์ จํากัด (มหาชน) ธุรกิจ
ขายปลีกและส่ง ผลิตภัณ ว์ ิ วกรรมอาคาร ติดตังระบบ
ดับเพลิง ผลิตภัณ ร์ ะบบปรับอากา ผลิตภัณ ท์ าํ ความ
เย็น และผลิตภัณ ก์ ารพิมพ์ดิจิทลั

- 2560

กรรมการ

บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด ธุรกิจให้บริการงาน
ส่วนกลางและให้เช่าอาคารสํานักงาน

- 2559

กรรมการ

บริษัท คิว ทู เอส จํากัด / ธุรกิจขายส่ง ขายปลีก ให้บริการ
ซ่อม เช่าเครือ่ งพิมพ์บรรจุภณ
ั แ์ ละหมกพิมพ์

- 2559

กรรมการ

บริษัท ชิลแมทช์ จํากัด นําเข้าและจําหน่ายระบบ
ปรับอากา และอุปกรณ์

- 2558

ประธานกรรมการ

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ นั ส์ จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณ ว์ ิ วกรรมอาคาร
และติดตังระบบดับเพลิง

- 2555

กรรมการบริหาร

บริษัท ไ ร์วิคเตอร์ จํากัด ธุรกิจขายปลีกและส่ง
ผลิตภัณ ว์ ิ วกรรมอาคาร และติดตังระบบดับเพลิง

- 2554

กรรมการผูจ้ ดั การ

บริษัทในเครือ บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด

- 2540

กรรมการผูจ้ ดั การ

บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จํากัด (มหาชน)

- 2534

กรรมการและผูจ้ ดั การทั่วไป

บริษัท a pe n e na ional จํากัด (มหาชน)

- 2527

รองผูจ้ ดั การทั่วไป

บริษัท

- 2525

ผูจ้ ดั การโรงงาน

บริษัท a pe n e na ional จํากัด (มหาชน)

- 2518

ผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิต

บริษัท oo ea ( ailan ) จํากัด

- 2515

วิ วกรออกแบบโรงไ ้า

บริษัท ionee e ice n inee in และบริษัท
a e an
ica o llinoi

( ailan ) จํากัด
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่นั ส์ จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําปี 2562)
อ่ -สกุล ตําแ น่ง
วันที่ ด้รับแต่งตัง

อา ุ
(ปี

11. นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์

54

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ และ
เลขานุการบริษัท
วันที่ได้รบั แต่งตัง

ก พ 2559

12. นายวิ ิษฏ์ วชิรลาภไพ รู ย์
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
วันที่ได้รบั แต่งตัง 16 มี ค 2559

45

คุ วุ ทิ างการ ก า ประวัตอิ บรม

สัดส่วนการ ความสัม ันธทาง
ถอ นุ้ น ครอบครัวระ ว่าง
กรรมการและผู้บริ าร
บริ ัท

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
 หลักสูตร o o e elop a i
ana emen ( ) รุน่ ที่ 8 ปี 2558
 หลักสูตร ompan
ec e a o am
( ) รุน่ ที่ 72 ปี 2559
 หลักสูตร ompan
epo in o am
( ) รุน่ ที่ 16 ปี 2559
 หลักสูตร Effec i e in e a in
lan ( )
รุน่ ที่ 36 ปี 2559

0.18%

บริหารธุรกิจบัณ ิต การบัญชี มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
 นิติ าสตร์บณ
ั ิต นิติ าสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
 บัญชีมหาบัณ ิต มหาวิทยาลัยธรรม าสตร์

a a e iploma lo al
n ep ene ip
-comme ce o
olle e o n o ma ion ec nolo
n a io ana a

0.06%





-

-

ประสบการ ทํางาน
่วงเวลา

ตําแ น่ง

2562 - ปั จจุบนั ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ
และเลขานุการบริษัท
-2562 ผูอ้ าํ นวยการสายงานกํากับ
ดูแลกิจการ และเลขานุการ
บริษัท
2557 - 2560 ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
(ด้านกํากับดูแลกิจการ)
ผูอ้ าํ นวยการสายงานบริหาร
ทั่วไป
- 2558
- 2556
- 2556
2562 - ปั จจุบนั

่อ น่ว งาน บริ ัท ประเ ทธุรกิจ
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ นั ส์ จํากัด (มหาชน)
ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณ ว์ ิ วกรรมอาคาร
ติดตังระบบดับเพลิง ผลิตภัณ ร์ ะบบปรับอากา
ผลิตภัณ ท์ าํ ความเย็น และผลิตภัณ ก์ ารพิมพ์ดิจิทลั

ผูจ้ ดั การทั่วไป
หัวหน้าวางแผนนโยบาย
และทรัพยากรบุคคล
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด / ธุรกิจให้บริการงาน
ส่วนกลางและให้เช่าอาคารสํานักงาน

เจ้าหน้าที่บริหารสายงาน
บัญชีและการเงิน

บริษัท อท พอท จํากัด (มหาชน)

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ นั ส์ จํากัด (มหาชน)
ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณ ว์ ิ วกรรมอาคาร
2559 - ปั จจุบนั ผูอ้ าํ นวยการสายงานการเงิน ติดตังระบบดับเพลิง ผลิตภัณ ร์ ะบบปรับอากา
ผลิตภัณ ท์ าํ ความเย็น และผลิตภัณ ก์ ารพิมพ์
ดิจิทลั
- 2559

มา เ ตุ : สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท อ้างอิงข้อมูลการปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 (รายละเอียดตามส่วนที่ ( ) ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุน้ )

เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท

หน้า 10/14

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่นั ส์ จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําปี 2562)

2. รา ละเอี ดเกี่ วกับเลขานุการบริ ัท
อ่ -สกุล ตําแ น่ง
วันที่ ด้รับแต่งตัง

1. นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ และ
เลขานุการบริษัท
วันที่ได้รบั แต่งตัง

ก พ 2559

อา ุ
(ปี
54

คุ วุ ทิ างการ ก า ประวัตอิ บรม

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
 หลักสูตร o o e elop a i
ana emen ( ) รุน่ ที่ 8 ปี 2558
 หลักสูตร ompan
ec e a o am
( ) รุน่ ที่ 72 ปี 2559
 หลักสูตร ompan
epo in o am
( ) รุน่ ที่ 16 ปี 2559
 หลักสูตร Effec i e in e a in
lan
( ) รุน่ ที่ 36 ปี 2559


สัดส่วนการถอ ความสัม ันธทาง
นุ้ นบริ ัท ครอบครัวระ ว่าง
0.18%

ประสบการ ทํางาน

กรรมการและผู้บริ าร

่วงเวลา

ตําแ น่ง

่อ น่ว งาน บริ ัท ประเ ทธุรกิจ

-

2562 - ปั จจุบนั

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ
และเลขานุการบริษัท
ผูอ้ าํ นวยการสายงานกํากับดูแล
กิจการ และเลขานุการบริษัท
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ (ด้าน
กํากับดูแลกิจการ)
ผูอ้ าํ นวยการสายงานบริหาร
ทั่วไป

