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บรษัิท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จาํกดั (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจาํปี 2562) 
 

 

 สารบัญ  

  หนา้ 

ส่วนที ่1   การประกอบธุรกิจ 1 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 2-6 

2. ลกัษณะการประกอบธุรกิจ   7-39 

3. ปัจจยัความเส่ียง 40-43 

4. ทรพัยสิ์นที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจ 44-51 

5. ขอ้พิพาททางกฎหมาย 52 

6. ขอ้มลูทั่วไปและขอ้มลูสาํคญัอื่น 53 

ส่วนที ่2   การจัดการและการกาํกับดูแลกิจการ 54 

7. ขอ้มลูหลกัทรพัยแ์ละผูถื้อหุน้ 55-58 

8. โครงสรา้งการจดัการ    59-85 

9. การกาํกบัดแูลกิจการ 86-119 

10. ความรบัผิดชอบตอ่สงัคม 120-138 

11. การควบคมุภายในและการบรหิารจดัการความเส่ียง  139 

12. รายการระหวา่งกนั 140-145 

ส่วนที ่3   ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 146 

13. ขอ้มลูทางการเงินที่สาํคญั 147-153 

14. คาํอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ 154-166 
 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล                

เอกสารแนบ 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูมี้อาํนาจควบคมุ และเลขานกุารบรษัิท 1-14 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบรษัิทย่อย 1-1 

เอกสารแนบ 3 รายละเอยีดเก่ียวกบัหวัหนา้งานผูต้รวจสอบภายใน และหวัหนา้งานกาํกบัดแูล 1-2       

การปฏิบติังานของบรษัิท (Compliance) 

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรพัยสิ์น 1-1 

เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการตา่งๆ 

 5.1 สารจากคณะกรรมการบรษัิท 1 

 5.2 รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษัิทตอ่รายงานทางการเงิน 2 

 5.3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 3-4 

 5.4 รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 5-6 

 5.5 รายงานคณะกรรมการบรหิาร 7-8 

 5.6 รายงานคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 9-10
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สว่นท่ี  การประกอบธุรกิจ  หนา้ 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที ่1 
การประกอบธุรกจิ 



บรษัิท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จาํกดั (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจาํปี 2562) 

สว่นท่ี  ( ) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  หนา้ 2 

ส่วนที ่1 

การประกอบธุรกิจ 

1. น บา และ า รวมการประกอบธุรกจิ 

1.1 วิสั ทั น ันธกิจ ค่านิ มองคกร และเป้า มา การดาํเนินธุรกิจ  

ในปี  เพื่อสานต่อการเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นกลยุทธ์ ( a e ic oc e  ani a ion) คณะกรรมการ

บริษัทมีมติอนุมัติการทบทวนกลยุทธ ์วิสยัทั น ์ภารกิจ และทิ ทางการดาํเนินธุรกิจ เพื่อใหม้ั่นใจว่าบริษัท  มีกลยุทธท์ี่

พรอ้มและทันต่อปัจจัยภายนอกและภายในที่เปล่ียนแปลงไป โดยผูบ้ริหารระดบัสูงไดมี้การถ่ายทอดแผนดงักล่าวไปสู่

ผูบ้ริหารและพนักงานทุกระดบัในบริษัท  ใหไ้ดท้ราบ และติดตามดูแลใหมี้การนาํกลยุทธข์องบริษัท  ไปปฏิบติั เพื่อให้

เป็นไปตามเปา้หมายที่ไดก้าํหนดไว ้และรายงานความคืบหนา้ตามแผนกลยทุธใ์หค้ณะกรรมการบรษัิททราบทกุไตรมาส 

วิสั ทั น 

เราจะเป็นผูน้าํการใหบ้รกิารโซลชูั่นที่ยั่งยืนของงานระบบวิ วกรรมดบัเพลิงและความปลอดภยั ระบบทาํความเย็น 

และระบบการพิมพดิ์จิทลั ในประเท ไทยและประเท เพื่อนบา้น 

 ันธกิจ 

ค่านิ มองคกร 

 

 



บรษัิท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จาํกดั (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจาํปี 2562) 

สว่นท่ี  ( ) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  หนา้ 3 

เป้า มา การดาํเนินธุรกิจ 

 

1.2 การเปล่ี นแปลงและ ั นาการทีส่าํคัญ 

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จาํกัด (มหาชน) เดิมช่ือ บริษัท ไ รว์ิคเตอร ์จาํกัด (มหาชน) ซ่งเริ่มตน้จากการ

เป็นส่วนหน่งของบริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จาํกัด (“บ หาญ ) ต่อมาภายหลงั บ หาญ  ปรบัโครงสรา้งการบริหารงานแบบ

ครอบครวัสู่การบริหารงานแบบมืออาชีพ บริษัท  จงไดจ้ดทะเบียนจัดตงัขน เม่ือวนัที่  พ ษภาคม 2544 ในนาม “บริษัท 

ไ รว์ิคเตอร ์จาํกัด  ดว้ยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ลา้นบาท โดยกลุ่มนามสกุลชาญณรงค 0์

1 และคุณวิรั  สขุชยั ซ่งเป็นอดีต

ผูบ้ริหารเดิมของ บ หาญ  ในสายงานขายวาลว์และอปุกรณด์บัเพลิง บรษัิท  จดัตงัขนเพื่อดาํเนินธุรกิจนาํเขา้และจาํหน่าย

ผลิตภณั ว์าลว์และอุปกรณร์ะบบดบัเพลิง วาลว์และอปุกรณ์ระบบสุขาภิบาลและปรบัอากา  และใหบ้รกิารติดตงัระบบ

ดบัเพลิงงานโครงการ ต่อมาเม่ือวนัที่  กมุภาพนัธ ์2546,  กรกฎาคม 2549 และ10 ตลุาคม 2555 บรษัิท  ไดเ้พิ่มทนุจด

ทะเบียนเป็น 3 ลา้นบาท, 4 ลา้นบาท และ 65 ลา้นบาทตามลาํดบั เพื่อใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในการดาํเนินธุรกิจ  

1  กลุม่นามสกลุชาญณรงค ์ประกอบดว้ย นางประยรู รี ชาญณรงค ์นางสิรมิา เอ่ียมสกลุรตัน ์และนายเจน ชาญณรงค ์



บรษัิท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จาํกดั (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจาํปี 2562) 

สว่นท่ี  ( ) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  หนา้ 4 

ในปี 2546 บริษัท  ไดเ้ริ่มขยายกิจการ โดยเพิ่มสายงานงานขายโครงการ ซ่งใหบ้รกิารใหค้าํปรกษา ออกแบบ และ

ติดตงัระบบดบัเพลิงตา่งๆ เช่น ระบบดบัเพลิงดว้ยนาํ ระบบโ มดบัเพลิง ( oam i e o ec ion) ระบบดบัเพลิงอตัโนมติั และ

ระบบสญัญาณเตือนภยั ( i e pp e ion an  la m em ) โดยทีมงานวิ วกรผูเ้ช่ียวชาญ มุ่งเนน้การรบังานโครงการ

ที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนกั เช่น โรงงานขนาดกลาง และโรงงานขนาดเลก็ ในปี 2548 เพิ่มผลิตภณั ร์ะบบดบัเพลิงอตัโนมติัดว้ย

กาซคารบ์อนไดออกไซด ์(C 2) และ 2 ในปี  บริษัท  ไดร้บัรางวลัประกา เกียรติคุณ an in  i i o  

a  จาก  nc  ประเท สหรั อเมริกา และในปี 2560 บริษัท  ไดร้บัการรบัรองมาตร าน  15 จาก

สถาบัน  (    ) ซ่งเป็นสถาบันที่ ให้การรับรองระดับโลกจาก

ประเท สหราชอาณาจกัร ดว้ยการตรวจประเมินระบบคณุภาพ จาก บรษัิท เอสจีเอส (ประเท ไทย) จาํกดั 

พั นาการที่สาํคญัของบรษัิทในช่วง  ปีที่ผ่านมา สรุปไดด้งันี  

ปี 2562  บริษัท  ไดร้บัเกียรติจาก ดร บณั ิต เอืออาภรณ ์อธิการบดี จุ าลงกรณม์หาวิทยาลยั ในการรว่ม

เปิด “สาํนกัพิมพส์ามมิติ หาญ-จุ า ” ณ จุ าลงกรณม์หาวิทยาลยั เม่ือวนัที่ 8 มกราคม 2562 ซง่เป็น

หน่งในโครงการกิจกรรมเพื่อชุมชนและสงัคม ร่วมสนับสนุนใหค้ณาจารยแ์ละนิสิตเขา้ถงเทคโนโลยี

การพิมพส์ามมิติไดใ้นราคาตํ่ากวา่ตน้ทนุในทอ้งตลาด 

 บริษัท  จดทะเบียนจดัตงับริษัท หาญ เวียดนาม จาํกดั (“บรษัิทย่อย ) ประเท เวียดนาม ดว้ยทุนจด

ทะเบียน 800,000,000 ดองเวียดนาม หรอืประมาณ 1,057,444 บาท โดยบรษัิท  ถือหุน้ในบรษัิทย่อย

คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ  ของทนุจดทะเบียน เม่ือวนัที่  กรกฎาคม 2562 

 บริษัท  ไดร้บัการรบัรอง  co e ว่ามีหลักการกาํกับดูแลกิจการที่ดี สาํหรบับริษัทจดทะเบียน 

ประจาํปี  ที่ระดบั  ดาว “ยอดเย่ียม” เม่ือวนัที่  ตลุาคม 2562 

 บรษัิท  จดัแถลงข่าวผลสาํเรจ็โครงการ “3  e  แบบจาํลองอวยัวะ ดว้ยเทคโนโลยีการพิมพส์าม

มิติขนัสงูเพื่อช่วยวินิจ ัยและวางแผนการรกัษาอย่างมีประสิทธิภาพ” เม่ือวนัที่  ธันวาคม 2562 

โดยจากจํานวนแบบจาํลองอวัยวะที่ทาํไป  ชิน ตังแต่เดือน พ ค   - พ ย   ได้รับผล

คะแนนประเมินเ ล่ีย 49 จากคะแนนเต็ม    

ปี 2561  บรษัิท  ไดร้บัทนุสนบัสนนุ โครงการ  e  การสรา้งแบบจาํลองอวยัวะดว้ยเทคโนโลยีการ

พิมพส์ามมิติขนัสงู เพื่อวินิจ ัยและวางแผนการรกัษาอย่างมีประสิทธิภาพ จากสาํนกังานนวตักรรม

แห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) ในรูปแบบแปลงเทคโนโลยีเป็นทนุ เม่ือวนัที่  พ ษภาคม 2561 

 บริษัท  ไดร้บัการรบัรองการเป็นสมาชิกแนวรว่มปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต 

( ) รอบไตรมาส 3/2561 เม่ือวนัที่  พ จิกายน 2561 

2  ระบบดบัเพลิงอัตโนมัติ   เป็นระบบดับเพลิงดว้ยสารสะอาด ซ่งไดร้บัการรบัรองมาตร าน  โดยใชส้ารเคมีชนิดท่ีไม่ทาํความเสียหายต่ออุปกรณ์

คอมพวิเตอร ์อปุกรณอิ์เลคทรอนิกส ์และไม่เป็นอนัตรายตอ่มนษุย ์เหมาะสาํหรบัติดตงัในหอ้งสาํคญั เช่น e e  oom  a a en e   oom 



บรษัิท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จาํกดั (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจาํปี 2562) 

สว่นท่ี  ( ) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  หนา้ 5 

ปี 2560  บริษัท  เข้าร่วมการประกา เจตนารมย์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ ( ollec i e c ion oali ion  ) 

ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติ เม่ือวนัที่  มีนาคม 2560 

 บริษัท  ใหก้ารสนบัสนุนงาน n e na ional ac a in  an  in in  i i ion o  ia (  

 ) ณ ูนย์นิทรร การและการประชุมไบเทค กรุงเทพ  เม่ือวันที่  20-23 

กันยายน  และไดร้บัใบประกา นียบัตร จากสมาคมการพิมพไ์ทย และสมาคมการบรรจุภัณ ์

ไทยและ บรษัิทเมสเซ ่ดสุเซลดอร์  เอเชีย 

 บริษัท  ไดเ้ขา้ร่วมโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวตักรรมสาํหรบับริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเท ไทย และตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ และไดร้บัรางวลั “องคก์รนวตักรรมยอด

เย่ียม ประจาํปี 2560” เม่ือวนัที่ 6 ตลุาคม 2560 

 บรษัิท  ไดก้ารรบัรองระบบมาตร าน  2015 จาก  เม่ือวนัที่  พ จิกายน 2560 

 บริษัท  ได้รบัรางวัล i e  e en e o  in ia- aci ic  จากบริษัท omino ผู้ผลิต

เครื่องพิมพร์ายใหญ่จากประเท อังก ษ  ซ่งเป็นรางวลั 3 ปีซอ้น สาํหรบัธุรกิจระบบการพิมพดิ์จิทัล 

และยงัไดร้บัสิทธิเป็นผูแ้ทนจาํหน่ายในประเท ไทย เมียนมาร ์และกัมพูชา โดยสามารถสรา้งมูลค่า

ธุรกิจไดเ้ป็นอนัดบัที่ 4 ในภมิูภาคเอเชียรองจากประเท ญ่ีปุ่ น เกาหลีใต ้และไตห้วนั 

 บริษัท  ได้รับการแต่งตังให้เป็นตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณ ์ระบบดับเพลิงสาํหรับห้องครัว e  

emical em ของ e a o  ประเท อิสราเอล 

 บรษัิท  ไดร้บัการแต่งตงัใหเ้ป็นตวัแทนจาํหน่ายผลิตภณั ค์อนเดนเซอรแ์บบไอระเหย ของ  

ประเท สหรั อเมรกิา 

 บริษัท  ไดร้บัการแต่งตงัใหเ้ป็นตวัแทนจาํหน่ายผลิตภณั อ์ปุกรณใ์นระบบทาํความเย็น และชดุคอน

เดนซิ่งยนูิต ของ  ประเท เดนมารก์ 

ปี 2559  ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครงัที่ 1/2559 เม่ือวันที่ 1 พ จิกายน   มีมติให้ซือและรบัโอนกิจการ

ทังหมดของบริษัท ชิลแมทช์ จาํกัด และบริษัทย่อย ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทังหมด ( n i e 

ine  an e ) และการเขา้ลงนามในสญัญาที่เก่ียวขอ้ง ทงันี บริษัท  ชาํระค่าโอนกิจการดว้ยหุน้

สามญัเพิ่มทนุของบรษัิท  จาํนวน 234,500,000 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ  บาท โดยกาํหนดราคาหุน้

สามัญเพิ่มทุนที่ ราคาหุ้นละ  บาทต่อหุ้นบริษัทจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 

 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ  บาท ใหแ้ก่กลุ่มผูถื้อหุน้ของบริษัท ชิลแมทช ์จาํกดั แทนการ

ชาํระดว้ยเงินสด  

 วนัที่ 2 พ จิกายน 2559 บริษัท  จดทะเบียนเปล่ียนแปลงช่ือบริษัท จากบริษัท ไ รว์ิคเตอร ์จาํกัด 

(มหาชน) เป็น บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่ นส์ จํากัด (มหาชน) และได้เปล่ียนแปลงช่ือย่อ

หลักทรพัยข์องบริษัท  จาก  เป็น  ต่อตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเท ไทย (มีผลตังแต่

วนัที่  พ จิกายน )  เพื่อรองรบัการซือ และรบัโอนกิจการทังหมดของบริษัท ชิลแมทช ์จาํกัด 

และบรษัิทย่อย ตามมติที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครงัที่ 1/2559  
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ปี 2558  บรษัิท  ไดเ้ริ่มดาํเนินการขยายตลาดสินคา้ไปยงัประเท เพื่อนบา้น เช่น ประเท ราชอาณาจกัรกมัพชูา 

 บริษัท  มีการจัดตังฝ่ายขายโครงการปิโตรเคมีคอล ขนเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจําหน่าย

ผลิตภณั ร์ะบบปอ้งกนัอคัคีภยัเต็มรูปแบบในเขตอตุสาหกรรมหนกั 

 บรษัิท  นาํระบบ  ( n e p i e e o ce lannin  pplica ion) โดยเลือกโปรแกรม  มาใช้

ในการจดัการ  โดยเช่ือมโยงการทาํงานทุกระบบ ลดกระบวนการทาํงาน ช่วยใหก้ารรายงานผลทาง

บญัชีมีความถกูตอ้ง แม่นยาํ และทนัตอ่เวลา  อีกทงัสามารถวิเคราะหข์อ้มลูได้ บัไวมากย่ิงขน 

ปี 2557   บริษัทได้รับการแต่งตังให้เป็นตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณ ์ alancin  an  on ol วาล์ว ของ 

 ประเท สหพนัธส์าธารณรั เยอรมนี  

 ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 เม่ือวนัที่  มีนาคม  ไดมี้มติใหบ้รษัิทเพิ่มทนุจดทะเบียน

จาก  ลา้นบาท เป็น 130 ลา้นบาท โดยออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 6,500,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้

ละ  บาท เสนอขายต่อผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ ในอตัรา 1 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ใหม่ ในราคา

มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท เพื่อนาํเงินที่ไดจ้ากการเพิ่มทนุมาใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในการดาํเนิน

ธุรกิจ โดยบรษัิทไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทนุชาํระแลว้ต่อกรมพั นาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัที่ 

21 เมษายน 2557 

 ที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครงัที่ 1/2557 เม่ือวนัที่  พ ษภาคม  ไดมี้มติอนมุติัใหบ้รษัิทแปรสภาพ

จากบริษัทจาํกดัเป็นบริษัทมหาชนจาํกัด และเพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 130 ลา้นบาท เป็น 175 ลา้นบาท 

โดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 45,000,000 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เสนอขายใหแ้ก่ประชาชน

เป็นครงัแรก ( ) พรอ้มกบัการนาํหุน้ของบรษัิทเขา้จดทะเบียนซอืขายในตลาดหลกัทรพัย ์mai 

 บริษัท  ไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจาํกัด โดยใชช่ื้อว่า “บริษัท ไ รว์ิคเตอร ์จาํกัด 

(มหาชน)” เม่ือวนัที่ 22 พ ษภาคม 2557 

 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครงัที่  1/2557 เม่ือวันที่  19 กันยายน 2557 มีมติอนุมัติการเปล่ียนแปลง

มูลค่าหุ้นที่ตราไวข้องบริษัท จากหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ  บาท ซ่งบริษัทจะมีจาํนวนหุ้นจด

ทะเบียนเพิ่มขนจาก 175,000,000 หุน้ เป็น 350,000,000 หุน้ และอนมุติัการเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่

ทงัหมดของบริษัทใหแ้ก่ประชาชนเป็นครงัแรก ภายหลงัจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าที่ตราไว ้เพิ่มขน

จากจาํนวน 45,000,000 หุน้ เป็น 90,000,000 หุน้  โดยบริษัทไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงมลูค่าหุน้ที่

ตราไวต้อ่กรมพั นาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัที่ 22 กนัยายน 2557 

 บรษัิท  เขา้เป็นบรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (mai) และเริ่มทาํการซือขายโดยมีหุน้

จดทะเบียนจาํนวน  หุน้ เม่ือวนัที่ 13 พ จิกายน 2557 
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2.  ลัก ะการประกอบธุรกจิ 

2.1 ครงสร้างรา ด ้

 ภายหลงัการรบัโอนกิจการ บริษัท  ดาํเนินธุรกิจนาํเขา้และจดัจาํหน่ายผลิตภณั ใ์นระบบวิ วกรรมอาคาร 

ไดแ้ก่ ระบบดบัเพลิง ระบบปรบัอากา  ระบบสขุาภิบาล ระบบทาํความเย็น และการใหบ้รกิารโซลชูั่นดา้นวิ วกรรม

สาํหรบัระบบการพิมพด์ิจิทลั โดยมีสินคา้หลากหลายมากกว่า 13,000 รายการ ภายใตต้ราสินคา้ที่มีช่ือเสียงมากกว่า 60 

ตราสินคา้ ซ่งในจาํนวนนี เป็นตราสินคา้ที่บริษัท  ไดร้บัการแต่งตังใหเ้ป็นตวัแทนจาํหน่าย 45 ตราสินคา้ และเป็นตรา

สินคา้ที่บริษัทเป็นเจา้ของเองอีก 7 ตราสินคา้ นอกจากนี บริษัท  ยังเป็นผูใ้หบ้ริการติดตงังานโครงการระบบต่างๆ เช่น 

ระบบโ มดับเพลิง ( oam i e o ec ion em) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และระบบสัญญาณเตือนภัย ( i e 

pp e ion an  la m em ) โดยทีมงานวิ วกรผูเ้ช่ียวชาญของบรษัิท   

 ครงสร้างรา ดข้องบริ ัท  สาํ รับปี 2560 - 2562 มีรา ละเอี ดดังนี 

ประเ ทรา ด ้
ปี 25621) ปี 2561 ปี 2560 

ล้านบาท ร้อ ละ ล้านบาท ร้อ ละ ล้านบาท ร้อ ละ 

รา ด้จากการขา และบริการ       

 ผลิตภณั ร์ะบบดบัเพลิง และ 

 งานโครงการติดตงัระบบดบัเพลิง 
644.12 46.21 569.59 42.00 579.54 44.56 

 ผลิตภณั ร์ะบบปรบัอากา  และระบบ

สขุาภิบาล 
81.10 5.82 89.33 6.59 86.17 6.62 

 ผลิตภณั ร์ะบบทาํความเย็น  262.00 18.80 320.39 23.63 312.51 24.03 

 ผลิตภณั ร์ะบบการพิมพดิ์จิทลั 379.66 27.24 364.96 26.91 307.74 23.66 

รวมรา ด้จากการขา และบริการ 1,366.88 98.07 1,344.26 99.13 1,285.96 98.87 

รา ด้อ่น 2) 27.09 1.93 11.76 0.87 14.74 1.13 

รา ด้รวม  1,393.97 100.00 1,356.02 100.00 1,300.70 100.00 

มา เ ต:ุ    )  อา้งอิงขอ้มลูจากงบการเงินรวมของบรษัิท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จาํกดั (มหาชน) 
2)  รายไดอ่ื้น ประกอบดว้ยกาํไรขาดทุนจากเงินลงทุนในกองทุนรวมและหลกัทรพัยใ์นความตอ้งการของตลาด ดอกเบียรบั รายไดเ้งินปันผล 

และกาํไรขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน รวมทงัรายไดค้า่เช่าและค่าบรกิารจากอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทนุ เป็นตน้ 
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2.2 การประกอบธุรกิจของแต่ละสา ผลิต ั   

2.2.1 ลัก ะผลิต ั และบริการ 

ผลิตภณั แ์ละบรกิารของบรษัิท  แบง่ออกเป็น 4 ผลิตภณั  ์ไดแ้ก่  

2.2.1.1 ผลิต ั ระบบดับเ ลิง และความปลอด ั   

 

ผลิตภณั ร์ะบบดบัเพลิงเป็นอปุกรณใ์นระบบอาคารโรงงานอตุสาหกรรมขนาดเล็กและใหญ่ รวมทงัโรงผลิตไ ้า

และ โรงงานอตุสาหกรรมปิโตรเคมี สาํหรบัการป้องกนั เตือนภยั และเพื่อควบคมุเพลิงและควนัไ  ผลิตภณั ร์ะบบดบัเพลิงที่

บรษัิท  จดัจาํหน่ายประกอบดว้ย วาลว์และขอ้ต่อ ซ่งเป็นอปุกรณท์ี่ใชติ้ดตงัในระบบป้องกนัอคัคีภยั โดยวาลว์ช่วยในการ

เปิดหรือปิดนาํของระบบดบัเพลิงที่ติดตงัอยู่กบัท่อนาํของระบบดงักล่าว เช่น วาลว์ควบคมุการไหลของนาํในระบบ วาลว์

เปิดปิดนาํเม่ือตอ้งการซ่อมบาํรุงรกัษาระบบ วาลว์ป้องกนันาํยอ้นไหลกลบั เป็นตน้ สาํหรบัอปุกรณด์บัเพลิง เป็นอปุกรณท์ี่

เป็นส่วนประกอบหรืออปุกรณร์ว่มที่ใชง้านคู่กบัอปุกรณห์ลกัในระบบดบัเพลิง เพื่อใหร้ะบบดบัเพลิงใชง้านไดอ้ย่างสมบูรณ ์

และรวมถงอปุกรณต์่างๆ ที่ช่วยในการป้องกนัเพลิงไหม ้เช่น ตูส้าย ีดนาํดบัเพลิง สาย ีดนาํดบัเพลิง ถงัดบัเพลิง และ

ระบบสปรงิเกอร(์หวักระจายนาํดบัเพลิง) เป็นตน้  

 นอกจากนีบรษัิท  ใหค้าํปรกษา ออกแบบ และติดตงัระบบดบัเพลิงต่างๆ โดยบรษัิท  มีทีมงานวิ วกรที่เช่ียวชาญ

ติดต่อประสานงานกับลกูคา้ แนะนาํสินคา้ที่จาํหน่าย รวมถงการออกแบบ และนาํเสนอสินคา้และบริการใหแ้ก่ลกูคา้ตาม

มาตร านดบัเพลิงสากล รวมถงทดสอบระบบหลงัการติดตงัแลว้ 

 ผลิต ั ระบบดับเ ลิง และงาน ครงการตดิตงัระบบดับเ ลิง 

1) วาลวระบบดับเ ลิง Fire Protection Valve) ใชส้าํหรบัติดตงัในระบบปอ้งกนัอคัคีภยั เป็นวาลว์ที่ไดร้บัการรบัรอง

ใหใ้ชส้าํหรบัระบบป้องกนัอคัคีภยัโดยไดร้บัการรบัรองมาตร านจาก UL/FM มีคณุสมบติัสามารถทนแรงดนัขณะใช้

งาน ( o in  p e e) ไดไ้ม่นอ้ยกว่า  p i (po n  pe  a e inc  หรือปอนดต์่อตารางนิว) ประกอบดว้ย 

วาลว์ประเภทตา่งๆ  ตวัอย่างเช่น 

 

 

 

 

วาลว์ประตนูาํ (  a e al e) วาลว์ปีกผีเสือ ( e l  al e) 

วาลว์กนักลบั ( ec  al e) บอลวาลว์ ( all al e) โกลบ์วาลว์ ( lo e al e) 
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1.1) ข้อต่อ (Grooved Coupling and Fitting)  ใช้สาํหรับเช่ือมต่อท่อในระบบดับเพลิง โดยใช้แทนการเช่ือมท่อ

แบบเดิมๆ ที่ตอ้งใชเ้ครื่องเช่ือมไ ้าและลวดเช่ือมในการเช่ือมต่อท่อเขา้ดว้ยกนั oo e  o plin  บางรุน่ยงั

สามารถรองรบัการขยายและหดตวั หรือการเคล่ือนตวัของท่อและอาคาร และยงัเช่ือมต่อท่อไดเ้ร็วกว่าการเช่ือม

ท่อแบบเดิมๆ ถง  เท่า 

 

1.2) ระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง (Sprinkler) ใชใ้นระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เพื่อป้องกันทรพัยสิ์น และชีวิตอัน

อาจจะเกิดขนจากอคัคีภยั มีคณุสมบติัดบัเพลิงโดยอตัโนมติั โดยไม่ตอ้งมีคนควบคมุ สามารถควบคุมเพลิงไหมท้ี่

เกิดขนไดท้นัทีขณะที่เพลิงยงัมีขนาดเล็ก ทาํใหเ้พลิงไหมห้ยุดการขยายตวัลกุลาม มีควนัไ นอ้ยลง และเกิดใน

พืนที่จาํกดั ระบบดบัเพลิงอตัโนมติัจะทาํใหค้นในอาคารมีเวลาเพิ่มมากขนในการอพยพหนีไ   

 

 

 

1.3) ตู้สายฉีดน้ําดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) และอุปกรณ์ภายใน 

 ตูส้าย ีดนาํดับเพลิง ( i e o e a ine ) เป็นตูส้่งนาํดับเพลิง มีลักษณะเป็นตูสี้แดง 

ดา้นหนา้เป็นกระจก ที่สามารถเปิด หรือทุบใหแ้ตก เพื่อนาํอุปกรณ์ช่วยเหลือออกมาได้

เม่ือเกิดเหตุ กุเ ิน 

 วาลว์ที่ใชส้าํหรบัสาย ีดนาํดบัเพลิง ( o e al e) 

เป็นวาลว์จ่ายนาํออกจากระบบท่อดบัเพลิงสูภ่ายนอก 

 ชดุสาย ีดนาํดบัเพลิง ( o e a ion) ไดแ้ก่ 

 

ใชส้าํหรบัดบัเชือเพลิงประเภทที่เป็นสารประกอบของธาตุคารบ์อน เช่น ไม ้กระดาษ ผา้ ขยะ เป็นตน้ มี

คุณสมบัติดบัเพลิง โดยอา ยัม่านของความเย็นเขา้ไปดงเอาความรอ้นออกจากวสัดเุชือเพลิง จนกระทั่งถง

จดุที่ไม่สามารถติดไ ได ้  

ทงันี บรษัิท  เป็นเจา้ของ ตราสินค้า  สปารค   สาํหรบัผลิตภณั ช์ดุสาย ีดนาํดบัเพลิง  

 หวัรบันาํดบัเพลิง ( i e epa men  onnec ion) เป็นอปุกรณร์บันาํจากภายนอก

อาคาร หรอืรถดบัเพลิง เพื่อจ่ายเขา้ไป ในระบบดบัเพลิงภายในอาคาร 

o plin  i in  

สาย ีดนาํดบัเพลิงแบบผา้ใบ
( i e o e ac ) 

สาย ีดนาํดบัเพลิงแบบมว้น
( i e o e eel) 
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 ถังดบัเพลิง ( o a le i e in i e ) เป็นเครื่องดบัเพลิงใชติ้ดตงัไวภ้ายในอาคารหรือนอก

อาคาร ควบคู่กับระบบดบัเพลิงอื่นๆ  มีคุณสมบติั ใชด้บัเพลิงเบืองตน้ในขณะเพลิงเริ่ม ลกุไหม ้

แบง่เป็นประเภทหลกัๆ ได ้6 แบบ  (ตามประเภทของสารที่บรรจใุนเครื่องดบัเพลิง) ประกอบดว้ย 

( ) ผงเคมีแหง้ ( l i- po e  emical) บรรจใุนถงัสีแดง ประกอบดว้ยผงเคมีหลาย

ชนิดซ่งถูกอัดด้วยแรงดันเข้าไป สามารถดับเพลิงประเภท    หรืออาจดับเพลิง

ประเภท  ได้หากบรรจุผงเคมีพิเ ษ ราคาถูก หาซือง่าย ใช้สาํหรบัพืนที่ทั่ วไป เช่น 

สาํนกังาน บา้นพกัอา ยั 

( ) กาซคารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) บรรจใุนถงัสีแดง ปลายสาย ีดมีลกัษณะเป็นกรวย กาซที่ ีด

ออกมาเป็นไอเย็นจดั คลา้ยนาํแข็งแหง้ ลดความรอ้นของไ ได ้ไม่ทิงคราบสกปรก สามารถ

ดับเพลิงประเภท   เหมาะสําหรับการใช้งานในห้องเครื่องจักร สายการผลิตใน

อตุสาหกรรมตา่งๆ หอ้งเครื่องไ ้า  เป็นตน้ 

( ) นํา ( a e ) บรรจุในถังแสตนเลส สามารถดับเพลิง ประเภท  เหมาะสําหรับการ

ดบัเพลิงกลางแจง้ที่ไม่มีส่ือ นาํไ ้า  

( ) โ ม ( oam) บรรจใุนถงัสแตนเลส เม่ือ ีดออกมาจะเป็น องโ มคลมุผิวเชือเพลิงที่ลกุ

ไหม ้จงสามารถดบัเพลิงไดป้ระเภท   ได ้แต่ไม่สามารถนาํไปดบัเพลิงประเภท C ได้

เพราะเป็นส่ือนาํไ ้า เหมาะสาํหรบัดับเพลิง ในภาคอุตสาหกรรม หรือดับเชือเพลิง

ประเภททินเนอร ์และสารระเหยติดไ  

( ) เคมีเปียก สาํหรบัหอ้งครวั ( e  emical- i c en) บรรจใุนถังแสตนเลส สามารถดบัเพลิง

ประเภท  เหมาะกบัใช ้ในหอ้งครวั เน่ืองจากสามารถดบัเพลิงที่เกิดจากนาํมนัทอดได ้ 

( ) าโลตรอน ( alo on- ) บรรจใุนถงัสีแดง หรือ สีเขียว ภายในบรรจสุารสะอาด หรอื าโลต

รอนวัน เม่ือ ีดแลว้จะระเหยไปเอง ไม่ทิงคราบสกปรก สามารถดับเพลิงประเภท    

เหมาะสําหรับการใช้งานในห้องคอมพิวเตอร ์คลีนรูม ห้องไ ้า ห้องเก็บอุปกรณ์

อิเลก็ทรอนิกส ์ 

ทงันี บรษัิทเป็นเจา้ของ ตราสินค้าถังดับเ ลิง  การเดี น   สาํหรบัผลิตภณั เ์ครื่องดบัเพลิง 

1.4) สวิตช์แจ้งสัญญาณ (Switch) 

 อปุกรณ์ตรวจจบัการไหลในเสน้ท่อ (Flow Switch) เป็นอปุกรณท์ี่อยู่ในระบบดบัเพลิงแบบท่อ

เปียก  ทาํหน้าที่ส่งสัญญาณมายังแผงควบคุมระบบสัญญาณแจง้เหตุเพลิงไหม ้ในกรณีที่

อปุกรณต์รวจพบว่ามีการไหลในเสน้ท่ออนัเกิดจากหวักระจายนาํดบัเพลิงทาํงาน หรือมีการใช้

สาย ีดนาํดบัเพลิง 

 สวิตซ์ตรวจจับความดนั ( e e i c )  ใชต้รวจจับความดันในระบบท่อนาํดับเพลิง ใน

กรณีที่ความดนัเปล่ียนแปลง เพื่อสง่สญัญาณแจง้ไปที่หอ้งควบคมุ 
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 ระฆงันํ้า (Alarm Gong) ใชส้าํหรบัแจง้เตือนภยัดว้ยเสียงเม่ือเกิดเพลิงไหม ้มีคณุสมบตัิส่ง

เสียงเตือนภยัเม่ือเกิดเพลิงไหม ้โดยใชก้ารไหลของนาํเป็นตวัขบัเคล่ือนกลไก 

1.5) ป๊ัมสูบน้ําดับเพลิง (Fire Pump)  ใชส้บูนาํเพื่อดบัเพลิง 

2) งาน ครงการตดิตังระบบดับเ ลิง 

บริษัท  มีบริการใหค้าํปรกษา ออกแบบ และติดตังระบบดับเพลิงต่างๆ เช่น ระบบโ มดับเพลิง ( oam i e 

o ec ion em) ระบบปัมดับ เพ ลิง ระบบท่อนําดับ เพ ลิง ระบบดับ เพ ลิงอัตโนมั ติด้วยกาซ ( -
 ne  a ) และระบบสัญญาณแจง้เหตุเพลิงไหม้ i e la m em) สาํหรบังาน

โครงการ ทงัในอาคารและโรงงานตา่งๆ ตลอดจนอตุสาหกรรมปิโตรเคมีและโรงไ ้า ที่มีแนวโนม้ความตอ้งการ

ติดตังระบบดับเพลิงเพิ่มขน เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคารและโรงงานที่ตอ้งมีการปรบัปรุง ใหมี้

ระบบปอ้งกนัอคัคีภยัที่ไดม้าตร าน โดยบรษัิท  มีทีมงานวิ วกรผูเ้ช่ียวชาญติดตอ่ประสานงานกบัลกูคา้ แนะนาํ