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่นั ส์ จํากัด (มหาชน)
/ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณ ว์ ิ วกรรมอาคาร
ติดตังระบบดับเพลิง ผลิตภัณ ร์ ะบบปรับอากา
ผลิตภัณ ท์ าํ ความเย็น และผลิตภัณ ก์ ารพิมพ์
ดิจิทลั

ผูจ้ ดั การทั่วไป
หัวหน้าวางแผนนโยบายและ
ทรัพยากรบุคคล

บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด / ธุรกิจให้บริการ
งานส่วนกลางและให้เช่าอาคารสํานักงาน

-2562

2557 - 2560

- 2558
- 2556
- 2556

น้าทีค่ วามรับผิด อบของเลขานุการบริ ัท
) ดูแลและให้คาํ แนะนําเบืองต้นแก่คณะกรรมการและผูบ้ ริหารเกี่ยวกับกฎเกณ ์ และกฎหมายต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ
) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท บันทกรายงานการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท รวมทังประสานงานให้มี
การปฏิบตั ิตามมติของที่ประชุมดังกล่าว
) จัดทําและเก็บรักษาเอกสารสําคัญของบริษัท ได้แก่
) ทะเบียนกรรมการ
) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจําปี ของบริษัท
) หนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ รายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
) การเก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้เสียของกรรมการและผูบ้ ริหาร (หมายถง กรรมการและผูบ้ ริหารที่มีหน้าที่รายงานการมีสว่ นได้เสียของตน และผูท้ ่เี กี่ยวข้องให้บริษัททราบ)
) ดําเนินการและรับผิดชอบอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกา กําหนด
ทังนี ในกรณีท่ีเลขานุการบริษัทพ้นจากตําแหน่งหรือไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตังเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วนั ที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตําแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบตั ิ
หน้าที่ และให้คณะกรรมการมีอาํ นาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหน่งปฏิบตั ิหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว (ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.
(รวมทังที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท

หน้า 11/14

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่นั ส์ จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําปี 2562)

3. รา ละเอี ดเกี่ วกับผู้รับผิด อบสูงสุด นสา งานบัญ ีและการเงิน

และผู้ควบคุมดูแลการทําบัญ ี

เพื่อให้การจัดทํารายงานทางการเงินมีคณ
ุ ภาพและการกํากับดูแลมีความสอดคล้องกันกับแนวทางของ สํานักงาน ก ล ต บริษัท จงได้พิจารณากําหนดผูท้ ่ไี ด้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบสูงสุดในสาย
งานบัญชีและการเงิน ( ) และผูท้ ่ไี ด้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี (ผูค้ วบคุมดูแลการทําบัญชี) ดังต่อไปนี
่อ-สกุล ตําแ น่ง
วันที่ ด้รับแต่งตัง
1. นายวิ ิษฏ์ วชิรลาภไพ รู ย์
ผูร้ บั ผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี
และการเงิน ( )
วันที่ได้รบั แต่งตัง 16 มี ค 2559

อา ุ
(ปี
45

คุ วุ ทิ างการ ก า ประวัตอิ บรม

บริหารธุรกิจบัณ ิต การบัญชี มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
 นิติ าสตร์บณ
ั ิต นิติ าสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
 บัญชีมหาบัณ ิต มหาวิทยาลัยธรรม าสตร์


สัดส่วนการถอ ความสัม ันธทาง
นุ้ นบริ ัท ครอบครัวระ ว่าง
0.06%

ประวัติอบรม
 รอบรู ห
้ ลักประกัน รูท้ นั ภาษี ธุรกิจ
 ประเด็นการเปลี่ยนแปลงของมาตร านการ
รายงานทางการเงิน บับสําคัญ
15
และร่าง
9
ที่มีผลบังคับใช้
และ 2563
 สรุ ปหลักการบัญชีดา
้ นสินทรัพย์สาํ หรับ
รุน่ ที่ 2/62
 โครงการพั นาความรู ต
้ อ่ เนื่องทางวิชาชีพโดย
การ กษาด้วยตนเอง ( el ) ครังที่
(ชุดที่ )
 เตรียมความพร้อม มาตร านการรายงานทาง
การเงิน บับที่ เครื่องมือทางการเงิน (
) และ บับที่ สัญญาเช่า (
)

เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท

ประสบการ ทํางาน

กรรมการและผู้บริ าร

่วงเวลา

-

2562 - ปั จจุบนั

ตําแ น่ง
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

2559 - ปั จจุบนั ผูอ้ าํ นวยการสายงานการเงิน

- 2559

เจ้าหน้าที่บริหารสายงาน
บัญชีและการเงิน

่อ น่ว งาน บริ ัท ประเ ทธุรกิจ
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ นั ส์ จํากัด
(มหาชน) ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณ ์
วิ วกรรมอาคาร ติดตังระบบดับเพลิง
ผลิตภัณ ร์ ะบบปรับอากา ผลิตภัณ ท์ าํ
ความเย็น และผลิตภัณ ก์ ารพิมพ์ดิจิทลั
บริษัท อท พอท จํากัด (มหาชน)

หน้า 12/14

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่นั ส์ จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําปี 2562)
อ่ -สกุล ตําแ น่ง
วันที่ ด้รับแต่งตัง
2. นางสาวอนัญญา โปรยเงิน
ผูค้ วบคุมดูแลการทําบัญชี
วันที่ได้รบั แต่งตัง 1 ธ ค 2559
(ได้รบั การรับรองการขนทะเบียน
เป็ นผูท้ าํ บัญชีตามประกา กรม
พั นาธุรกิจการค้า)

อา ุ
(ปี

คุ วุ ทิ างการ ก า ประวัตอิ บรม

สัดส่วนการถอ ความสัม ันธทาง
นุ้ นบริ ัท ครอบครัวระ ว่าง

บริหารธุรกิจ (การบัญชี) สถาบันเทคโนโลยี ราช
มงคล วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
 บัญชีมหาบัณ ิต การบัญชี จุ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย


0.02%

ประสบการ ทํางาน

กรรมการและผู้บริ าร

่วงเวลา

ตําแ น่ง

-

2559 - ปั จจุบนั

ผูจ้ ดั การบัญชี

2557 - 2558

ผูจ้ ดั การบัญชี

2556 - 2557

cco n in

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ นั ส์ จํากัด
(มหาชน) ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณ ์
วิ วกรรมอาคาร ติดตังระบบดับเพลิง
ผลิตภัณ ร์ ะบบปรับอากา ผลิตภัณ ท์ าํ
ความเย็น และผลิตภัณ ก์ ารพิมพ์ดิจิทลั

ประวัติอบรม
การวางระบบบัญชี ระบบเอกสาร และรายงาน
ทางการเงิน
 เทคนิคและจุดที่ตอ
้ งระมัดระวัง สําหรับนักบัญชี
ในการควบคุมภายในและปรับปรุงระบบบัญชี
 โครงการพั นาความรู ต
้ อ่ เนื่องทางวิชาชีพโดย
การ กษาด้วยตนเอง ( el ) ครังที่
(ชุดที่ )