สินคา้ที่จาํหน่าย รวมถงออกแบบ และนาํเสนอสินคา้และบรกิารใหแ้ก่ลกูคา้ตามมาตร านดบัเพลิงสากล และ

การทดสอบหลงัติดตงัระบบแลว้ รวมถงงานบรกิารตรวจสอบระบบดบัเพลิง ซ่งในการติดตงัระบบดบัเพลิง จะมี

การใชว้าลว์และอุปกรณ์ระดบัเพลิง (สินคา้ตามขอ้ ) ร่วมกับอุปกรณ์ที่เก่ียวขอ้งในระบบดบัเพลิงต่างๆ โดย

รายละเอียดงานโครงการในระบบดบัเพลิง ปรากฎดงันี  

2.1) ระบบโฟมดับเพลิง เป็นระบบที่มีการผสมระหว่างนาํและนาํยาโ มเขม้ขน้ ( oam oncen a e) เพื่อดบัเพลิง 

โดยใชห้ลกัการสรา้ง องโ ม หรือสรา้งผิวของโ มบนของเหลวติดไ เพื่อกันออกซิเจนจากเชือเพลิง โดยระบบ

โ มดบัเพลิงมีอปุกรณส์าํคญั ไดแ้ก่  

 ถังบรรจุโฟมดับเพลิงแบบถุง (Bladder Tank) ใชบ้รรจโุ มดบัเพลิง โดยสามารถดบัเพลิงที่เกิดจากนาํมนัได ้

   

 น้ํายาโฟมเข้มข้น (Foam Concentrate)  

( ) eo  ilm o min  oam นาํยาโ มที่ใชส้าํหรบัดบัไ  ที่เกิดจากเชือเพลิงประเภทไ โดรคารบ์อน

( oca on) เช่น นาํมนัดิบ นาํมนัเบนซิน นาํมนัดีเซล เป็นตน้ ซ่งไม่เหมาะกบัการดบัไ ที่เกิดจาก

เชือเพลิงประเภท ola  ol en  (เป็นเชือเพลิงซง่รวมตวักบันาํได ้เช่น ทินเนอร ์แอลกอ อล ์ 

( ) lco ol e i an  eo  ilm o min  oam นํายาโ มที่ใช้สาํหรบัดับไ ที่ เกิดจากเชือเพลิง

ประเภทไ โดรคารบ์อน และ ola  ol en    
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 อุปกร ผสม มกับนาํ และ อุปกร ีด ม  

  
อปุกรณผ์สมโ มกบันาํ อปุกรณ์ ีดโ ม 

2.2) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยก๊าซ เป็นระบบดบัเพลิงที่สารดบัเพลิง ไม่นาํไ ้า ไม่ทิงสง่ตกคา้งและไม่ทาํความ

เสียหายต่ออุปกรณ์ต่างๆ หลังจากการ ีดสารเพื่อดับเพลิง เหมาะสาํหรบัดับเพลิง เชือเพลิงประเภท la  

 โดยเ พาะหอ้งไ ้า อปุกรณอ์ิเลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ 

 ระบบดบัเพลงิอตัโนมตั ิ

- ชนดิก๊าซคาร์บอนได 

ออกไซด ์(CO2 )  

- ชนดิ Inert gas เช่น ก๊าซไนโตรเจน 

(N2), ก๊าซอาร์กอน (Ar), ก๊าซ 

Inergen (N2+Ar+CO2), ก๊าซ 

Argonite (N2+Ar) 

 ระบบดบัเพลงิอตัโนมตั ิFM-200 

 

 ระบบดบัเพลงิอตัโนมตั ิNOVEC 1230 

 

2.3) ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)  เป็นระบบแจง้เตือนเม่ือเกิดเหตุเพลิงไหม ้เพื่อการ

อพยพและเพื่อดาํเนินการดบัไ  ช่วยลดความสญูเสียชีวิตและทรพัยสิ์น  

อปุกรณห์ลกัในระบบประกอบดว้ย ตูค้วบคมุ ( on ol anel) อปุกรณต์รวจจบั ( e ec o )  สญัญาณแจง้เหตุ

ดว้ยเสียงหรอืแสง  อปุกรณแ์จง้เหตดุว้ยมือ ( an al i c ) 
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2.4) ระบบกล้องตรวจจับควัน และเปลว      -  เป็นอุปกรณ์ตรวจจับ 

( e ec o ) ประเภทหน่ง ซ่งใชห้ลกัการวิเคราะหจ์ากภาพ ว่ามีเหตุเกิดควนัไ หรือเปลวไ ในบริเวณที่มีการ

ตรวจจบัหรอืไม่ โดยอปุกรณนี์จะต่อเขา้กบั ตูค้วบคมุของอาคาร หากมีเหตเุกิดควนัไ หรอืเปลวไ  อปุกรณจ์ะส่ง

สญัญานไปที่ตูค้วบคมุ เพื่อสง่สญัญานแจง้เหต ุ

อปุกรณห์ลกัในระบบประกอบดว้ย กลอ้ง ( ame a)   e e  อปุกรณส์ง่สญัญาน la m o  จอ oni o  

 

ทงันี ในการดาํเนินงานโครงการตา่งๆ บรษัิท  อาจทาํประกนัภยักบับรษัิทประกนัภยัเพื่อปกป้องความเสียหายที่อาจ

เกิดขนจากการติดตงัระบบงาน  โดยจะพิจารณาจากลกัษณะของงานในแตล่ะงานเป็นคราวๆ ไป เช่น การทาํประกนั

ความเสียหายของสินค้า ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างในกรณีการติดตังระบบดับเพลิงในพืนที่ที่ มีการใช้งาน อาทิ 

คลงัสินคา้ที่มีสินคา้เก็บอยู่ เป็นตน้  รวมถงบรษัิท  ไดเ้พิ่มการคุม้ครองถงความบาดเจ็บทางรา่งกายต่อลกูจา้งหรือ

ตวัแทนของผูว้า่จา้ง  บรษัิท  ใหบ้รกิารตามระยะเวลาที่กาํหนด ( e la  e ice)   โดยการเขา้ตรวจเช็คอปุกรณท์ี่

จาํหน่ายเม่ือครบตามกาํหนด กรณีที่สินคา้หรืออปุกรณน์นัยงัอยู่ในระยะประกนั หรืออยู่ในสญัญาบรกิาร ทงันี ใน

กรณีสินคา้ที่จาํหน่ายใหล้กูคา้มีปัญหา บรษัิท  จะติดต่อประสานงานกบัผูจ้าํหน่ายสินคา้ในต่างประเท  พิจารณา

สาเหตุความเสียหายที่เกิดขนรว่มกนั เพื่อเจรจาเคลมประกันสินคา้ตามขอ้ตกลงการรบัประกันสินคา้ กล่าวคือ มี

ระยะเวลาประกนัสินคา้ประมาณ 1-  ปี นบัแตว่นัที่สินคา้ออกจากท่าเรอืของประเท ผูจ้าํหน่ายสินคา้นนัๆ 

2.2.1.2 ผลิต ั ระบบปรับอากา  และระบบสุขา บิาล 

 

 ผลิตภณั ร์ะบบปรบัอากา  เป็นอปุกรณร์ว่มที่ประกอบรวมกบัระบบปรบัอากา หลกัในอาคารขนาดใหญ่ที่ใช้

ระบบปรบัอากา ดว้ยนาํเย็นสาํหรบัการปรบัทงัอณุหภูมิ เเละคณุภาพอากา ใหอ้ยู่ในอณุหภูมิ และคณุภาพที่เหมาะสม 

ในขณะที่ผลิตภณั ร์ะบบสขุาภิบาลเป็นอปุกรณใ์นระบบอาคารไดแ้ก่ ระบบประปา ระบบท่อระบายนาํทิง และระบบท่อ

ระบายอากา  เป็นต้น  บริษัท  จัดจาํหน่ายผลิตภัณ ์ที่ เป็นอุปกรณ์ในระบบควบคุมระบบปรบัอากา  และระบบ

สขุาภิบาล ไดแ้ก่ วาลว์ ซ่งเป็นอปุกรณท์ี่ช่วยในการเปิดหรือปิดนาํเย็นและควบคมุอตัราการไหลของนาํใหค้งที่เพื่อที่จะทาํ

ใหเ้ครื่องปรบัอากา ทาํงานไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพ และระบบสขุาภิบาลที่ติดตงัอยู่กบัท่อของระบบดงักล่าว  นอกจากนี 

ในระบบสุขาภิบาล และปรบัอากา  ยังมีอุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ร่วมที่สาํคัญ ไดแ้ก่ ท่อทองแดง ขอ้ต่อ 

อปุกรณว์ดัอณุหภมิูและแรงดนัของนาํในระบบ และสวิตชแ์จง้การไหลของนาํในระบบ( lo  i c ) เป็นตน้ 
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ผลิต ั ระบบปรับอากา และสุขา บิาล 

1) วาลวเปิดปิดนํา ใชค้วบคุมการไหลของนาํไม่ว่าจะเป็นการปิด-เปิด หรือปรบัอัตราการไหลของนาํ แบ่งเป็น

ประเภทหลกัๆ คือ  

 วาลว์ประตนูาํ ( a e al e) ใชส้าํหรบัปิด-เปิดนาํ มีนาํหนกัมาก และตอ้งใชเ้นือ

ที่ในการติดตัง เหมาะสาํหรับใช้ในห้องเครื่องสูบนํา ห้องปัมนําดับเพลิง ใช้

ภายนอกอาคารหรอืพนืที่ทั่วไป ไม่เหมาะสาํหรบัใชค้วบคมุอตัราการไหลของนาํ 

 วาลว์ปีกผีเสือ ( e l  al e) ใชส้าํหรบัปิด-เปิดนาํ มีนาํหนกัเบา ใชพ้ืนที่นอ้ย

ในการติดตงั ใชติ้ดตงัในอาคารหรือพืนที่ทั่วไป ไม่เหมาะสาํหรบัใชค้วบคุมอตัรา

การไหลของนาํ  

 บอลวาล์ว ( all al e) ใช้สาํหรับปิด-เปิดนํา เหมาะกับการใช้กับท่อขนาดเล็ก 

สามารถปิด-เปิดนําได้ทันที การรั่วซมมีน้อยกว่าการใช้วาลว์ประตูนาํ เน่ืองจาก

หนา้สมัผสัของวาลว์ปิดสนิทกวา่ 

 โกล์บวาล์ว ( lo e al e) ใช้สาํหรับควบคุมอัตราการไหลของนําเป็นวาล์วที่ท ําให้

แรงดนัของนาํลดลงระหวา่งสว่นหนา้วาลว์และสว่นหลงัวาลว์ 

 วาลว์ปรบัปริมาณนาํ ( alancin  al e) ใชส้าํหรบัปรบัสมดุลของนาํในระบบปรบั

อากา   เพื่อปรบัอตัราการไหลใหไ้ด ้ค่าตามที่ตอ้งการ มีคุณสมบติัปรบัปริมาณนาํ

ใหไ้หลเขา้เครื่องสง่ลมเย็นในระบบปรบัอากา ใหต้รงตามสถานะที่ออกแบบ 

 วาลว์ควบคุมอุณหภูมิและปรบัอัตราการไหลแรงนาํอัตโนมัติ ( ) ใช้

สาํหรบัควบคมุการเปิดปิดนาํเย็น และปรมิาณอตัราการไหลของนาํที่ส่งเขา้

เครื่องลมเย็นในระบบปรบัอากา  เพื่อใหเ้ครื่องปรบัอากา  ส่งความเย็นได้

ตามที่ไดก้าํหนดไว ้

ทงันี นอกเหนือจากการนาํเขา้และจดัจาํหน่ายตราสินคา้จากต่างประเท ที่มีช่ือเสียง บรษัิท  ยงัเป็นเจา้ของ ตรา

สินคา้  วาลวเทค  สาํหรบัผลิตภณั ว์าลว์และผลิตภณั ร์ะบบสขุาภิบาลและปรบัอากา  

2) เกจวัดความดัน  e) และเทอร มมิเตอร   

2.1) เกจวัดความดัน   ใชส้าํหรบัแสดงค่าแรงดัน มีหน่วยเป็นแรงปอนดต์่อตารางนิว ( ) และ

กิโลกรมัตอ่ตารางเซนติเมตร ( cm2) แบง่เป็นประเภทหลกัๆ คือ 

 เกจวดัความดนัแบบมีนาํมนั ( i i  ille  a e) เหมาะสาํหรบัติดตงัในที่ที่มีการ

สั่นสะเทือน  ช่วยลดแรงกระแทกของแรงดนั ทาํใหยื้ดอายกุารใชง้านใหน้านขน 

 เกจวดัความดนัแบบไม่มีนาํมนั ( on- ille  a e) เหมาะสาํหรบัติดตงัทั่วไป 

2.2) เทอร มมิเตอร  ใชส้าํหรบัวดัระดบัอณุหภมิูหรอืความรอ้น แบง่เป็นประเภทหลกัๆ คือ 

 เทอรโ์มมิเตอรแ์บบแท่งแกว้ ( i i -in- la  e mome e ) ใชส้าํหรบัวดัอณุหภูมิ

ทั่วไป มีคุณสมบัติขยายตัวของของเหลวเม่ือไดร้บัความรอ้น และหดตัวเม่ือคลาย

ความรอ้นจะมีหน่วยเป็นอง า าเรนไ ต ์( ) และอง าเซลเซียส ( ) 

ใชส้าํหรบัวดัระดบัอณุหภมิูหรอืความรอ้น แบง่เป็นประเภทหลกัๆ คือ
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 เทอรโ์มมิเตอรแ์บบไบเมทลั ( i e al e mome e ) มีคุณสมบติัขยายตวัของโลหะ 

 ชนิด เม่ือไดร้บัความรอ้นโลหะทงั  ชนิด เกิดการขยายตวัไม่เท่ากนั  โดยทั่วไป วดั

อณุหภมิูอยู่ในช่วง -   ถง   

( ) Flow Switch ใช้สาํหรบัตรวจจับการไหลของนาํ มีคุณสมบัติป้องกัน 

ความเสียหายของปัมนาํ เน่ืองจากนาํไม่ไหล โดยติดตังอยู่ในทิ ทาง

เดียวกบัการไหลของนาํในท่อ 

( ) แผ่นกรองอากา     แบบลา้งนาํได้ สามารถกรองฝุ่ น ส่ิง

สกปรกในอากา  ช่วยใหก้ารระบายอากา มีความสะอาดมากย่ิงขน ใชส้าํหรบั

ป้องกันฝุ่ นและส่ิงสกปรกเขา้ไปอุดตนัในเครื่องปรบัอากา  มีคุณสมบติัลา้งนาํ

ได้ สามารถกรองฝุ่ น ส่ิงสกปรกในอากา  ช่วยให้การระบายอากา มีความ

สะอาดมากย่ิงขน 

( ) ข้อต่อ     ใชส้าํหรบัเช่ือมต่อท่อในระบบปรบัอากา

ดว้ยนาํ โดยใชแ้ทนการเช่ือมท่อแบบเดิมๆ ที่ตอ้งใชเ้ครื่องเช่ือมไ ้าและลวด

เช่ือมในการเช่ือมต่อท่อเข้าด้วยกัน oo e  o plin  บางรุ่นยังสามารถ

รองรับการขยายและหดตัว หรือการเคล่ือนตัวของท่อและอาคาร และยัง

เช่ือมตอ่ท่อไดเ้รว็กวา่การเช่ือมท่อแบบเดิมๆ ถง10 เท่า 

( ) ท่อทองแดงและข้อต่อทองแดง เหมาะสาํหรบัใชใ้นงานในระบบทาํความเย็นและปรบัอากา  ทกุชนิด 

ทังนีท่อทองแดงที่บริษัท  จดัจาํหน่ายมีหลายประเภทและขนาด โดยมีทังท่อตรง  (ขนาด   ) 

ท่อมว้น ( anca e coil)  รวมถงขอ้ต่อทองแดงชนิดต่างๆ บริษัทเป็นเจา้ของ ตราสินค้า “Koppar” 

คอปป้า   สาํหรบัผลิตภณั ท์่อทองแดง   

 

( ) นํา าสารทาํความเ น ทาํหนา้ที่เป็นสารตวักลางสาํหรบัถ่ายเทความรอ้นออกจากหอ้งโดยสาร โดย

ดดูซมความรอ้นเขา้สู่ตวัเองในขณะที่ อณุหภมิู และ ความดนัตํ่า และ ถ่ายเทความรอ้นออกจากตวัเอง

ในขณะที่ อณุหภมิูและ ความดนัสงู  

ทงันีบรษัิทเป็นเจา้ของ ตราสินค้า  ูกิ  ซง่เป็นตราสินคา้สาํหรบัผลิตภณั น์าํยาทาํความเย็น  

 

COPPER TUBE and PANCAKE             COPPER FITTING                 
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2.2.1.3 ผลิต ั ระบบทาํความเ น  

 

 ผลิตภณั ร์ะบบทาํความเย็นเป็นอปุกรณใ์นระบบหอ้งเย็นหรือระบบขนส่งสินคา้เพื่อทาํการแช่แข็งหรือลดอณุหภมิู

ของสินคา้ซ่งตอ้งการการควบคมุอณุหภมิูที่คงที่ โดยทั่วไประบบทาํความเย็นสามารถลดอณุหภมิูไดต้งัแต่ -  ถง 25°C   

บรษัิท  จดัจาํหน่ายผลิตภณั ร์ะบบทาํความเย็นอย่างครบวงจร รายละเอียดปรากฎตามแผนภาพวงจรระบบทาํความเย็น ซ่ง

ประกอบดว้ย คอยลร์อ้น ( on en e ) คอยลเ์ย็น ( apo a o ) อปุกรณค์วบคมุการละลายนาํแข็งอตัโนมติั ( ) เป็นตน้ และ

ในระบบทาํความเย็นยงัมีวาลว์ซ่งเป็นอุปกรณท์ี่สาํคญั ที่ช่วยในการเปิดหรือปิดของเหลวและความดนัของระบบทาํความเย็น  

นอกจากนีบรษัิท  ไดอ้อกแบบและผลิตชดุคอนเดนซิ่ง ( on en in  ni ) โดยการประกอบรวมอปุกรณแ์ละหลกัการระบบ

ทาํความเย็นตา่งๆ เป็นหน่วยผลิตภณั ห์น่ง ซง่สามารถใชติ้ดตงัระบบหอ้งเย็นหรอืระบบขนสง่สินคา้ไดท้นัที  

 

ผลิต ั ระบบทาํความเ น  

1) คอมเ รสเ อร  ใชส้าํหรบัอัดสารทาํความเย็น (นาํยาทาํความเย็น) ในสถานะที่เป็นไอ โดย

สรา้งแรงดัน ส่งไปตามท่อนํายาที่ เป็นท่อทองแดง ไปยัง คอยล์เย็น คอยล์รอ้น เอ็กแปนชั่นวาล์ว โดยมี

คอมเพรสเซอรเ์ป็นสว่นประกอบหน่งในชดุคอนเด็นซิ่งยนูิต ( on en in  ni ) 

 

https://sites.google.com/site/amornairsalesandservice/ac/whatiscondensingunit
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2) คอ ลร้อน  เป็นอปุกรณค์วบแน่นสารทาํความเย็นที่มีความดนัสงู และเปล่ียนสถานะนาํยาจากไอ

ให้กลายเป็นของเหลว โดยการระบายความรอ้นออกจากนาํยาดว้ยพัดลมระบายอากา   ที่เรามองเห็นจาก

ภายนอกตวัคอยลร์อ้น 

 

3) คอ ลเ น  เป็นอุปกรณ์ระเหยสารทาํความเย็นที่ความดันตํ่า และเปล่ียนสถานะนาํยา จาก

ของเหลวกลายเป็นไอ โดยการพาความเย็นในตวัคอยลเ์ย็นออกสู่หอ้งเพื่อทาํใหอ้ณุหภูมิในหอ้งเย็นลงดว้ยพดัลม 

ที่เรามองเห็นติดตงัแขวนอยู่บนเพดานในหอ้ง 

 

4) วาลวควบคุมระบบทาํความเ น ด้แก่ 

 วาลว์ลดความดนั ( pan ion al e) ใชส้าํหรบัลดความดนัของสารทาํความเย็น

ในคอยลเ์ย็น ซ่งเป็นการควบคุมอุณหภูมิระเหย ในคอยลเ์ย็นวาลว์ได้รบัการ

ออกแบบสาํหรบัการใชง้านที่เ พาะเจาะจง สาํหรบังานอณุหภมิูระบบปรบัอากา  

( i  on i ion) งานหอ้งเย็น ( ol  oom) และงานหอ้งเย็นจดั ( ee e  oom)     

 วาลว์เปิด-ปิดไ ้า( olenoi  al e)  ถูกออกแบบมาหลากหลายสาํหรบัการใช้

งานเ พาะในโรงงานทําความเย็นที่  มีทุกแรงดันไ ้าและทุกช่วงความถ่ี 

นอกจากนีวาลว์ยงัสามารถออกแบบตามความตอ้งการของลกูคา้ไดด้ว้ย  

 วาลว์ปิด ( -o  al e) เป็นวาล์วแบบใช้มือ เปิด-ปิด ออกแบบมาสาํหรับ

ติดตงัในท่อสารทาํความเย็นดา้นของเหลว ดา้นดูด และดา้นกาซรอ้นของระบบ

ทาํความเย็น วาลว์สามารถเช่ือมตอ่กบัท่อทองแดงดว้ยการเช่ือมหรอืขนัเกลียว  

 บอลวาลว์ ( all al e) เป็นวาลว์แบบใชมื้อ เปิด-ปิด ในการใชง้านสารทาํความ

เย็นสามารถไหลได้ทังสองทิ ทางตามความต้องการ all al e ได้รับการ

ออกแบบมาสาํหรบัติดตงัในท่อที่มีความหนาแน่นของประเก็นสูง และยังทาํให้

แรงดนัที่สญูเสียนอ้ยลง มีการไหลของสารทาํความเย็นสงูสดุเม่ือเปิดอย่างเต็มที่ 

all al e ไดร้บัการออกแบบ

 

สาํหรบัการดาํเนินงานในช่วงอณุหภมิูที่กวา้งและไดร้บัการรบัรองใหใ้ชก้บัสารทาํความเย็น l o ina e  ใดๆ ก็ได ้

all al e มาตร านอาจถกูนาํมาใชใ้นการใชง้านโดยใชส้ารทาํความเย็นแรงดนัสงูรวมทงั 410  สาํหรบัการ

ใชง้าน CO  สามารถใชไ้ดก้บัความดนัสงูสดุถง  บาร ์(1300 p i )   

ทังนี  บริษัทเป็นเจ้าของ ตราสินค้า   บลู อ   ส ําหรับ

ผลิตภัณ ์อุปกรณ์ทาํความเย็น ไดแ้ก่ วาลว์ระบบทาํความเย็น อุปกรณ์

ระบายความรอ้น อปุกรณด์ดูความชืน และมาตรวดัความดนั เป็นตน้ 
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5) ุดคอนเดน ิ่ง ูนิต    บริษัท  ไดอ้อกแบบและผลิตชุดคอนเดนซิ่ง ( on en in  ni ) 

ตามมาตร านยุโรปเพื่อการใชง้านที่ทนทานยาวนาน เพื่อความสะดวกในการบริการและติดตังง่าย สามารถ

เลือกได้หลากหลายอุณ หภูมิ  เหมาะอย่างย่ิงสําหรับห้องแช่แข็ง ห้องเก็บความเย็น ไ เปอร์มาร์เก็ต 

ซูเปอรม์ารเ์ก็ต รา้นสะดวกซือ อตุสาหกรรมทาํความเย็น ระบบปรบัอากา  หรือที่ตอ้งการความประหยดัและมี

ประสิทธิภาพ อณุหภมิูหอ้งมีใหเ้ลือกตงัแต่ -  ถง  ความสามารถในการทาํความเย็นตงัแต่  ถง  

กิโลวตัต ์หรอื  ถง  p โดยมุ่งสูร่ะบบขอ้มลูดว้ย n ial n e ne  o  in  ( ) ดงันี 

 ชุด l i omp e o  ac  ( c e  an  i on omp e o ) ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน  ประหยัด

ค่าใชจ่้ายและเวลาในการติดตงั  ค่าบาํรุงรกัษาตํ่า อายุการใชง้านยาวนาน และมีช่วงการทาํความเย็นไดก้วา้ง 

เหมาะสาํหรบัในเชิงอตุสาหกรรมและเชิงพาณิชย ์

 

 ชุดอุปกรณ์ควบคุม ป้องกันและประหยัดพลังงาน  ช่วยลดค่าการใชจ้่ายดา้นพลังงานไ ้า  ช่วยเตือนและ

ปอ้งกนัปัญหาในระบบทาํความเย็น  ลดตน้ทนุการบาํรุงรกัษา และสรา้งมลูคา่เพิ่ม 

    

 ชดุอปุกรณเ์ช่ือมตอ่ระบบส่ือสาร  เช่ือมต่อส่ือสารทงัระบบเขา้ดว้ยกนัเพื่อทราบสถานะการทาํงานเตือนและ

แสดงสถานะของระบบฝ่ายทาง ma  p one และควบคมุได้  ลดคา่ใชจ้่ายดา้นพลงังาน และสรา้งมลูคา่เพิ่ม 
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6) อุปกร ควบคุมการละลา นําแขงอัต นมัติ  เหมาะสาํหรบัการใชง้านในหอ้งเย็นทุกชนิดเพื่อเก็บ

รกัษาสินคา้  ไมโครโพรเซสเซอรใ์น  จะช่วยในการควบคมุอณุหภมิู การจดัการพลงังาน และระดบัความชืนใน

อากา  รวมถงความถ่ีในการละลายนาํแข็ง ใหเ้ป็นไปตามสภาวะการทาํงานที่แทจ้ริง โดยไม่ตอ้งปรบัแต่งค่าใดๆ 

ใหยุ้่งยากเหมือนอุปกรณค์วบคุมย่ีหอ้อื่นๆ ทาํใหง้่ายต่อการนาํไปใชง้าน ดว้ยระบบควบคุมการละลายนาํแข็ง

อัจ ริยะที่แม่นยาํ รวมถงการนาํพลงังานที่เหลือในการละลายนาํแข็ง ( a en  ne ) มาใชใ้หเ้กิดประโยชน ์

สง่ผลใหป้ระหยดัคา่ใชจ้่ายดา้นพลงังานไดถ้ง  - 25% 

 

7) อุปกร ประ ัด ลังงาน INVERTER) ช่วยควบคมุความเรว็รอบของเครื่องคอมเพรสเซอร์

ใหท้าํงานอย่างตอ่เน่ือง ตามสภาวะโหลดการทาํความเย็นที่เป็นจรงิ ดว้ยการควบคมุการทาํงาน

อย่างต่อเนื่อง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํความเย็น และช่วยลดการเปล่ียนแปลงอณุหภมิู

ในพืนที่ทาํความเย็น ทาํใหอุ้ณหภูมิ ณ จุดทาํความเย็นมีความแม่นยาํ ส่งผลใหร้ะดบัอุณหภูมิ

ที่ตงัไวมี้ความสมํ่าเสมอ ทาํใหสิ้นคา้ที่จดัเก็บมีคณุภาพดี และคงความสดไดย้าวนาน สามารถ

ประหยดัพลงังานไ ้าไดม้ากสงูสดุถง  รวมทงัยงัช่วยยืดอายกุารใชง้านของคอมเพรสเซอร์

ใหน้านขน เพราะในขณะที่เริ่มทาํงาน คอมเพรสเซอรจ์ะไม่เกิดอาการ ดุกระชากแตอ่ย่างใด 

8) แดน อสส คอนเดน ิ่ง ู นิต     ชุดคอนเดนซิ่งยูนิตสําเร็จรูปขนาดเล็ก 

ความสามารถในการทาํความเย็นตงัแต่  ถง  กิโลวตัต ์ในช่วงอุณหภูมิ  ถง -  อง าเซลเซียส และ 

 ถง  กิโลวตัต ์ในช่วงอณุหภมิู -  ถง -  อง าเซลเซียส เหมาะสาํหรบัหอ้งเย็นขนาดเล็ก หอ้งเย็นสาํเรจ็รูป  

และหอ้งแช่แข็งในรา้นอาหารที่มีพืนที่ใชส้อยจาํกดั  โดยถกูออกแบบมาคาํนงถงประสิทธิภาพการทาํความเย็น

สงูสดุ มีรูปทรงกระทดัรดั เสียงรบกวนนอ้ย นาํหนกัเบา ง่ายสาํหรบัการติดตงัและบาํรุงรกัษา 

 

 

 ลดปรมิาณการเติมสารทาํความเย็นไดถ้ง 35% 

 สามารถติดตงัไดท้งัในอาคารและนอกอาคาร 

 สามารถใชส้ารทาํความเย็นไดห้ลายชนิดในรุน่เดียว 



บรษัิท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จาํกดั (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจาํปี 2562) 

สว่นท่ี 1 (2) ลกัษณะการประกอบธรุกิจ หนา้ 20 

 สามารถทาํงานไดท้ี่อณุหภมิูภายนอก ไดส้งูถง 48 อง าเซลเซียส 

 ลดเวลาในการ e ice และ ain enance 

 แผงคอยล ์ ic o c annel และ anel ทนตอ่การกดักรอ่นไดดี้ 

 

2.2.1.4 ผลิต ั ระบบการ มิ ดจิทิลั 

 

 ผลิตภัณ ร์ะบบการพิมพดิ์จิทัลกลุ่มเครื่องพิมพว์นัที่ผลิต หมดอายุ ล็อตนมัเบอร ์ประกอบดว้ย เครื่องพิมพ์

ขอ้ความบนบรรจภุณั  ์เครื่องป้อนชินงาน อปุกรณก์ารพิมพ ์และวสัดสิุนเปลืองประเภทตา่งๆ เป็นตน้ เครื่องพิมพท์ี่บรษัิท

จดัจาํหน่ายเป็นเครื่องพิมพท์ี่ใชเ้พื่อการพิมพร์หสั ( o in ) ไดแ้ก่ วนัที่ผลิต วนัหมดอายุและขอ้ความต่างบนบรรจุภณั  ์

อาทิเช่น ล็อตนมัเบอร ์เป็นตน้ และยงัสามารถพิมพภ์าพกรา ิ ค a co e   a ama i   o e พิมพเ์ลขรหสัชิงโชค 

ไดด้ว้ย  พืนผิวที่พิมพไ์ดมี้ดงันี บรรจภุณั ท์ี่เป็นขวดพลาสติก ขวดแกว้ กระปองโลหะ อลมิูเนียม กล่องกระดาษ กระดาษ

ผิวมนั ซองพลาสติก อยลอ์ลมิูเนียม ถว้ยพลาสติกและอื่นๆ  ดว้ยเทคโนโลยีหลายชนิดเช่น ชนิดเลเซอรไ์ม่ใชห้มก ชนิด

พิมพด์ว้ยหมกโดยไม่สมัผสัพืนผิว ชนิดพิมพผ่์านรบิบอนหมก ชนิดตลบัหมก เป็นตน้  

 ผลิตภณั ร์ะบบการพิมพดิ์จิทลักลุ่มเครื่องพิมพ ์  มิติ จดัจาํหน่าย และใหบ้ริการพิมพ ์สาํหรบัสรา้งชินงานจาก

ไ ลดิ์จิทัล สาํหรบัอุตสาหกรรมการแพทยใ์นยุค  คือ การใหบ้ริการปรบัเปล่ียนไ ลจ์ากเครื่องสแกนชนิด  can 

เป็นไ ล ์   วตัถปุระสงคเ์พื่อแสดงเป็นภาพคณุภาพสงู บง่ชีบรเิวณที่ปกติ หรอืผิดปกติไดช้ดัเจน และยงัรวมถงการพิมพ์

โมเดลอวยัวะจากไ ล ์  can ซง่จะสนบัสนนุการวิเคราะห ์การวิจยัและพั นาทางการแพทยด์ว้ยเทคโนโลยีดิจิทลั  

 ผลิตภัณ ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัลกลุ่มเครื่องพิมพ์ลาเบลสติคเกอรร์ะบบ i i al  n e  จัดจําหน่าย

เครื่องพิมพล์าเบลสติคเกอรร์ะบบ  i i al n e  ซ่งสามารถพิมพล์าเบลสติคเกอรด์ว้ยเทคโนโลยีดิจิทัล คุณภาพสูง 

คมชดัสวยงาม สีสนัสดใส ที่ความเรว็สงู และช่วยลดตน้ทนุใหก้บัโรงงานผูผ้ลิตลาเบลสติคเกอร ์ 
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 การใหบ้ริการหลงัการขาย สินคา้ทุกกลุ่มที่จาํหน่ายครอบคลมุรวมถงการใหค้าํปรกษาแนะนาํการเลือกสเปคให้

ตรงตามความตอ้งการ การติดตงัเครื่อง การฝกอบรม การบรกิาร และการบาํรุงรกัษาเครื่อง การรบัประกนั เป็นตน้ 

ผลิต ั ระบบ มิ ดจิทิลั 

1) เครื่องพิมพ์ระบบ Ink Jet (CIJ – Continuous InkJet) ใชส้าํหรบัพิมพ์

วันที่ผลิต วันที่หมดอายุ และล็อตนัมเบอร ์ลงบนสินค้าได้เกือบทุก

ประเภทพืนผิว เช่น พลาสติก โลหะ แก้ว กระจก อลูมิเนียม ิ ล์ม 

กระดาษ ไม ้และไมส้งัเคราะห ์รวมถงพืนผิวต่างๆ เช่น พืนผิวเรียบ ขรุขระ หรือ โคง้

เวา้ ทาํใหเ้ป็นเทคโนโลยีการพิมพท์ี่ปรบัใชง้านไดห้ลากหลายและไดร้บัความนิยมสูง เหมาะสาํหรบัใชง้านกับ

สายพานการผลิตอตัโนมติั ก่งอตัโนมติั หรือติดตงัใชง้านรว่มกับเครื่องจกัรอื่น นอกจากนียงัมีขอ้เด่นคือ มีระบบ

ป้องกันหวั ีดอุดตนั ปรบัใชง้านไดทุ้กรูปแบบ มีหมกใหเ้ลือกหลายสี หลากคุณสมบติั ค่าใชจ่้ายในการพิมพต์ํ่า 

ประหยดัพลงังาน และมีหมกชนิดเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มใหเ้ลือกใช ้

2) เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ (Laser Printer) ใช้สาํหรับพิมพ์วันที่ผลิต วันที่หมดอาย ุ

และล็อตนัมเบอร ์ ล  ลงบนสินคา้ประเภทพลาสติก แกว้ กระดาษ และสติคเกอร ์เป็น

ระบบแสงเลเซอรท์ี่ใชพ้ลงังานความรอ้นทาํปฏิกิริยากับพืนผิวพิมพเ์ป็นตวัเลข ตวัอกัษร

โดยไม่ตอ้งใชห้มก ทาํงานอัตโนมัติบนสายพานการผลิต โดยป้อนตวัเลขหรือตวัอักษรที่

ตอ้งการพิมพ์ที่หน้าจอคอนโทรล และอัพเดทตามวัน เวลาจริง มีข้อเด่นคือ

ประหยัดค่าใชจ่้าย ความเร็วสูง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และลดภาระ

การดแูล บาํรุงรกัษาระหวา่งใชง้าน  

3) เครื่องพิมพ์ระบบ Thermal Transfer ใชส้าํหรบัพิมพว์นัที่ผลิต วนัที่หมดอายุ และล็อตนมัเบอร ์โลโก ้บารโ์คด 

 a ama i  และ  o e ล  ลงบน ิ ลม์ พลาสติก กระดาษ ที่ซ่งผิวเรียบ เครื่องพิมพร์ะบบ e mal 

an e  ใช้ความรอ้นของหัวพิมพ์ละลายหมกเพื่อพิมพ์ตัวเลข ตัวอักษร 

ขนาดพืนที่พิมพใ์หญ่สดุ 128 มม  พิมพข์อ้ความรายละเอียดไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