การปรับใช้
เรื่อง
สัญญาเช่า


่อ น่ว งาน บริ ัท ประเ ทธุรกิจ

on l in
pe i o

o

m e a an n e na ional

สรุ ปการเข้าอบรม ลักสูตร Orientation และ Refresh
ลักสูตร

ผู้รับผิด อบสูงสุด นสา งานบัญ ีและการเงิน

ien a ion 12 ชั่วโมง
พั นาความรูต้ อ่ เนื่องด้านบัญชี ( e e ) ชั่วโมงต่อปี
หมายเหตุ

)

ผู้ควบคุมดูแลการทําบัญ ี









จํานวนชั่วโมงการเข้าอบรมหลักสูตร ien a ion และ e e เป็ นไปตามที่ สํานักงาน ก ล ต กําหนด
หลักสูตรพั นาความรูต้ อ่ เนื่องด้านบัญชี ( e e ) ที่อบรมมีความสอดคล้องและเป็ นประโยชน์ตอ่ บริษัท
)
ผูค้ วบคุมดูแลการทําบัญชีเป็ นผูท้ าํ บัญชีท่มี ีคณ
ุ สมบัติและเงื่อนไขของการเป็ นผูท้ าํ บัญชีตามหลักเกณ ท์ ่ีกาํ หนดในประกา กรมพั นาธุรกิจการค้า

1)

)

เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท

หน้า 13/14

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่นั ส์ จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําปี 2562)

มา เ ตุ :

ประธานกรรมการ

/
/

/
/

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน)

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จํากัด (มหาชน)

บริษัท นูทริกซ์ จํากัด (มหาชน)

บริษัท รักษาความปลอดภัย พีจีเอส จํากัด

บริษัท พีจีเอส เซอร์วิส จํากัด

บริษัท มิตร อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จํากัด

บริษัท พิพั น์รุง่ เรือง จํากัด

บริษัท แลนด์แอนด์วิว จํากัด

บริษัท ยู ลัคกี จํากัด

บริษัท เค ที เอสเตท จํากัด

บริษัท มารวย ทาวน์ จํากัด

บริษัท พิพั น์ พร็อพเพอร์ตี จํากัด

จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอทีพี

จุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)

บริษัท สร้อยสวรรค์ จํากัด

บริษัท มาเธอร์แลนด์ พร็อพเพอร์ตี จํากัด

บริษัท บ้านเนินปาย จํากัด

/

บริษัท พระบริบาล จํากัด

นันธิราภากร
สุขชัย
ตรีเพ็ชร
เอี่ยมสกุลรัตน์
ชาญณรงค์
เชือบุญชัย
ว่องไพ รู ย์
เธียรวุ ิ
มัลลิกะมาส
สุไพบูลย์พิพั น์
ธีระอัมรานนท์
วชิรลาภไพ รู ย์

บริ ัท น่ว งานทีเ่ กี่ วข้อง

บริษัท เจนนพสิริ จํากัด

1. นายถกล
2. นายวิรั
3. นายธรรมนูญ
4. นางสิรมิ า
5. นายเจน
6. นางวลีรตั น์
7. นายภาคภูมิ
8. นายสุพจน์
9. นายโสตถิธร
10. นางสาววรนุช
11. นางวรินกาญจน์
12. นายวิ ิษฏ์

บริ ัท

บริษัท ชาญณรงค์ โ ลดิง กรุ ป จํากัด

รา ่อ

บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด

4. ข้อมูลการดํารงตําแ น่งของกรรมการและผู้บริ าร นบริ ัท น่ว งานทีเ่ กี่ วข้อง

/

/
/

/
/

/

/

/

/

/
/
/
/
/
///
///
/

กรรมการ

/
///
///

/

/
/

กรรมการบริหาร

///

/

/

/

/

/

/

/

/

ผูบ้ ริหาร

เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท

หน้า 14/14

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่นั ส์ จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําปี 2562)

เอกสารแนบ 2
รา ละเอี ดเกี่ วกับกรรมการของบริ ัท ่อ

-เอกสารแนบ-

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่นั ส์ จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําปี 2562)

รา ละเอี ดเกี่ วกับกรรมการของบริ ัท ่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที่
เมื่อวันที่ พ จิกายน
มีมติให้จดั ตังบริษัทย่อยที่บริษัทถือ
หุน้
ในประเท เวียดนาม เพื่อรองรับการขยายตลาดไปยังประเท ในภูมิภาคเอเชีย
และเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริการลูกค้าปั จจุบันที่ตัง านการผลิตในเมื องโ จิมิน ท์ ประเท เวียดนาม ซ่งกลุ่มเป้าหมายของบริษั ท เน้นการ
ให้บริการลูกค้าที่เป็ น lo al cco n ของ omino และบริษัทอื่นๆ ในนิคมอุตสาหกรรมในเมืองหลักของประเท
เวียดนาม สําหรับผลิตภัณ ร์ ะบบพิมพ์ดิจิทลั
เมื่ อวันที่ กรกฎาคม
บริษั ท จดทะเบี ยนจัดตังบริษั ท หาญ เวียดนาม จํากัด ( บริษั ทย่อย ) ประเท
เวียดนาม ด้วยทุนจดทะเบียน
ดองเวียดนาม หรือประมาณ 1,057,444 บาท โดยบริษัท ถือหุน้ ในบริษัทย่อยคิด
เป็ นสัดส่วนร้อยละ ของทุนจดทะเบียน โดยกําหนดกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพัน ของบริษัทย่อย คือ นายพงษ์สวัสดิ
เพ่งเล็งผลลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญบริษัท โดยบริษัทอยู่ระหว่างการดําเนินเพิ่มเติมกรรมการผูม้ ีอาํ นาจและแก้ไข
อํานาจกรรมการที่มีอาํ นาจลงนามผูกพันของบริษัทย่อยเป็ น นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร นายวิรั สุขชัย นายพงษ์สวัสดิ เพ่งเล็งผล
สอง ( ) ในสาม ( ) คนนีลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสําคัญบริษัท

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

หน้า 1/1

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่นั ส์ จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําปี 2562)

เอกสารแนบ 3
รา ละเอี ดเกี่ วกับ วั น้างานตรวจสอบ า น
และ วั น้างานการกํากับดูแลการป บิ ัตงิ านของบริ ัท (Compliance)

-เอกสารแนบ-

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่นั ส์ จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําปี 2562)

รา ละเอี ดเกี่ วกับ วั น้างานผู้ตรวจสอบ า น
บริษัทใช้บริการหน่วยงานภายนอก (
ภายในของบริษัท
่อ-นามสกุล /
วันที่ ด้รับการแต่งตัง
ตําแ น่ง
1. นางสาวชลฎา ธีระพั นานนท์
วันที่ได้รบั แต่งตัง
2 ธันวาคม 2559
enio n e nal i ana e

อา ุ
(ปี
51

o ce) ได้แก่ บริษัท อัลทิมา แอดไวเซอรี จํากัด เป็ นผูต้ รวจสอบภายในของบริษัท ซ่งได้มอบหมายให้บุคคลดังต่อไปนี เป็ นหัวหน้างานตรวจสอบ