และคมชัด สามารถระบุข้อความที่ต้องการพิมพ์ที่หน้าจอคอนโทรล และ

อัพเดทตามวัน เวลาจริง ติดตังใช้งานกับเครื่องบรรจุสินค้าชนิดซองไดทุ้ก

ประเภท มีข้อ เด่น คือ เป็นเทคโนโลยีสะอาด ไม่ ก่อให้เกิดสารระเหย 

คุณภาพสงู คมชดัอ่านง่าย สวยงาม พิมพข์อ้มลูปริมาณมาก ๆ ไดเ้หมาะสม 

ประหยดัคา่ใชจ้่าย ความเรว็สงู  

4) เครื่องพิมพ์ลาเบลสติคเกอร์ Digital UV Inkjet สามารถพิมพ์ลาเบลสติคเกอร์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

คณุภาพสงู คมชดัสวยงาม สีสนัสดใส ที่ความเรว็สงู ลงบนวสัดตุ่าง ๆ เช่นกระดาษ พลาสติค อยล ์ลามิเนตลง

บนวสัดมุาตร านจากโรงงาน ประสิทธิภาพการยดเกาะดี สีมีความคงทนไม่ซีดจางง่าย และช่วยลดตน้ทนุใหก้บั

โรงงานผูผ้ลิตลาเบลสติคเกอร ์ และยงัสามารถเพิ่มรูปแบบพิเ ษเพื่อดงดดูความสนใจใหก้บัผลิตภณั ไ์ดเ้ช่นการ

พิมพล์ายนูนบนพืนผิว การพิมพ ์ a ia le n o ma ion แบบตวัเลข ตวัอกัษร กรา ิ ค a co e   o e   

a ama i  เป็นตน้ 
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5) เครื่องพิมพ์แบบ 3 มิติ (3D Printer) เป็นเครื่องพิมพใ์นการสรา้งโมเดลหรือการขนรูปชินงานตามแบบเ พาะของ

ลกูคา้ โดยพิมพช์ินงานดว้ยนาํยาเรซิ่นที่มีประสิทธิภาพ และคณุภาพสงู ในการสรา้งโมเดล มีพืนผิวชินงานที่เนียน

เรียบและคมชดัทุกจดุ เหมาะกบังานพิมพเ์ช่น การออกแบบบรรจภุณั ผ์ลิตภณั  ์ทนัตกรรม อปุกรณช่์วย ัง จิว

เวลล่ี และยานยนต ์เป็นตน้ ปัจจบุนับรษัิท  จาํหน่ายและใหบ้รกิารงานพิมพแ์บบ  มิติ สาํหรบัลกูคา้อตุสาหกรรม

และทั่วไปที่ตอ้งการสรา้งชินงานตน้แบบที่ตอ้งการ และยงัไดเ้พิ่มบริการใหม่สาํหรบัอุตสาหกรรมการแพทยใ์นยุค 

 คือ การให้บริการปรบัเปล่ียนไ ลจ์ากเครื่องสแกนชนิด  can เป็นไ ล ์   วัตถุประสงคเ์พื่อ

แสดงเป็นภาพคุณภาพสงู บ่งชีบริเวณที่ปกติ หรือผิดปกติไดช้ดัเจน และยงัรวมถงการพิมพโ์มเดลอวยัวะจากไ ล ์

 can ซง่จะสนบัสนนุการวิเคราะห ์การวิจยัและพั นาทางการแพทยด์ว้ยเทคโนโลยีดิจิทลั 

 

6) เครื่องพิมพ์บรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์บรรจุภัณฑ์อื่นๆ ได้แก่ เครื่อง ลอุกัษรสาํหรบังานพิมพข์า้งบรรจภุณั ชิ์น

ใหญ่ที่ไม่เหมาะกับการลาํเลียงบนสายพานการผลิต เครื่องพิมพแ์บบ อยลร์อ้น ( o  oil in e ) เครื่องพิมพช์นิด

ลกูกลิง  เครื่องติด ลากความเรว็สงู เครื่องพิมพพ์รอ้มติด ลาก ( in   ppl  a ele )  และชดุแสตมป์วนัที่ เป็นตน้ 

7) อุปกรณ์การพิมพ์ และวัสดุส้ินเปลืองประเภทต่างๆ ไดแ้ก่ นาํหมกพิมพ ์นาํยาผสมหมก นาํยาลา้งหมก ริบ

บอนหมก นาํยาเรซ่ิน ชุดกรอง และอะไหล่เครื่องอุปกรณ์  เครื่องพิมพแ์บบ an al ชุดลูกกลิงและ อยลพ์ิมพ์

วนัที่ผลิต เป็นตน้ 

2.2.2 การรับประกันสินค้า 

 บริษัท  รบัประกันความเสียหายหรือชาํรุดของสินคา้ ตามเง่ือนไขการรบัประกันสินคา้ที่บริษัท  จาํหน่ายหรือ

ติดตงัใหแ้ก่ลกูคา้เป็นระยะเวลา  ปี หรือ  เดือน สาํหรบัสินคา้ประเภทเครื่อง และอะไหลต่ามลาํดบั ซ่งสินคา้ของบรษัิท  

ไดร้บัการรบัประกนัมาจากผูผ้ลิตสินคา้อีกทอดหน่งเป็นระยะเวลาอย่างนอ้ย  ปี และ  เดือนเช่นกนั 

 สาํหรบังานโครงการ ภายหลังติดตังงานแลว้เสร็จ  บริษัท  มีการรบัประกันผลงานหลังติดตัง  โดยรบัประกัน

สินคา้ที่จาํหน่ายตามเง่ือนไขการรบัประกันเป็นเวลา  ปี  ซ่งผูผ้ลิตสินคา้มีการรบัประกันสินคา้ที่จาํหน่ายใหแ้ก่บริษัท  

อย่างนอ้ย  ปี เช่นเดียวกนั 

https://www.google.co.th/search?espv=2&biw=1920&bih=896&q=Foil+%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B9%8C&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj1nOGhkYDOAhVIM48KHcgnAlYQvwUIFygA
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2.2.3 คลังสินค้าและการจัดส่งสินค้า แ้ก่ลูกค้า 

บรษัิท  มีคลงัสินคา้รวม  แห่ง โดย  

 คลงัสินคา้หลกั ตงัอยู่เลขที่  และ  ซอย ูนยว์ิจัย  แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพ   พืนที่เช่า

รวม 2,482 ตารางเมตร ซ่งเช่าจากบคุคลที่เก่ียวขอ้งกบับรษัิท  (รายละเอียดโปรดพิจารณาส่วนที่  ( 2) รายการระหว่าง

กนั) เพื่อใชเ้ป็นพืนที่เก็บผลิตภณั ว์าลว์ และผลิตภณั ร์ะบบดบัเพลิง ระบบปรบัอากา  ระบบสขุาภิบาลและผลิตภณั ์

ระบบการพิมพดิ์จิทลั  รวมทงัใชเ้ป็นพืนที่การประกอบชินสว่นอปุกรณต์า่งๆ ตามคาํสั่งซือ  

 คลงัสินคา้แห่งที่ 2  ตงัอยู่ที่  หมู่  ถนนลาํลกูกา ตาํบลลาํลกูกา อาํเภอลาํลกูกา จงัหวดัปทมุธานี  พืนที่รวม 

80 ตารางเมตร  ซ่งเช่ากับบุคคลภายนอกที่ใหบ้ริการคลังสินคา้และไม่มีความเก่ียวขอ้งกับบริษัท   เพื่อใชเ้ป็นพืนที่เก็บ

สารเคมีอนัตรายที่สั่งซือจากผูผ้ลิต และรอการจดัสง่ใหแ้ก่ลกูคา้ หรอืนาํไปใชใ้นงานโครงการติดตงัระบบดบัเพลิงใหแ้ก่ลกูคา้ 

 คลงัสินคา้แห่งที่ 3 ตงัอยู่ที่  ซอยมอเตอรเ์วย ์  แขวงทบัชา้ง เขตสะพานสงู กรุงเทพมหานคร 10240 พืนที่รวม 

1,875 ตารางเมตร ซ่งเช่ากับบุคคลภายนอกที่ใหบ้ริการคลังสินคา้และไม่มีความเก่ียวขอ้งกับบริษัท  เพื่อใชเ้ป็นพืนที่เก็บ

ผลิตภณั ว์าลว์ และผลิตภณั ร์ะบบทาํความเย็น (รายละเอียดสรุปสญัญาเช่าคลงัสินคา้ พิจารณาในส่วนที่ 1 การประกอบ

ธุรกิจ หวัขอ้  ทรพัยสิ์นที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจ ขอ้ย่อย 4.3.2 สญัญาเช่าและใหเ้ช่าอาคารคลงัสินคา้) 

บริษัท  จดัส่งสินคา้จากคลงัสินคา้ใหแ้ก่ลกูคา้ (ค่าจดัส่งรวมอยู่ในราคาสินคา้แลว้) โดยใชร้ถบรรทุกขนส่งของ

บริษัท  และรถบรรทุกขนาดต่างๆ ที่บริษัท  ไดว้่าจา้งผูป้ระกอบการขนส่งจากภายนอกที่ไม่มีความเก่ียวขอ้งใดๆ กับ

บรษัิท  ซ่งผ่านการคดัเลือกและขนทะเบียนผูข้าย ( pp o e  en o  i  ) กบับรษัิท  จาํนวน 13 ราย นอกจากนี 

บริษัท  ไดท้าํประกันภัยสินคา้ที่เก็บในคลังสินคา้เพื่อคุม้ครองอุบัติเหตุที่อาจเกิดขนในระหว่างการเก็บสินคา้หรือการ

ปฏิบัติงานโดยคุม้ครองภัยต่างๆ เช่น ไ ไหม้ ้าผ่า แผ่นดินไหว ลมพายุ  นาํท่วม  รวมถงอุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดขนใน

คลงัสินคา้ที่สง่ผลใหท้รพัยสิ์นเสียหาย  ซง่ปัจจบุนั การประกนัภยัครอบคลมุมลูคา่ทรพัยสิ์นในสาํนกังานใหญ่และสินคา้ใน

คลงัสินคา้ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 25621 รวมทงับริษัท  มีการทาํประกันภยัสินคา้ที่ขนส่งในประเท สาํหรบัคาํสั่งซือที่มี

มลูคา่สงู  เพื่อคุม้ครองความเสียหาย หรือ ความสญูเสียของสินคา้จากอบุติัเหต ุการยกขนสินคา้ขนไปยงัพาหนะที่ใชข้นส่ง  

และคุม้ครองตลอดระยะเวลาที่สินคา้นนัอยู่บนพาหนะที่ใชข้นส่ง โดยมีบรษัิท  เป็นผูร้บัผลประโยชนแ์ต่เพียงผูเ้ดียว และ

ตงัแต่ปี  - ปัจจบุนั บรษัิท  ยงัไม่มีประวติัการเคลมประกนัภยัสินคา้ที่เกิดจากเหตกุารณร์า้ยแรงยกเวน้อบุติัเหตทุี่เกิด

จากการเคล่ือนยา้ยสินคา้ในคลงัสินคา้ ซง่ความเสียหายแตล่ะครงัไม่เกิน  บาท 

2.2.4 กระบวนการรับสินค้าเข้าเกบ นคลังสินค้าและการจัดส่งสินค้า แ้ก่ลูกค้า 

กระบวนการขัน้ตอนการรับสินค้าจากผู้ผลิตสินค้า 

1. เม่ือพนกังานคลงัสินคา้ไดร้บัใบตรวจรบัสินคา้จากฝ่ายจดัซือ จะจดัเตรยีมบารโ์คด้สินคา้ สถานที่จดัวางสินคา้   

2. เม่ือมีการสง่สินคา้มาที่คลงัสินคา้ พนกังานคลงัสินคา้จะตรวจรบัสินคา้ตามรายละเอียดที่ไดร้บัแจง้จากแผนก

จดัซือ ติดบารโ์คด้ที่สินคา้ จดัทาํใบแจง้รบัสินคา้  

3. พนกังานคลงัสินคา้ซ่งทาํหนา้ที่จดัเก็บสินคา้ จะตรวจสอบประเภท สภาพสินคา้ จาํนวน และบารโ์คด้กบัใบแจง้

รบัสินคา้วา่ถกูตอ้งครบถว้นตรงกนั จากนนันาํสินคา้เขา้เก็บในคลงัสินคา้ จดัเรยีงสินคา้ที่รบัเขา้ก่อนไวด้า้นนอก

และสินคา้ที่รบัเขา้ทีหลงัจดัเรยีงไวด้า้นใน เพื่อความสะดวกในการเบิกจ่ายตอ่ไป และบนัทกสต็อค สินคา้ พรอ้ม

ทงัสง่รายละเอียดใหแ้ก่ฝ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ฝ่ายจดัซือ และฝ่ายบญัชี 

1  บรษัิทกาํหนดทนุประกนัภยัในแต่ละปี โดยพิจารณาจากมลูค่าทรพัยส์ินตามงบการเงินงวดลา่สดุก่อนที่จะมีการทาํประกนัภยันนัๆ 
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4. ในกรณีที่ตรวจรบัไม่ตรงตามการสั่งซือหรือมีสินคา้ชาํรุด เสียหาย พนกังานคลงัสินคา้จะแจง้ขอ้มลูมาที่ฝ่าย

จดัซอืเพื่อใหต้รวจสอบ และดาํเนินการแจง้ผูผ้ลิต และ หรอื บรษัิทที่รบัประกนัภยัสินคา้ตอ่ไป 

กระบวนการและขันตอนการเบกิสินค้าเ อ่จัดส่ง แ้ก่ลูกค้า 

1. พนกังานจดัส่ง บนัทกรายการจดัของ ( ic in  i ) ส่งมอบใหแ้ก่พนกังานคลงัสินคา้ เพื่อเตรยีมสินคา้ส่งมอบ

ใหแ้ก่ลกูคา้ รวมทงัทาํหนา้ที่ตรวจสอบรายช่ือลกูคา้ ปรมิาณสินคา้ สถานที่ส่งมอบ เพื่อวางแผนเสน้ทางการ

จดัสง่สินคา้ ติดตอ่ประสานงานกบัฝ่ายการเงินเพื่อรบัเอกสารที่ใชใ้นการจดัสง่สินคา้ 

2. พนักงานจัดส่ง จัดทาํใบควบคุมการขนส่งสินคา้ เพื่อบันทกรายการในแต่ละเสน้ทางการจดัส่งใหเ้รียบรอ้ย

ภายในเวลา  น  ของทุกวนัทาํการ  เพื่อใหฝ่้ายขายมีขอ้มูลประสานงานกับลูกคา้ในการแจง้ช่วงเวลา

โดยประมาณที่สินคา้จะสง่ถง 

3. ในกรณีการขนส่งสินคา้เรง่ด่วน หรือการจองเวลาจดัสง่สินคา้ล่วงหนา้ พนกังานจดัส่งจะรบัใบแจง้การจดัส่ง

สินคา้จากพนกังานขาย และทาํหนา้ที่ประสานงานกบัผูใ้หบ้รกิารขนส่งตามรายช่ือที่บรษัิท  ไดอ้นมุติัไว ้โดย

แจง้ผูใ้ห้บริการขนส่งถงกาํหนดเวลาในการเขา้รบัสินคา้ ณ คลังสินคา้ กาํหนดเวลาในการส่งมอบ และ

เสน้ทางในการสง่มอบสินคา้ใหล้กูคา้ และจดัทาํใบควบคมุการขนสง่สินคา้  

4. พนกังานจดัส่ง ส่งเอกสารที่ใชใ้นการจดัส่งสินคา้ รวมทงัใบควบคมุการขนส่งสินคา้ใหพ้นกังานขบัรถ/พนกังาน

ส่งของโดยพนกังานขบัรถ พนกังานส่งของตรวจสอบประเภทผลิตภณั  ์ จาํนวนสินคา้กบัรายละเอียดเอกสารที่

ใชใ้นการจดัสง่ และเซ็นช่ือผูร้บัสินคา้ในสาํเนาส่วนของคลงัสินคา้ จากนนันาํสินคา้ออกจากพืนที่เตรยีมจ่ายขน

รถตามเสน้ทางที่ไดว้างแผนไว ้และจดัสง่สินคา้ตามเสน้ทาง ชีแจงและทบทวนรายการสินคา้ที่สง่มอบกบัเอกสาร

ที่ใช้ในการจัดส่งกับลูกค้า และให้ลูกค้าเซ็นช่ือผู้ร ับสินค้าในเอกสารที่ใช้ในการจัดส่ง จากนันนําเอกสาร

ประกอบดว้ยเอกสาร อาท ิตน้ บบัใบวางบิล สาํเนาใบกาํกบัภาษี กลบัคืนจากลกูคา้และนาํสง่ใหพ้นกังานจดัสง่

เพื่อทาํหนา้ที่รวบรวมเอกสารใหฝ่้ายการเงินติดตามการชาํระเงินตามระเบียบปฏิบติัทางการเงินและบญัชีตอ่ไป 

2.2.5 คุ า และมาตรฐานผลิต ั ทีจ่าํ น่า  

 บริษัท  ใหค้วามสาํคญักับคุณภาพและมาตร านของสินคา้ที่จดัจาํหน่าย  เพื่อใหลู้กคา้มั่นใจในคุณภาพและ

ความปลอดภยัของสินคา้ ว่าเป็นไปตามขอ้กาํหนดที่ลกูคา้ไดต้กลงไวก้ับบริษัท  โดยสินคา้ที่บริษัท  จดัจาํหน่ายส่วน

ใหญ่ผ่านการรบัรองมาตร 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 หรือมาตร าน  ( ai n ial an a )5  และ หรือมาตร าน  

( opean an a ) และ หรือมาตร าน 6 สาํหรบัสินคา้ว่าจา้งผลิตภายใตแ้บรนดข์องบริษัท  จะผลิตภายใต้

มาตร าน BS หรอื  n e na ional รวมทงัระบบงานทกุระบบของบรษัิทผ่านการรบัรองมาตร าน   15  

2  n e i e  a o a o ie  (UL) มาตร านความปลอดภัย โดย n e i e  a o a o ie  nc  ( ) ซ่งเป็นองค์กรอิสระที่ ไม่แสวงหาผลกําไรในประเท

สหรั อเมรกิา เป็นผูด้าํเนินการทดสอบผลิตภณั  ์จดัทาํมาตร านดา้นความปลอดภยั และใหก้ารรบัรองความปลอดภยัของสินคา้  
3  ac o  al ( ) หน่วยงานที่ทาํการทดสอบอปุกรณป์อ้งกนัและระงบัอคัคีภยัของกลุม่ประกนัภยัในประเท สหรั อเมรกิา 
4   i i  an a  (BS) มาตร านความปลอดภยั โดยสถาบนัมาตร านแห่งประเท สหราชอาณาจกัร ( e i i  an a  n i ion หรอื )  
5   ai n ial an a  ( ) มาตร านผลิตภณั อ์ตุสาหกรรม การรบัรองคณุภาพผลิตภณั โ์ดยสาํนกังานมาตร านผลิตภณั อ์ตุสาหกรรมของประเท ไทย  
6   เป็นสถาบนัอิสระที่ทาํการทดสอบอุปกรณป์้องกันและระงบัอคัคีภยั ที่รบัรองความปลอดภยั และความน่าเช่ือถือในดา้นการป้องกนัอคัคีภยัและความปลอดภยั 

ประเท เยอรมนั 
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2.3 การตลาดและการแข่งขัน 

2.3.1 าวะอุตสา กรรมและแนว น้มอุตสา กรรม 

 บรษัิท  ประกอบธุรกิจนาํเขา้และจาํหน่ายผลิตภณั ร์ะบบดบัเพลิง ผลิตภณั ร์ะบบปรบัอากา และสขุาภิบาล 

ผลิตภัณ ร์ะบบทาํความเย็น และผลิตภัณ ร์ะบบการพิมพดิ์จิทัล สาํหรบัอุตสาหกรรม รวมทังใหบ้ริการใหค้าํปรกษา 

ออกแบบ และติดตงัระบบดบัเพลิงใหก้ับงานโครงการต่างๆ โดยสินคา้ส่วนใหญ่ที่เก่ียวขอ้งกับวิ วกรรมอาคาร เช่น ระบบ

ดบัเพลิง ระบบปรบัอากา  ระบบสขุาภิบาล และระบบทาํความเย็น กว่ารอ้ยละ  ของรายไดจ้ากการขาย จาํหน่ายใหแ้ก่

กลุ่มลกูคา้ผูร้บัเหมาซ่งส่วนใหญ่เป็นผูร้บัเหมาก่อสรา้งงานอาคาร งานภาครั  หรือโรงงานต่างๆ ไดแ้ก่ อาคารสาํนกังาน 

คอนโดมิเนียม โรงพยาบาล หา้งสรรพสินคา้ โครงการรถไ ้า โรงงานอตุสาหกรรม และหอ้งเย็น เป็นตน้ ทาํใหก้ารดาํเนิน

ธุรกิจของบริษัท  มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการเติบโตของอุตสาหกรรมก่อสรา้ง ซ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเติบโต

สอดคลอ้งกบัการเติบโตของเ รษ กิจ หรือการเติบโตของผลิตภณั ม์วลรวมภายในประเท  ( o  ome ic o c  

) แต่จะมีความผนัผวนมากกวา่ กล่าวคือ เม่ือเ รษ กิจเริ่มขยายตวั การก่อสรา้งอสงัหารมิทรพัยต์่างๆ จะขยายตวัได้

มากและเรว็กว่า แตเ่ม่ือเ รษ กิจเริ่มชะลอตวั การก่อสรา้งอสงัหารมิทรพัยต์่างๆ จะชะลอตวัลงเรว็กว่า และสอดคลอ้งกบั

พนืที่ไดร้บัอนญุาตใหก่้อสรา้งในแตล่ะปี  

เ ร ฐกิจ ท ตรมาสทีส่ามของปี 2562 และแนว น้มปี 2562-2563 

สาํนกังานสภาพั นาการเ รษ กิจและสงัคมแห่งชาติ ขอแถลงตวัเลขผลิตภณั ม์วลรวมในประเท  ( ) ใน

ไตรมาสที่สามของปี  และแนวโนม้ปี  -  โดยมีรายละเอียด ดงันี 

 เ ร ฐกิจ ท น ตรมาสทีส่ามของ 2562 

เ รษ กิจไทยในไตรมาสที่สามของปี 2562 ขยายตวัรอ้ยละ  ปรบัตวัดีขนจากการขยายตวัรอ้ยละ  ในไตรมาส

ก่อนหนา้ ( ) และเม่ือปรบัผลของ ดกูาลออกแลว้ เ รษ กิจไทยในไตรมาสที่สามของปี  ขยายตวัจากไตรมาส

ที่สองของปี  รอ้ยละ  ( o  ) รวม  เดือนแรกของปี 2562 เ รษ กิจไทยขยายตวัรอ้ยละ   

 ด้านการ ้จ่า  มีปัจจยัสนบัสนนุจากการขยายตวัในเกณ ดี์ของการบรโิภคภาคเอกชน และการเรง่ตวัขนของ

การลงทนุภาคเอกชน และการใชจ้่ายของรั บาล ในขณะที่ปรมิาณการสง่ออกสินคา้ลดลง ตามการชะลอตวัของเ รษ กิจ

โลกและผลกระทบจากมาตรการกีดกนัทางการคา้ 

 การบริ ค าคเอก น ขยายตวัในเกณ ดี์ รอ้ยละ  ต่อเน่ืองจากการขยายตวัรอ้ยละ  ในไตรมาสก่อนหนา้ 

โดยไดร้บัปัจจยัสนบัสนนุจากอตัราดอกเบีย อตัราเงินเ ้อ และอตัราการวา่งงานที่ยงัอยู่ในระดบัตํ่า รวมทงัการปรบัตวัดีขน

ของราคาสินคา้เกษตร และการดาํเนินมาตรการดแูลผูมี้รายไดน้อ้ยของภาครั  การขยายตวัของการใชจ้่ายภาคครวัเรือน

ในไตรมาสนี สอดคลอ้งกับการขยายตวัต่อเน่ืองของเครื่องชีดา้นการใชจ้่ายสาํคญัๆ โดยเ พาะดชันีปริมาณการใชไ้ ้า 

ภาคครวัเรอืนดชันีปรมิาณการจาํหน่ายนาํมนัเบนซิน แกสโซ อล ์และนาํมนัดีเซล และดชันีปรมิาณการนาํเขา้ สินคา้หมวด

ส่ิงทอเครื่องนุ่งห่ม ซ่งขยายตวัรอ้ยละ  รอ้ยละ  และรอ้ยละ  ตามลาํดบั ในขณะที่ยอดขายรถยนตน์ั่งส่วนบคุคล

ปรบัตวัลดลงรอ้ยละ  ความเช่ือมั่นของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัภาวะเ รษ กิจโดยรวมอยู่ที่ระดบั  เทียบกับระดบั  

ในไตรมาสก่อนหนา้ 

         การ ้จ่า เ อ่การอุป คของรัฐบาล ขยายตวัรอ้ยละ  เรง่ขน จากการขยายตวัรอ้ยละ  ในไตรมาสก่อนหนา้ 

อตัราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายรวมในไตรมาสนีอยู่ที่รอ้ยละ  (สูงกว่าอัตราเบิกจ่ายรอ้ยละ  ในไตรมาส

เดียวกนัของปีก่อน) 
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การลงทุนรวม เพิ่มขนรอ้ยละ  เร่งขน จากการขยายตัวรอ้ยละ  ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการลงทุน

าคเอก นขยายตวัรอ้ยละ  เรง่ขนจากการขยายตวัรอ้ยละ  ในไตรมาสก่อนหนา้ เป็นผลจากการลงทนุในเครื่องมือ

เครื่องจกัรที่ขยายตวัรอ้ยละ  ในขณะที่การลงทุนในส่ิงก่อสรา้งทรงตวั ส่วนการลงทุน าครัฐเพิ่มขนรอ้ยละ  เรง่ขน

จากการเพิ่มขนรอ้ยละ  ในไตรมาสก่อนหนา้ โดยการลงทนุของรั บาลขยายตวัรอ้ยละ  และการลงทนุของรั วิสาหกิจ

เพิ่มขนรอ้ยละ  สาํหรบัอตัราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทนุในไตรมาสนีอยู่ที่รอ้ยละ  เทียบกบัอตัราเบิกจ่าย

รอ้ยละ  ในไตรมาสก่อนหนา้ และรอ้ยละ  ในชว่งเดียวกนัของปีก่อน 

 ในดา้นภาคการคา้ต่างประเท  การส่งออกสินค้า มีมลูค่า  ลา้นดอลลารส์หรั  ทรงตวั เทียบกบัการลดลง

รอ้ยละ  ในไตรมาสก่อนหนา้ โดยปริมาณการส่งออกลดลงรอ้ยละ  และราคาส่งออกเพิ่มขนรอ้ยละ  กลุ่มสินค้า

ส่งออกที่มูลค่าข า ตัว เช่นนาํตาล (รอ้ยละ ) ชินส่วนและอุปกรณ์ยานยนต ์(รอ้ยละ ) รถกระบะและรถบรรทุก 

(รอ้ยละ ) รถจกัรยานยนต ์(รอ้ยละ ) เครื่องปรบัอากา  (รอ้ยละ ) และผลไม ้(รอ้ยละ ) เป็นตน้ กลุ่มสินค้า

ส่งออกที่มูลค่าลดลง เช่น ข้าว (ลดลงรอ้ยละ ) มันสาํปะหลัง (ลดลงรอ้ยละ ) ยางพารา (ลดลงรอ้ยละ ) 

แผงวงจรรวมและชินส่วน (ลดลงรอ้ยละ ) เครื่องจกัรและอปุกรณ ์(ลดลงรอ้ยละ ) ผลิตภณั ย์าง (ลดลงรอ้ยละ ) 

รถยนตน์ั่ง (ลดลงรอ้ยละ ) ชินส่วนและอุปกรณ์คอมพิวเตอร ์(ลดลงรอ้ยละ ) ผลิตภัณ ปิ์โตรเลียม (ลดลงรอ้ยละ 

) และเคมีภัณ  ์(ลดลงรอ้ยละ ) เป็นตน้ การนาํเขา้สินคา้ มีมูลค่า  ลา้นดอลลารส์หรั  ลดลงรอ้ยละ  

(ปรบัตวัลดลงต่อเน่ืองเป็นไตรมาสที่สาม) เทียบกบัการลดลงรอ้ยละ  ในไตรมาสก่อนหนา้ โดยปริมาณการนาํเขา้ลดลง

รอ้ยละ  เทียบกบัการลดลงรอ้ยละ  ในไตรมาสก่อนหนา้ ซ่งเป็นการลดลงของปรมิาณการนาํเขา้ในหมวดวตัถดิุบและ

สินคา้ขนักลางรอ้ยละ  สอดคลอ้งกบัการลดลงของการส่งออก ขณะที่ราคานาํเขา้ปรบัตวัลดลงรอ้ยละ  เทียบกบัการ

ลดลงรอ้ยละ  ในไตรมาสก่อนหนา้ 

การข า ตัวของมูลค่าการส่งออกและเ ร ฐกิจของประเท สาํคัญ 

ประเท    

การส่งออก     

2561 2562 2561 2562

ทังปี Q1 Q2 Q3 ทังปี Q1 Q2 Q3 ตํ่า สุด นรอบ 

ส รัฐ   
7.8 1.3 -3.2 -1.8 2.9 2.7 2.3 2.0 12 ตรมาส ตังแต่ Q4/59 

ู ร น  
8.7 -4.3 -3.6 -1.6 1.9 1.3 1.2 1.2 -  

ญี่ปุ่น  
5.7 -5.7 -6.2 -1.3 0.8 0.9 0.9 1.3 -  

จนี  
9.9 1.3 -1.0 -0.4 6.6 6.4 6.2 6.0 111 ตรมาส ตังแต่ Q1/35 

 อินเดี  
 8.5 6.7 -1.2 -3.8 7.4 5.8 5.0 -  Q2) ตํ่าสุด นรอบ 25 ตร

มาส ตังแต่ Q2/56 

อิน ดนีเ ี  
 

6.7 -8.2 -8.9 -6.9 5.2 5.1 5.1 5.0 9 ตรมาส ตังแต่ Q3/60 

เกา ลี ต้  
5.4 -8.5 -8.6 -12.2 2.7 1.7 2.0 2.0 -  

ท   
7.5 -4.0 -4.2 0.0 4.1 2.8 2.3 2.4 -  

เวี ดนาม  
13.3 5.2 9.0 10.7 7.1 6.8 6.7 7.3 -  

ด้านการผลิต การผลิตสาขาเกษตรกรรมกลบัมาขยายตวั การผลิตสาขาที่พกัแรมและบริการดา้นอาหารขยายตวั

เรง่ขน การผลิตสาขาการขนสง่และสถานที่เก็บสินคา้ขยายตวัต่อเน่ือง ในขณะที่การผลิตสาขาการขายส่ง การขายปลีก และ

การซ่อม  สาขาก่อสรา้ง และสาขาไ ้า กาซ  ชะลอตัวลงจากไตรมาสก่อนหน้า ส่วนสาขาอุตสาหกรรมปรบัตัวลดลง

ตอ่เน่ือง 
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สาขาเก ตรกรรม การป่าไม ้และการประมง ขยายตวัรอ้ยละ  ปรบัตวัดีขนจากการลดลงรอ้ยละ  ในไตรมาส

ก่อนหนา้ สอดคลอ้งกบัการเพิ่มขนของดชันีผลผลิตสินคา้เกษตรรอ้ยละ  โดยผลผลิตสินคา้เกษตรสาํคญัที่เพิ่มขน ไดแ้ก่ 

ยางพารา (รอ้ยละ ) มนัสาํปะหลงั (รอ้ยละ ) และปาลม์นาํมนั (รอ้ยละ ) เป็นตน้ ส่วนผลผลิตพืชเกษตรสาํคญัที่

ลดลง เช่น ขา้วเปลือก (ลดลงรอ้ยละ ) และขา้วโพดเลียงสตัว ์(ลดลงรอ้ยละ ) เป็นตน้ ดา้นหมวดประมงขยายตวั

รอ้ยละ  ในขณะที่หมวดป ุสตัวล์ดลง รอ้ยละ  ดั นีราคาสินค้าเก ตรเพิ่มขนรอ้ยละ  เรง่ขนจากการขยายตวั

รอ้ยละ  ในไตรมาสก่อนหนา้ และเป็นการเพิ่มขนเป็นไตรมาสที่สองติดต่อกัน โดยเ พาะราคาขา้วเปลือก (รอ้ยละ ) 

ราคาสุกร (รอ้ยละ ) และราคากลุ่มไมผ้ล (รอ้ยละ ) เป็นตน้ การเพิ่มขนของทังดัชนีผลผลิตสินคา้เกษตรและดชันี

ราคาสินคา้เกษตร สง่ผลใหด้ั นีรา ด้เก ตรกร ด รวมเพิ่มขนรอ้ยละ 3.5 

 สาขาการผลิตอุตสา กรรม ปรบัตวัลดลง รอ้ยละ  ต่อเน่ืองจากการลดลงรอ้ยละ  ในไตรมาสก่อนหนา้ 

สอดคลอ้งกบัการลดลงของการสง่ออกที่ไดร้บัผลกระทบจากการชะลอตวัของเ รษ กิจโลกและมาตรการกีดกนัทางการคา้ 

 ดั นีผลผลิตอุตสา กรรม ที่มีสัดส่วนการส่งออก น ่วงร้อ ละ 30 - 60 และดั นีผลผลิตอุตสา กรรม

การผลิตเ ่อการส่งออก สัดส่วนส่งออกมากกว่าร้อ ละ 60) ลดลงรอ้ยละ  และดั นีผลผลิตอุตสา กรรมกลุ่ม

การผลิตเ ่อบริ ค า นประเท  สัดส่วนส่งออกน้อ กว่าร้อ ละ 30) ลดลงรอ้ยละ  อัตราการ ้กาํลังการ

ผลิตเ ล่ี อยู่ที่รอ้ยละ  ลดลงจากรอ้ยละ  ในไตรมาสก่อนหนา้ และรอ้ยละ  ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน  

ดั นีผลผลิตอุตสา กรรมสําคัญ ที่ลดลง เช่น การผลิตยานยนต ์(ลดลงรอ้ยละ ) การผลิตผลิตภัณ ์ ปิโตรเลียม 

(ลดลงรอ้ยละ 7.4) และการผลิตผลิตภัณ ย์างอื่นๆ (ลดลงรอ้ยละ ) เป็นตน้ ดั นีผลผลิตอุตสา กรรมสําคัญ  ที่

เ ิ่มขน เช่น การตม้ การกลั่น และการผสมสรุา (รอ้ยละ ) การผลิตพลาสติกและยาง (รอ้ยละ ) และการผลิตสตัวน์าํ

และผลิตภณั ส์ตัวน์าํสด แช่เย็นหรอืแช่แข็ง (รอ้ยละ ) เป็นตน้ 

 สาขาที่ ักแรมและบริการด้านอา าร ขยายตวัในเกณ ส์งูรอ้ยละ  เรง่ขนจากการขยายตวัรอ้ยละ  ใน

ไตรมาสก่อนหน้า ตามการขยายตัวในเกณ ์สูงของจํานวนนักท่องเที่ยวต่างประเท  โดยในไตรมาสนีมีจํานวน 

นักท่องเที่ วต่างประเท  9.7 ล้านคน เ ิ่มขนร้อ ละ 7.2 ปรบัตวัดีขนจากการขยายตวัรอ้ยละ  ในไตรมาส ก่อนหนา้ 