คุ วุ ทิ างการ ก า
คุ วุ ทิ างการ ก า
ปริญญาโท บัญชีมหาบัณ ิต
สาขาการบัญชีการเงิน
จุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกา นียบัตรบัณ ิต
ด้านการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรม าสตร์
ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ิต
สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรม าสตร์
ผู้สอบบัญ ีรับอนุญาตแ ง่ ประเท ท เลข
ทะเบียน 4994

สัดส่วนการถอ ความสัม ันธทาง
นุ้ นบริ ัท ครอบครัวระ ว่าง
ร้อ ละ
ผู้บริ าร
-ไม่มี-

-ไม่มี-

ประสบการ ทํางาน นระ ะ 5 ปี อ้ น ลัง
่วงเวลา
2553 - ปั จจุบนั
2548 - 2553
- 2548

2534 - 2539

การอบรมสัมมนา วุ บิ ัตร
ประกา นี บัตร
โครงการอบรมเพื่อรับวุ ิบตั รด้านการ
ตรวจสอบภายใน รุ น่ ที่ 3
หลักสูตร
การปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในระบบ
สารสนเท รุน่ ที่ 2/59

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผูต้ รวจสอบภายใน และหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริษัท (Compliance)

ตําแ น่ง
enio ana e
ana e
cco n in an
inance epa men
ana e

i ana e

่อ น่ว งาน บริ ัท / ประเ ทธุรกิจ
- Ultima Advisory Co., Ltd. / ธุรกิจ
ตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบภายใน
- Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos
Advisory Co., Ltd. / ธุรกิจที่ปรกษา
Ltd. / ธุรกิจนําเข้า ส่งออก และขาย
เคมีภณ
ั ์ เครื่องหอม สี เครื่องปรุงรส
ที่ใช้ในการผลิตอาหาร เครื่องสําอาง
ยา และให้บริการด้านเทคนิค
- Amex Team Advertising Group /
ให้บริการเกี่ยวกับงานโ ษณา
- Gilberte Reed Co., Ltd. / ธุรกิจที่ปรกษา
- Ernst & Young Office Limited /
ธุรกิจตรวจสอบบัญชี

หน้า 1/2

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่นั ส์ จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําปี 2562)
่อ-นามสกุล /
วันที่ ด้รับการแต่งตัง
ตําแ น่ง
2. นางสาวสิรพิ รรณ ตันติพานิชพันธ์
วันที่ได้รบั แต่งตัง
สิงหาคม
enio n e nal i ana e

อา ุ
(ปี

คุ วุ ทิ างการ ก า
คุ วุ ทิ างการ ก า
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณ ติ
สถาบันบัณ ิตพั นบริหาร าสตร์
ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ิต
สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรม าสตร์

สัดส่วนการถอ ความสัม ันธทาง
นุ้ นบริ ัท ครอบครัวระ ว่าง
ร้อ ละ
ผู้บริ าร
-ไม่มี-

-ไม่มี-

ประสบการ ทํางาน นระ ะ 5 ปี อ้ น ลัง
่วงเวลา

ตําแ น่ง

- ปั จจุบนั

enio ana e

- 2558

enio ana e

่อ น่ว งาน บริ ัท / ประเ ทธุรกิจ
- Ultima Advisory Co., Ltd.
ธุรกิจตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบภายใน
- Ernst & Young Office Limited /
ธุรกิจตรวจสอบบัญชี

ผู้สอบบัญ ีรับอนุญาตแ ง่ ประเท ท
เลขทะเบียน
การอบรมสัมมนา วุ บิ ัตร
ประกา นี บัตร
โครงการอบรมเพื่อรับวุ ิบตั รด้านการ
ตรวจสอบภายใน รุ น่ ที่ 13
หลักสูตร
การปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในระบบ
สารสนเท รุน่ ที่ 2/2559

รา ละเอี ดเกี่ วกับ วั น้างานกํากับดูแลการป ิบัตงิ านของบริ ัท
- ไม่มี -

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผูต้ รวจสอบภายใน และหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริษัท (Compliance)

หน้า 2/2

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่นั ส์ จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําปี 2562)

เอกสารแนบ 4
รา ละเอี ดเกี่ วกับรา การประเมินราคาทรั สิน

-เอกสารแนบ-

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่นั ส์ จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําปี 2562)

รา ละเอี ดเกี่ วกับรา การประเมินราคาทรั สิน
บริษัท มีทรัพย์สินประเภทที่ดิน และ ที่ดินพร้อมคลังสินค้า จํานวน 2 รายการ แสดงรายการเป็ นอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนในงบแสดง านะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มูลค่ารวม 229.97 ล้านบาท (มูลค่าตลาดรวม
238.31 ล้านบาท) ประกอบไปด้วยที่ดินเปล่า เนือที่ 5-0-90 ไร่ มูลค่าตามบัญชีเท่ากับ 114.95 ล้านบาท ตามรายงานการ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โดยบริษัท โกร เอสทิเมชั่น จํากัด สํารวจและประเมินราคาเมื่อวันที่ กันยายน
มูลค่า
ตลาดของทรัพย์สินเท่ากับ
ล้านบาท และ ที่ดินพร้อมอาคารคลังสินค้า เนือที่ท่ดี ิน 6-2- ไร่ และอาคารคลังสินค้า
ยูนิตพืนที่ใช้สอยรวม 6,374.23 ตารางเมตร มูลค่าตามบัญชี เท่ากับ 115.02 ล้านบาท ตามรายงานการประเมินมูลค่า
ทรัพ ย์สิน โดยบริษั ท ซีพี เอ็ม แคปปิ ทัล จํากัด สํารวจและประเมิ นราคาเมื่ อ วัน ที่ 21 ธัน วาคม 2561 มูลค่าตลาดของ
ทรัพย์สินเท่ากับ 121.27 ล้านบาท อน่ง บริษัท มีนโยบายที่จะสํารวจและประเมินราคาตลาดของทรัพย์สินใหม่ทกุ ๆ รอบ
ระยะเวลา 3 ปี

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่นั ส์ จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําปี 2562)
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-เอกสารแนบ-

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่นั ส์ จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําปี 2562)

5.1
เรียน

สารจากค ะกรรมการบริ ัท
ท่านผูถ้ ือหุน้

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ นั ส์ จํากัด (มหาชน) ตัวย่อหลักทรัพย์
ดําเนินธุรกิจจําหน่ายสินค้าและ
ให้บริการในระบบวิ วกรรมหลากหลายประเภท ได้แก่ ผลิตภัณ ร์ ะบบดับเพลิง ผลิตภัณ ร์ ะบบปรับอากา ผลิตภัณ ์
ระบบทําความเย็น และผลิตภัณ ร์ ะบบการพิมพ์ดิจิทัล โดยผลการดําเนินงานในปี ท่ีผ่านมายังคงมีผลประกอบการที่ดี
ธุรกิจส่วนใหญ่มีการเติบโตของยอดขายและกําไร ท่ามกลางปั ญหาสภาวะเ รษ กิจในประเท ที่ยงั ชะลอตัว เงินบาทแข็ง
ค่า และปั ญหาจากภาวะสงครามการค้าโลก ความขัดแย้งของประเท ต่างๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ
ซ่งส่งผลทําให้ภาคธุรกิจต้องมีการปรับตัวเพื่อให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทและพนักงาน
ได้ม่งุ มั่นในการดําเนินธุรกิจให้มีความก้าวหน้าและเติบโตอย่างยั่งยืน ซ่งแสดงเป็ นผลการดําเนินงานที่ยงั คงมีการเติบโตใน
ด้านธุรกิจ บริษัท มีแผนในการนําสินค้าใหม่เข้าสู่ตลาดที่ยงั มีโอกาส เช่น มีการจัดตังบริษัทย่อยในประเท เวียดนามในปี
เพื่อดําเนินธุรกิจการพิมพ์ดิจิทลั ซ่งเป็ นการเปิ ดตลาดไปสู่ต่างประเท อย่างชัดเจน รวมถงมีการให้บริการเพิ่มขนใน
แต่ละธุรกิจ เพื่อสร้างรายได้จากการให้บริการที่เพิ่มมากขนทุกปี อีกทังยังมีการพั นาด้านบุคลากร มีการฝกอบรมเพื่อให้
มีความรู ม้ ากขน และสามารถปฏิบตั ิหน้าที่รองรับแผนการดําเนินงานในอนาคตของบริษัท ซ่งพวกเรามั่นใจว่า จะทําให้
บริษัท สามารถเติบโตอย่างมั่นคงต่อเนื่องไป
ส่วนการดําเนิ น งานภายใต้น โยบายการกํากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี บริษั ท ได้ให้ความสํา คัญ ในการปฏิ บัติ ตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง เราดําเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ ายอย่างเป็ นธรรม
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ซ่งจะเห็นได้เป็ นรูปธรรมจากการที่ได้รบั คะแนนการกํากับดูแลกิจการที่ดีเพิ่มขนในระดับ
สูงสุด (
co e ดาว) อีกทังบริษัท ยังได้ผ่านการรับรองเป็ นสมาชิกภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น มีการ
จัดทําคู่มือ ออกนโยบายและประกา เจตนารมย์ให้แก่พนักงาน คู่คา้ และสาธารณชน จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ แจ้ง
เบาะแส ฝกอบรม ตลอดจนสร้างแนวทางปฏิบตั ิ เพื่อแสดงให้เห็นถงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น โดย
มุ่งหวังให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนและได้รบั ความเชื่อมั่นจากพนักงาน คูค่ า้ ตลอดจนนักลงทุนทั่วไป
ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบพระคุณผูถ้ ือหุน้ ลูกค้า คู่คา้ พันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนคณะกรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุนบริษั ท ด้วยดีเสมอมา และขอให้คาํ มั่น ว่าคณะกรรมการบริษั ท
ผูบ้ ริหารและพนักงานของเรา จะร่วมมือ มุ่งมั่นพั นาบริษัท ให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียทุกฝ่ าย และก่อให้เกิดผลดีตอ่ ภาพรวมทางเ รษ กิจและสังคมต่อไป
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่นั ส์ จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําปี 2562)

5.2
เรียน

รา งานความรับผิด อบของค ะกรรมการบริ ัทต่อรา งานทางการเงิน
ท่านผูถ้ ือหุน้

คณะกรรมการบริษั ท เป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินของบริษั ท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ ันส์ จํากัด (มหาชน)
( บริษัท ) (เดิมชื่อ บริษัท ไ ร์วิคเตอร์ จํากัด (มหาชน)) ซ่งได้จดั ทําขนตามมาตร านการบัญชีและมาตร านการรายงาน
ทางการเงิน ของประเท ไทย ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ
รวมถงการตีความและแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี
ที่ประกา ขนใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยได้มีการพิจารณานโยบายทางการบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสมํ่าเสมอ การใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง
รอบคอบ และการรายงานที่สมเหตุสมผลในการจัดทํางบการเงิน รวมทังให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่สาํ คัญอย่างเพียงพอและ
โปร่งใสในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อประโยชน์ตอ่ ผูถ้ ือหุน้ และนักลงทุนทั่วไป
คณะกรรมการบริษัท ได้จดั ให้มีการกํากับดูแลกิจการที่ดีและดํารงรักษาไว้ซ่งระบบการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน เพื่อให้เกิ ดความมั่นใจได้ว่ามีการบันทกข้อมูลทางบัญ ชีได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเพียง
พอที่จะดํารงรักษาไว้ซ่งสินทรัพย์ ตลอดจนป้องกันมิให้เกิดการทุจริต หรือการดําเนินงานในรายการที่ผิดปกติอย่างมี
นัยสําคัญ
คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อทําหน้าที่กาํ กับ
ดูแล สอบทานความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ซ่งได้กาํ กับดูแลทําการประเมินระบบการควบคุม
ภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
เกี่ยวกับเรื่องนีได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซ่งแสดงไว้ในรายงานประจําปี นีแล้ว
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัท สามารถให้
ความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินของ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ นั ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สําหรับปี สินสุด ณ
วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2562 นัน แสดง านะการเงิ น ผลการดํา เนิ น งาน และกระแสเงิน สด โดยถูก ต้อ งตามที่ ส มควรใน
สาระสําคัญตามมาตร านการบัญชีและมาตร านการรายงานทางการเงิน ซ่งผูส้ อบบัญชี ได้ตรวจสอบตามมาตร านการ
สอบบัญชี และแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจําปี นีแล้ว
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่นั ส์ จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําปี 2562)

5.3

รา งานค ะกรรมการตรวจสอบ

เรียน

ท่านผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่งได้รบั การแต่งตังจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จํานวน 3