สง่ผลใหใ้นไตรมาสนีมีรา รับรวมจากการทอ่งเที่ ว 738.5 ันล้านบาท เ ิ่มขนร้อ ละ 2.5 ชะลอลง จากการขยายตวั

รอ้ยละ  ในไตรมาสก่อนหนา้ ประกอบดว้ย ( ) รา รับจากนักท่องเที่ วต่างประเท  476.7 ันล้านบาท เ ิ่มขน

ร้อ ละ 5.8 โดยรายรบัจากนกัท่องเที่ยวจากประเท สาํคญัที่ยงัขยายตวัสงู ประกอบดว้ย จีน อินเดีย ญ่ีปุ่ น เกาหลีใต ้และ

ไตห้วนั เป็นตน้ และ ( ) รา รับจากนักท่องเที่ ว าว ท  261.8 ันล้านบาท ลดลงร้อ ละ 3.0 อัตราการเข้า ัก

เ ล่ี อ ู่ที่ร้อ ละ 64.08 ลดลงจากรอ้ยละ  ในไตรมาสก่อนหนา้ และ ลดลงจากรอ้ยละ  ในไตรมาสเดียวกัน

ของปีก่อน 

 สาขาการขนส่งและสถานที่เกบสินค้า ขยายตวัรอ้ยละ 2.5 เร่งขนจากการขยายตัวรอ้ยละ 2.3 ในไตรมาส

ก่อนหนา้ ตามการขยายตวัเรง่ขนของบรกิารขนส่งผูโ้ดยสาร เป็นสาํคญั โดยบริการขนส่งทางบกและท่อลาํเลียงขยายตวั

รอ้ยละ 4.2 เรง่ขนจากการขยายตวัรอ้ยละ 3.8  ในไตรมาสก่อนหนา้ และบรกิารขนส่งทางอากา ขยายตวัรอ้ยละ 2.5 เรง่ขน

จากการขยายตวัรอ้ยละ 1.2 ในไตรมาสก่อนหนา้ ในขณะที่บริการขนส่งทางนาํลดลงรอ้ยละ 3.0 ส่วนบริการสนบัสนุนการ

ขนสง่และบรกิารไปรษณียข์ยายตวัต่อเน่ืองรอ้ยละ 3.9 และรอ้ยละ 1.6 ตามลาํดบั 

 เสถี ร า ทางเ ร ฐกิจ ยังอยู่ในเกณ ดี์ โดยอตัราการว่างงานยังอยู่ในระดบัตํ่าที่รอ้ยละ 1.1 อัตราเงินเ ้อ 

ทั่วไปเ ล่ียอยู่ที่รอ้ยละ 0.6 บญัชีเดินสะพัดเกินดุล 9.1 พันลา้นดอลลารส์หรั  (2.8 แสนลา้นบาท) หรือคิดเป็นรอ้ยละ 6.8 

ของ  เงินทุนสาํรองระหว่างประเท  ณ สินเดือนกันยายน  อยู่ที่  พนัลา้นดอลลารส์หรั  และหนีสาธารณะ 

ณ สินเดือนกนัยายน  มีมลูคา่ทงัสิน  พนัลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ  ของ  
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แนว น้มเ ร ฐกิจ ท ปี 2562 

เ รษ กิจไทยปี  คาดว่าจะขยายตวัรอ้ยละ 2.6 โดยมลูค่าการสง่ออกสินคา้จะลดลงรอ้ยละ 2.0 การบรโิภค

ภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตวัรอ้ยละ  และรอ้ยละ  ตามลาํดบั อัตราเงินเ ้อทั่วไปเ ล่ียอยู่ที่รอ้ยละ  

และบญัชีเดินสะพดัเกินดลุรอ้ยละ  ของ   

 แนว น้มเ ร ฐกิจ ท ปี 2563 

เ รษ กิจไทยปี  คาดวา่จะขยายตวัรอ้ยละ  -  โดยมีแรงสนบัสนนุสาํคญั ประกอบดว้ย 

( ) แนวโนม้การขยายตวัในเกณ ท์ี่น่าพอใจของอปุสงคภ์ายในประเท ทงัในดา้นการใชจ้่ายภาคครวัเรือน และ 

การลงทนุภาครั และเอกชน  

( ) การปรบัตวัดีขนอย่างชา้ๆ ของการสง่ออกภายใตแ้นวโนม้การปรบัตวัดีขน อย่างชา้ๆ ของเ รษ กิจโลก และ

การปรบัตวัของภาคการสง่ออกตอ่มาตรการกีดกนัทางการคา้ที่จะมีความชดัเจนมากขน  

( ) การดาํเนินมาตรการขบัเคล่ือนเ รษ กิจของภาครั  และ  

( ) การปรบัตวัดีขนของภาคการท่องเที่ยวทงันี คาดว่ามลูค่าการสง่ออกสินคา้จะขยายตวัรอ้ยละ  การบรโิภค

ภาคเอกชน และการลงทนุ รวมขยายตวัรอ้ยละ  และรอ้ยละ  ตามลาํดบั อตัราเงินเ ้อทั่วไปเ ล่ียอยู่

ในช่วงรอ้ยละ  -  และ บญัชีเดินสะพดัเกินดลุรอ้ยละ  ของ   

รา ละเอี ดของการประมา การเ ร ฐกิจ นปี 2563 ในดา้นตา่งๆ มีดงันี 

1. การ ้จ่า เ ่ออุป คบริ ค ( ) การ ้จ่า เ ่อการอุป คบริ ค าคเอก น คาดว่าจะขยายตวั

รอ้ยละ 3.7 ชะลอลงจากรอ้ยละ 4.3 ในปี 2562 โดยเป็นการชะลอตวัจาก านการขยายตวัสงูโดยเ พาะ ในช่วงครง่แรก

ของปี 2562 ซ่งการบรโิภคในหมวดสินคา้คงทนประเภทรถยนตท์ี่มีการขยายตวัสงู อย่างไรก็ตาม การบรโิภคภาคเอกชนมี

แนวโนม้ที่จะขยายตัวในเกณ ดี์ โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากอัตราดอกเบีย อัตราเงินเ ้อ และอัตราการว่างงานที่อยู่ใน

ระดับตํ่า และการดาํเนินนโยบายของภาครั เพื่อช่วยเหลือผูมี้รายไดน้อ้ยและเกษตรกร และ ( ) การ ้จ่า เ ่อการ

อุป ค าครัฐบาล คาดวา่จะขยายตวัรอ้ยละ 2.6 เรง่ขนจากรอ้ยละ 2.2 ในปี 2562 สอดคลอ้งกบักรอบวงเงินงบรายจ่าย

ประจาํภายใตง้บประมาณประจาํปีงบประมาณ 2563 ที่เพิ่มขน รอ้ยละ 3.9 จากปีงบประมาณ 2562 

2. การลงทุนรวม คาดว่าจะขยายตัวรอ้ยละ  เร่งขนจากรอ้ยละ  ในปี  โดยคาดว่า การลงทุน

ภาครั  จะขยายตัวรอ้ยละ  เร่งขนจากรอ้ยละ  ในปี  สอดคลอ้งกับกรอบวงเงินงบรายจ่าย ลงทุนภายใต้

งบประมาณประจาํปีงบประมาณ  ที่เพิ่มขนรอ้ยละ  จากปีงบประมาณ  ส่วนการลงทนุภาคเอกชน คาดว่า

จะขยายตวัรอ้ยละ  เรง่ขนจากรอ้ยละ  ในปี  โดยไดร้บัแรงสนบัสนนุจาก ปัจจยัพืน านดา้นการลงทนุที่อยู่ใน

เกณ ดี์ ทงัในดา้นการเพิ่มขนของมลูค่าการขอรบัการส่งเสรมิการลงทนุ โดยเ พาะมลูค่าการขอรบัการส่งเสรมิการลงทนุ

ในพืนที่เขตพั นาพิเ ษภาคตะวนัออก ( ) รวมทงัการลงทนุ ภายใตโ้ครงการรว่มลงทนุระหว่างภาครั และภาคเอกชน 

( ) และแนวโนม้การยา้ย านการผลิตของนกัลงทนุ ต่างชาติเพื่อลดผลกระทบจากมาตรการกีดกนัทางการคา้ที่มีความ

รุนแรงมากขนตลอดช่วงปี  ภายใตก้ารดาํเนินมาตรการสนบัสนนุการลงทนุของภาครั เพื่อรองรบัการยา้ย านการผลิต

ของนกัลงทนุที่มีความชดัเจนมากขน 

3. มูลค่าการส่งออกสินค้า นรูปเงินดอลลารส รัฐ คาดว่าจะขยายตัวรอ้ยละ 2.3 ปรบัตัวดีขนจาก การ

ลดลงรอ้ยละ 2.0 ในปี 2562 โดยคาดวา่ปรมิาณการส่งออกสินคา้จะเพิ่มขนรอ้ยละ 2.4 ปรบัตวัดีขนจาก การลดลงรอ้ยละ 2.3 

ในปี 2562 ตามแนวโนม้การขยายตวัดีขนอย่างชา้ ๆ ของเ รษ กิจและปรมิาณการคา้โลก และการปรบัตวัของการสง่ออก
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ต่อมาตรการกีดกนัทางการคา้ที่มีแนวโนม้ชดัเจนมากขน เม่ือรวมกบัการส่งออก บรกิารที่ยงัมีแนวโนม้ขยายตวัในเกณ ดี์

ตอ่เน่ืองจากครง่หลงัของปี 2562 ตามแนวโนม้การขยายตวัเรง่ขนของ รายรบัและจาํนวนนกัท่องเที่ยวต่างประเท  คาดว่า

จะสง่ผลใหป้รมิาณการสง่ออกสินคา้และบรกิารเพิ่มขน รอ้ยละ 3.5 ปรบัตวัดีขนจากการลดลงรอ้ยละ 1.4 ในปี 2562 

ที่มา  สาํนกังานสภาพั นาการเ รษ กิจและสงัคมแห่งชาติ |  พ จิกายน 2562 (ตดัย่อบทความโดยธรรมนญู ต ) 

1) ธุรกิจระบบดับเ ลิง ปรับอากา  และสุขา บิาล 

สภาวะตลาดของธุรกิจระบบดบัเพลิงและปรบัอากา  ยงัคงทรงตวั โดยกลุ่มลกูคา้หลกัที่เป็นผูร้บัเหมายงัคงมี

โครงการในมือส่วนใหญ่เป็นคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพและปรมิณ ล โดยเ พาะคอนโดมิเนียมแนวเขตรถไ ้า และ

กรุงเทพชนัใน ยงัไดร้บัความนิยม งานในส่วนโครงการของภาคอตุสาหกรรมเริ่มมีการ ื นตวับา้ง สว่นงานภาครั  ยงัคง

อยู่ในระยะดาํเนินการ คาดวา่จะเริ่มทยอยสง่มอบงานโครงการของภาครั ตงัแต่ปี 2562 ในปรมิาณที่มากขน คาดการณ์

ว่าแนวโนม้ธุรกิจอสงัหารมิทรพัยใ์นเขต กรุงเทพ  และปรมิณ ลยงัมีแนวโนม้ที่ดี และมีทยอยเปิดตวัโครงการใหม่ โดย

จะเนน้กลุ่มลกูคา้ตลาดกลาง-บน มากขน แต่มีปัจจยัลบบา้งในเรื่องของอตัราดอกเบียที่มีแนวโนม้เพิ่มสงูขน รวมทงัการ

จาํกัดสินเช่ือตลอดจนการควบคมุอตัราเงินดาวนข์องธนาคารแห่งประเท ไทยที่จะกาํหนดใหผู้ซ้ือบา้นหลงัที่สอง และ

บา้นที่มีมลูคา่มากกวา่ 10 ลา้นบาท ตอ้งจ่ายเงินดาวนไ์ม่นอ้ยกวา่ 20% 

 สา งานขา ระบบปรับอากา และอุปกร ดับเ ลิง : ภาพรวมของปี  มียอดขายรวมทัง 2ระบบ

เพิ่มขนจากปี  โดยสดัส่วนคือยอดขายอปุกรณใ์นระบบดบัเพลิงลดลงเล็กนอ้ย แต่มียอดขายในระบบปรบัอากา

เพิ่มขนจากปีที่ ผ่านมา สาเหตุเน่ืองจากในปีที่ ผ่านมา การขยายตัวของงานก่อสรา้งคอนโดมิเน่ียมและโรงงาน

อุตสาหกรรมลดลง จงทําให้ความต้องการในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงลดลงตามไปด้วย แต่งานในส่วนของกลุ่ม

โรงพยาบาลและโรงแรมขนาดใหญ่มีการขยายตวัเพิ่ม ซง่กลุม่เหลา่นีมีความตอ้งการใชอ้ปุกรณร์ะบบปรบัอากา เพิ่มขน

ตามไปดว้ย จงทาํใหมี้ยอดขายจากงานในระบบปรบัอากา เพิ่มขน และอีกหน่งสาเหตทุี่ทาํใหย้อดขายเพิ่มขนก็คือ ใน

ปัจจบุนั ค่าแรงของผูใ้ชแ้รงงานเพิ่มขน ทาํใหล้กูคา้ในกลุ่มผูติ้ดตงัท่อดบัเพลิงและท่อนาํเย็นในระบบปรบัอากา  หนัมา

ใชว้ิธีการติดตงัท่อแบบ oo e co plin  แทนการเช่ือม ซ่งทาํใหก้ารติดตงัไดเ้รว็ ประหยดัเวลาและใชค้นลดลง ดงันนั

จงทาํใหมี้ยอดขายในสว่น oo e o plin  เพิ่มขน และมีแนวโนม้ที่จะเพิ่มขนอย่างตอ่เน่ืองในปี 2563 

สา งานขา ระบบดับเ ลิง ครงการอุตสา กรรม : ยอดขายในงานติดตงัของโครงการ ลดลงเล็กนอ้ย

เทียบจากปีที่ผ่านมา เน่ืองจากมีหลายโครงการที่รอสินคา้เขา้จากผูผ้ลิตต่างประเท เพื่อส่งมอบใหล้กูคา้ และรอความ

พรอ้มของงานก่อสรา้งและความพรอ้มของพืนที่ เพื่อเขา้ดาํเนินการติดตังและส่งมอบงาน คาดว่าในปี 2563 จะมี

ยอดขายที่เติบโตขน จากงานคา้งส่งมอบทงัโครงการภาคเอกชนและภาครั หลายโครงการ และบรษัิทไดร้บังานติดตงั

เขา้มาเพิ่มเติมหลายโครงการ โดยเ พาะส่วนงานขายระบบกาซดับเพลิงซ่งมีโครงการในมือรอติดตังหลายโครงการ 

ส่วนงานบริการตรวจสอบระบบดบัเพลิงมีแนวโนม้การเติบโตที่ดี จากการทาํสญัญางานบรกิารที่เพิ่มขนหลงัจากหมด

ระยะเวลาการรบัประกนังานโครงการที่บรษัิทไดติ้ดตงั ซง่มีแนวโนม้ที่งานบรกิารจะเพิ่มสงูขนในทกุๆ ปี 

สา งานขา ระบบดับเ ลิง ครงการปิ ตรเคมีคัลและ รง ้ า : แผนกโครงการปิโตรเคมีคัลและ

โรงไ ้า ภาพรวมของปี  มียอดขายรวมทัง  ตลาดเพิ่มขนจากปี  โดยสัดส่วนยอดขายในส่วนของกลอ้ง

วงจรปิดและระบบแลนของโรงผลิตไ ้าบางปะกงเพิ่มขน 30%-  และมียอดคา้งสง่ที่จะจดัส่งใหแ้ลว้เสรจ็ประมาณ 

 ภายในปี  นอกจากนียังมีงานโครงการระหว่างการติดตังอยู่จาํนวนหน่ง และอยู่ในระหว่างการติดตาม

โครงการขนาดใหญ่ที่จะเริ่มประมลูในปี 2562 ซ่งมีโอกาสขยายตวัไดม้ากขนในปี 2562 เน่ืองจากอตุสาหกรรมปิโตรเคมี

จะมีการลงทนุขยายโรงงานและปรบัปรุงอปุกรณร์ะบบดบัเพลิงเพิ่มเติมในระยะถดัไป 
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2) ธุรกิจระบบทาํความเ น 

สาํหรบัสภาวะตลาดเครื่องทาํความเย็น ในปีนียงัมีการแข่งขนัที่รุนแรง โดยเ พาะการเขา้มาของผูเ้ล่นรายใหม่

จากประเท จีน ซ่งสามารถนาํสินคา้ที่มีราคาถกูและมีคณุภาพที่ดีขนเขา้มาแข่งขนัในตลาด ทาํใหเ้กิดการแข่งขนัที่เขม้ขน้

มากขน งานโครงการในการขยายกาํลงัการผลิตของผุป้ระกอบการโรงงานอตุสาหกรรมต่างๆ ไม่ไดมี้แผนลงทนุมากนกั แต่

หนัมาเพิ่มประสิทธิภาพในการหารายไดแ้ทนจากทรพัยากรที่มีอยู่เดิม โดยตลาดที่มีความน่าสนใจและคาดวา่จะยงัมีอตัรา

การเติบโตไดดี้ และเป็นกลุม่ธุรกิจที่มีความเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจระบบทาํความเย็น ไดแ้ก่ 

2.1) อุตสา กรรม ก่แ ่แขงและแปรรูป 

อุตสาหกรรมไก่แช่แข็งและแปรรูปของไทยในปี 2562-  มีแนวโนม้เติบโตไดดี้ โดยมีผลพลอยไดจ้ากการที่

ทางการจีน ไดป้ระกา ขนทะเบียน โรงงานผลิตและแปรรูปสตัวปี์กของไทย เพิ่มอีกจาํนวน  แห่ง รวมทงัสินเป็น  แห่ง 

เพื่อใหส้ามารถส่งออกไปที่จีนได ้ช่วยเพิ่มยอดการส่งออกไก่แช่แข็งไดเ้ป็นอย่างดี รวมถงจากเหตกุารณก์ารระบาดของโรค

อหิวาต ์แอ ริกา ( ) ในกลุ่มสกุร ทาํใหค้วามตอ้งการบริโภคเนือไก่จากไทยเพิ่มขนอย่างเห็นไดช้ดั รวมถงความตกลง

การทางคา้เสร ีหรอื เอ ทีเอ ที่เป็นปัจจยัหนนุนาํใหย้อดการสง่ออกไก่สดแช่แข็งจากไทย ขยายตวัเพิ่มข่นอย่างตอ่เน่ือง 

 

2.2) ธุรกิจร้านค้าปลีก 

 ภาพรวมการคา้ปลีกไทย  โดยรวมยงัไม่สดใส คาดการณว์า่จะเติบโตเพียง 2.8%-  ในปีนี  เน่ืองมาจาก

สภาวะเ รษ กิจที่ซบเซา และกาํลงัซือที่ถดถอย 

ดิสเคาทส ตร เปอรมารเกต ูเปอรเ นเตอร: คาดว่าจะไดร้บัผลกระทบมากที่สดุอนัเน่ืองจาก ภาวะหนี

ครวัเรือนที่เพิ่มสงู และ ค่าครองชีพที่มีการปรบัตวัสงูขน อีกทงัยงัมีการแข่งขนัที่รุนแรงทางดา้นราคา และการแข่งขนักับ

รา้นคา้ปลีกประเภทอื่นๆ เช่น รา้นสะดวกซือ และ ซูเปอรม์ารเ์ก็ต ทาํใหภ้าพรวมของธุรกิจประเภทนีเติบโตค่อนขา้งตํ่า 

ผูป้ระกอบการหลายรายยงัลงทุนขยายสาขาอย่างต่อเน่ือง แต่จะเป็นการขยายสาขาที่มีขนาดเล็กลง เพื่อกระจายไปใน

แหล่งชุมชนมากขน และลดค่าใชจ่้าย  รวมถงเพิ่มช่องทางการคา้เป็นแบบออนไลน์เพื่อหารายไดเ้พิ่มให้มากขน และ

ตอบสนองตอ่พ ติกรรมของลกูคา้ทีเปล่ียนไป 
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ูเปอรมารเกต  สาํหรบัตลาดซูเปอรม์ารเ์ก็ตที่มี านลกูคา้ที่มีกาํลงัซือปานกลาง ถง บน นนัยงัมีแนวโนม้เติบโต

ไดดี้  เน่ืองจากลกูคา้กลุม่นียงัคงมีกาํลงัซือสงูอยู่ แต่ก็ยงัคงมีความระมดัระวงัในการใชจ้่าย เน่ืองจากความไม่แน่นอนทาง

รายได ้และเลือกซือสินคา้ที่มีความจาํเป็นในชีวิตประจาํวนัเป็นส่วนมาก อย่างไรก็ดีธุรกิจกลุ่มนียังไดร้บัอานิสงคจ์าก

นักท่องเที่ยวต่างชาติที่นิยม ซือสินคา้ภายในซูเปอรม์ารเ์ก็ต กลับไปเป็นของฝาก อีกทังยังมีการปรบัตัวเพื่อเพิ่มความ

สะดวกสบายใหแ้ก่ลกูคา้มากขน เช่น การสั่งซือออนไลน ์และแตกแบรนดย่์อยเพื่อใหเ้ขา้ถงชมุชนมากขน ทาํใหแ้นวโนม้

ธุรกิจในเซกเมนตนี์ยงัคงสามารถขยายตวัไดอ้ย่างตอ่เน่ือง 

ร้านสะดวก อ  มินิมารท  คาดวา่จะเติบโตในกรอบ 2%-  ตามการขยายสาขาใหม่ๆและการขยายตวัของ

ชมุชนเมือง  ที่พกัอา ยัแนวสงู และสถานีบรกิารนาํมนั การแข่งขนัในเซกเมนตนี์ยงัมีแนวโนม้รุนแรง จากกาํลงัซือที่ถดถอย

ในกลุ่มลกูคา้ระดงักลางลงล่าง รวมถงการแข่งขนัที่สงูทงัจากการเปิดสาขาของคู่แข่งในพืนที่เดียวกนั และ ผูป้ระกอบการ

ซูเปอรม์ารเ์ก็ต  ไ เปอรม์ารเ์ก็ต ที่แตกแบรนดล์งมาแข่งขนักันอย่างคบัคั่ง เพื่อเจาะเขา้ถงลกูคา้ในชุมชน และเพิ่มความ

สะดวกสบาย ให้เข้าถงง่ายขน รวมถงมีการขยายบริการ และ สินค้ามากขน เพื่อช่วงชิงยอดขายและตอบสนองต่อ

พ ติกรรมผูบ้รโิภคที่ตอ้งการความรวดเรว็ และ สะดวกสบายมากขน 

 
พืน้ทีท่ีม่ีศกัยภาพในการขยายสาขาใหมส่ว่นใหญ่อยู่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืและภาคกลาง ทีม่า: การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มูลของบริษัท SES และ NESDB 

3) ธุรกิจระบบการ มิ ดจิทิลั 

สาํหรบัธุรกิจระบบการพิมพดิ์จิทลั กลุ่มลกูคา้เป้าหมายหลกัของบรษัิท  ไดแ้ก่กลุ่มลกูคา้โรงงานอตุสาหกรรมซ่ง

เป็นกล่มผูใ้ชง้านโดยตรง ( n  e ) เนื่องจากกระบวนการพิมพบ์รรจภุณั ถ์ือเป็นกระบวนการที่สาํคญัหน่งใน

กระบวนการผลิตของโรงงานอตุสาหกรรมต่างๆซ่งตอ้งพิมพว์นัที่ผลิตหมดอาย ุหรือล็อตการผลิต หรือขอ้ความลงบนสินคา้

ก่อนที่จะจัดจาํหน่าย ซ่งจะรวมถงกลุ่มลกูคา้โรงงานที่เปิดกิจการใหม่ ลูกคา้ที่มีการขยายสายการผลิตเพิ่มเติม รวมทัง

ลกูคา้ที่มีการเปล่ียนแทนระบบใหม่และผลิตภัณ ท์ี่เส่ือมสภาพตามอายุใชง้าน ปัจจุบนับริษัท  จดัจาํหน่ายผลิตภณั ์

ระบบการพิมพด์ิจิทลัใหแ้ก่กลุ่มอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท เนื่องจากผลิตภณั ท์ี่จาํหน่ายสามารถนาํไปติดตัง

ใชง้านไดเ้กือบทุกอุตสาหกรรม อาทิ อตุสาหกรรมอาหารและเครื่องด่ืม อุตสาหกรรมเครื่องอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม

วัสดุก่อสรา้ง อุตสาหกรรมยาและเครื่องมือแพทย ์และอุตสาหกรรมไ ้าและอิเล็กทรอนิกส ์เป็นต้น ดว้ยเหตุนีโดย

ภาพรวมของภาวะอตุสาหกรรมระบบการพิมพดิ์จิทลัของบรษัิท  จงมีความสมัพนัธโ์ดยตรงกบัดชันีการลงทนุภาคเอกชน 

และมลูคา่เงินลงทนุก่อสรา้งโรงงานอตุสาหกรรม ซง่สามารถสะทอ้นภาวะโดยรวมของอตุสาหกรรมตา่งๆ ได ้
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2.3.2 การแข่งขัน 

ธุรกิจนําเข้าและจาํ น่า ผลิต ั ระบบดับเ ลิง มีสภาพการแข่งขนัระดบัปานกลาง และยงัเป็นคู่แข่งราย

เดิมๆ เน่ืองจากเป็นผลิตภัณ ์เก่ียวกับความปลอดภัย จงจําเป็นต้องใช้ผลิตภัณ ์ที่ มีคุณภาพดี ผ่านการรับรอง

มาตร านสากล และมีตวัแทนจาํหน่ายที่น่าเช่ือถือ คู่แข่งสาํคญัของบริษัท  จะเป็นบริษัทที่เป็นกลุ่มตวัแทนจาํหน่ายสินคา้

จากตา่งประเท   ซง่มีจาํนวนไม่มากนกั เน่ืองจากตราสินคา้มีความน่าเช่ือถือในระดบัโลกมีไม่มาก ประกอบกบันโยบายผูผ้ลิต

สินคา้ส่วนใหญ่มีนโยบายจดัจาํหน่ายผ่านตวัแทนจาํหน่ายแต่เพียงผูเ้ดียว  หรือมีการแต่งตงัตวัแทนจาํหน่ายใหมี้จาํนวนนอ้ย

ราย เพื่อป้องกันการแข่งขนักันเองระหว่างตวัแทนจาํหน่าย ทังนี คู่แข่งขนัทางตรงซ่งดาํเนินธุรกิจนาํเขา้จาํหน่ายผลิตภณั ์

ดบัเพลิงในตลาดอาคารสูงและโรงงานมีจาํนวน  -  ราย โดยการดาํเนินธุรกิจในบางครงัคู่แข่งขันอาจเป็นคู่คา้ในการซือ

สินคา้จาก บรษัิท  ไดเ้ช่นกนั หากพิจารณาสว่นแบง่ตลาดของบรษัิท  โดยเทียบเคียงรายไดข้องบรษัิทและคูแ่ขง่ขนัหลกัรวม  

ราย ครองส่วนแบ่งตลาดประมาณรอ้ยละ  โดยบรษัิท  มีสว่นแบ่งการตลาดในตลาดอาคารสงูและโรงงานประมาณรอ้ยละ 

25 โดยหากคิดทงัอตุสาหกรรมคาดวา่มีสว่นแบง่การตลาดในอตุสาหกรรมอปุกรณร์ะบบดบัเพลิงประมาณรอ้ยละ 10  

 สาํ รับธุรกิจการ ้บริการงาน ครงการเ ่อรับเ มา ออกแบบ จัด า ติดตัง ทดสอบระบบดับเ ลิง มี

จาํนวนคู่แข่งขันนอ้ยราย เน่ืองจากงานโครงการติดตังระบบดับเพลิงตอ้งใชค้วามสามารถทางดา้นวิ วกรรมออกแบบ 

คูแ่ข่งหลกั จะเป็นกลุ่มผูจ้ดัจาํหน่ายและรบัเหมางานวิ วกรรมระบบดบัเพลิง โดยธุรกิจนียงัมีโอกาสเติบโตไดอ้ีก เน่ืองจาก

ภาครั มีการออกกฎหมายเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยใหมี้ความเขม้งวดมากขน ตลอดจนการปรบัปรุงอาคารโรงงาน

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ  ทาํให้ตลาดมีความตอ้งการสินคา้และบริการ

เก่ียวกบัระบบดบัเพลิงมากขน  

 ธุรกิจนาํเข้าและจาํ น่า ผลิต ั ระบบสุขา ิบาลและปรับอากา  ในปีที่ผ่านมายงัมีสภาพการแข่งขนั

รุนแรง แต่เน่ืองจากเป็นตลาดที่ใหญ่และบริษัท  ยงัมีตราสินคา้หลากหลายที่ไดร้บัการยอมรบัในกลุ่มลกูคา้ และมีการหา

สินคา้ในกลุ่มงานระบบสขุาภิบาลและปรบัอากา มาจาํหน่ายเพิ่มขน จงยงัคิดว่าสามารถเติบไดอ้ย่างเน่ือง และบริษัท  มี

ช่องทางจาํหน่ายไปสู่ลูกคา้ไดอ้ีกมาก โดยบริษัท  มีจุดเด่น ที่มีสินคา้หลากหลาย สินคา้มีช่ือเสียงในตลาด สามารถ

จาํหน่ายใหล้กูคา้ทั่วไปและลกูคา้กลุม่ผูร้บัเหมาไดอ้ย่างทั่วถง  

 ธุรกิจนําเข้าและจาํ น่า ผลิต ั ระบบทาํความเ น ในปี 2562 มีสภาพการแข่งขนัระดบัสงู ตามสภาวะ

การเติบโตของอตุสาหกรรมอาหาร อาหารแปรรูป และอาหารสาํเรจ็รูปแช่แข็ง จากการที่ประเท ไทยยงัคงมี กัยภาพสงูใน

การเป็นผู้ผลิตอาหาร เน่ืองจากมีพืน านดา้นเกษตรและประมง และมีเทคโนโลยีการผลิต ที่ทันสมัยมีคุณภาพตาม

มาตร านสากล โดยธุรกิจที่ เก่ียวข้องและมีการเติบโตไปด้วย ได้แก่ ธุรกิจรา้นค้าปลีก ขยายตัวไม่มากนัก โดย

ผูป้ระกอบการยงัคงใหค้วามนิยมกบัโมเดลขนาดเล็กแบบรา้นสะดวกซือ ในขณะที่โมเดลขนาดใหญ่ เช่น ไ เปอรม์ารเ์ก็ต

ไดร้บัแรงกดดนัเพิ่มขนจากขอ้จาํกดัดา้นพืนที่ และซุปเปอรม์ารเ์ก็ตที่มียอดขายต่อตารางเมตรลดลง อีกทงัผูป้ระกอบการ

ธุรกิจคา้ปลีกหลายรายเริ่มพั นาช่องทางออนไลน์ควบคู่กับรา้นคา้ (omni-c annel) รวมถงการพั นาโมเดลธุรกิจ

รูปแบบใหม่ๆ ตลอดจนการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีเพื่อช่วยสรา้งความแตกต่างและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของ

รา้นคา้ปลีกสินคา้อปุโภคบรโิภคสมยัใหม่ในอนาคต ทงันี ในปี  คาดว่าจะมีจาํนวนรา้นสะดวกซือและซูเปอรม์ารเ์ก็ต 

เปิดสาขาใหม่อย่างต่อเน่ือง โดยผูแ้ข่งขนัรายสาํคญัเดิมในอตุสาหกรรม ไดแ้ก่ เซเว่นอีเล เว่น  แ มิล่ีมารท์  เทสโกเ้อ็กซ์

เพรส  บิกซี มินิ เป็นตน้     

 นอกจากนียงัมีโอกาสในการขยายธุรกิจ จากปัจจยัสนบัสนนุการเขา้สู่ประชาคมเ รษ กิจอาเซียน ( ) ซ่งจะ

ก่อใหเ้กิดการเช่ือมโยงการคา้การลงทนุในภมิูภาค การเช่ือมโยงซพัพลายเชนระหว่างกนัตามมา ตวัอย่างเช่น รา้นสะดวก
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ซือในประเท พม่าที่มีการเติบโตอย่างรวดเรว็ ในช่วง 4-  ที่ผ่านมา เน่ืองจากบางแบรนดมี์การขยายธุรกิจจากกลุ่มผูล้งทนุ 

ที่ทาํโมเดิรน์เทรด อย่างซุปเปอรม์ารเ์ก็ต  และ ไ เปอรม์ารเ์ก็ต ในประเท อยู่แลว้ บางรายก็มีการรว่มทนุกบัต่างชาติ เช่น 

สิงคโปร ์ไทย และมาเลเซียดว้ย 

เกิดการใชเ้สน้ทางผ่านใหม่ๆ ในการขนส่งสินคา้ เช่น การขนส่งผักและผลไมจ้ากจีนมาไทย ผ่านเสน้ทาง  

จงัหวดัเชียงราย ลาํเลียงสู่ตลาดไทและตลาดไอยรา เป็นตน้ ซ่งจะช่วยใหมี้การเติบโตของธุรกิจอาหาร ธุรกิจรา้นอาหาร 

และธุรกิจจดัเก็บและขนสง่สินคา้ควบคมุอณุหภมิูมากขนไปดว้ย  

 ในส่วนของอุตสาหกรรมประมง ยังคงประสบปัญหาต่อเน่ือง จากเรื่องการทาํประมงผิดกฏหมาย ขาดการ

รายงานและการควบคมุ ซ่งเป็นปัญหาเดิม และยงัเก่ียวพนัไปถงปัญหาการขาดแคลนแรงงาน อีกทงัสภาวะค่าเงินบาทที่

แข็งตัวมากขน และต้องลงทุนปรบัเปล่ียนอุปกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบ  i in  จงมีความเส่ียงประสบภาวะ 

ขาดทนุต่อเน่ือง ส่งผลกระทบต่อกาํไรของผูป้ระกอบการส่งออกอาหารทะเลหดตวัลงไป ทาํใหก้ารลงทุนต่างๆ เพื่อขยาย

การเติบโตของธุรกิจเป็นไปอย่างระมดัระวงั  

 ธุรกิจนําเข้าและจํา น่า ระบบการ ิม ดิจิทัล มีสภาพการแข่งขันระดับปานกลาง เน่ืองจากลูกคา้ให้

ความสาํคญักบับริการหลงัการขายที่ดี และความพรอ้มดา้นบุคลากรสาํหรบับริการหลงัการขาย สตอคสินคา้ประเภท

วสัดสิุนเปลือง และอะไหล่ ซ่งลกูคา้ความตอ้งการใชเ้ป็นประจาํต่อเน่ือง สินคา้ที่จาํหน่ายส่วนใหญ่เป็นสินคา้ที่มีช่ือเสียง 

และมีคณุภาพชนันาํ และไดร้บัแต่งตงัใหเ้ป็นผูแ้ทนจาํหน่ายแต่เพียงผูเ้ดียว โครงสรา้งรายไดแ้บ่งเป็น  ประเภทหลกั คือ 

) รายไดจ้ากการจาํหน่ายเครื่อง ) รายไดจ้ากการจาํหน่ายวสัดุสินเปลือง และ ) รายไดจ้ากค่าอะไหล่ ค่าบริการ และ

สญัญาบริการ คู่แข่งหลกัจะเป็นบริษัทที่เป็นผูแ้ทนจาํหน่ายสินคา้จากต่างประเท ซ่งมีจาํนวนไม่มากนัก เน่ืองจากตรา

สินคา้ที่ไดร้บัการยอมรบัในระดบัโลกมีจาํนวนจาํกัด ดงันนักลุ่มลกูคา้โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่จง

เลือกซือสินคา้จากตราสินคา้ที่ไดร้บัการยอมรบัในระดับโลกเป็นหลัก เม่ือเปรียบเทียบรายไดข้องธุรกิจระบบการพิมพ์