ท่าน ดังนี

ดร ถกล
นางสาววรนุช
ดร โสตถิธร

นันธิราภากร
สุไพบูลย์พิพั น์
มัลลิกะมาส

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท ให้มีการรายงาน
ทางการเงินที่ถกู ต้อง มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการปฏิบตั ิงานเป็ นไป
ตามกฎหมายและข้อกําหนดที่ เกี่ ยวข้อง พิ จารณาคัดเลือกเสนอแต่งตัง และเลิกจ้างผู้สอบบัญ ชี ภายนอกของบริษั ท
พิจารณาการเปิ ดเผยข้อมูลของบริษัท ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และมีการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นอิสระ โดยมี นายวิ ิษฏ์
วชิรลาภไพ ูรย์ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบตั ิหน้าที่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎ
บัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
สําหรับในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้จดั ให้มีการประชุมรวม 4 ครัง ซ่งกรรมการตรวจสอบทัง ท่าน
ได้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน และคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม หารือ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับ
ผูบ้ ริหาร ผูต้ รวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง โดยมีสาระสําคัญสรุปได้ดงั นี
1. การสอบทานงบการเงิน รา ตรมาสและการตรวจสอบงบการเงิน ประจํ า ปี คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและตรวจสอบงบการเงินประจําปี 2562 ที่ตรวจสอบโดย
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด โดยได้สอบถามและรับ ั งคําชีแจงจากผูบ้ ริหารและผูส้ อบบัญชีในเรื่อง
ความถูกต้อง ครบถ้วน การปฏิบตั ิตามมาตร านการบัญชีและมาตร านการรายงานทางการเงิน และมี
การปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลัก ทรัพ ย์แ ห่ งประเท ไทย อย่ า งถูกต้อ งตามที่ ค วรในสาระสํา คัญ รวมทังมี ก ารเปิ ด เผยข้อ มูล อย่ า ง
เพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้ เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ิ
2. การสอบทานและประเมินความเ ี ง อของระบบควบคุม า น คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบ
ทานระบบควบคุมภายใน และการติดตามผลการตรวจสอบที่มีประสิทธิผล โดยได้รบั รายงานจากผลการ
ตรวจสอบทุกไตรมาสที่จดั ทําโดยผูต้ รวจสอบภายใน จาก บริษัท อัลทิมา แอดไวเซอรี่ จํากัด เพื่อประเมิน
ความเพี ยงพอของระบบควบคุม ภายในที่ จ ะส่งเสริม ให้บ รรลุวัตถุป ระสงค์ ทังในด้านประสิท ธิ ผลและ
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและ
นโยบายบริษัท
3. การสอบทานและ ิ จ าร ารา การที่ เ กี่ ว งกั น รอรา การที่ อ าจมี ค วามขั ด แ ้ ง ทาง
ผลประ น รวมถงการเปิ ดเผ ข้อมูลรา การดังกล่าว ้เปน ปตามก มา และข้อกํา นด
ของสํานั กงานค ะกรรมการกํากับ ลั กทรั และตลาด ลักทรั และตลาด ลักทรั แ ่ง
ประเท ท คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่สมเหตุสมผล และ
เป็ นประโยชน์สงู สุดต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท รวมทังมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและ
เพียงพอ เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการต่างๆ
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4. การสอบทานการป ิ บั ติ งาน ้ เปน ปตามก มา ว่ า ด้ ว ลั ก ทรั และตลาด ลั ก ทรั
ก ระเบี บของสํานักงานค ะกรรมการกํากับ ลักทรั และตลาด ลักทรั ข้อกํา นดของ
ตลาด ลักทรั แ ่งประเท ท และก มา ทีเ่ กี่ วข้องกับการดําเนินธุรกิจ รวมถงการป ิบัติ
ตามข้อกํา นดของบริ ั ท และข้อผู ก ั น ที่บริ ั ท มี ว้กับบุคคล า นอก ซ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ไม่พบประเด็นที่เป็ นสาระสําคัญ ในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. การ ิ จ าร าคั ด เลอก เสนอแต่ ง ตั ง และเสนอค่ า ตอบแทนผู้ ส อบบั ญ ี ป ระจํา ปี 2563 เพื่ อ
นํ า เสนอต่ อ คณ ะกรรมการบริ ษั ท ให้ ข ออนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจํา ปี 2563 ซ่ ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิ จ ารณาผลการปฏิ บัติ ง าน ความเป็ น อิ ส ระ และความเหมาะสมของ
ค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอแต่งตัง นายธนะวุ ิ พิบูลย์สวัสดิ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที่
นางสาวพจนรัตน์ ิรพิ ิพั น์ ทะเบียนเลขที่
นางสาวรุง่ นภา แสงจันทร์ ทะเบียนเลขที่
นางสาวเตชิ นี พรเพ็ ญ พบ ทะเบี ย นเลขที่
หรือ ผู้ส อบบัญ ชี ท่ า นอื่ น ที่ ได้รับ ความเห็ น ชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซ่งบริษัทมอบหมายให้เป็ นผูส้ อบบัญ ชี
ผูร้ บั ผิดชอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า ในรอบปี 2562 บริษัท มีระบบการกํากับดูแลกิจการและมีการควบคุม
ภายในที่ เหมาะสม การจัด ทํา รายงานทางการเงิน แสดงข้อ เท็ จ จริงในส่ ว นที่ เป็ น สาระสํา คัญ ครบถ้ว น ถูก ต้อ งตาม
มาตร านการบัญชีและมาตร านการรายงานทางการเงิน และการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดที่
เกี่ยวข้อง การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงมีความเพียงพอและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมีการปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย ข้อ กําหนดและข้อ ผูก พัน ต่ า งๆ และมี ก ารเปิ ด เผยรายการที่ เกี่ ย วโยงกัน อย่ างถูกต้อ ง โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และฝ่ ายบริหารได้ให้ความสําคัญอย่างยิ่งต่อการดําเนินงานที่สอดคล้องและอยู่ภายใต้ระบบการกํากับดูแล
กิจการที่ดี ไม่พบรายการผิดพลาดที่มีสาระสําคัญที่จะกระทบ านะการเงินของบริษัท มีการพั นาปรับปรุงระบบการ
ปฏิบตั ิงานให้มีคุณภาพและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการปฏิบตั ิงานที่เป็ นไปตาม
ระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเท
ไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท

( ดร ถกล

นันธิราภากร )
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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5.4
เรียน

รา งานค ะกรรมการสรร าและ จิ าร าค่าตอบแทน
ท่านผูถ้ ือหุน้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซ่งได้รบั การแต่งตังจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้การดําเนินงานของบริษัท เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ในด้านการสรรหาและพั นากรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงในสัดส่ วนกรรมการที่ เหมาะสม มี กระบวนการสรรหา คัดเลื อกกรรมการที่ โปร่งใส ชัดเจน ตลอดจนมี
โครงสร้างค่าตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนให้การดําเนินงานของบริษัท เป็ นไปตามเป้าหมายทังระยะสันและระยะยาว
ประกอบด้วยกรรมการบริษัทซ่งเป็ นกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร ไม่นอ้ ยกว่า คน และกรรมการมากกว่าก่ง
หน่งต้องเป็ นกรรมการอิสระ
ปั จจุบนั คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัท จํานวน ท่าน ซ่ง
เป็ น กรรมการอิสระ จํานวน ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร จํานวน ท่าน ดังนี
นางสาววรนุช
สุไพบูลย์พิพั น์
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ดร โสตถิธร
มัลลิกะมาส
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นางสิรมิ า
เอี่ยมสกุลรัตน์
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
สําหรับในปี
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้จดั ให้มีการประชุมรวม ครัง ซ่งกรรมการ
ทัง ท่านได้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยสรุปสาระสําคัญในการปฏิบตั ิหน้าที่ได้ดงั นี
1.

ิจาร ากลั่นกรองและเสนอกํา นดค่าตอบแทนค ะกรรมการบริ ัท และค ะกรรมการ ุด ่อ
ประจําปี
และประจําปี 2563 ตามหลักเกณ ท์ ่บี ริษัท กําหนด โดยคํานงถงความเหมาะสม และหน้าที่
ความรับผิดชอบของกรรมการ ความเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานโดยรวมของบริษัท และการนําข้อมูลการ
จ่ายค่าตอบแทนกรรมการของธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกันเป็ นเกณ ส์ าํ คัญมาพิจารณาประกอบ เพื่อ
นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้ขออนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 256 และประจําปี 2563

2.