ดิจิทลัและคู่แข่งขนัหลกัอีก 5 ราย รวมเป็น 6 ราย คิดเป็นยอดขายรวม  ลา้นบาท หรอื   ของตลาดรวม พบว่ามี

ส่วนแบ่งการตลาดอยู่ในกลุ่มผูน้าํ 3 อันดับแรก โดยส่วนแบ่งการตลาดประมาณรอ้ยละ  และยอดขายเติบโต 

 เทียบกบัการเติบโตรวมของ  บรษัิท ที่ 7.94% (อา้งอิงจาก านขอ้มลูกรมพั นาธุรกิจการคา้ ยอดขายปี 2561) 

2.3.3 ลัก ะลูกค้าและลูกค้ากลุ่มเป้า มา  

 กลุ่มลกูคา้เป้าหมายหลกัของบริษัท  เป็นลกูคา้โครงการก่อสรา้งอาคาร งานภาครั  หรือโรงงานอุตสาหกรรม 

เช่น หา้งสรรพสินคา้ อาคารสาํนกังาน คอนโดมีเนียม โครงการรถไ ้าบีทีเอส โครงการรถไ ้าใตดิ้น อาคารหน่วยงาน

ราชการ อาคารโรงงาน อาคารหอ้งเย็น และคลงัสินคา้ รวมทงัผูร้บัเหมาขา้มชาติทงั เกาหลี  ญ่ีปุ่ น และ อเมริกา สาํหรบั

งานปิโตรเคมีและโรงไ ้าขนาดใหญ่ เป็นตน้ ที่ตอ้งมีการติดตงัระบบวิ วกรรมอาคาร ไดแ้ก่ งานระบบดบัเพลิงเพื่อความ

ปลอดภยัตามกฎหมายควบคมุอาคาร งานระบบสขุาภิบาลและปรบัอากา ในอาคารหรือโรงงานต่างๆ งานระบบทาํความ

เย็นในหอ้งเย็นหรือหอ้งระบบ โดยลูกคา้ของบริษัท  อาจเป็นลูกคา้ทางตรงซ่งเป็นเจา้ของโครงการก่อสรา้ง หรือเป็น

ผูร้บัเหมาโครงการที่ซือสินคา้จากบริษัท  ไปติดตงัในงานโครงการนนัๆ ตลอดจนรา้นคา้หรือผูจ้าํหน่ายสินคา้ที่เก่ียวขอ้ง

กับงานระบบต่างๆ ที่ซือสินคา้จากบริษัท  เพื่อจาํหน่ายต่อใหแ้ก่ผูร้บัเหมาโครงการหรือผูใ้ชง้านโดยตรง ซ่งบริษัท  มี

ความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มลูกคา้ดังกล่าวมาโดยตลอด และมีกลุ่มลูกคา้ที่สั่งซือสินคา้ของบริษัท  เป็นประจาํ เน่ืองจาก

เช่ือมั่นในคณุภาพ ความปลอดภยัของสินคา้ ที่สว่นใหญ่ไดร้บัการรบัรองมาตร านในระดบัสากล ประกอบกบัการบรกิารที่

ดีจากทีมงานขายที่มีความรูอ้ย่างดีเก่ียวกบัสินคา้นนัๆ อย่างไรก็ตาม ใน ปี 2561 และปี 2562 บรษัิท  ไม่มีลกูคา้รายใดที่

มีสดัสว่นเกินกวา่รอ้ยละ  ของรายไดร้วม  
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2.3.4 กล ุทธการแข่งขัน 

 บริษัท  มุ่งเนน้การจาํหน่ายสินคา้ที่มีคุณภาพสงู ใหบ้ริการลูกคา้ดว้ยสินคา้ที่มีคุณภาพ พรอ้มใหค้าํแนะนาํดว้ย

วิ วกรผูเ้ช่ียวชาญ ทีมงานบริการหลงัการขายที่รวดเร็วและเป็นมืออาชีพ ดว้ยนโยบายการบริหารจดัการเสริมสรา้งความรู ้

ความชาํนาญในสินคา้ เพื่อใหล้กูคา้ไดร้บัการบรกิารอย่างรวดเรว็ และสรา้งความพงพอใจสงูสดุ โดยมีกลยทุธก์ารแข่งขนั ดงันี  

 จาํ น่า สินค้าคุ า และมีมาตรฐานเปนที่ อมรับ 

เน้นจาํหน่ายสินค้าที่ มีคุณภาพและมาตร านที่ยอมรบัทั่ วโลก โดยบริษัท  จะคัดเลือกสินค้าที่ มีคุณภาพ 

โดยเ พาะผลิตภณั ร์ะบบวิ วกรรมอาคาร ไดแ้ก่ ระบบดบัเพลิง ระบบปรบัอากา  ระบบสขุาภิบาล และระบบ

ความเย็น รวมทงัผลิตภณั ร์ะบบการพิมพดิ์จิทลั ซ่งมีความเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยั กระบวนการเก็บรกัษา

สินคา้ และความต่อเน่ืองของกระบวนการผลิตในอย่างมาก จงจาํเป็นตอ้งเลือกผลิตภณั ท์ี่มีคณุภาพดี ผ่านการ

รบัรองมาตร านสากล เหมาะสมกบัความตอ้งการของลกูคา้ สินคา้ที่มีช่ือเสียงไดร้บัความนิยมและยอมรบัอย่าง

กวา้งขวางในตลาด เพื่อสรา้งความไวว้างใจ ความเช่ือมั่น และความพงพอใจใหแ้ก่ลกูคา้อย่างตอ่เน่ือง   

 การเ ิม่การเปนตัวแทนจาํ น่า สินค้า  

บริษัท  วางแผนจะเพิ่มการเป็นตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ในสินคา้ของระบบวิ วกรรมอาคาร ไดแ้ก่ ระบบดบัเพลิง 

ระบบปรบัอากา  ระบบสุขาภิบาล และระบบความเย็น รวมทังผลิตภัณ ร์ะบบการพิมพดิ์จิทัล โดยจะทยอย

สั่งซือสินคา้เพื่อเพิ่มทางเลือกใหก้บัลกูคา้ โดยรองรบัความตอ้งการของลกูคา้ไดค้รบทกุกลุ่มมาตร านของสินคา้ 

นอกจากนี บริษัท  จะเพิ่มจาํนวนบุคลากรใหเ้พียงพอต่อการขยายธุรกิจ โดยเ พาะงานโครงการติดตงัระบบ

ดบัเพลิง และระบบวิ วกรรมอาคารอื่นๆ ซ่งบรษัิท  ตอ้งการใหมี้จาํนวนวิ วกรเพียงพอที่จะสามารถรองรบังาน

โครงการที่มีปรมิาณงานมากขนและมีมลูคา่งานที่สงูขน 

 มีสินค้า ลาก ลา  ครบวงจร มีสตอคสินค้าเ ี ง อต่อความต้องการและ ม่ทาํ ลู้กค้าต้องรอสินค้านาน 

บริษัท  เป็นหน่งในผูจ้ัดจาํหน่ายผลิตภัณ ์วิ วกรรมอาคารแบบครบวงจร โดยเป็นผูน้าํในธุรกิจนาํเขา้และ

จาํหน่ายผลิตภณั ร์ะบบดบัเพลิง ผลิตภณั ร์ะบบความเย็น ผลิตภณั ร์ะบบปรบัอากา และระบบสขุาภิบาล 

รวมทงัผลิตภณั ร์ะบบการพิมพดิ์จิทลั ที่มีสินคา้หลากหลาย สินคา้ที่จาํหน่ายส่วนใหญ่นาํเขา้จากต่างประเท  

ซ่งตอ้งใชร้ะยะเวลาในการสั่งซือและรอการขนส่งเขา้มาในประเท   บริษัท  จงตอ้งประมาณการยอดขาย วาง

แผนการสั่งซือสินคา้และเก็บสต็อคสินคา้ใหเ้หมาะสม เพื่อใหมี้สินคา้หมุนเวียนเพียงพอต่อความตอ้งการของ

ลกูคา้ และสามารถส่งมอบสินคา้ใหล้กูคา้ไดอ้ย่างรวดเร็วทนัที ไม่เกิดความล่าชา้ ซ่งอาจจะทาํใหเ้สียยอดขาย

และเสียโอกาสในการขายครงัต่อไปได ้ในขณะเดียวกันบริษัท  ตอ้งไม่สต็อคสินคา้ไวม้ากเกินไป จนทาํใหมี้

คา่ใชจ้่ายในการจดัเก็บสต็อคสินคา้สงู   
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 จัดกิจกรรมส่งเสริมการขา เ อ่กระตุ้น อดขา   

บริษัท  มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างสมํ่าเสมอ เช่น การออกงานแสดงสินคา้ เพื่อใหเ้ป็นที่รูจ้ักและ

เขา้ถงกลุ่มลกูคา้เป้าหมายโดยตรง มีการจดัสมัมนาผลิตภณั ใ์หผู้อ้อกแบบโครงการและลกูคา้เพื่อใหรู้จ้กัและ

เลือกใชผ้ลิตภณั ท์ี่บรษัิท  จาํหน่าย มีการโ ษณาประชาสมัพนัธผ่์านส่ือนิตยสารตา่งๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของ

บรษัิท   รวมทงัจดักิจกรรมเชิญผูอ้อกแบบโครงการไปเย่ียมชมโรงงานของผูผ้ลิต  ในต่างประเท ที่มีช่ือเสียงใน

ตลาดโลก  เพื่อ กษาเทคโนโลยีและรบัแนวความคิดเก่ียวกับอุตสาหกรรมก่อสรา้งในมุมมองใหม่ ยกระดับ

มาตร านการก่อสรา้งในประเท ไทย ซ่งเป็นส่วนหน่งในนโยบาย  และสรา้งความเช่ือมั่นในสินคา้ของบรษัิท  

ที่นาํเขา้มาจาํหน่าย และพิจารณานาํสินคา้ของบรษัิท  ไปใชใ้นโครงการตา่งๆ ไดอ้ย่างมั่นใจ 

 การข า กิจการ ปลงทุน ังประเท นกลุ่มอาเ ี น 

บรษัิท  วางแผนขยายกิจการไปลงทนุยงัประเท ในกลุม่อาเซียน เช่น  ราชอาณาจกัรกมัพชูา และเวียดนาม เป็น

ตน้  เน่ืองจากเป็นประเท มีอตัราการเจริญเติบโตทางดา้นโครงสรา้งพืน าน งานก่อสรา้งต่างๆ ในปรมิาณมาก 

โดยนาํสินคา้ที่บรษัิท  เป็นตวัแทนจาํหน่ายเขา้ไปจาํหน่ายในประเท ดงักล่าวในลกัษณะเดียวกบัที่จาํหน่ายอยู่

ในประเท ไทย  หรือว่าจา้งบุคลากรในพืนที่ เพื่อดาํเนินกิจกรรมทางดา้นการตลาด จนมียอดขายเป็นที่น่าพอใจ 

จงจะดาํเนินการลงทนุ และจดัหาสถานที่ ทาํการและส่ิงจาํเป็นอื่นๆ ในลาํดบัถดัไป ทงันี จากการที่ บรษัิท  เป็น

หน่งในผูจ้ดัจาํหน่ายผลิตภณั ว์ิ วกรรมอาคารแบบครบวงจร ส่งผลใหบ้ริษัทมีความไดเ้ปรียบในการนาํเสนอ

ผลิตภณั แ์ละบริการในกลุ่มประเท เป้าหมาย รวมทงัยงัสามารถบรหิารจดัการค่าใชจ้่ายในการขยายธุรกิจใน

กลุม่ประเท เปา้หมายใหมี้ประสิทธิภาพมากขนเช่นกนั 

2.3.5 น บา การกาํ นดราคา 

 บริษัท  มีนโยบายกาํหนดราคาขายสินคา้จากราคาตน้ทุนสินคา้บวกอัตรากาํไร (Co  l  icin ) โดยการ

กาํหนดราคาขายสินคา้ของบรษัิท  จะตอ้งมีความยืดหยุ่นและเหมาะสมตามลกัษณะของแต่ละสินคา้ ช่องทางการจาํหน่าย 

กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย  ปริมาณ และมูลค่าการสั่งซือ  รวมทังตอ้งคาํนงถงราคาตลาดของสินคา้นันๆ ซ่งในบางครงัอาจให้

ส่วนลด ( i co n ) ตามสภาวะตลาดและการแข่งขันในขณะนัน   เพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันในตลาดได้  ใน

ขณะเดียวกนัก็ตอ้งรกัษาอตัรากาํไรขนัตน้ที่เพียงพอรองรบัตอ่คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร และการดาํเนินงานตา่งๆ ได ้  

 สาํหรบัการกาํหนดราคางานโครงการ บรษัิท  กาํหนดราคาการใหบ้รกิารจากงบประมาณของลกูคา้ และตน้ทนุ

ของแต่ละโครงการเป็นหลกั  โดยการเสนอราคาจะมีความยืดหยุ่นเพื่อใหส้ามารถแข่งขนักบัคู่แข่งขนัในตลาดได ้ และใน

ขณะเดียวกนัก็ตอ้งใหค้วามสาํคญักบัคณุภาพบรกิาร รวมทงัสินคา้และอปุกรณท์ี่นาํมาใชใ้นงาน เพื่อสรา้งความน่าเช่ือถือ

และความไวว้างใจจากลกูคา้อย่างต่อเน่ือง รวมทงัในการเสนอราคา บริษัท  จะตอ้งมีอตัรากาํไรขนัตน้ที่เพียงพอรองรบัต่อ

คา่ใชจ่้ายในการขายและบรหิาร และการดาํเนินงานตา่งๆ ได ้ 

2.3.6 การจาํ น่า และ ่องทางการจาํ น่า  

 บรษัิท  จาํหน่ายสินคา้ในประเท ทงัหมด โดยทีมงานขายและการตลาดของบรษัิท  ซ่งปัจจบุนัมีจาํนวน 151 คน 

แบ่งความรบัผิดชอบดูแลการขายสินค้าตามแต่ละประเภทของสินคา้ รวมทังงานขายโครงการ โดยทีมงานขายและ

การตลาด ทาํหนา้ที่ติดต่อ ดแูลความตอ้งการ และนาํเสนอสินคา้ใหแ้ก่ลกูคา้ รวมทงัติดต่อประสานงานกบัผูผ้ลิตหรอืคู่คา้

อย่างต่อเน่ือง เพื่อใหท้ราบถงปริมาณความตอ้งการของลกูคา้ในปัจจบุนัและแนวโนม้ความตอ้งการในอนาคต ตลอดจน

รายละเอียดของผลิตภัณ  ์ แนวโนม้ของปริมาณและราคาสินคา้ของผูผ้ลิตในตลาด เพื่อประโยชนใ์นการวางแผน การขาย 

และการกาํหนดราคาสินคา้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
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สินคา้ที่บรษัิท  จาํหน่ายส่วนใหญ่ไดร้บัคาํสั่งซือล่วงหนา้จากลกูคา้ โดยมีระยะเวลาเพื่อเตรียมการในการจดัซือ

และจัดส่งใหแ้ก่ลูกคา้ตามกาํหนดเวลาที่ไดต้กลงกัน ซ่งส่วนใหญ่ลูกคา้จะกาํหนดความตอ้งการ มาตร านของสินคา้ 

แหล่งที่มาหรือผูผ้ลิตสินคา้ใหแ้ก่บรษัิท  ทราบ เพื่อใหบ้รษัิท  เสนอสินคา้ไดต้รงกบัความตอ้งการของลกูคา้ รวมทงัเสนอ

ราคาและเง่ือนไขการขายต่างๆ ใหแ้ก่ลกูคา้  โดยสินคา้ที่จดัจาํหน่ายส่วนใหญ่เป็นสินคา้ที่มาจากผูผ้ลิตที่ลกูคา้ ใหค้วาม

ไวว้างใจ และเป็นไปตามมาตร านที่ใชใ้นงานระบบดบัเพลิง ระบบปรบัอากา  ระบบทาํความเย็น และระบบการพิมพ์

ดิจิทลั ลกูคา้จงไวว้างใจในสินคา้ของบริษัท  อย่างต่อเน่ือง ทงันี ช่องทางการจาํหน่ายสินคา้ของบริษัท  แบ่งออกเป็น  

ช่องทางหลกั ไดด้งันี  

1) ช่องทางจําหน่ายผ่านผูร้ับเหมาก่อสรา้งงานหลัก หรือผูร้ับเหมางานระบบ บริษัท  จําหน่ายสินค้าให้แก่

ผูร้บัเหมาก่อสรา้งงานหลกั หรือผูร้บัเหมางานระบบของโครงการก่อสรา้งอาคาร โครงการภาครั หรือโรงงาน

อตุสาหกรรม และผูร้บัเหมางานหอ้งเย็น เป็นตน้ ซ่งผูร้บัเหมาจะจดัหาสินคา้หรือนาํสินคา้ของบรษัิทไปติดตงัใน

โครงการต่างๆ ตามรายละเอียด ( peci ica ion) ที่ผูอ้อกแบบโครงการไดว้างไว ้โดยส่วนใหญ่บริษัทจาํหน่าย

สินคา้ผ่านชอ่งทางจาํหน่ายนี หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 55.09 และรอ้ยละ  ของรายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร

รวมในปี 2561 และปี 2562 ตามลาํดบั   

2)  ช่องทางจาํหน่ายผ่านรา้นคา้หรือผูจ้าํหน่ายสนิคา้ทีเ่กีย่วขอ้ง บรษัิท  อาจไม่สามารถเขา้ถงผูร้บัเหมาขนาดเล็กหรือ

ลกูคา้เจา้ของโครงการไดอ้ย่างทั่วถง การจาํหน่ายผ่านช่องทางนีเป็นช่องทางที่ทาํใหบ้รษัิท  สามารถกระจายสินคา้

ไดอ้ย่างกวา้งขวางมากขน โดยสดัสว่นการจาํหน่ายผ่านช่องทางนี คิดเป็นรอ้ยละ  และรอ้ยละ  ของรายได้

จากการขายและใหบ้ริการรวม ในปี 256  และปี 256  ตามลาํดบั นอกจากนี ในบางกรณีรา้นคา้หรือผูจ้าํหน่าย

สินคา้ดังกล่าวก็เป็นคู่คา้ที่มีการจาํหน่ายสินคา้บางอย่างให้แก่บริษัท  เพื่อนาํมาติดตังในโครงการตามความ

ตอ้งการของลกูคา้หรอืนาํมาจาํหน่ายตอ่ใหแ้ก่ผูร้บัเหมาที่สั่งซือสินคา้จากบรษัิท   โดยสินคา้ดงักล่าวอาจเป็นสินคา้

ของผูผ้ลิตอื่นที่บริษัท  ไม่ไดเ้ป็นผูจ้ัดจาํหน่าย หรือเป็นสินคา้ที่ไม่มีความตอ้งการของตลาดมากนักและไม่มีเก็บ

ในสต็อคของบรษัิท  เป็นตน้  

3)  ช่องทางจาํหน่ายใหแ้ก่ผูใ้ชง้านโดยตรง (End user) เป็นการจาํหน่ายใหเ้จา้ของอาคาร โรงงานอตุสาหกรรม หรือ

ผูใ้ชง้านทั่วไปโดยตรง โดยเป็นการจาํหน่ายผลิตภณั ร์ะบบการพิมพดิ์จิทลั รวมทงัสินคา้ และ หรือ พรอ้มการ

ใหบ้ริการในลกัษณะของงานโครงการติดตงัระบบดบัเพลิงและระบบวิ วกรรมต่างๆ ที่บริษัท  มีความพรอ้มใน

ดา้นวิ วกรรมและทีมงาน การออกแบบ ติดตัง ตรวจสอบและบริการบาํรุงรกัษาระบบดับเพลิง รวมทังมีการ

จาํหน่ายใหแ้ก่ผูใ้ชง้านรายย่อยทั่วไป แต่มีจาํนวนไม่มากและปริมาณการสั่งซือต่อครงัมีมูลค่าไม่สูงนัก โดย

สดัส่วนการจาํหน่ายในช่องทางนี คิดเป็นรอ้ยละ 3  และรอ้ยละ  ของรายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร

รวมในปี 256  และปี 256  ตามลาํดบั 

2.3.7 การจัด าผลิต ั รอบริการ 

 ผลิตภณั ท์ี่บรษัิท  จาํหน่ายสว่นใหญ่กวา่รอ้ยละ 70 สั่งซือจากผูผ้ลิตหลายรายในต่างประเท  ซ่งส่วนใหญ่เป็น

ผูผ้ลิตสินคา้ชนันาํที่เก่ียวขอ้งกบัผลิตภณั ร์ะบบดบัเพลิง ระบบสขุาภิบาล ระบบปรบัอากา   ผลิตภณั ร์ะบบทาํความเย็น 

และผลิตภณั ร์ะบบการพิมพดิ์จิทลัระดบัโลก โดยบรษัิท  มีนโยบายมุ่งเนน้การจาํหน่ายสินคา้ที่มีคณุภาพและมาตร าน

ตรงกบัความตอ้งการของลกูคา้ โดยมีขนัตอนการแสวงหาและคดัเลือกสินคา้เพื่อใหไ้ดสิ้นคา้ที่มีคุณภาพ มาตร าน ผ่าน

การรบัรองจากหน่วยงานหรอืสถาบนัตา่งๆ ที่น่าเช่ือถือ 
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ในการสั่งซือสินคา้เพื่อมาจาํหน่ายใหแ้ก่ลกูคา้นนั บรษัิท  มีการวางแผนการสั่งซือลว่งหนา้ในปรมิาณที่เหมาะสม 

โดยพิจารณาจากแนวโนม้ของตลาด ความตอ้งการของลูกคา้ในแต่ละช่วงเวลา รวมทังปริมาณสินคา้คงคลงั เพื่อจะได้

จดัเตรียมสินคา้ใหเ้พียงพอต่อการจาํหน่าย  ลดความสญูเสียจากการเสียโอกาสเน่ืองจากขาดแคลนสินคา้คงคลงั หรือไม่

สามารถจดัหาสินคา้ไดท้นัและเพียงพอกบัความตอ้งการของลกูคา้ ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งควบคมุปริมาณสินคา้คงคลงั

ใหอ้ยู่ในระดบัที่เหมาะสม และไม่ใหมี้สินคา้คา้งในคลงันานเกินไปจนเป็นภาระแก่บรษัิท   

สินคา้ที่บริษัท  จาํหน่ายมีหลากหลายมากกว่า  รายการ ภายใตต้ราสินคา้ที่มีช่ือเสียงมากกว่า 60 ตรา

สินคา้ ซ่งในจาํนวนนี เป็นตราสินคา้ที่ในปัจจุบันบริษัท  ไดร้บัการแต่งตงัเป็นตัวแทนจาํหน่าย 45 ตราสินคา้ โดยเป็น

ตวัแทนจาํหน่ายสินคา้รายเดียว ( ole i i o ) ในประเท ไทยใหก้ับผูผ้ลิตจาํนวน 5 ตราสินคา้ ประกอบดว้ย ผูผ้ลิต

ในประเท สหรั อเมริกา 2 ตราสินคา้ ไดแ้ก่ o e  lec ic และ ei  ผูผ้ลิตในประเท เยอรมัน  ตราสินคา้ ไดแ้ก่ 

 ,   และ  e o  on eman  และผูผ้ลิตในประเท อื่นๆ ไดแ้ก่  (อังก ษ) 

 ( อลแลนด)์  (ญ่ีปุ่ น) ทงันี บรษัิท เป็นผูน้าํเขา้และจาํหน่ายสินคา้ในแตล่ะกลุม่สินคา้ ดงันี 

กลุ่มสินค้า           ผู้ผลิตสินค้า ประเท เจ้าของตราสินค้า 

   วาลว์และอปุกรณร์ะบบดบัเพลิง ไดแ้ก่ อปุกรณ์

ระบบท่อ ขอ้ต่อ ( oo e o plin )วาลว์ดบัเพลิง 

หวั ีดนาํอตัโนมตัิ ( oma ic p in le ) ชดุสาย

ีดดบัเพลิง สายดบัเพลิง เครื่องดบัเพลิงแบบแขวน 

( i e o e ac ) เครื ่องดบัเพลิงแบบหิว นํายา 

โ มดบัเพลิง อปุกรณโ์ มดบัเพลิง ระบบดบัเพลิง

อตัโนมตัิ ระบบตรวจจบัควนั ระบบดบัเพลิงดว้ย

กาซ ระบบกลอ้งตรวจจบัควนัและเปลวไ  เป็นตน้  

     สหรั อเมรกิา 

    สหรั อเมรกิา 

     ไอรแ์ลนด ์

    สหรั อเมรกิา 

    อิตาลี 
  

    สหราชอาณาจกัร 

  5-   จีน 

    สหรั อเมรกิา 

    สหรั อเมรกิา 

    เยอรมนั 

    เยอรมนั 

    มาเลเซีย 
 

    ไตห้วนั 

    สหรั อเมรกิา 

   วาลว์และอปุกรณร์ะบบสขุาภิบาลและปรบัอากา  

ไดแ้ก่ วาลว์ประตูนาํ ( a e al e)  วาลว์ปีกผีเสือ 

( e l  al e)  วาล์วกันนําย้อนกลับ ( ec  

al e) วาลว์ระบายอากา ออกจากระบบนาํ ( i  

en ) เป็นตน้ ตวักรองฝุ่ นผงในระบบนาํ ( aine ) 

อปุกรณร์ะบบท่อ ขอ้ต่อ อปุกรณใ์ชว้ดัความดนัและ

อณุหภมิู เป็นตน้  

   สหรั อเมรกิา 

   สหรั อเมรกิา 

   สหรั อเมรกิา 
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กลุ่มสินค้า           ผู้ผลิตสินค้า ประเท เจ้าของตราสินค้า 

   วาล์วปรับปริมาณนํา ( alancin  al e)  วาล์ว

ควบคุมอุณหภูมิและปรับอัตราการไหลของนํา

อตัโนมติั ( ) 

   เยอรมนั 

   แผ่นกรองอากา อลูมิ เนียม ( l min m il e ) 

สาํหรบักรองส่ิงสกปรกและฝุ่ นละอองในอากา   

   

 

 เบลเย่ียม 

  อุปกรณ์ระบบทาํความเย็น ไดแ้ก่ ท่อทองแดง และ

ข้อต่อทองแดง นาํยาทาํความเย็น คอมเพรสเซอร ์

คอยลเ์ย็น อปุกรณค์วบคมุการละลายนาํแข็งอตัโนมติั 

อปุกรณป์ระหยดัพลงังาน อปุกรณค์วบคมุความดนั 

เป็นตน้ 

 

 

 

 

  

   เยอรมนั 

   เยอรมนั 

    เยอรมนั 

   เยอรมนั 

   ิ นแลนด ์

   เดนมารก์ 

 O&F  จีน 

   เยอรมนั 

    เยอรมนั 

   จีน 

    ไตห้วนั 

   เกาหลีใต ้

  ไทย 

   สหรั อเมรกิา 

   อุปกรณ์การพิมพ์ดิจิทัลสาํหรบัระบบบรรจุภัณ  ์

ไดแ้ก่ เครื่องพิมพว์นัหมดอายุเครื่องพิมพข์อ้ความ

บนบรรจุภณั  ์เครื่องป้อนชินงาน สาํหรบัการพิมพ ์

 มิติ และสาํหรบัการพิมพล์าเบลสติคเกอรสี์พรอ้ม

ดว้ยอุปกรณ์การพิมพ ์และวัสดุสินเปลืองประเภท

ตา่งๆ เป็นตน้ 

 omino  องัก ษ 

 o o a   อลแลนด ์

    ญ่ีปุ่ น 

 MSSC  สหรั อเมรกิา 

 ni e  pe  สหรั อเมรกิา 

 n i ion   เยอรมนั 

 a e iali e  เบลเย่ียม  

นอกจากนี บริษัท  ได้พั นาตราสินค้าเป็นของตัวเอง จํานวน 7 ตราสินค้า โดยเป็นเจ้าของแบรนด์หรือ

เครื่องหมายการคา้ ไดแ้ก่ 

 เครื่องหมายการคา้   สาํหรบั จดัการขาย ออกแบบ ติดตงั และใหบ้ริการ อปุกรณร์ะบบดบัเพลิง ระบบ

ปรบัอากา  และสขุาภิบาล  จดัการขาย ประกอบ อุปกรณร์ะบบทาํความเย็นอุตสาหกรรม  จดัการขาย ติดตงั 

และใหบ้ริการ เครื่อง อปุกรณ ์อะไหล่ วสัดสิุนเปลือง สาํหรบัระบบการพิมพดิ์จิทลับนบรรจุภณั  ์หีบห่อ สลาก 

รวมถงการสรา้งแบบชินงานจากไ ลดิ์จิทลั 
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 เครื่องหมายการคา้ “  สาํหรบัผลิตภณั ว์าลว์และผลิตภณั ร์ะบบสขุาภิบาลและปรบัอากา  โดยการ

ว่าจ้างผู้ผลิตในประเท จีน และผลิตตามมาตร าน  an a  (ปัจจุบันได้รับการรบัรองมาตร าน  

เรยีบรอ้ยแลว้) 

 เครื่องหมายการคา้ “  สาํหรบัผลิตภัณ ส์าย ีดนาํดับเพลิง โดยการว่าจา้งผูผ้ลิตในประเท มาเลเซีย 

และผลิตตามมาตร าน  an a  

 เครื่องหมายการคา้ “  สาํหรบัผลิตภณั เ์ครื่องดบัเพลิงบรรจชุนิดผงเคมีแหง้ โดยการว่าจา้งผูผ้ลิต

ในประเท ไทย สินค้าได้รับการรบัรองมาตร านผลิตภัณ ์อุตสาหกรรม ( ) จากสาํนักงานมาตร าน

ผลิตภณั อ์ตุสาหกรรม 

 เครื่องหมายการคา้ l e ce สาํหรบัผลิตภณั อ์ปุกรณท์าํความเย็นโดยการว่าจา้งผูผ้ลิตในประเท จีน  และ

ผลิตตามมาตร าน me ican ocie  o  e in  an  a e ial  ( ) 

 เครื่องหมายการคา้ oppa  สาํหรบัผลิตภณั ท์่อทองแดง โดยการว่าจา้งผูผ้ลิตในประเท จีน และผลิตตาม

มาตร าน me ican ocie  o  e in  an  a e ial  ( ) 

 เครื่องหมายการคา้  สาํหรบัผลิตภัณ น์าํยาแอร ์โดยการว่าจา้งผูผ้ลิตในประเท จีน สินคา้ไดร้บัการ

รบัรองมาตร านผลิตภณั อ์ตุสาหกรรม ( ) จากสาํนกังานมาตร านผลิตภณั อ์ตุสาหกรรม 

 บริษัท  คดัเลือกผูผ้ลิตเพื่อว่าจา้งผลิตสินคา้สาํหรบัตราสินคา้ของบริษัท  โดยพิจารณาจากความสามารถของ

ผูผ้ลิตและความสามารถของโรงงาน ซ่งในแต่ละตราสินคา้ บรษัิท  ใชผู้ผ้ลิตรายเดียวที่ติดตอ่คา้ขายมาเป็นเวลานาน โดย

เป็นการว่าจา้งผลิตเป็นคราวๆ ไป  ไม่มีการทาํสญัญาว่าจา้งผลิตระยะยาว ซ่งที่ผ่านมาการจาํหน่ายสินคา้ในตราสินคา้ของ

บริษัท  เป็นสดัส่วนที่นอ้ยเม่ือเทียบกับสินคา้ที่นาํเขา้จากผูผ้ลิตในต่างประเท  หรือมีสดัส่วนยอดขายในปี 2561 และปี 

2562 รอ้ยละ 5.40 และรอ้ยละ 5.10  ของยอดขายรวม 

 ทังนี ในปี 2561 และปี 2562 บริษัท  ไม่มียอดสั่งซือสินคา้จากผูผ้ลิตรายใดรายหน่ง เกินกว่ารอ้ยละ  ของ

มลูคา่การสั่งซือรวม  

2.3.8 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  

- ไม่มี - 

2.3.9 งานที่ ัง ม่ ด้ส่งมอบ 

ณ วนัที่ 3   ธันวาคม   บริษัท  มีงานที่ยังไม่ไดส้่งมอบ รวมมูลค่าประมาณ 359.83 ลา้นบาท ซ่งเป็นงาน

ติดตงัระบบดบัเพลิงดว้ยกาซ ระบบดบัเพลิงโรงไ ้า งานติดตงัระบบหวักระจายนาํดบัเพลิง ( p in le ) ระบบโ มดบัเพลิง 

และระบบปิโตรเคมี มูลค่าประมาณ  ลา้นบาท และมูลค่าของสินคา้ในส่วนของการจาํหน่ายผลิตภณั ร์ะบบดบัเพลิง 

ระบบปรบัอากา  มูลค่าประมาณ 113 ลา้นบาท  ผลิตภัณ ์ระบบทาํความเย็น มูลค่าประมาณ 38.36 ลา้นบาท และ

ผลิตภณั ร์ะบบการพิมพดิ์จิทลั มลูคา่ประมาณ 38.47 ลา้นบาท ที่ไดร้บัใบสั่งซือและรอสง่มอบในช่วงปี 2563 
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3. ปัจจั ความเสี่ ง 

บริษัท  มีความมุ่งมั่นในการพั นาการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ดว้ยความตระหนกัถงภาวะความ

เสี่ยงที่ซบัซอ้นและรุนแรงขนของการดาํเนินธุรกิจ ทังจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกของ

บริษัท  การที่บริษัท  จะดาํเนินธุรกิจใหเ้จริญเติบโตไดอ้ย่างมั่นคงในระยะยาวนัน  จาํเป็นตอ้งสรา้งพืน านการ

บริหารความเสี่ยงที่ดี เพียงพอที่จะป้องกันและลดผลกระทบของความเสี่ยง อนัเกิดขนไดจ้ากปัจจยัผนัแปรต่างๆ  

บริษัท  จงจดัทาํแบบประเมินและควบคุมความเสี่ยงดว้ยตนเอง ( i   on ol el - e men   ) โดยมี

การประเมิน ระบปัุจจยัความเส่ียง และวิเคราะหค์วามเส่ียงที่สาํคญั รวมถงกาํหนดมาตรการรองรบัและปอ้งกนัความเส่ียง 

โดยมีผูร้บัผิดชอบตามสายงานที่สงักดั  อีกทงัใชด้ชันีชีวดัความเส่ียง เพื่อติดตามประเมินผลการบรหิารความเส่ียง เพื่อให้

การดาํเนินงานของบรษัิท  บรรลเุป้าหมายและประสบผลสาํเรจ็ตามทิ ทางที่กาํหนดไว ้ โดยมีความเส่ียงในการประกอบ

ธุรกิจและความเส่ียงอื่นๆ ที่สาํคญั ดงันี  

3.1 ความเส่ี งเกี่ วกับการประกอบธุรกิจ 

3.1.1 ความเส่ี งจากอตัราแลกเปล่ี น  

สินคา้ที่บรษัิท  จาํหน่ายใหล้กูคา้ส่วนใหญ่เป็นสินคา้ที่นาํเขา้จากต่างประเท  ยอดสั่งซือสินคา้จากต่างประเท  

ในปี  และ ปี  คิดเป็นรอ้ยละ  และรอ้ยละ  ของยอดการสั่งซือรวม ตามลาํดบั การเสนอซือและการ

ชาํระเงินคา่ซือสินคา้สว่นใหญ่ใชส้กลุเงินดอลลารส์หรั อเมรกิา ปอนดส์เตอรลิ์ง และยโูร รวมกนัคิดเป็นรอ้ยละ  และ

รอ้ยละ 98  ของยอดค่าซือสินคา้ต่างประเท ตามลาํดบั ในขณะที่การจาํหน่ายสินคา้ส่วนใหญ่จาํหน่ายภายในประเท