ิจาร ากลั่นกรองและเสนอกํา นดค่าตอบแทนประธานเจ้า น้าทีบ่ ริ าร และกรรมการผู้จัดการ
ประจําปี 2562 และประจําปี 2563 โดยคํานงถงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับ
ผลการดําเนินงานโดยรวมของบริษัท เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ิ

3.

ิจาร าเสนอแต่งตังกรรมการที่ออกจากตําแ น่งตามวาระกลับเข้าดํารงตําแ น่งกรรมการอีก
วาระ น่ง เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้ขออนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 256 และ
ประจําปี 2563 แต่งตังกรรมการที่ออกจากตําแหน่งตามวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ง

4.

จิ าร าสรร าบุคคลทีม่ ีคุ สมบัติเ มาะสมทีจ่ ะเข้าดํารงตําแ น่งกรรมการอิสระ แทนกรรมการ
ที่พน้ จากตําแหน่งเมื่ออายุครบ 80 ปี โดยพ้นจากตําแหน่งนับตังแต่วนั สินสุดรอบปี บญ
ั ชี

5.

จิ าร าเสนอน บา การสรร าและกํา นดค่าตอบแทนกรรมการเปนลา ลัก อัก ร เพื่อเสนอ
แนวทาง วิธีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการบริษัท
แต่งตัง ทังส่วนค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน และสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมตั ิ
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6.

จิ าร าเสนอแผนการสรร ากรรมการ จัดทําเป็ น oa
ill a i เพื่อช่วยในการสรรหาบุคคลที่มี
คุณ สมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ ตามที่บริษั ท กําหนดไว้ ตามหลักการกํากับ ดูแล
กิจการที่ดี โดยได้มีการรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

7.

ิจาร าเสนอแผนการ ั นากรรมการและผู้บริ ารระดับสูง โดยพิจารณาองค์ประกอบคุณสมบัติท่ี
เหมาะสมกับการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัท ครอบคลุมทังประสบการณ์ ความรู ้ ความเชี่ยวชาญ และนํา
ปั จจัยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่สาํ คัญมาประกอบด้วย โดยได้มีการรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

8.

ิจาร า ลักเก แบบประเมินและผลการประเมินการป ิบัติงานของประธานเจ้า น้าที่บริ าร
และกรรมการผู้จัดการของบริ ัท โดยแบ่งเป็ นการวัดผลด้านผูน้ าํ กลยุทธ์ การวางแผน ความสัมพันธ์
ความรู ้ และคุณลักษณะส่วนตัว และพิจารณาอัตราการปรับขนเงินเดือน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมตั ิ

9. ประเมินผลการป ิบัติงานของค ะกรรมการสรร าและ ิจาร าค่าตอบแทน โดยผลการประเมิน
ได้มีการรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ
10. ส่งเสริมและสนับสนุนเ อ่ เปิ ด อกาส ้ผู้ถอ ุ้นรา ่อ เปนผู้เสนอวาระและรา ่อบุคคลเข้ารับ
การสรร าเปนกรรมการบริ ั ท ก่ อ นการประชุม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจําปี 2563 อย่ างน้อ ย เดื อ น
ล่วงหน้าผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท
โดยคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน ได้ป ฏิ บัติ ห น้า ที่ ค รบถ้ว นตามที่ ไ ด้ร ะบุ ไ ว้ใ นกฎบัต ร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่ได้รบั การอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู ้ ความสามารถ
ความระมัดระวัง และความเป็ นอิสระอย่างเพียงพอในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัท

( นางสาววรนุช สุไพบูลย์พิพั น์ )
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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5.5
เรียน

รา งานค ะกรรมการบริ าร
ท่านผูถ้ ือหุน้

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง ซ่งได้รบั การแต่งตังจากคณะกรรมการบริษัท
มีจาํ นวน 5 ท่าน ดังนี
นายวิรั
สุขชัย
ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร
กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ
ดร เจน
ชาญณรงค์
กรรมการบริหาร
นายวิ ิษฏ์
วชิรลาภไพ รู ย์ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการและเลขานุการบริษัท
แม้ว่าเ รษ กิจไทยในปี 2562 ยังคงผันผวนและมีความเสี่ยงอยูใ่ นหลายด้าน แต่โอกาสของธุรกิจโดยรวมยังคงมี
อยู่ โดยเ พาะในภาคเ รษ กิจที่ยงั มีช่องทางขยายตัว เช่น ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการท่องเที่ยว ภาคการลงทุนภาครั
เป็ นตัวช่วยในการต่อยอด ด้วยเหตุนี บริษัท จงจําเป็ นต้องเร่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กบั องค์กรในทุกๆ ด้าน เพื่อให้
สามารถดํา เนิ น ธุ รกิ จ ได้อ ย่ างต่ อ เนื่ อ ง และพร้อ มก้า วสู่ก ารต่อ ยอดการขยายธุรกิ จเพื่ อ ความเติ บ โตอย่า งยั่งยื น โดย
คณะกรรมการบริหารได้ทาํ หน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองด้วยความระมัดระวัง
รอบคอบในเรื่องต่างๆ ที่สาํ คัญ ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ทําให้บริษัท สามารถดําเนินธุรกิจได้เป็ น
อย่างดี โดยมี นางวรินกาญจน์ ธี ระอัมรานนท์ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร ปฏิบตั ิหน้าที่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่
และความรับผิดชอบตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารได้จดั ให้มีการประชุมรวม 12 ครัง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่สาํ คัญของบริษัท
โดยมีสาระสําคัญสรุปได้ดงั นี
1. กํา นดแผนและกล ุทธทางธุรกิจ พิจารณาทบทวนวิสยั ทั น์ ภารกิจ กลยุทธ์ของบริษัท ในรอบปี ท่ี
ผ่ า นมา เพื่ อ กําหนดกลยุท ธ์แ ละแผนการดํา เนิ น งานของบริษั ท ในแต่ล ะสายธุรกิ จ ให้สอดคล้อ งกับ
วิสยั ทั น์และพันธกิจของบริษัท โดยคํานงถงปั จจัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบ รวมถงโอกาสและ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซ่งได้มีการถ่ายทอดแผนดังกล่าวไปสู่ผบู้ ริหารและพนักงานทุกระดับในบริษัท ให้
ได้ทราบ รวมทังติดตามดูแลให้มีการนํากลยุทธ์ของบริษัท ไปปฏิบัติ เพื่อให้เป็ นไปตามเป้าหมายที่ได้
กําหนดไว้ และรายงานความคืบหน้าตามแผนกลยุทธ์ให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส
2. ตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริ ัท พิจารณาตรวจสอบ ติดตามผลการดําเนินงาน
ของทุกสายธุรกิจเป็ นประจําทุกเดือน เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายแผนงาน เป้าหมายที่กาํ หนดไว้ รวมถง
งบประมาณที่ได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการดําเนินงานให้คณะกรรมการบริษัท
ทราบทุกไตรมาส
3.

ิ จาร างบประมา และ ครงการลงทุ นของบริ ั ท พิ จารณากลั่นกรองและให้ความเห็นชอบต่อ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี และการเพิ่ มเงินทุนหมุนเวี ยนบริษั ทย่อยของบริษั ท ประเท เวีย ดนาม
ตลอดจนโครงการลงทุน และเรื่องอื่นๆ ที่ฝ่ายจัดการเสนอ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ิ
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4.

จิ าร าจ่า เงินปั นผลประจําปี 2562 พิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นชอบต่อผลกําไรสุทธิจากผล
การดําเนินงานประจําปี 2561 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลประจําปี
ในอัตรา
บาทต่อหุน้ เพื่อ
เสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมตั ิก่อนนําเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562 อนุมตั ติ อ่ ไป

5.

จิ าร าการสรร าผู้บริ ารระดับผู้จัดการ ่ า ขน ป พิจารณาคัดเลือก แต่งตัง โยกย้าย เลิกจ้าง และ
กําหนดโครงสร้างกรอบอํานาจหน้าที่ บุค คลที่ มี คุณ สมบัติเหมาะสมให้ดาํ รงตําแหน่งบริห ารในระดับ
ผูจ้ ัดการฝ่ ายขนไป ยกเว้นตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บ ริหารและกรรมการผูจ้ ัดการ โดยในปี 2562 ได้
คัดเลือกและแต่งตังผูอ้ าํ นวยการขาย สายงานธุรกิจระบบทําความเย็น และได้รายงานให้คณะกรรมการ
บริษัททราบ

6. กํา นดน บา อัตราค่าตอบแทนและ ครงสร้างเงินเดอนของ นักงาน และผู้บริ าร พิจารณา
กลั่น กรองนโยบายอัต ราค่า ตอบแทน โครงสร้า งเงิน เดือ น โบนัส และผลประโยชน์ต อบแทนอื่น ๆ ที่
เหมาะสมสํา หรับ พนัก งาน และผู จ้ ดั การฝ่ า ยขนไป ยกเว้น ตํา แหน่ง ประธานเจ้า หน้า ที ่บ ริห ารและ
กรรมการผูจ้ ดั การ
คณะกรรมการบริหารมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สจุ ริต รอบคอบ และพร้อมที่
จะพั นาธุรกิจอย่างเต็มความสามารถ โดยคํานงถงประโยชน์สงู สุดของบริษัท ผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ าย
รวมทังดูแลให้บริษัท มีระบบการดําเนินงานที่เป็ นไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย และมีจริยธรรมตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนําพาองค์กรสูค่ วามก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป

( นายวิร ั

สุขชัย )
ประธานกรรมการบริหาร
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5.6
เรียน

รา งานค ะกรรมการบริ ารความเสี่ ง
ท่านผูถ้ ือหุน้

ในปี 2562 คณะกรรมการบริห ารความเสี่ ยงได้ป ฏิ บัติห น้าที่ อ ย่า งเต็ มความสามารถ เพื่ อ เป็ น การสนับ สนุน
คณะกรรมการบริษัท ในการกํากับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่ตงั
ไว้ สร้า งความมั่น ใจและความน่ า เชื่ อ ถื อ ให้กับ นัก ลงทุน และผู้มี ส่ว นได้ส่ว นเสี ยในการดํา เนิ น ธุรกิ จ ของบริษั ท โดย
คณะกรรมการบริห ารความเสี่ ย ง ซ่ ง ได้รบั การแต่ ง ตังจากคณะกรรมการบริษั ท ประกอบด้ว ย กรรมการผู้มี ค วามรู ้
ความสามารถและประสบการณ์ ตลอดจนมีความเข้าใจการดําเนินธุรกิจ จํานวน 11 ท่าน ดังนี
ดร สุพจน์

เธียรวุ ิ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายวิรั

สุขชัย

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายธรรมนูญ

ตรีเพ็ชร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายประชา

พร้อมพรชัย

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายรัตนพันธ์

มุขหริวั นานนท์

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายสุชาติ

สุวั โนดม

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายสุกิจ

ลิติกรณ์

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายวิ รู ย์

ทามี

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายพงษ์สวัสดิ

เพ่งเล็งผล

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายวิ ิษฏ์

วชิรลาภไพ รู ย์

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางวรินกาญจน์

ธีระอัมรานนท์

กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ทาํ หน้าที่กาํ หนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร นโยบายและ
กระบวนการบริหารความเสี่ยงตามบทบาทหน้าที่ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และให้ขอ้ เสนอแนะแนวทาง
ในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับทิ ทางกลยุทธ์การ
ดําเนินงานและแผนธุรกิจ รวมทังสนับสนุนและพั นาการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทังองค์กรอย่างต่อเนื่อง และมี
ประสิทธิภาพตามมาตร านสากล เพื่อให้เกิดเป็ นวั นธรรมองค์กร โดยมี นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์ เป็ นเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
สําหรับในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จดั ให้มีการประชุมรวม 4 ครัง โดยมีสาระสําคัญสรุปได้ดงั นี
พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงประจําปี ท่ฝี ่ ายบริหารจากทุกหน่วยงานได้ทาํ การประเมินความเสี่ยง
จัดระดับความสําคัญของความเสี่ยงพร้อมกําหนดผลกระทบที่เกิดขน เพื่อกําหนดวิธีการบริหารความเสี่ยง
สนับสนุนและพั นาการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขนอย่างต่อเนื่องทั่วทังองค์กร
ติดตามและทบทวนการดําเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ภายใต้นโยบายและกรอบการ
บริหารความเสี่ยงที่กาํ หนดไว้ โดยผูต้ รวจสอบภายในทําการติดตาม และสอบทานการบริหารความเสี่ยง
อย่างเป็ นระบบและมีประสิทธิภาพ
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ทบทวนนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่เกี่ยวกับความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น ให้สอดคล้องกับ
กรอบมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่นที่ประกา ใช้ในปี 2561
ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จดั ให้มีปรับปรุงแบบประเมินและควบคุมความเสี่ยงด้วยตนเอง
โดยเพิ่มขันตอนในการปฏิบตั ิงานที่อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยง และให้คาํ แนะนําเป็ นกลุ่มย่อย เพื่อให้ความเสี่ยงระดับป
ฏิบัติการมีความครอบคลุมและยง แต่ละฝ่ ายเห็นสัญ ญาณล่วงหน้าในการลดความสูญ เสียจากการดําเนินงานอย่าง
แท้จริง ดังนัน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จงมีความเห็นว่า บริษัท ได้พั นาระบบบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้
ครอบคลุมปั จจัยเสี่ยงทุกด้าน มีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับสภาวการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยมี
การประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็ นประจํา เพื่อพิจารณาความเสี่ยงที่สาํ คัญและเร่งด่วนอย่างทันท่วงที ซ่ง
ทําให้เกิดประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท โดยบริษัท ได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงสําคัญ
ระดับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสม และควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

( ดร สุพจน์

เธียรวุ ิ )
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
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