เป็นสกุลเงินบาท ซ่งในบางครงับริษัท  ไม่สามารถปรบัราคาสินคา้ใหส้อดคลอ้งกับตน้ทุนสินคา้ที่เพิ่มขนไดท้นัที ดงันัน 

บรษัิท  จงอาจไดร้บัผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน ซ่งจะส่งผลกระทบต่อตน้ทนุสินคา้และกาํไรขนัตน้

ของบรษัิท  ได ้อย่างไรก็ตาม มีขอ้ตกลงสาํหรบัลกูคา้บางรายใหช้าํระราคาเป็นเงินสกลุ   และ GBP 

 กาํหนดใหบ้รษัิท  จะตอ้งดาํเนินการเปิดวงเงินซือขายเงินตราต่างประเท ล่วงหนา้กบัสถาบนัการเงินเพื่อป้องกัน

ความเส่ียงดงักล่าว ซ่งเป็นวงเงินที่สามารถครอบคลมุยอดสั่งซือสินคา้จากต่างประเท เกือบทงัหมดโดยบริษัทจะ

พิจารณาซือเงินตราต่างประเท ล่วงหน้าตามยอดในใบแจง้หนีการซือสินคา้ในแต่ละรอบการสั่งซือ นอกจากนี 

บริษัท  ไดเ้ปิดบญัชีเงินฝากสกุลเงินต่างประเท ในสกุลเงิน     และ  เพื่อใชร้บัชาํระเงิน

จากลกูคา้กรณีเป็นสกลุเงินตราตา่งประเท  และเป็นการลดความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนอีกทางหน่ง 

 ติดตามแนวโนม้การเปล่ียนแปลงของค่าเงินอย่างต่อเน่ืองเพื่อสามารถติดตาม ประเมินและบริหารความเส่ียง

จากอตัราแลกเปล่ียนไดอ้ย่างใกลช้ิด 

ในปี  และ ปี  บริษัท  ซือเงินตราต่างประเท ล่วงหนา้ จาํนวน  ลา้นบาท และ  ลา้น

บาทตามลาํดบั คิดเป็นรอ้ยละ  และรอ้ยละ  ของยอดการสั่งซือสินคา้จากต่างประเท  ดว้ยการติดตามความ

เคล่ือนไหวของอตัราแลกเปล่ียนอย่างสมํ่าเสมอทาํใหบ้รษัิท  ไดร้บัผลกระทบจากความเส่ียงดงักล่าวไม่มากนกั ดงัจะเห็น

ไดจ้ากผลการบรหิารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ในปี  และ ปี  มีกาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนเท่ากับ  

ลา้นบาท และ  ลา้นบาท ตามลาํดบั บรษัิท  ประเมินการควบคมุความเส่ียงนีอยู่ในระดบัที่น่าพอใจ 

นอกจากนี หากอตัราแลกเปล่ียนมีการเปล่ียนแปลงจนมีผลทาํใหต้น้ทนุสินคา้ของบรษัิท  เพิ่มขนมาก บรษัิท  จะ

ทาํการปรบัราคาสินคา้ไปตามสภาพตลาดโดยแจง้ใหลู้กคา้ทราบล่วงหน้า และบริษัท  มีสต็อคสินคา้จาํนวนหน่ง ซ่ง

สามารถรองรบังานจาํหน่ายสินคา้ล่วงหนา้ ทาํใหค้วามผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนไม่ส่งผลกระทบต่อรายไดแ้ละตน้ทุน

ของบรษัิท  อย่างมีนยัสาํคญั 
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3.1.2 ความเส่ี งจากการสูญเสี การเปนตัวแทนจาํ น่า สินค้า  

บริษัท  เป็นผูจ้าํหน่ายผลิตภัณ ว์าลว์และอุปกรณ์ระบบดบัเพลิง ระบบสุขาภิบาลและปรบัอากา  ระบบทาํ

ความเย็น และระบบการพิมพดิ์จิทัล ที่มีสินคา้หลากหลายรายการ โดยบริษัท  เป็นตัวแทนจาํหน่ายสินคา้ที่มีช่ือเสียง

ระดบัโลก  ซ่งตราสินคา้ที่มียอดขายสงูสดุ  อนัดบัแรก  คิดเป็นประมาณรอ้ยละ  และรอ้ยละ  ของยอดขายรวม

ในปี  และปี  ตามลาํดบั ดงันนั หากบรษัิท  สญูเสียการเป็นตวัแทนจาํหน่ายผลิตภณั ใ์นตราสินคา้ที่สาํคญัไป 

อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบตอ่ยอดขายของบรษัิท  ได ้

การไดร้บัแต่งตังเป็นตัวแทนจาํหน่ายตราสินคา้เป็นปัจจัยสาํคัญสาํหรบัธุรกิจของบริษัท  ซ่งการเป็นตัวแทน

จาํหน่ายสินคา้ใหก้บัคู่คา้มีทงัลกัษณะที่กาํหนดอายขุองการเป็นตวัแทนและไม่มีกาํหนดอายขุองการเป็นตวัแทน โดยส่วน

ใหญ่บริษัท  ไม่ไดท้าํสญัญาเป็นตวัแทนจาํหน่ายอย่างเป็นทางการกบับรษัิทเจา้ของตราสินคา้ ดงันนั บริษัท  อาจมีความ

เส่ียงจากการเป็นตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ในกรณีดงักล่าว โดยหากบริษัท  ถูกยกเลิกการเป็นตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ใหแ้ก่

เจา้ของตราสินคา้ หรือหากบริษัท  ถกูยกเลิกสญัญาไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆ เช่น บริษัทคู่คา้มีการควบรวมกิจการกบับรษัิทอื่น 

หรือมีการเลิกกิจการคู่คา้ เป็นตน้ อาจสง่ผลกระทบต่อยอดขายของบรษัิท  ได ้ซ่งตงัแต่ปี  เป็นตน้มา บรษัิท  ไม่มีการ

สูญเสียตราสินคา้ที่ไดร้บัการแต่งตังเป็นตัวแทนจาํหน่าย อย่างไรก็ตาม จากประสบการณ์ในการดาํเนินธุรกิจ การรกัษา

ความสมัพนัธท์ี่ดีกบับริษัทเจา้ของตราสินคา้ที่มี มายาวนาน และบริษัท  มีตราสินคา้ที่จดัจาํหน่ายมากกว่า  ตราสินคา้ 

ทังยังใหบ้ริการและสรา้งความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกคา้จนเป็นที่ยอมรบั อีกทังมี านลูกคา้ที่กวา้งขวางมากกว่า 5,  ราย 

บริษัท  จงมั่นใจว่า หากบริษัท  สูญเสียการเป็นตัวแทนจําหน่ายสินค้าในตราสินค้าใดสินค้าหน่งไป บริษัท  ก็มี

ความสามารถในการหาผลิตภณั ต์ราสินคา้อื่น เขา้มาทดแทนเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตลาดได ้ เน่ืองจากบรษัิท  

มีเป้าหมายในการคัดสรรสินคา้คุณภาพดีและเป็นสินคา้ที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ในปี  บริษัทไดร้บัการ

แต่งตังใหเ้ป็นตัวแทนจาํหน่ายผลิตภัณ เ์พิ่มอีก  ตราสินคา้ อีกทังบริษัท  มีการพั นาตราสินคา้ภายใตเ้ครื่องหมาย

การคา้ของบรษัิท  ในบางผลิตภณั เ์องเพื่อลดความเส่ียงดงักลา่วดว้ย 

นอกจากนี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บรษัิท  สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการคา้ตามที่ตกลง และไดร้บัความ

ไวว้างใจจากบรษัิทเจา้ของตราสินคา้ใหเ้ป็นตวัแทนจาํหน่ายสินคา้มาโดยตลอด  ดงัจะเห็นไดจ้ากการที่บรษัิท  มียอดขาย

ที่เติบโตขนเป็นลาํดบั ประกอบกบัการที่บริษัท  มีช่องทางการจาํหน่ายที่มีประสิทธิภาพ มีทีมงานขายที่เขม้แข็ง สินคา้ที่

บรษัิท  เป็นตวัแทนจาํหน่ายสามารถสรา้งยอดขายใหเ้ติบโตอย่างต่อเน่ือง บรษัิท  จงเช่ือมั่นว่าบรษัิทเจา้ของตราสินคา้จะ

ยงัคงมอบหมายใหบ้รษัิท  เป็นตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ต่างๆ อย่างต่อเน่ืองต่อไปในอนาคต จงจดัเป็นความเส่ียงในระดบั  

บรษัิท  ประเมินการควบคมุความเส่ียงนีอยู่ในระดบัที่น่าพอใจ 

3.1.3 ความเส่ี งจากการทีบ่ริ ัทเจา้ของตราสินค้าอาจเข้ามาทาํตลาดเอง 

กรณีที่เจา้ของตราสินคา้จากต่างประเท มีความประสงคจ์ะเขา้มาดาํเนินธุรกิจในประเท ไทยโดยไม่ผ่าน บรษัิท  

ซ่งจะทาํใหบ้ริษัท  มีความเส่ียงในการสญูเสียความเป็นตวัแทนจาํหน่ายตราสินคา้นนัๆ ได ้และอาจตอ้งมีการแข่งขนักับ

บรษัิทเจา้ของตราสินคา้ดงักล่าว  

อย่างไรก็ตาม บริษัท  เช่ือมั่นว่า ความเส่ียงดงักล่าวมีโอกาสเกิดขนนอ้ย เน่ืองจากความไม่คุม้ค่าในการลงทุน

เขา้มาจาํหน่ายสินคา้เอง อีกทงัการจาํหน่ายผลิตภณั ใ์นระบบวิ วกรรมอาคาร ไดแ้ก่ ระบบดบัเพลิง ระบบปรบัอากา  

ระบบสขุาภิบาล ระบบความเย็น รวมทงัระบบการพิมพดิ์จิทลัตอ้งมีความหลากหลายและตอ้งสามารถตอบสนองความพง

พอใจของลกูคา้ไดอ้ย่างครบวงจร ลกูคา้จะคาํนงถง ความสะดวกในการสั่งซอืสินคา้จาก ผูจ้าํหน่ายที่มีสินคา้ใหค้รบตามที่

ตอ้งการ ซ่งจากที่ผ่านมาเคยมีผูผ้ลิตสินคา้จากต่างประเท บางรายใหบ้รษัิทในเครือเขา้มาดาํเนินธุรกิจโดยตรงแทน แต่ก็
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สว่นท่ี  ( ) ปัจจยัความเสี่ยง หนา้ 42 

ไม่ประสบความสาํเรจ็และเลือกกลบัไปจาํหน่ายผ่านตวัแทนเหมือนเดิม บริษัท  ประเมินการควบคุมความเส่ียงนีอยู่ใน

ระดบัที่น่าพอใจ 

3.1.4  ความเส่ี งจากอัตรากาํลังคนและความสามารถของบุคลากร ม่เ ี ง อต่อความต้องการทางธุรกิจ 

 บริษัท  ตระหนักถงความเพียงพอของอัตรากาํลังคนซ่งสอดคลอ้งกับการขยายงานตามกลยุทธ์ บริษัท  มี

มาตรการจดัการความเส่ียงดงักลา่ว ดงันี 

 มีการทบทวนโครงสรา้งองคก์รและวิเคราะหแ์ผนความตอ้งการอตัรากาํลงัคน 

 ดาํเนินการตามกระบวนการ สรรหา โดยคดัเลือกและเพิ่มช่องทางการสรรหาที่มีประสิทธิภาพ 

 จดัทาํแผนพั นาบุคลากรใหส้อดคลอ้งกับการเติบโตของธุรกิจ มีการประชุมปรกษาหารือระหว่างผูบ้ริหาร 

เพื่อพิจารณาผูสื้บทอดตาํแหน่งงาน  รวมถงกระตุน้ใหพ้นกังานที่มีความสามารถเล็งเห็นเป้าหมายและการ

เติบโตในอนาคตที่ชดัเจน และเรง่พั นาตนเองอย่างตอ่เน่ือง 

 รกัษาบคุลากร ผ่านกิจกรรมที่สง่เสรมิความสมัพนัธท์ี่ดีระหวา่งพนกังานกบับรษัิท  เช่น การเตรยีมความพรอ้ม

และสรา้งความมั่นใจของพนกังานใหม่ กิจกรรมท่องเที่ยวประจาํปี งานปีใหม่ amil  a  และกี าสี รวมถงมี

การสาํรวจความผูกพนั ความสขุ และความพงพอใจของพนกังานที่มีต่อการทาํงาน เป็นประจาํทุกปี  เพื่อนาํ

ผลสาํรวจและขอ้เสนอแนะตา่งๆ มาปรบัปรุงกระบวนการและสภาพแวดลอ้มการทาํงานใหดี้ย่ิงขน 

โดยปี  ผลประเมินที่ได ้เท่ากับรอ้ยละ 74.47 เทียบกับปี 256  เท่ากับรอ้ยละ  เพิ่มขนจากปี 256  รอ้ยละ 

9.51 บริษัท  ได้ทาํการวิเคราะห์คะแนนและข้อเสนอแนะในอันดับต้นๆ ยังคงเป็นปัญหาการส่ือสารภายใน ภาวะผู้นาํ 

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน รวมถงส่ิงอาํนวยความสะดวก ซง่บรษัิท  ไดม้อบหมายใหฝ่้ายที่เก่ียวขอ้งนาํไปทาํแผนการแกไ้ข

ในปี   

 ในปี 2562 บริษัท  มีอตัราการลาออกของพนกังานเพิ่มขนจากรอ้ยละ 9.7 ในปี 2561 เป็นรอ้ยละ 14.86 และมี

อัตราการสรรหาพนักงานเขา้บรรจุในตาํแหน่งที่ว่าง คิดเป็นรอ้ยละ  ซ่งตํ่ากว่าเป้าหมายที่กาํหนด  สืบเน่ืองจาก

ตาํแหน่งที่สรรหานนัเป็นตาํแหน่งสายงานขาย ประกอบกบัสายงานที่รบัสมคัรนนั เป็นสินคา้เก่ียวกบัเทคโนโลยีดิจิทลั ทาํ

ใหห้าผูส้มัครที่มีคุณสมบติัตรงตามที่ตอ้งการค่อนขา้งยาก อย่างไรก็ดี บริษัท  ทาํการทบทวนคุณสมบติั และโครงสรา้ง

คา่ตอบแทนโดยเปรยีบเทียบกบัคา่ตอบแทนในตลาดแรงงาน ของบรษัิท  ในระดบัเดียวกนั 

 บรษัิท  ประเมินวา่ผลการควบคมุความเส่ียงอยู่ในระดบัควบคมุไดใ้นระดบัหน่ง แต่ยงัไม่เป็นที่พอใจ  อย่างไรก็ตาม 

บรษัิท  ใหค้วามสาํคญักบัการเรง่ดาํเนินการตามแผน  a e  lan ในปี  

3.1.5 ความเส่ี งจากการด้อ ค่าของค่าความนิ ม  

บริษัท  บนัทกค่าความนิยมจากมลูค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนเพื่อซือและรบัโอนกิจการทงัหมดของบรษัิท ชิล

แมทช ์จาํกดัและบริษัทย่อย ซ่งมีมลูค่าสงูกว่ามลูค่ายติุธรรมของสินทรพัยส์ทุธิ ( e  e ) ของบริษัท ชิลแมทช ์จาํกดั

และบริษัทย่อย ณ วนัที่ออกหุน้สามญัเพิ่มทนุเพื่อตอบแทนการรบัโอนกิจการทังหมด โดยฝ่ายบริหารของบริษัท จะทาํ

การทดสอบการดอ้ยค่าเป็นประจาํทกุปี และตงัค่าเผ่ือการดอ้ยค่า (ถา้มี) ดงันันบริษัท  อาจจะมีความเสี่ยงหากผูส้อบ

บญัชีไดพ้ิจารณาแลว้ว่าค่าความนิยมนีควรจะตอ้งมีการดอ้ยค่า ซ่งการดอ้ยค่าดงักล่าวจะมีผลกระทบต่องบกาํไร

ขาดทนุของบริษัท  ในดา้นของกาํไรสทุธิ ส่วนของเจา้ของ และอตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของเจา้ของ 
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สว่นท่ี  ( ) ปัจจยัความเสี่ยง หนา้  

ฝ่ายบรหิารไดท้ดสอบการดอ้ยคา่ของคา่ความนิยม ซ่งประกอบไปดว้ย หน่วยธุรกิจของผลิตภณั ร์ะบบทาํความเย็น 

และผลิตภณั ร์ะบบพิมพดิ์จิทลั โดยจดัทาํประมาณการกระแสเงินสดอิสระที่คาดว่าจะไดร้บัในอนาคต บางครงัเรียกว่า 

”มูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืน หรือ eali a le al e  ของทัง  หน่วยธุรกิจ อันประกอบไปดว้ย ประมาณการยอดขาย  

ตน้ทุนขาย  ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร (ไม่รวมค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจาํหน่าย)   ภาษีเงินได้  งบประมาณการ

ลงทุน, ตลอดจนการเปล่ียนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน อันไดแ้ก่ ลูกหนีการคา้ สินคา้คงเหลือ และ เจา้หนีการคา้ เม่ือได้

กระแสเงินสดอิสระในแต่ละปีก็คาํนวณเป็นมูลค่าปัจจุบนัดว้ยอัตราคิดลดที่อา้งอิงกับอัตราก่อนภาษีที่สะทอ้นถงความ

เส่ียงที่เป็นลกัษณะเ พาะของบรษัิท  ในภาพรวม ตามหลกัเกณ ม์ลูคา่จากการใช ้( al e in e) 

 ฝ่ายบริหารคาํนวณกระแสเงินสดอิสระโดยอา้งอิงกับประมาณการทางธุรกิจที่สมเหตุสมผล มีความเป็นไปได ้

และ เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซ่งมูลค่าดังกล่าวมากกว่ามูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมและความสัมพันธก์ับ

ลกูคา้อนัไดม้าจากการซือและรบัโอนกิจการทงัหมดจากบรษัิท ชิลแมทช ์จาํกดั และบรษัิท คิว ท ูเอส จาํกดั ซ่งเป็นบริษัท

ย่อยภายใตก้ระบวนการโอนกิจการทงัหมด จงถือไดว้่าความความนิยมและค่าสมัพันธข์องลูกคา้ ณ วนัที่  ธันวาคม 

2562 ไม่ดอ้ยค่า ทงันีเป็นไปตามขอ้กาํหนดของมาตร านการรายงานทางการเงินและผ่านการสอบทานจากผูส้อบบญัชี

รบัอนญุาตแลว้ 

3.1.6 ความเส่ี งจากการทุจรติคอรรัป ั่น 

 บริษัท  เป็นผูจ้าํหน่ายผลิตภัณ ว์าลว์และอุปกรณ์ระบบดบัเพลิง ระบบสุขาภิบาลและปรบัอากา  ระบบทาํ

ความเย็น และระบบการพิมพดิ์จิทลั  ซ่งนาํเขา้จากต่างประเท  รวมถงจดัจาํหน่ายใหแ้ก่บรษัิทเอกชน หน่วยงานราชการ 

ซง่อาจเกิดการทจุรติคอรร์ปัชั่นในกระบวนการในกรณีบรษัิท  ปฏิบติัไม่ถกูตอ้งตามขนัตอน อาทิ การนาํเขา้สินคา้ การเดิน

พิธีการ ลุกากร การเสนองานประมลู รวมถงการเสนองานโครงการที่มีมลูคา่สงู  รวมถงกระบวนการภายในซง่อาจเกิดจาก

การละเลยไม่ปฏิบติัตามระเบียบวิธีปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังาน  อาทิ การจัดซือจดัจา้ง การควบคุมสินคา้หรือทรพัยสิ์น 

การเบิกจ่ายคา่ใชจ่้ายตา่ง ๆ  โดยรูปแบบการทจุรติคอรร์ปัชั่นอาจเกิดจาก การจ่ายเงินค่าอาํนวยความสะดวก การจ่ายเงิน

หรอืถกูเรยีกรบัเงินจากเจา้หนา้ที่ร ั   การเบิกจ่ายคา่ใชจ้่ายที่ไม่เหมาะสม หรอื การบนัทกบญัชีไม่ถกูตอ้ง 

 บรษัิท  ไดจ้ดัตงัคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง เพื่อประเมิน วิเคราะห ์และกาํหนดมาตรการในการบรหิาร

ความเส่ียงของการดาํเนินธุรกิจ รวมถงป้องกันและติดตามความเส่ียงจากการทุจริตคอรร์ปัชั่น ทงัในระดบั

องคก์ร และระดบัปฏิบติัการ  จดัใหมี้ระบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบจากผูต้รวจสอบภายนอกที่

มีประสิทธิภาพ รวมถงมีการตรวจติดตามคณุภาพภายในตามมาตร านคณุภาพ   

 บรษัิท  ไดร้บัการรรบัรองเป็นสมาชิกโครงการแนวรว่มปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทจุรติ ( ) 

เม่ือวนัที่ 5 พ จิกายน  2561  เพื่อแสดงถงความมุ่งมั่นในการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่นทกุรูปแบบ รวมถง

ไดจ้ดัทาํนโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่นและแนวทางปฏิบติั ส่ือสารแก่ผูบ้รหิารและพนกังานทกุระดบัให้

สามารถเข้าถงผ่านทางส่ือวีดีทัรวมถงผู้มีส่วนได้เสีย ที่ เก่ียวข้อง รบัทราบในช่องทางที่กาํหนด  และให้

รายงานผลแก่คณะกรรมการบรษัิทเป็นรายไตรมาส 

 จดัใหมี้ช่องทางการรอ้งเรยีน และการแจง้เบาะแส 

บรษัิท  ประเมินการควบคมุความเส่ียงนีอยู่ในระดบัที่น่าพอใจ 
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สว่นท่ี  ( ) ทรพัยส์ินท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ  หนา้  

4. ทรั สินที่ ้ นการประกอบธุรกิจ 

ทรพัยสิ์นที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจของบรษัิท  มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี 

4.1 สินทรั ถาวรที่ ้ นการประกอบธุรกิจ  

ตาราง 4.1    รา ละเอี ดอสัง าริมทรั เ อ่การลงทุนของบริ ัท  ที่ ้ นการประกอบธุรกิจทีส่าํคัญ  สรุปไดด้งันี

ประเ ท  ลัก ะทรั สิน 
มูลค่าตามบัญ ีสุทธิ 

วันที ่31 ธันวาคม 2562 (ล้านบาท) 
ลัก ะกรรมสิทธิ าระผูก ัน 

1. ที่ดิน 172.65 เป็นเจา้ของ ไม่มี 

2. อาคารและส่ิงปลกูสรา้ง  เป็นเจา้ของ ไม่มี 

3. สว่นปรบัปรุงอาคารและส่ิงปลกูสรา้ง 2.39 เป็นเจา้ของ ไม่มี 

 เครื่องมือและอปุกรณ ์ 0.75 เป็นเจา้ของ ไม่มี 

รวม 229.97   

ตาราง 4.2    รา ละเอี ดสินทรั ถาวรของบริ ัท  ที่ ้ นการประกอบธุรกิจทีส่าํคัญ  สรุปไดด้งันี  

ประเ ท  ลัก ะทรั สิน 
มูลค่าตามบัญ ีสุทธิ 

วันที ่31 ธันวาคม 2562 (ล้านบาท) 
ลัก ะกรรมสิทธิ าระผูก ัน 

1. เครื่องมือและอปุกรณ ์ 2.03 เป็นเจา้ของ ไม่มี 

2. เครื่องตกแตง่และอปุกรณส์าํนกังาน 5.70 เป็นเจา้ของ ไม่มี 

3. ยานพาหนะ 11.97 เป็นเจา้ของ ไม่มี 

 สินทรพัยเ์พื่อเช่าและสาธิต 10.97 เป็นเจา้ของ ไม่มี 

รวม 30.67   
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สว่นท่ี  ( ) ทรพัยส์ินท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ  หนา้  

4.2 สินทรั ม่มีตัวตน 

รายละเอียดสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัที่ 3  ธนัวาคม 2562 สรุปไดด้งันี 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ซง่มีมลูคา่สทุธิตามบญัชี จาํนวน  ลา้นบาท โดยมีการตดัจาํหนา่ยดว้ยวิธีเสน้ตรงตามอายกุารใชง้านของสินทรพัยจ์าํนวน 5-  ปี 

 คา่ความนิยม มลูคา่รวม  ลา้นบาท 

 ความสมัพนัธก์บัลกูคา้สทุธิ มลูคา่รวม  ลา้นบาท โดยมีการตดัจาํหน่ายดว้ยวิธีเสน้ตรงตามอายกุารใชง้านของสินทรพัยจ์าํนวน  ปี 

4.3 สัญญาทีส่าํคัญของบริ ัท  

4.3.1 สัญญาเ ่า นทีท่ีต่ังสาํนักงาน ญ่ 

บรษัิท  ทาํสญัญาเช่าพืนที่อาคารเพื่อใชเ้ป็นที่ตงัสาํนกังานใหญ่ โดยทาํสญัญาเช่ากบับคุคลที่เก่ียวขอ้งกนักบับรษัิท  โดยมีรายละเอียดของสญัญาเช่า ดงันี 

ตาราง 4.3   สัญญาเ ่า นทีท่ีต่ังสาํนักงาน ญ่ของบริ ัท  

ลาํดับ คู่สัญญา 
สถานทีเ่ ่า ระ ะเวลาการเ ่า 1/ 

นที ่(ตร.ม.) 
เลขที ่ ัน ถนน  แขวง  เขต  จัง วัด อา ุสัญญาเ ่า วันเริ่มสัญญา วันสินสุดสัญญา 

1. ผูใ้หเ้ช่า   บรษัิท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จาํกดั  

ผูเ้ช่า   บรษัิท  

19/7-  1-  อารซ์ีเอ บลอ็คเอ ถนนพระราม 9 ซอย  

แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กทม  

 ปี  เดือน  ม ค  2560  พ ย  2562  

2. ผูใ้หเ้ช่า   บรษัิท นารายณร์ว่มพิพั นจ์าํกดั  

ผูเ้ช่า   บรษัิท  

19/7-  1-  อารซ์ีเอ บลอ็คเอ ถนนพระราม 9 ซอย  

แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กทม  

6 เดือน  ธ ค  2562  เม ย  2563  

3. ผูใ้หเ้ช่า   บรษัิท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จาํกดั  

ผูเ้ช่า   บรษัิท  

19/17-22  -  อารซ์ีเอ บลอ็คเอ ถนนพระราม  ซอย  

แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กทม  

 ปี  เดือน  ม ค  2560  มิ.ย  2563 1,379.72 

    

 ผูใ้หเ้ช่า   นายเจน ชาญณรงค ์

ผูเ้ช่า   บรษัิท  

19/6 1 - 3 อาร์ซี เอ บล็อคเอ ถนนพระราม  ซอย  

แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กทม  

 ปี  เดือน  ม ค  2560  มิ.ย  2563 195 

มา เ ต ุ:  1/ เม่ือสญัญาสินสดุลง บรษัิท  หรือผูเ้ช่ามีสิทธิขอเช่าทรพัยสิ์นตามสญัญาไดอี้ก ซ่งผูใ้หเ้ช่ายินยอมใหต้อ่อายสุญัญาเช่า โดยผูเ้ช่าตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรใหผู้ใ้หเ้ช่าทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า  เดือนก่อนท่ีสญัญาเช่าจะครบกาํหนด ซง่อตัรา

คา่เช่าของสญัญาเช่าท่ีมีการต่ออาย ุอาจปรบัขนหรอืลงตามแต่คูส่ญัญาจะตกลงกนั 

 

 



บรษัิท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จาํกดั (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจาํปี 2562) 
 

สว่นท่ี  ( ) ทรพัยส์ินท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ  หนา้  

4.3.2 สัญญาเ ่าและ เ้ ่าอาคารคลังสินค้า 

ตาราง 4.4  รา ละเอี ดสัญญาเ ่าและ เ้ ่าอาคารคลังสินค้า 

ลาํดับ คู่สัญญา สถานทีเ่ ่า 
ระ ะเวลาการเ ่า 

นที ่(ตร.ม.) 
อา ุสัญญาเ ่า วันเริ่มสัญญา วันสินสุดสัญญา

1. ผูใ้หเ้ช่า : บรษัิท พระบรบิาล จาํกดั 

ผูเ้ช่า  : บรษัิท  

อาคารคลงัสินคา้และชนัเก็บสินคา้  

เลขที่  ซอย นูยว์ิจยั  แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กทม  

1  ปี 1/  ส ค  2561  ธ ค  2562 1,760 

2. ผูใ้หเ้ช่า : บรษัิท พระบรบิาล จาํกดั 

ผูเ้ช่า  : บรษัิท  

อาคารคลงัสินคา้และชนัเก็บสินคา้  

เลขที่ 509 ซอย นูยว์ิจยั  แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กทม  

1.  ปี 1/   ส ค  2561 31 ธ ค  2562 722 

3. ผูใ้หเ้ช่า : บรษัิท พระบรบิาล จาํกดั 

ผูเ้ช่า  : บรษัิท  

อาคารคลงัสินคา้และชนัเก็บสินคา้  

เลขที่  ซอย นูยว์ิจยั  แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กทม  

 ปี 1/  ม ค  2563  ธ ค  2565 1,760 

 ผูใ้หเ้ช่า : บรษัิท พระบรบิาล จาํกดั 

ผูเ้ช่า  : บรษัิท  

อาคารคลงัสินคา้และชนัเก็บสินคา้  

เลขที่ 509 ซอย นูยว์ิจยั  แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กทม  

 ปี 1/  ม ค  2563  ธ ค  2565 722 

5. ผูใ้หเ้ช่า : บรษัิท ภทัร ทธิ  จาํกดั 

ผูเ้ช่า : บรษัิท  

โกดงัสินคา้  

เลขที่  หมู่  ถ ลาํลกูกา ต ลาํลกูกา อ ลาํลกูกา จ ปทมุธานี 

5 ปี 2/ 23 ส ค  2561 23 ส ค  2566  

6. ผูใ้หเ้ช่า : บรษัิท ซมัโก เซอรว์ิส จาํกดั 

ผูเ้ช่า  : บรษัิท  

อาคารคลงัสินคา้และชนัเก็บสินคา้  

เลขที่  ( )     ( ) และ  ( ) ซอยมอเตอรเ์วย ์9 แขวงทับชา้ง 

เขตสะพานสงู กทม   

 ปี 3/  เม ย  2560  มี ค  2563 360 

1.7 ปี 3/ 1 ต ค   31 พ.ค. 2562  

3 ปี 3/ 1 มิ.ย  2562 31 พ.ค. 2565  

 ปี 3/ 1 ส ค  2560 31 พ ค  2562 720 

   3 ปี 3/ 1 มิ.ย  2562 31 พ.ค. 2565 720 

   3 ปี 3/ 1 มิ ย  2559 31 พ ค  2562 300 

   3 ปี 3/ 1 มิ ย  2562 31 พ ค  2565 300 

9. ผูใ้หเ้ช่า : บรษัิท  

ผูเ้ช่า  : บรษัิท โบลโลเร ่โลจิสติคส ์(ประเท ไทย) จาํกดั 

อาคารคลงัสินคา้ 

เลขที่  หมู่ 21 ต บางพลีใหญ่ อ บางพลี จ สมทุรปราการ 

 เดือน 3/  ธ ค  2561  มี ค    

10. ผูใ้หเ้ช่า : บรษัิท  

ผูเ้ช่า  : บรษัิท ไอแพ็ค โลจิสติกส ์จาํกดั 

อาคารคลงัสินคา้ 

เลขที่ -16 หมู่ 21 ต บางพลีใหญ่ อ บางพลี จ สมทุรปราการ 

 ปี 3/  ธ ค  2561  เม.ย  2563  

มา เ ต ุ: 
1/ เม่ือสญัญาสินสดุลง บรษัิท  หรือผูเ้ช่ามีสิทธิขอเช่าทรพัยสิ์นตามสญัญาไดอี้ก ซ่งผูใ้หเ้ช่ายินยอมใหต้่ออายสุญัญาเช่า โดยผูเ้ช่าตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรใหผู้ใ้หเ้ช่าทราบลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่า  เดือนก่อนท่ีสญัญาเช่าจะครบกาํหนด  ซ่งอตัราคา่เช่าของ

สญัญาเช่าท่ีมีการต่ออาย ุ อาจปรบัขนหรอืลงตามแตคู่่สญัญาจะตกลงกนั  
2/   ทบทวนสญัญาเช่าทกุๆ  ปี 

3/ เม่ือสญัญาสินสดุลง บรษัิท  หรอืผูเ้ช่ามีสิทธิขอเช่าทรพัยสิ์นตามสญัญาไดอี้ก ซง่ผูใ้หเ้ช่ายินยอมใหต้อ่อายสุญัญาเช่า โดยผูเ้ช่าตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรใหผู้ใ้หเ้ช่าทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 2 เดือนก่อนท่ีสญัญาเช่าจะครบกาํหนด  ซง่อตัราค่าเช่าของ
สญัญาเช่าท่ีมีการต่ออาย ุ อาจปรบัขนหรอืลงตามแตคู่่สญัญาจะตกลงกนั 
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สว่นท่ี  ( ) ทรพัยส์ินท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ  หนา้  

4.3.3 สัญญากรมธรรมประกนั ั ทรั สิน 

บริษัท  ไดท้าํประกนัภยัความเส่ียงภยัทรพัยสิ์น รวมถงประกนัภยัสาํหรบัเงิน สาํหรบัสต็อคสินคา้และทรพัยสิ์นทกุชนิดและไดเ้ลือก บริษัท อาคเนยป์ระกนัภยั จาํกดั (มหาชน) เป็นผูร้บัประกนัภยั 

โดยมีเง่ือนไขความคุม้ครองที่ครอบคลมุความเส่ียงภยัทุกชนิด และทุนประกันรวมทงัหมด  ลา้นบาท โดยอาคารคลงัสินคา้และสาํนกังานดงักล่าวบริษัท  ใหบุ้คคลภายนอกจาํนวน 2 รายเช่าเป็น

คลงัสินคา้ทนุประกนัรวม 59.30 ลา้นบาท ดงัมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี  

ตาราง 4.5   รา ละเอี ดสัญญากรมธรรมประกัน ั ทรั สิน  

ประเ ทกรมธรรม บริ ัทผู้รับประกัน ทรั สินทีเ่อาประกัน ั  
ทุนประกัน 

ล้านบาท  
ระ ะเวลาประกัน ั  

ผู้เอา

ประกัน ั  

กรมธรรมป์ระกันความเส่ียงภัยทรพัยส์ิน 

( ll i ) 

บริษัท อาคเนยป์ระกนัภยั 

จาํกดั (มหาชน) 

- ส่วนตกแต่งปรบัปรุงต่อเติม เ อรน์ิเจอร ์เครื่องตกแต่ง

ติดตังตรงตรา อุปกรณ์ เครื่องใช้ส ํานักงาน ระบบ

คอมพิวเตอร ์เครื่อง คอมพิวเตอร ์เครื่องมือ เครื่องใช้

ต่างๆ เครื่องสาธิต เครื่องจกัรและอปุกรณท์ี่เก่ียวขอ้งทกุ

ชนิด รถโ ลค์ลิ ท ์และรวมถงทรพัยสิ์นทุกชนิด ที่เป็น

ของผูเ้อาประกันภัย และ หรืออยู่ภายใตก้ารดูแลรกัษา

ของผูเ้อาประกนัภยัใน านะผูร้กัษาทรพัย ์

-  สต็อกสินคา้  สินคา้ทกุชนิด วตัถดิุบตา่งๆ รวมถงบรรจุ

ภณั ท์กุชนิด และรวมถงทรพัยสิ์นทกุชนิดที่เป็นของผู้

เอาประกนัภยั และ หรอือยู่ภายใตก้ารดแูลรกัษาของผู้

เอาประกนัภยัใน านะผูร้กัษาทรพัย ์

จาํกดัวงเงินความรบัผิด  ภยันาํท่วม ไม่เกิน  ลา้นบาท

ตอ่ครงั และตลอดระยะเวลาเอาประกนั 

ขยายความคุม้ครองถงการโจรกรรม 

• (จร ) วงเงิน    ไม่เกิน   ลา้นบาท (ไม่คุม้ครองสินคา้) 

• (จร ) วงเงิน    เต็มทนุประกนั 

 

 

 

 

 

 

 

     260.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ก ย 256  -  ก ย 2563 บรษัิท  
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สว่นท่ี  ( ) ทรพัยส์ินท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ  หนา้  

ประเ ทกรมธรรม บริ ัทผู้รับประกัน ทรั สินทีเ่อาประกัน ั  
ทุนประกัน 

ล้านบาท  
ระ ะเวลาประกัน ั  

ผู้เอา

ประกัน ั  

• ประกนัภยัเครื่องไ ้า วงเงิน  ไม่เกิน  ลา้นบาท

• ประกนัภยักระจก วงเงิน  ไม่เกิน  ลา้นบาท 

• ประกนัภยัเครื่องจกัร วงเงิน  ไม่เกิน  ลา้นบาท 

• ประกนัเงิน (ปง )  วงเงินไม่เกิน  ลา้นบาทตอ่ครงั และ

ตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั 

• คุม้ครองความเสียหายตอ่สงัหารมิทรพัย ์วงเงิน  ไม่เกิน 

 ลา้นบาทตอ่ครงั และตลอดระยะเวลาเอาประกยัภยั 

• คุม้ครองอปุกรณอ์เิลค็ทรอนิคส ์เครื่องคอมพิวเตอร ์และ

อปุกรณป์ระมวลผล วงเงิน  ไม่เกิน  ลา้นบาทตอ่ครงั 

และตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั 

• ความสญูเสียหรือเสียหายตอ่เอกสาร วงเงิน    ไม่เกิน  

ลา้นบาทตอ่อบุติัเหตแุตล่ะครงัและตลอดระยะเวลาเอา

ประกนัภยั 

 

-  อาคารคลงัสินคา้และอาคารสาํนกังาน (ไม่มีสตอก

สินคา้) ส่ิงปลกูสรา้ง (ไม่รวมราก าน) รวมสว่น

ปรบัปรุงตอ่เติม รวัประต ูระบบสาธารณปูโภคตา่งๆ  

เช่น ระบบปรบัอากา  ระบบประปา  ระบบไ ้า  

ระบบตา่งๆ เ อรน์ิเจอร ์เครื่องตกแตง่ติดตงัตรงตรา 

อปุกรณเ์ครื่องใชส้าํนกังาน ระบบคอมพิวเตอร ์เครื่อง 

คอมพิวเตอร ์เครื่องมือ เครื่องใชต้า่งๆ และรวมถง

ทรพัยสิ์นทกุชนิดที่เป็นของผูเ้อาประกนัภยั และ หรอื

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59.30 



บรษัิท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จาํกดั (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจาํปี 2562) 
 

สว่นท่ี  ( ) ทรพัยส์ินท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ  หนา้  

ประเ ทกรมธรรม บริ ัทผู้รับประกัน ทรั สินทีเ่อาประกัน ั  
ทุนประกัน 

ล้านบาท  
ระ ะเวลาประกัน ั  

ผู้เอา

ประกัน ั  

อยู่ภายใตก้ารดแูลรกัษาของผูเ้อาประกนัภยัใน านะ

ผูร้กัษาทรพัย ์

จาํกดัวงเงินความรบัผิด  ภยันาํท่วม ไม่เกิน  ลา้น

บาทตอ่ครงั และตลอดระยะเวลาเอาประกนั 

 

ขยายความคุม้ครองถงการโจรกรรม 

• (จร ) วงเงิน    ไม่เกิน   ลา้นบาท 

• (จร ) วงเงิน    เต็มทนุประกนั 

• ประกนัภยัเครื่องไ ้า วงเงิน  ไม่เกิน 10 ลา้นบาท 

• ประกนัภยักระจก วงเงิน  ไม่เกิน  ลา้นบาท 

• ประกนัภยัเครื่องจกัร วงเงิน  ไม่เกิน  ลา้นบาท 

• ประกนัเงิน  (ปง ) วงเงิน   ไม่เกิน  ลา้นบาทตอ่ครงั 

และตลอดระยะเวลาประกนั 

• คุม้ครองความเสียหายตอ่สงัหารมิทรพัย ์วงเงิน     

ลา้นบาทตอ่ครงั และตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั 

• ประกนัอปุกรณอ์ิเลค็ทรอนิคส ์วงเงิน    ไม่เกิน  ลา้น

บาท ตอ่อบุติัเหตแุตล่ะครงัและตลอดระยะเวลาเอา

ประกนัภยั 

• ความสญูเสียหรือเสียหายตอ่เอกสาร วงเงิน   ไม่เกิน 1 

ลา้นบาท ตอ่อบุติัเหตแุตล่ะครงัและตลอดระยะเวลาเอา

ประกนัภยั 



บรษัิท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จาํกดั (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจาํปี 2562) 
 

สว่นท่ี  ( ) ทรพัยส์ินท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ  หนา้ 50 

4.4 เคร่อง มา การค้า  เคร่อง มา บริการทีส่าํคัญ  

บรษัิท  ภายหลงัการรบัโอนกิจการเป็นเจา้ของเครื่องหมายการคา้ / เครื่องหมายบรกิาร  7  รายการ ดงันี 

ตาราง 4.6   รา ละเอี ดเคร่อง มา การค้า  เคร่อง มา บริการทีส่าํคัญของบริ ัท  

ลาํดับที ่ รูปเคร่อง มา การค้า บริการ 
เจ้าของ

กรรมสิทธิ 
เลขทะเบี น สาํ รับสินค้า บริการ ระ ะเวลา 

1 

 

บรษัิท  คาํขอ

เลขที่  

 

สาํหรบั จดัการขาย ออกแบบ ติดตงั และใหบ้รกิาร 

อปุกรณร์ะบบดบัเพลิง ระบบปรบัอากา  และสขุาภิบาล  

จดัการขาย ประกอบ อปุกรณร์ะบบทาํความเย็น

อตุสาหกรรม  จดัการขาย ติดตงั และใหบ้รกิาร เครื่อง 

อปุกรณ ์อะไหล ่วสัดสิุนเปลือง สาํหรบัระบบการพิมพ์

ดิจิทลับนบรรจภุณั  ์หีบห่อ สลาก รวมถงการสรา้งแบบ

ชินงานจากไ ลดิ์จิทลั 

 

อยู่ระหวา่งย่ืนคาํขอ และ 

รบัจดทะเบียนโดยกรมทรพัยสิ์นทางปัญญา 

2* 

 

บรษัิท  ค  สาํหรบัสินคา้ วาลว์ท่อนาํทาํดว้ยโลหะ  ต ค   -  ต ค   

 

 

3* 

 

บรษัิท  ค  สาํหรบัสินคา้  

ชดุสาย ีดนาํดบัเพลิง สายดบัเพลิง ขอ้ตอ่ดบัเพลิง 

30 ต.ค  2555 -  ต ค  2565 

 

 

* บรษัิท  ค62121 สาํหรบัสินคา้ เครื่องดบัเพลิง  มิ ย  255  -  มิ ย  2569 

 

 



บรษัิท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จาํกดั (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจาํปี 2562) 
 

สว่นท่ี  ( ) ทรพัยส์ินท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ  หนา้ 51 

ลาํดับที ่ รูปเคร่อง มา การค้า บริการ 
เจ้าของ

กรรมสิทธิ 
เลขทะเบี น สาํ รับสินค้า บริการ ระ ะเวลา 

5* บรษัิท 171127993 สาํหรบัสินคา้ นาํมนัหลอ่ล่ืนเครื่องคอมเพรสเซอร์ เมษายน  - 3 เมษายน 2569

 

 

  สาํหรบัสินคา้  

- อปุกรณแ์ยกนาํมนัที่เป็นสว่นของคอมเพรสเซอร ์ 

- อปุกรณค์วบคมุแรงดนัที่เป็นสว่นของเครื่อง

คอมเพรสเซอร ์ 

- อปุกรณห์ยดุการทาํงานของคอมเพรสเซอร ์เม่ือ

นาํมนัหลอ่ล่ืนตํ่ากวา่กาํหนด 

- อปุกรณป์อ้งกนัการสั่นสะเทือนของเครื่องคอมเพรสเซอร ์

 

6* 
 

บรษัิท   สาํหรบัสินคา้  

ท่อทองแดง ขอ้ตอ่ทองแดง ลวดเช่ือมทองแดง 

 เมษายน  - 3 เมษายน 2569 

   171127990 สาํหรบัสินคา้ นวนกนัความรอ้น  

7* บรษัิท   สาํหรบัสินคา้ นาํยาเคมีทาํความเย็น  เมษายน  -  เมษายน 2569 

 

มา เ ตุ :  1/ สินคา้ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ของบรษัิท (ลาํดบัท่ี  - 7) เป็นสินคา้จา้งผลิตกบัผูผ้ลิตสินคา้ภายในประเท หรือต่างประเท  

4.5 น บา การลงทุน นบริ ัท ่อ และบริ ัทร่วม 

บรษัิทไดจ้ดทะเบียนจดัตงั a n ie nam o    บรษัิทย่อย  ที่ประเท เวียดนาม เม่ือวนัที่ 30 กรกฎาคม 2562 ดว้ยทนุจดทะเบียน  ลา้นดองเวียดนาม (คิดเป็น 1.06 ลา้นบาท) ทงันีบรษัิท  ถือ

หุน้ในบรษัิทย่อยทางตรงคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของทนุจดทะเบียน โดยมีธุรกิจหลกัคือ การจาํหน่ายอปุกรณก์ารพิมพแ์ละบรกิารหลงัการขาย การลงทนุดงักล่าวมีวตัถปุระสงคเ์พื่อเพิ่ม กัยภาพในการ

แข่งขนัและเพิ่มประสิทธิภาพในการบรกิารลกูคา้ โดยเริ่มจากหน่วยธุรกิจ ระบบการพิมพดิ์จิทลั  เป็นหน่วยธุรกิจแรก โดยบริษัท  ไดค้วบคุมหรือกาํหนดนโยบายการบริหารงานเสมือนเป็นหน่วยงานหน่ง

ของบริษัท  



บรษัิท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จาํกดั (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจาํปี 2562) 

สว่นท่ี  ( ) ขอ้พิพาททางกฎหมาย  หนา้ 52 

5. ข้อ ิ าททางก มา  

ณ วนัที่  ธันวาคม 2562 บรษัิท  ไม่มีคดี หรือขอ้พิพาททางกฎหมายใดๆ ที่อาจมีผลกระทบดา้นลบที่มีนยัสาํคญั

ต่อสินทรพัยห์รือการดาํเนินธุรกิจของบริษัท  กล่าวคือไม่มีผลกระทบทางคดีมากเกินกว่า  ของส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนั

ดงักลา่ว  

 



บรษัิท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จาํกดั (มหาชน) (แบบ 56-  ประจาํปี 2562) 

สว่นท่ี 1 ( ) ขอ้มลูทั่วไปและขอ้มลูสาํคญัอื่น  หนา้ 53 

6. ข้อมูลทั่ว ปและข้อมลูสาํคัญอ่น 

6.1 ข้อมูลทั่ว ป 

่อบริ ัท บรษัิท  หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จาํกดั (มหาชน) 

่อบริ ัท         

่อ ่อ HARN 

เลขทะเบี นบริ ัท 0107557000217 

ตลาด ลักทรั  mai 

กลุ่มอุตสา กรรม บรกิาร 

วันทีเ่ริ่มตน้ อขา   พ จิกายน 2557 

ราคา าร 0.50 บาท 

ทุนจดทะเบี น 292,250,000 บาท  (หุน้สามญั  584,500,000 หุน้)  

ทุนจดทะเบี น าํระแล้ว 292,250,000 บาท  (หุน้สามญั  584,500,000 หุน้)  

ลัก ะการประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจนาํเขา้ และจดัจาํหน่ายผลิตภณั ใ์นระบบดบัเพลิง ปรบัอากา และสขุาภิบาล  ระบบทาํ

ความเย็น และระบบการพิมพดิ์จิทลั รวมทงัใหค้าํปรกษาและออกแบบระบบในโครงการตา่งๆ และการ

ใหบ้รกิารโซลชูั่นดา้นวิ วกรรมครบวงจร   

ทีต่ังสาํนักงาน ญ่ เลขที่ 19/20-22 ซอย นูยวิ์จยั ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร  10310 

 โทร พัท ์( ) -  โทรสาร  ( ) -0245 

ทีต่ังคลงัสินค้า นู วิจั  เลขที่   ซอย นูยวิ์จยั  แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร  10310   

 โทร พัท ์( ) -  ( ) -   โทรสาร  ( ) -8624 

ทีต่ังคลงัสินค้ามอเตอรเว  เลขที่   ซอยมอเตอรเ์วย ์9 แขวงทบัชา้ง เขตสะพานสงู กรุงเทพมหานคร 10240 

 โทร พัท ์( ) -  ( ) -2420 

เวบ ตบริ ัท www.harn.co.th 

เลขานุการบริ ัท นางวรนิกาญจน ์ธีระอมัรานนท ์ โทร พัท ์ ( ) -08   -mail  varinkan.t@harn.co.th 

นักลงทนุสัม ันธ นายวิรั  สขุชยั  โทร พัท ์ ( ) -   -mail  wirat.s@harn.co.th 

ผู้รับผิด อบสูงสุด นสา งาน นายวิ ิษฏ ์วชิรลาภไพ รูย ์  โทร พัท ์ ( ) -   -mail  i i a n co   

บัญ ีและการเงนิ   

ผู้ควบคุมดูแลการทาํบัญ  ี นางสาวอนญัญา โปรยเงิน  โทร พัท ์ ( ) -   -mail  anan a p a n co  

ข้อมูลบริษัทย่อย Harn ie nam o   en e  en e a  i ic  1  o i in  i  ie nam  

่อ สถานทีตั่งของบุคคลอ้างอิงอ่น   

นา ทะเบี น ลักทรั  บรษัิท  นูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเท ไทย)  จาํกดั 

เลขที่  93 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

โทร พัท ์( ) -  โทรสาร ( ) -  เว็บไซต ์ p e o  

ผู้สอบบัญ ี บรษัิท สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 

  อาคารธรรมนิติ ชนั 6-  ซอยเพิ่มทรพัย ์(ประชาช่ืน ) ถนนประชาช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 

 โทร พัท ์( ) -   โทรสาร ( ) -0539 

6.2 ข้อมูลสาํคัญอ่นทีมี่ผลกระทบต่อการตัดสิน จของผู้ลงทุน 

-ไม่มี- 

http://www.harn.co.th/
mailto:varinkan.t@harn.co.th
mailto:wirat.s@harn.co.th
http://www.set.or.th/tsd


บรษัิท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จาํกดั (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจาํปี 2562) 

 
สว่นท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดแูลกิจการ  หนา้ 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที ่2 
การจัดการและการกาํกับดูแลกจิการ 



บรษัิท หาญ เอน็จิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จาํกดั (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจาํปี 2562) 

สว่นท่ี  ( ) ขอ้มลูหลกัทรพัยแ์ละผูถื้อหุน้  หนา้ 55 

ส่วนที ่2 

การจดัการและการกาํกับดูแลกิจการ 

  ข้อมูล ลักทรั และผู้ถอ ุน้ 

7.1 จาํนวนทนุจดทะเบี นและทุน าํระแล้ว 

บรษัิท  มีทนุจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้  บาท แบ่งเป็น หุน้สามญั  หุน้ มลูค่าที่ตราไว ้

หุน้ละ  บาท  การกระจายการถือหุน้ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ซง่เป็นวนัปิดสมดุทะเบียนลา่สดุของบรษัิท  ดงันี 

 จาํนวน 
ราย 

จาํนวน 
หุน้รวม 

คิดเป็น  
% 

นิตบุิคคล บุคคลธรรมดา 

จาํนวนราย จาํนวนหุน้รวม คิดเป็น % จาํนวนราย จาํนวนหุน้รวม คิดเป็น  

ผู้ถอ ุน้สัญ าติ ท  2,458 510,583,525   1,253,835 0.21 2,451 509,329,690  

ผู้ถอ ุน้สัญ าตติา่งด้าว 2  12.65 1  12.55 1 600,000 0.10 

อดรวม 2,460 584,500,000 100.00 8 74,570,310 12.76 2,452 509,929,690 87.24 

7.2 ผู้ถอ ุน้ 

ครงสร้างกลุ่มธุรกิจ  

 

ในปี  บริษัท  จดทะเบียนจัดตงับริษัท หาญ เวียดนาม จาํกัด (“บริษัทย่อย ) ประเท เวียดนาม ดว้ยทุนจด

ทะเบียน  ดองเวียดนาม หรือประมาณ  บาท โดยบรษัิท  ถือหุน้ในบรษัิทย่อยคิดเป็นสดัส่วนรอ้ย

ละ 100 ของทนุจดทะเบียน เม่ือวนัที่ 30 กรกฎาคม 2562 

 บริษัท  มีโครงสรา้งการถือหุน้ที่ชดัเจน โปรง่ใส ไม่มีการถือหุน้ไขวก้บัผูถื้อหุน้รายใหญ่ และไม่มีโครงสรา้งการถือ

หุน้แบบปิรามิดในกลุม่ของบรษัิท จงไม่ทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หแ้ก่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ง  

 รายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดงันี (มีผูถื้อหุน้รายย่อย จาํนวน  หุน้ 

คิดเป็น % ของจาํนวนหุน้ทงัหมด) 

ลาํดับ รา ่อผู้ถอ ุน้ จาํนวน ุน้  ของจาํนวน ุน้ทงั มด 

1. นายวิรั  สขุชยั 88,583,559 15.155 

2. นางสิรมิา เอี่ยมสกลุรตัน ์ 84,234,151 14.411 

3. ice o le imi e   12.543 

4. นายเจน  ชาญณรงค ์   

5. นางสาวนพพร  ชาญณรงค ์  4.518 

6. นายชยัวั น ์ แตไ้พสิ พงษ ์ 24,120,000  

. นายธรรมนญู ตรเีพ็ชร  3.691 

8. นายวสนัต ์ นนัทขวา้ง 18,091,600 3.095 

9. นางสาวปนดัดา  ทองเหล่ียม 14,832,149 2.538 

10. นางนพรตัน ์ สขุชยั 13,000,000 2.224 

11. นายประชา  พรอ้มพรชยั 11,460,688 1.961 



บรษัิท หาญ เอน็จิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จาํกดั (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจาํปี 2562) 

สว่นท่ี  ( ) ขอ้มลูหลกัทรพัยแ์ละผูถื้อหุน้  หนา้ 56 

ลาํดับ รา ่อผู้ถอ ุน้ จาํนวน ุน้  ของจาํนวน ุน้ทงั มด 

12. นางวลีรตัน ์ เชือบญุชยั 8,081,986 1.383 

13. นางสาวธารดา ตรเีพ็ชร 1.284

14. นางสาวอไุรรตัน ์ หาญทวีภทัร   

15. นายภาคภมิู  วอ่งไพ รูย ์ 4,230,325 0  

16. นายธน กัดิ  ตรนีสุนธิ 3,545,600  

. นายรตันพนัธ ์ มขุหรวิั นานนท ์  0.592 

ขอ้มลูการถือหุน้ของกรรมการ และผูบ้รหิาร รวมถงผูท้ี่เก่ียวขอ้งและบคุคลที่มีความสมัพนัธ ์ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 

ลาํดับ รา ่อผู้ถอ ุน้ จาํนวน ุน้  ของจาํนวน ุน้ทงั มด 

 กรรมการบริ ัท    

1. นายถกล นนัธิราภากร ( ) /* - - 

2. นางสาววรนชุ สไุพบลูยพ์ิพั น ์( )/*  - - 

3. นายโสตถิธร มลัลิกะมาส ( ) /* - - 

4. นายสพุจน ์ เธียรวุ ิ ( )/* - - 

5. กลุม่นายวิรั  สขุชยั ( )   

  นายวิรั  สขุชยั 88,583,559 15.155 

  นางนพรตัน ์ สขุชยั (คู่สมรส) 13,000,000 2.224 

6. กลุม่นายธรรมนญู ตรเีพ็ชร ( )   

 6.1 นายธรรมนญู  ตรเีพ็ชร  3.691 

 6.2 นางสาวธารดา  ตรเีพ็ชร (บตุร)  1.284 

 กลุม่นายเจน ชาญณรงค ์( )   

  นายเจน  ชาญณรงค ์   

  นายหาญ  ชาญณรงค ์(บิดา) 1,000,000  

  นางประยรู ร ี ชาญณรงค ์(มารดา)  0.126 

8. นางสิรมิา เอี่ยมสกลุรตัน ์ 84,234,151 14.411 

9. กลุม่นายภาคภมิู วอ่งไพ รูย ์( )   

  นายภาคภมิู  วอ่งไพ รูย ์ 4,230,325  

  นางเทียมจนัทร ์ วอ่งไพ รูย ์(คู่สมรส) 21,500 0.004 

10. กลุม่นางวลีรตัน ์เชือบญุชยั ( )   

  นางวลีรตัน ์ เชือบญุชยั 8,081,986 1.383 

  นาย านิต  สจัจรติานนัท ์(บตุร) 53,000 0.009 

  นางสาวสธิุดา  สจัจรติานนัท ์(บตุร) 40,000  
มา เ ตุ : */ กรรมการอิสระ 



บรษัิท หาญ เอน็จิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จาํกดั (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจาํปี 2562) 

สว่นท่ี  ( ) ขอ้มลูหลกัทรพัยแ์ละผูถื้อหุน้  หนา้  

ลาํดับ รา ่อผู้ถอ ุน้ จาํนวน ุน้  ของจาํนวน ุน้ทงั มด 

 ผู้บริ าร    

1. กลุม่นายประชา พรอ้มพรชยั (2)   

  นายประชา  พรอ้มพรชยั 11,460,688 1.961 

  นางสาวสกุนัยา  ลิมความสขุ (คู่สมรส) 200,000 0.034 

2. กลุม่นายรตันพนัธ ์มขุหรวิั นานนท ์( )   

  นายรตันพนัธ ์ มขุหรวิั นานนท ์  0.592 

  นางระเบียบ มขุหรวิั นานนท ์(มารดา) 140,000 0.024 

3. กลุม่นายสชุาติ สวุั โนดม (2)   

  นายสชุาติ สวุั โนดม  483,416 0.083 

  นางสาวอนัญกร ไวเนตรสทุชา (คู่สมรส) 53,500 0.009 

4. นายสกิุจ ลิติกรณ ์( )   

5. นายวิ รูย ์ ทามี ( )  0.083 

6. นายพงษส์วสัดิ เพ่งเลง็ผล ( ) 8,689 0.002

 นางวรนิกาญจน ์ ธีระอมัรานนท ์( ) 1,050,290 0.180 

8. นายวิ ิษฏ ์ วชิรลาภไพ รูย ์( ) 330,431  

รายงานการเปล่ียนแปลงสดัสว่นการถือหุน้ของกรรมการและผูบ้รหิาร ณ  วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 

ลาํดับ รา ่อผู้ถอ ุน้  วันที ่ เ ิม่ขน 

(ลดลง   ธันวาคม 2562  ธันวาคม 2561 

กรรมการบริ ัท   

1. นายถกล นนัธิราภากร /1 - - - 

2. นายโสตถิธร มลัลิกะมาส /1 - - - 

3. นางสาววรนชุ สไุพบลูยพ์ิพั น์/1  - - - 

4. นายสพุจน ์ เธียรวุ  ิ/1 - - - 

5. นายวิรั  สขุชยั 88,583,559  602,424 

6. นายธรรมนญู ตรเีพ็ชร  21,159,399  

 นายเจน ชาญณรงค ์   - 

8. นางสิรมิา เอี่ยมสกลุรตัน ์ 84,234,151  11,585,000 

9. นายภาคภมิู วอ่งไพ รูย ์ 4,230,325 4,230,325 - 

10. นางวลีรตัน ์ เชือบญุชยั 8,081,986  ( ) 
มา เ ตุ : 1/ กรรมการอิสระ 



บรษัิท หาญ เอน็จิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จาํกดั (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจาํปี 2562) 

สว่นท่ี  ( ) ขอ้มลูหลกัทรพัยแ์ละผูถื้อหุน้  หนา้ 58 

ลาํดับ รา ่อผู้ถอ ุน้  วันที ่ เ ิม่ขน 

(ลดลง   ธันวาคม 2562  ธันวาคม 2561 

 ผู้บริ าร     

1. นายประชา พรอ้มพรชยั 11,460,688 11,311,315  

2. นายรตันพนัธ ์ มขุหรวิั นานนท ์  3,306,864 151,038 

3. นายสชุาติ สวุั โนดม 483,416 443,604 39,812 

4. นายสกิุจ ลิติกรณ ์   180,051 

5. นายวิ รูย ์ ทามี    

6. นายพงษส์วสัดิ เพ่งเลง็ผล 8,689 32,300 ( ) 

 นางวรนิกาญจน ์ ธีระอมัรานนท ์ 1,050,290 949,823  

8. นายวิ ิษฏ ์ วชิรลาภไพ รูย ์ 330,431  106,564 

7.3 น บา จ่า เงนิปันผล 

บริษัท  มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ  ของกาํไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินไดแ้ละหลงัหกัสาํรอง

ทุกประเภทตามกฎหมายกาํหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเ พาะกิจการ ซ่งการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขนอยู่กับ

กระแสเงินสด ความเพียงพอของเงินทุนหมนุเวียนในการดาํเนินธุรกิจ แผนการลงทุน การจ่ายชาํระคืนเงินกูยื้ม  เง่ือนไข

และขอ้กาํหนดในสญัญาต่างๆ ที่บริษัท  ผูกพันอยู่ รวมทงัขอ้จาํกัดทางกฎหมาย ความจาํเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ใน

อนาคต   

ทงันี มติของคณะกรรมการบริษัท ที่อนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลจะตอ้งถูกนาํเสนอเพื่อขออนุมติัจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ 

เวน้แต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  ซ่งคณะกรรมการของบริษัทมีอาํนาจอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลไดเ้ป็นครงัคราว เม่ือ

เห็นวา่บรษัิท  มีผลกาํไรสมควรพอจะทาํเช่นนนัได ้ โดยจะตอ้งรายงานใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบ ในการประชมุคราวถดัไป 

ข้อมูลการจ่า เงนิปันผล ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท หุน้) - - - - 

เงินปันผลประจาํปี (บาท หุน้) 0.18 0.16 0.14 0.09 

หุน้ปันผล (บาท หุน้) - - - - 

กาํไรสทุธิตอ่หุน้ (บาท) 0.26 0.23 0.22 0.11 

อตัราการจ่ายเงินปันผลตอ่กาํไรสทุธิ ( ) 69.23  63.64 81.82 

ราคาพาร ์(บาท หุน้) 0.50 0.50 0.50 0.50 

จาํนวนหุน้สามญั ณ วนัสินงวด (หุน้) 584,500,000 584,500,000 584,500,000 584,500,000 

หมายเหต ุ  -  เงินปันผลประจาํปี 2562  จาํนวน  0.18 บาทตอ่หุน้ ยงัไม่มีความแน่นอน จนกว่าจะไดร้บัการอนมุติัจากท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 

- ผูถื้อหุน้สามญัประเภทบคุคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินไดใ้นอตัรา 20/80 ของเงินปันผลตามหลกัเกณ ท่ี์กาํหนดไวใ้นมาตรา  ทวิ

 แห่งประมวลรษัฎากร 



บรษัิท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จาํกดั (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจาํปี 2562) 

สว่นท่ี  ( ) โครงสรา้งการจดัการ   หนา้ 59 

8.   ครงสร้างการจัดการ 

แผนผัง ครงสร้างองคกรของบริ ัท าญเอนจเินี ริง่ ลู ั่นส จาํกัด ม า น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ   เลขที่  - 12 เป็นผูบ้รหิารของบรษัิท  ตามประกา คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก ล ต ) 

ค ะกรรมการตรวจสอบ ค ะกรรมการบริ ารความเสี่ ง 

เลขานุการบริ ัท 

ผู้ตรวจสอบ า น 

ผูอ้าํนวยการ 
สายงาน 

ขายทั่วไป 

ผูอ้าํนวยการ 
สายงานขาย

โครงการ 

ผูอ้าํนวยการ 
สายงานขาย 

ปิโตรเคมี 
 

กรรมการผู้จัดการ 

ธุรกิจระบบทาํความเ น 

กรรมการผู้จัดการ 
ธุรกิจระบบ 

ดับเ ลิง ปรับอากา และสุขา บิาล 

กรรมการผู้จัดการ 

ธุรกิจระบบการ มิ ดจิทิลั 

 1 2 

 6

4 

5 

 3 

ผูอ้าํนวยการ 
สายงานขาย 

 

ผูอ้าํนวยการ 
สายงานสนบัสนนุ

วิ วกรรม 
 

ผูอ้าํนวยการ 
สายงานขาย 

 

 7    9 
ฝ่ายบรหิารระบบคณุภาพ 

แผนกความปลอดภยัอาชีว 
อนามยัและสิ่งแวดลอ้ม 

ฝ่ายการเงิน 

ฝ่ายองคก์รดิจิทลั 
และสารนิเท  ( ) 

 

ฝ่ายบญัชี 

ฝ่ายธุรการสาํนกังาน 

ค ะกรรมการสรร าและ จิาร าค่าตอบแทน 

ค ะกรรมการบริ าร 

ประธานเจ้า น้าทีบ่ริ าร 

ค ะกรรมการบริ ัท 

ฝ่าย ICT ฝ่ายกาํกบัดแูลกิจการ 

ผูอ้าํนวยการ 
สายงานขาย
สินคา้พิเ ษ 

 10 

ผูอ้าํนวยการ 
สายงานบรกิาร 

ประธานเจ้า น้าที ่

ป ิบัตกิาร 

ประธานเจ้า น้าที ่

การเงนิ 

ฝ่ายทรพัยากรบคุคล 

ฝ่ายจดัซือ 

ฝ่ายคลงัสินคา้และจดัสง่ 

 12 
 11 



บรษัิท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จาํกดั (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจาํปี 2562) 

สว่นท่ี  ( ) โครงสรา้งการจดัการ  หนา้ 60 

โครงสรา้งการจดัการของบรษัิท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จาํกดั (มหาชน) ประกอบดว้ย 

  คณะกรรมการบรษัิท 

 คณะกรรมการชุดย่อยที่ช่วยกลั่นกรองเรื่องที่สาํคญั ซ่งไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท จาํนวน 4 คณะ 

ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุ ิ ที่ มีคุณสมบัติครบตามมาตรา  แห่ง

พระราชบญัญติับรษัิทมหาชน จาํกดั พ   และตามประกา คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุที่เก่ียวขอ้ง 

 ฝ่ายบรหิาร  โดยมีประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร เป็นผูบ้รหิารสงูสดุของบรษัิท

8.1 ค ะกรรมการบริ ัท 

ขอ้มลู ณ วนัที่  ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการบรษัิท มีกรรมการ จาํนวน 10 คน ประกอบดว้ย  

 กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้รหิาร จาํนวน  คน โดยในจาํนวนนีประกอบดว้ยกรรมการอิสระ จาํนวน  คน 

 กรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร จาํนวน 2 คน คือ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 1 คน และกรรมการผูจ้ดัการ 1 คน 

รายช่ือคณะกรรมการบรษัิท ณ วนัที่  ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ย 

ลาํดับ ่อ-สกุล ตาํแ น่ง วันที่ ด้รับแต่งตัง 

  ดร  ถกล นนัธิราภากร  กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการบรษัิท     

ประธานกรรมการตรวจสอบ  

5 กนัยายน 2555  

 มิถนุายน  

5 กนัยายน 2555 

  ดร  โสตถิธร มลัลิกะมาส กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ   

กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

5 กนัยายน 2555  

5 กนัยายน 2555 

 ธนัวาคม 2561 

  นางสาววรนชุ สไุพบลูยพ์ิพั น ์ กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ  

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

5 กนัยายน 2555  

5 กนัยายน 2555 

 ธนัวาคม 2561 

  ดร สพุจน ์ เธียรวุ ิ ) กรรมการอิสระ   

ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 

1 พ จิกายน 2559 

11 พ จิกายน 2559 

  นายวิรั  สขุชยั กรรมการ   

กรรมการบรหิารความเส่ียง 

ประธานกรรมการบรหิาร 

ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  

กรรมการผูจ้ดัการ 

5 กนัยายน 2555  

 พ จิกายน 2559 

 มีนาคม 2561 

 ธนัวาคม 2559 

5 กนัยายน 2555 

  นายธรรมนญู ตรเีพ็ชร  กรรมการ 

กรรมการบรหิารความเส่ียง 

กรรมการบรหิาร  และกรรมการผูจ้ดัการ 

1 พ จิกายน 2559  

 พ จิกายน 2559 

 ธนัวาคม 2559 

  ดร เจน ชาญณรงค ์ กรรมการ 

กรรมการบรหิาร 

 เมษายน 2560  

1 มีนาคม 2560 

  นางสิรมิา เอี่ยมสกลุรตัน ์ กรรมการ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

5 กนัยายน 2555  

 ธนัวาคม 2561 



บรษัิท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จาํกดั (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจาํปี 2562) 

สว่นท่ี  ( ) โครงสรา้งการจดัการ  หนา้ 61 

ลาํดับ ่อ-สกุล ตาํแ น่ง วันที่ ด้รับแต่งตัง 

  นายภาคภมิู วอ่งไพ รูย ์ กรรมการ  5 กนัยายน 2555  

  นางวลีรตัน ์ เชือบญุชยั กรรมการ   5 กนัยายน 2555  

มา เ ตุ : บรษัิท  เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์ปี  ทาํใหก้รรมการดาํรงตาํแหน่งตอ่เน่ืองมา 
) ดร สพุจน ์เธียรวุ ิ ลาออกจากตาํแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง โดยมีผลตงัแตว่นัท่ี  มกราคม 2563 

โดยมีนางวรนิกาญจน ์ธีระอมัรานนท ์เป็นเลขานกุารบรษัิท  

 ทงันี บรษัิท  มีกรรมการอิสระทงัสิน 4 ท่าน ซ่งทาํใหบ้ริษัท  มีโครงสรา้งคณะกรรมการบรษัิทที่มีกรรมการอิสระไม่

นอ้ยกว่า 3 ท่าน และไม่นอ้ยกว่าหน่งในสามของจาํนวนกรรมการทงัหมดของบริษัท และมีกรรมการตรวจสอบทงัสิน 3 ท่าน 

โดยกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทกุท่านจะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และมี

คุณสมบติัเป็นไปตามหลกัเกณ ข์องประกา คณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ที่ ทจ   เรื่อง การขออนุญาตและการ

อนญุาตใหเ้สนอขายหุน้ที่ออกใหม่ (และที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ครบถว้นทกุประการ  

 องคประกอบของค ะกรรมการบริ ัท 

 มีจาํนวนกรรมการเพียงพอที่จะกาํกบัดแูลธุรกิจของบรษัิท ซ่งประกอบดว้ยบุคคล ที่มีความรู ้ประสบการณ ์และ

ความสามารถที่เพียงพอที่จะปฏิบติัหนา้ที่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  โดยตอ้งมีจาํนวนกรรมการรวมกนัไม่นอ้ยกว่า 

 คน ตามกฎหมาย โดยกรรมการไม่นอ้ยกว่า  คนหรือ ไม่นอ้ยกว่า  ใน  ของจาํนวนกรรมการทงัหมด ตอ้ง

เป็นกรรมการอิสระ กรรมการอิสระดังกล่าวสามารถใหค้วามเห็นเก่ียวกับการทาํงานของฝ่ายจัดการไดอ้ย่าง

อิสระ ทาํใหเ้กิดการถ่วงดลุในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตลอดจนสอบทานการบรหิารงานของฝ่าย

บริหาร เพื่อใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุดต่อบริษัท ทังนี กรรมการอิสระของบริษัทจาํนวน  คน ตอ้งดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการตรวจสอบดว้ย 

 กรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่งหน่ง ( ) ของจาํนวนกรรมการทงัหมดตอ้งมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจกัร 

 จาํนวนกรรมการที่เป็นผูบ้ริหารตอ้งมีไม่เกินก่งหน่ง ( ) ของจาํนวนกรรมการทังคณะ เพื่อใหมี้การถ่วงดุล

ระหวา่งกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้รหิารกบักรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร 

 ตอ้งมีกรรมการที่ไม่ไดเ้ป็นกรรมการบริหาร อย่างนอ้ย  คน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจซือมาขายไปเก่ียวกับ

สินคา้ดา้นวิ วกรรมซ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท  และอย่างน้อยอีก  คน ที่มีประสบการณ์ดา้นบัญชีและ

การเงิน โดยคณะกรรมการจดัใหมี้การเปิดเผยนโยบายในการกาํหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมการดงักล่าว 

รวมถงจาํนวนปีการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจาํปี และบน 

e i e ของบรษัิท  

วาระการดาํรงตาํแ น่งของกรรมการบริ ัท 

 ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปีทุกครงั กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอย่างนอ้ยจาํนวนหน่ง( ) ในสาม( ) 

โดยอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการจะแบง่ออกใหเ้ป็นสามสว่นไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท้ี่สดุกบัสว่นหน่ง( ) ในสาม( ) 

 กรรมการที่จะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัท นนั ใหจ้บัสลากว่าผูใ้ดจะ

ออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการที่อยู่ในตาํแหน่งนานที่สุดนัน เป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการผูอ้อกจาก

ตาํแหน่งไปนนัอาจจะเลือกเขา้รบัตาํแหน่งอีกก็ได ้



บรษัิท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จาํกดั (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจาํปี 2562) 

สว่นท่ี  ( ) โครงสรา้งการจดัการ  หนา้ 62 

 กรรมการมีวาระการดาํรงตาํแหน่งตามที่กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบับริษัท  กรรมการที่พน้จากตาํแหน่ง  อาจไดร้บั

เลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่อีกไดโ้ดยไม่จาํกัดจาํนวนครงั  สาํหรบัคุณสมบติัในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ

อิสระนัน คณะกรรมการบริษัท กาํหนดเป็นนโยบายว่าใหก้รรมการอิสระดาํรงตาํแหน่งต่อเน่ืองไดไ้ม่เกิน  ปี 

นบัตงัแตว่นัที่ไดร้บัการแตง่ตงัครงัแรก หรอืนบัตงัแตว่นัที่บรษัิท  เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์

 นอกจากการพน้ตาํแหน่งตามวาระแลว้  กรรมการบรษัิทอาจพน้จากตาํแหน่งเม่ือ 

 ตาย 

 ลาออก 

 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจาํกัด หรือกฎหมายว่าดว้ย

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 ที่ประชมุผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก 

 าลมีคาํสั่งใหอ้อก 

 มีอายคุรบ  ปี โดยพน้จากตาํแหน่งนบัตงัแตว่นัสินสดุรอบปีบญัชี 

 กรรมการคนใดจะลาออกจากตาํแหน่งใหย่ื้นใบลาออกตอ่บรษัิท   การลาออกมีผลนบัแตว่นัที่ใบลาออกไปถงบรษัิท  

กรรมการซ่งลาออกตามวรรคหน่ง จะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนตามกฎหมายว่าดว้ยบรษัิท มหาชน

จาํกดัทราบดว้ยก็ได ้

 ในกรณีที่ตาํแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถงคราว ออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซ่งมี

คณุสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษัิท มหาชนจาํกดัและกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัยเ์ขา้เป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แตว่าระของกรรมการจะเหลือนอ้ย

กวา่ 2 เดือน บคุคลซง่เขา้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตาํแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน 

มติของคณะกรรมการตามวรรคหน่งตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนกรรมการที่ยงัเหลืออยู ่

 ในกรณีที่กรรมการพน้จากตาํแหน่งทงัคณะ ใหค้ณะกรรมการที่พน้จากตาํแหน่งยังคงอยู่รกัษาการในตาํแหน่ง

เพื่อดาํเนินกิจการของบรษัิท  ต่อไปเพียงเท่าที่จาํเป็นจนกวา่กรรมการชดุใหม่เขา้รบัหนา้ที่ เวน้แต่ าลจะมีคาํสั่ง

เป็นอย่างอื่น  

ในกรณีที่คณะกรรมการพน้จากตาํแหน่งตามคาํสั่ง าล คณะกรรมการที่พน้จากตาํแหน่ง ตอ้งจดัใหมี้การประชมุ

ผูถื้อหุน้เพื่อเลือกตงัคณะกรรมการชดุใหม่ภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัพน้จากตาํแหน่ง โดยส่งหนงัสือนดัประชมุไป

ยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า 14 วนัก่อนวนัประชมุ และโ ษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกว่า 3 

วนัก่อนวนัประชมุดว้ย โดยจะตอ้งโ ษณาเป็นระยะเวลา 3 วนัติดตอ่กนั 

 ที่ประชมุผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อน ถงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่

นอ้ยกว่าสองในสามของจาํนวนผูถื้อหุน้ซ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าก่ง

หน่งของจาํนวนหุน้ที่ถือโดยผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามผูก ันบริ ัท 

 ตามขอ้บงัคบับรษัิท ไดก้าํหนด จาํนวนหรือช่ือกรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษัทไดน้นั ใหก้รรมการ

สอง ( ) คนลงลายมือช่ือร่วมกัน โดยใหท้ี่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการ มีอาํนาจกาํหนดรายช่ือกรรมการผูมี้

อาํนาจลงนามผกูพนับรษัิทได ้  



บรษัิท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จาํกดั (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจาํปี 2562) 

สว่นท่ี  ( ) โครงสรา้งการจดัการ  หนา้ 63 

คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครงัที่  พ หัสบดีที่   มีนาคม  ไดมี้มติ

กาํหนดช่ือและจาํนวนกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามของบริษัท  ประกอบดว้ย กรรมการกลุ่มที่หน่ง นายวิรั  สุขชัย  นาย

ธรรมนญู ตรีเพ็ชร  กรรมการกลุ่มที่สอง นางสิรมิา เอี่ยมสกลุรตัน์  นายเจน ชาญณรงค์  นางวลีรตัน ์เชือบญุชยั  กรรมการ

คนหน่งคนใดในกลุม่หน่ง ลงลายมือช่ือรว่มกบักรรมการคนหน่งคนใดในกลุม่สอง รวมเป็นสองคน 

บทบาท น้าที ่และความรับผิด อบของประธานกรรมการบริ ัท 

 คณะกรรมการบริษัทเป็นผูเ้ลือกตงักรรมการดว้ยกันดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการบริษัท  เพื่อดูแล ควบคุม 

การประชมุของคณะกรรมการบรษัิท และการประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิท ใหด้าํเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม

ระเบียบขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้งและบรรลวุตัถุประสงคใ์นการประชุม (รายละเอียดการคดัเลือก  บทบาท หนา้ที่และความ

รบัผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท แสดงไวใ้นส่วนที่ 2 หัวข้อ 9 การกาํกับดูแลกิจการ หมวด 3 การเสริมสรา้ง

คณะกรรมการที่มีประสิทธิผล หนา้ -90) 

บทบาท น้าที ่และความรับผิด อบของค ะกรรมการบริ ัท 

 คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสาํคัญในการกาํหนดนโยบายและภาพรวมขององคก์ร แผนการดาํเนินธุรกิจ 

รวมทังมีบทบาทสาํคัญในการกาํกับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการดาํเนินงานของบริษัท  ใหเ้ป็นไปตามแผนที่วางไว ้

ตลอดจนดาํเนินกิจการของบริษัท  ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ ดว้ยความซื่อสตัยส์จุริต มี

จริยธรรม ภายใตจ้รรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ รวมทงัการกาํกับดูแลใหก้ารบริหารจดัการของฝ่ายบริหารเป็นไปตาม

เป้าหมายและแนวทางที่ไดก้าํหนดไว ้และก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อบรษัิท  และผูถื้อหุน้ โดยรวมถงอาํนาจ หนา้ที่ และ

ความรบัผิดชอบที่สาํคญั ดงันี 

 กําหนดวิสัยทั น์ นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการดาํเนินธุรกิจ งบประมาณประจําปี โครงสรา้งการ

บริหารงาน และอาํนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท  รวมทังนโยบายกาํกับดูแลกิจการที่ดี ทังนี ในปี  

คณะกรรมการไดมี้การทบทวนและอนุมัติกลยุทธ์ และติดตามดูแลให้มีการนาํกลยุทธ์ไปปฏิบัติ โดยในการ

ประชมุคณะกรรมการทกุไตรมาสคณะกรรมการไดติ้ดตามผลการดาํเนินงานของฝ่ายบริหาร เพื่อใหเ้ป็นไปตาม

กลยทุธท์ี่วางไว ้

 ควบคมุกาํกบัดแูล ( oni o in  an  pe i ion) การบริหารและการจดัการของฝ่ายบริหาร หรือบุคคลใดๆ 

ที่ไดร้บัมอบหมายใหท้าํหนา้ที่ดงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กาํหนดไวอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตลอดจนดแูลใหบ้รษัิท  มีการบรหิารจดัการตามนโยบายกาํกบัดแูลกิจการที่ดี 

 มีอํานาจในการแต่งตังคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วย กษาและกลั่นกรองงานต่างๆ เ พาะด้าน อาทิ 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร กรรมการผูจ้ัดการ รวมถงการกาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ที่ของ

คณะกรรมการชดุย่อย ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ ที่แตง่ตงั 

ทังนี การมอบอาํนาจตามขอบเขตอาํนาจหน้าที่ที่กาํหนดนัน ตอ้งไม่มีลักษณะเป็นการมอบอาํนาจที่ทาํให ้

คณะกรรมการบริหาร ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร กรรมการผูจ้ัดการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ดังกล่าว 

สามารถพิจารณาและอนมุติัรายการที่อาจมีความขดัแยง้มีส่วนไดเ้สีย หรือความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ื่นใด

ทาํกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)  ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่ เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณ ์ที่

คณะกรรมการบรษัิทพิจารณาและอนมุติัไวแ้ลว้ 
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ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลอื่น

ปฏิบัติการแทนคณะกรรมการบริษัทในเรื่องใด การมอบหมายดงักล่าวตอ้งจัดทาํเป็นลายลักษณ์อักษร หรือ

บนัทกเป็นมติคณะกรรมการบริษัทในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจน  และระบุขอบเขต

อาํนาจหนา้ที่ของผูร้บัมอบอาํนาจไวอ้ย่างชดัเจน 

 ประเมินผลงานของฝ่ายบริหารอย่างสมํ่าเสมอ รวมทังดูแลกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารและพนักงานอย่าง

เหมาะสม 

 จดัใหมี้ระบบการบญัชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบญัชีที่มีความน่าเช่ือถือได ้รวมทงัดแูลใหมี้ระบบ

การจดัเก็บเอกสารที่ทาํใหส้ามารถตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูไดใ้นภายหลงั  

 จัดใหมี้การทาํงบการเงินของบริษัท  ใหมี้ความถูกตอ้ง เพื่อแสดง านะการเงินและผลการดาํเนินงานในรอบ

บญัชีที่ผ่านมาไดต้รงต่อความเป็นจริง ครบถว้น และถูกตอ้ง เป็นไปตามมาตร านการบญัชีที่รบัรองโดยทั่วไป 

โดยงบการเงิน ณ วนัสินสดุรอบบญัชีของบริษัท  ตอ้งตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษัท  ก่อนที่จะนาํเสนอ

ต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ ตลอดจนรายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจดัทาํรายงานทางการ

เงิน โดยแสดงควบคูก่บัรายงานของผูส้อบบญัชี ในรายงานประจาํปีของบรษัิท 

 ดแูลใหบ้รษัิท  มีระบบควบคมุภายใน ระบบตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีระบบบริหาร

ความเสี่ยงที่ครอบคลมุ และมีกระบวนการบริหารจดัการความเสี่ยง การรายงานและการติดตามผลที่มี

ประสิทธิภาพ และกลไกในการรบัเรื่องรอ้งเรียนและการดาํเนินการกรณีมีการชีเบาะแส  ตลอดจนดแูลใหบ้รษัิท  

มีการบรหิารจดัการตามนโยบายกาํกบัดแูลกิจการที่ดี  

 ดูแลใหมี้กระบวนการและการจัดการที่ชัดเจนและโปรง่ใส เก่ียวกับการทาํรายการระหว่างบริษัท  กับบุคคลที่

เก่ียวโยงกนั เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์โดยตอ้งจดัใหมี้การเปิดเผยขอ้มลูอย่างถกูตอ้ง

เพียงพอ รวมทงัมีการรายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิทอย่างสมํ่าเสมอ 

  ดูแลให้มีการดําเนินธุรกิจต่อเน่ืองในระยะยาว รวมทังแผนพั นาพนักงาน ความต่อเน่ืองของผู้บริหาร 

( cce ion lan)  รวมทังดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและแผนการสืบทอดตาํแหน่งของกรรมการ และ

ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษัิท  ที่มีประสิทธิผล  

 พิจารณาอนุมัติ และ หรือ ใหค้วามเห็นต่อรายการที่เก่ียวโยงกัน การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่งสินทรพัย ์การลงทุน 

และการดาํเนินการใดๆ ของบริษัท  และบริษัทย่อย (ถา้มี) ตามกฎหมาย ประกา  ขอ้กาํหนด และระเบียบ

ขอ้บงัคบัตา่งๆ ที่เก่ียวขอ้ง ยกเวน้เรื่องที่กฎหมายกาํหนดใหต้อ้งขออนมุติัจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

 ดแูลผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทงัรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเท่าเทียมกนั มีความเสมอภาคเท่าเทียมกนั และ

มีการรายงานขอ้มลูการดาํเนินงานที่สาํคญั และรายงานทางการเงินแก่ผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียอย่างถกูตอ้ง

และเป็นไปตามที่ขอ้กฎหมายกาํหนด  โดยกรรมการตอ้งแจง้ใหบ้ริษัท  ทราบโดยไม่ชกัชา้ หากมีส่วนไดเ้สียใน

สญัญาหรือขอ้ตกลงใดๆ ที่ทาํกบับริษัท  หรือถือหุน้เพิ่มขนหรือลดลงในบริษัท  หรือบริษัทย่อย (ถา้มี) ทังนี 

สาํหรบัรายการที่ทาํกบักรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้หรือมีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชนอ์ื่นใดกบับริษัท  หรือบริษัทย่อย กรรมการซ่งมีส่วนไดเ้สีย ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนมุติัการ

ทาํรายการในเรื่องนนั   

 คณะกรรมการบรษัิทอาจมอบอาํนาจใหก้รรมการคนหน่ง หรือหลายคน หรือบคุคลอื่นใดปฏิบติัการอย่างหน่งอย่าง

ใดแทนคณะกรรมการบรษัิทได ้โดยอยู่ภายใตก้ารควบคมุและกาํกบัดแูลของคณะกรรมการบรษัิท หรืออาจมอบ
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อาํนาจเพื ่อใหบ้ ุคคลดงักล่าวมีอาํนาจตามที ่คณะกรรมการบริษ ัทเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแกไ้ขการ

มอบอาํนาจนนัๆ ไดเ้ม่ือเห็นสมควร 

 ทงันี การมอบอาํนาจนนัตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอาํนาจที่ทาํใหบ้คุคลดงักลา่วสามารถพิจารณาและอนมุติั

รายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นลกัษณะ

อื่นใดที่จะทาํขนกับบริษัท  หรือบริษัทย่อย (ถา้มี)  เวน้แต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติ และเป็นไปตาม

เง่ือนไขการคา้โดยทั่วไป หรอืเป็นตามนโยบายและหลกัเกณ ท่ี์คณะกรรมการบรษัิทพิจารณาและอนมุติัไวแ้ลว้ 

 แต่งตงัเลขานุการบริษัท ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสม มีหนา้ที่และความ

รบัผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย์  ทาํหน้าที่ให้คาํแนะนาํด้านกฎหมายและ

กฎเกณ ต์่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทจะตอ้งทราบ และปฏิบัติหนา้ที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ

บริษัท  รวมทัง ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท โดยได้เปิดเผยคุณสมบัติและ

ประสบการณข์องเลขานกุารบรษัิทในรายงานประจาํปี หนา้  

 ส่งเสริมและสนับสนุนใหเ้ลขานุการบริษัทไดร้บัการฝกอบรมและพั นาความรูอ้ย่างต่อเน่ือง ทงัดา้นกฎหมาย 

การบญัชี หรอืการปฏิบติัหนา้ที่เลขานกุารบรษัิท 

 จดัใหมี้นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการของบรษัิทเป็นลายลกัษณอ์กัษร และมีการส่ือสารใหท้กุคนในองคก์รไดเ้ขา้ใจ

ถงนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการที่ดีใหถ้กูตอ้งตรงกนั เพื่อส่งเสรมิใหท้กุคนในองคก์รปฏิบติัตามนโยบายที่กาํหนด 

ทงันี คณะกรรมการมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบติัตามนโยบายดงักลา่วเป็นประจาํอย่างนอ้ยปีละ  ครงั 

 ยดมั่นการดาํเนินธุรกิจที่ถูกตอ้งและเป็นธรรม โดยกาํหนดจรรยาบรรณธุรกิจ ( o e o  on c ) เป็นลายลกัษณ์

อกัษร เพื่อใหน้าํมาใชแ้ละเผยแพรใ่หแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคน เขา้ใจถงมาตร านดา้นจรยิธรรมที่

บรษัิทใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ และเป็นแนวทางการปฏิบติั เพื่อแสดงเจตนารมณใ์นการที่จะดาํเนินธุรกิจอย่างโปรง่ใส 

มีคณุธรรม มีความรบัผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย คาํนงถงสงัคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยผ่านการอบรม และการส่ือสาร

ภายในองคก์รในรูปแบบต่างๆ โดยที่จรรยาบรรณดงักล่าวจะสะทอ้นใหเ้ห็นถงค่านิยม และแนวทางปฏิบติังาน ที่

พนักงานทุกคนพงปฏิบัติตน และปฏิบติังานตามกรอบจรรยาบรรณที่กาํหนดไวใ้นดา้นต่างๆ โดยบริษัทไดมี้การ

ประกา และแจง้ใหทุ้กคนรบัทราบและยดปฏิบติัอย่างเครง่ครดั รวมถงใหมี้การปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าว ทงันี 

คณะกรรมการไดติ้ดตามใหมี้การปฏิบติัตามจรรยาบรรณดงักลา่วอย่างจรงิจงั 

 จดัใหมี้นโยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น เป็นลายลกัษณอ์กัษร  เพื่อใหเ้กิดความมั่นใจว่าการ

ปฏิบติังานของบรษัิทเป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น รวมถงมี

การส่ือสารแก่คณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบั รวมถงบุคคลภายนอกอื่นที่เก่ียวขอ้ง และ

ส่งเสริมให้เป็นวั นธรรมและค่านิยมหน่งในบริษัท  ทังนี คณะกรรมการบริษัทมีการสอบทานและทบทวน 

นโยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น เป็นประจาํทุกปี  เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเปล่ียนแปลงของ

สภาพการดาํเนินธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และบทบญัญติัของกฎหมาย 

 พิจารณาเรื่องความขดัแยง้ของผลประโยชนอ์ย่างรอบคอบ การพิจารณาการทาํรายการที่อาจมีความขดัแยง้ของ

ผลประโยชนมี์แนวทางที่ชัดเจน และเป็นไปเพื่อผลประโยชนข์องบริษัทและผูถื้อหุน้โดยรวมเป็นสาํคัญ โดย

กาํหนดนโยบายที่ไม่ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน รวมทงัผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับบุคคลต่างๆ ดงักล่าว แสวงหา

ผลประโยชนส์่วนตวัที่ขดัแยง้กับผลประโยชนข์องบริษัท และควรหลีกเล่ียงการกระทาํที่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้
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ทางผลประโยชน ์และผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้ง หรือมีส่วนไดเ้สีย หรือเก่ียวโยงกบัรายการที่พิจารณา ตอ้งแจง้ใหบ้รษัิท

ทราบถงความสัมพันธ์หรือการเก่ียวโยงของตนในรายการดังกล่าว โดยบุคคลดังกล่าวไม่มีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจใดๆ ในธุรกรรมดงักลา่ว 

คณะกรรมการตรวจสอบจะนาํเสนอคณะกรรมการบริษัท เก่ียวกับรายการที่เก่ียวโยงกัน และรายการที่มีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ รวมทังบริษัทได้ปฏิบัติตาม

หลกัเกณ ข์องสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเท

ไทยอย่างเครง่ครดั ในเรื่องการกาํหนดราคาและเง่ือนไขตา่งๆ กบับคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ดา้นผลประโยชน ์ให้

เสมือนทาํรายการกบับคุคลภายนอก 

ทงันี คณะกรรมการบรษัิทจะไดก้าํกบัดแูลใหมี้การปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัขนัตอนการดาํเนินการ และการ

เปิดเผยขอ้มลูของรายการที่อาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชนใ์หถ้กูตอ้งครบถว้นโดยจะเปิดเผยการทาํรายการ

ไวใ้นงบการเงิน รายงานประจาํปี และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56- ) 

 จดัใหมี้ระบบการควบคุมภายใน ซ่งเป็นกลไกสาํคญัที่จะสรา้งความมั่นใจต่อฝ่ายจดัการในการช่วยลดความเส่ียง

ทางธุรกิจ ช่วยใหก้ารดาํเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจดัสรรทรพัยากรอย่างเหมาะสมและบรรลุ

เป้าหมายตามที่ตงัไว ้ช่วยปกป้องคุม้ครองทรพัยสิ์นไม่ใหร้ั่วไหล สญูหายหรอืจากการทจุริตประพ ติมิชอบ ช่วยให้

รายงานทางการเงินมีความถกูตอ้งน่าเช่ือถือ ช่วยใหบ้คุลากรปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้ง

และช่วยคุ้มครองเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น   ดังนันบริษัทจงได้กําหนดภาระหน้าที่  อ ํานาจการดําเนินการของ

ผูป้ฏิบติังานและผูบ้รหิารในเรื่องต่างๆ ไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษรอย่างชดัเจน มีการควบคมุดแูลการใชสิ้นทรพัยข์อง

บริษัทใหเ้กิดประโยชน ์และมีการแบ่งแยกหนา้ที่ผูป้ฏิบติังาน ผูติ้ดตามควบคมุ และประเมินผลออกจากกนั เพื่อให้

เกิดการถ่วงดลุและตรวจสอบระหวา่งกนัอย่างเหมาะสม 

คณะกรรมการบรษัิทไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรบัผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและความมี

ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดใหมี้ขน  รวมทงัไดจ้ดัทาํและทบทวนระบบการควบคุม ทงั

ดา้นการดาํเนนิงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และการกาํกบัดแูลการปฏิบติังาน  

ตลอดจนการจดัการความเส่ียง และยงัใหค้วามสาํคญักบัสญัญาณเตือนภยัลว่งหนา้และรายการที่ผิดปกติ 

ทงันี บรษัิทไดว้่าจา้งบุคคลภายนอกที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ที่ เป็นผูร้บัผิดชอบในการควบคมุภายใน

ของบริษัท ทาํหนา้ที่ตรวจสอบเพื่อใหม้ั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และเพื่อใหผู้้

ตรวจสอบภายในดงักลา่วมีความเป็นอิสระ สามารถทาํหนา้ที่ตรวจสอบและถ่วงดลุไดอ้ย่างเต็มที่ ผูต้รวจสอบภายใน

จะรายงานผลโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ  ทงันี บรษัิทมีการติดตามประเมินผลอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อใหค้วาม

มั่นใจว่าระบบที่วางไวส้ามารถดาํเนินไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะมีการประเมินความเพียงพอของระบบ

ควบคมุภายใน และทบทวนระบบที่สาํคญัอย่างนอ้ยปีละ  ครงั และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบรษัิท 

 จดัใหมี้นโยบายการบริหารความเส่ียง ( i  ana emen  olic ) ใหค้รอบคลมุทงัองคก์ร และติดตามผลการ

ปฏิบติัเป็นประจาํทกุไตรมาส 

 จัดใหมี้แนวทางดาํเนินการที่ชัดเจนกับผูท้ี่ประสงคจ์ะรอ้งเรียน หรือแจง้เบาะแส หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียผ่านทาง 

e i e หรือรายงานตรงต่อบริษัท โดยใหแ้จง้เบาะแสผ่านกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท 

เพื่อสั่งการใหมี้การตรวจสอบขอ้มลูตามกระบวนการที่บรษัิทกาํหนดไว ้และรายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิท 
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8.2 ค ะกรรมการ ุด ่อ  

8.2.1 ค ะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระที่มีคณุสมบติัครบถว้นตามที่ ก ล ต  และ ตลท  กาํหนด จาํนวน 

3 ท่าน โดยมีอย่างนอ้ย 1 ท่านที่มีความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน ดงันี 

ลาํดับ ่อ-สกุล ตาํแ น่ง 

 ดร  ถกล  นนัธิราภากร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

 นางสาววรนชุ  สไุพบลูยพ์ิพั น ์ กรรมการตรวจสอบ  

 ดร  โสตถิธร  มลัลิกะมาส กรรมการตรวจสอบ  

โดยมี ดร  ถกล นันธิราภากร เป็นผู้มีความรูแ้ละประสบการณ์เพียงพอที่จะทาํหน้าที่ในการสอบทานความ

น่าเช่ือถือของงบการเงิน โดยจบการ กษาระดับปริญญาเอก จาก ol   cco n in   conomic  

ni e i  o  an a    และผ่านการอบรมหลักสูตร i ec o  cc e i a ion o am ( ) รุ่นที่  ปี  

แลว้  และมีนายวิ ิษฏ ์วชิรลาภไพ รูย ์เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

องคประกอบของค ะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งมีองคป์ระกอบ ดงัตอ่ไปนี 

 ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทงัหมดของบรษัิท  บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บริษัทรว่ม ผู้

ถือหุน้รายใหญ่ หรอืผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษัิท  ทงันีใหน้บัรวมหุน้ที่ถือโดยผูท้ี่เก่ียวขอ้งดว้ย 

 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอิสระที่มีคณุสมบติัครบถว้นตาม กฎหมายว่าดว้ยบรษัิทมหาชน

จาํกดั และกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที่กาํหนด จาํนวนไม่นอ้ยกวา่  คน 

 กรรมการตรวจสอบมีทักษะความชาํนาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ไดร้บัมอบหมาย กรรมการตรวจสอบอย่าง

นอ้ย  คน ตอ้งมีความรูค้วามเขา้ใจหรือมีประสบการณ์ดา้นการบัญชีหรือการเงิน และมีประสบการณ์เพียง

พอที่จะทาํหนา้ที่ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได ้

 ใหค้ณะกรรมการบรษัิทเลือกและแตง่ตงักรรมการตรวจสอบคนหน่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเลือกและแต่งตงัเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ  โดยประธานเจา้หนา้ที่การเงิน 

เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบโดยตาํแหน่ง 

วาระการดาํรงตาํแ น่งของกรรมการตรวจสอบ 

 ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตาํแหน่งคราวละ  ปี และคณะกรรมการตรวจสอบซ่งพน้จากตาํแหน่ง

ตามวาระ อาจไดร้บัการแต่งตงัอีกได ้นอกจากการพน้ตาํแหน่งตามวาระดงักล่าวขา้งตน้ กรรมการตรวจสอบพน้

จากตาํแหน่งเม่ือ 

 ตาย 

 ลาออก 

 ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตร หรือตามหลกัเกณ ข์องสาํนักงาน ก ล ต  และ

ตลาดหลกัทรพัย์  

 พน้สภาพการเป็นกรรมการบรษัิท หรอืครบวาระการดาํรงตาํแหนง่กรรมการบรษัิท 
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 กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตาํแหน่งใหย่ื้นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท โดยควรแจง้เป็น

หนงัสือล่วงหนา้อย่างนอ้ย  เดือน พรอ้มเหตผุล และใหค้ณะกรรมการบรษัิทเป็นผูอ้นมุติั โดยบรษัิทจะแจง้เรื่อง

การลาออกพรอ้มสาํเนาหนงัสือลาออกใหต้ลาดหลกัทรพัย์  ทราบ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพน้จากตาํแหน่ง

ทังคณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตาํแหน่งตอ้งรกัษาการในตาํแหน่ง เพื่อดาํเนินการต่อไปก่อน

จนกวา่คณะกรรมการตรวจสอบชดุใหม่จะเขา้รบัหนา้ที่ 

 ในกรณีที่ตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการ

บริษัทแต่งตังบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขนเป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน  วัน เพื่อให้กรรมการ

ตรวจสอบมีจาํนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกาํหนด โดยบุคคลที่เขา้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ใน

ตาํแหน่งไดเ้พียงวาระที่ยงัคงเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซ่งตนแทน ทงันี ใหบ้รษัิทแจง้การพน้จากตาํแหน่ง

ของกรรมการตรวจสอบดงักลา่วพรอ้มเหตผุลของการพน้จากตาํแหน่งตอ่ตลาดหลกัทรพัย์  ทนัที 

บทบาท น้าที ่และความรับผิด อบของค ะกรรมการตรวจสอบ 

 สอบทานใหบ้รษัิท  มีการรายงานทางการเงินอย่างถกูตอ้งและเพียงพอ 

 สอบทานใหบ้รษัิท  มีระบบการควบคมุภายใน (in e nal con ol) และระบบการตรวจสอบภายใน (in e nal a i ) ที่

เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบ

ในการพิจารณาแต่งตัง โยกย้าย เลิกจา้งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รบัผิดชอบ

เก่ียวกับการตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงาน แผนการตรวจสอบประจําปี และ

งบประมาณ รวมทงับุคลากรว่า เหมาะสม สอดคลอ้งกบัขอบเขตการปฏิบติังาน และเพียงพอที่จะสนบัสนนุงานใน

หนา้ที่ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 สอบทานใหบ้รษัิท  ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเท ไทย (“ตลาดหลกัทรพัย์ ) และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท  

 พิจารณา คดัเลือก เสนอแตง่ตงั และเลิกจา้ง บคุคลซ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทาํหนา้ที่เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท  

และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทังเขา้ร่วมประชุมกับผูส้อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเขา้ร่วม

ประชมุดว้ยอย่างนอ้ยปีละ  ครงั 

 พิจารณารายการที่เก่ียวโยงหรอืรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนด

ของตลาดหลกัทรพัย ์ ทงันี เพื่อใหม้ั่นใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิท  

 พิจารณาและประเมินธุรกรรมที่มีความเส่ียงดา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น และกาํหนดมาตรการ  วิธีการควบคมุและ

จดัการความเส่ียง สอบทานขอ้มลูทงัหมดในแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น 

 จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้น รายงานประจาํปีของบริษัท  ซ่งรายงานดงักล่าว

ตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างนอ้ยดงัตอ่ไปนี 

 ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นที่เช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบรษัิท  

 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบรษัิท  

 ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยข์อ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรพัยห์รอืกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท  

 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
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 ความเห็นเก่ียวกบัรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

 จาํนวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

 ความเห็นหรอืขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบติัหนา้ที่ 

 รายงานอื่นใดที่เห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทนุทั่วไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบที่ไดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 

 ปฏิบติัการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษัิทมอบหมายและดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ทงันี 

ในการปฏิบัติหนา้ที่ที่ไดร้บัมอบหมายดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความรบัผิดชอบต่อคณะกรรมการ

บรษัิทโดยตรง และกรรมการบรษัิทยงัคงมีความรบัผิดชอบในการดาํเนินงานของบรษัิท  ตอ่บคุคลภายนอก 

 พิจารณาและใหค้วามเห็นต่อการติดตามการปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชั่น รวมถงระบบการ

บรหิารความเส่ียงที่เช่ือมโยงกบัความเส่ียงที่อาจเกิดขนจากการทจุรติคอรร์ปัชั่น  เพื่อใหม้ั่นใจว่าการดาํเนินงาน

ของบริษัทมีความโปร่งใส สุจริต ยุติธรรม ตามหลกัคุณธรรม จริยธรรม และดาํเนินธุรกิจดว้ยการต่อตา้นการ

ทจุรติคอรร์ปัชั่นทกุรูปแบบ 

 รบัเรื่องรอ้งเรียน แจง้เบาะแส การกระทาํอันทุจริตคอรร์ปัชั่น ทังจากภายในและภายนอก ที่กรรมการบริษัท 

ผูบ้ริหาร หรือพนักงานของบริษัท  มีส่วนเก่ียวขอ้ง และตรวจสอบขอ้เท็จจริงตามที่ไดร้บัแจง้ และนาํเสนอให้

คณะกรรมการบรษัิทรว่มกนัพิจารณาโทษหรอืแกไ้ขปัญหาตามนโยบายตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น 

 สรุปภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบรษัิททราบ 

 ทังนี คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํนาจในการดาํเนินการต่างๆ ไดแ้ก่ การเชิญกรรมการ พนักงาน หรือลูกจา้ง

ของบรษัิท  มารว่มประชมุหารอื ชีแจง หรือตอบขอ้ซกัถามในเรื่องที่เก่ียวกบัหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ การปรกษาหารือผู้เช่ียวชาญหรือที่ปรกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรกษาหรือผู้เช่ียวชาญซ่งเป็น

บคุคลภายนอกเป็นครงัคราวในกรณีจาํเป็นดว้ยค่าใชจ้่ายของบรษัิท   การขอใหพ้นกังานของบรษัิท  ส่งเอกสารหลกั าน

เก่ียวกบักิจการของบรษัิท  เพื่อประโยชนใ์นการตรวจสอบหรือสอบสวนในเรื่องต่างๆ เพื่อใหก้ารปฏิบติังานภายใตห้นา้ที่

ความรบัผิดชอบสาํเรจ็ลลุ่วงไปดว้ยดี  การมอบหมายใหพ้นกังานหรอืลกูจา้งของบรษัิท  คนหน่งหรือหลายคนกระทาํการ

ใดๆ ภายในขอบเขตหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประโยชนใ์นการตรวจสอบ  รวมถงการดาํเนินการต่างๆ ที่

กล่าวแลว้ในส่วนที่เก่ียวขอ้งกบับรษัิทย่อยเท่าที่ไดร้บัมอบหมายหรือรอ้งขอจากบรษัิทย่อย และเท่าที่อาํนาจหนา้ที่จะเปิด

ช่องใหด้าํเนินการได ้

 เน่ืองจากบริษัท  ไม่มีฝ่ายตรวจสอบภายในเอง  จงได้ว่าจ้างบริษัท อัลทิมา แอดไวเซอรี่ จ ํากัด ซ่งเป็น

บคุคลภายนอกและไม่มีความเก่ียวขอ้งใดๆ กบับรษัิท  เป็นผูต้รวจสอบภายใน ( n e nal i o ) โดยทาํหนา้ที่ตรวจสอบ

ระบบการควบคมุภายในของบรษัิท   เพื่อใหม้ั่นใจวา่บรษัิท  มีระบบการควบคมุภายในที่เพียงพอเหมาะสม 

8.2.2 ค ะกรรมการบริ าร 

 คณะกรรมการบริษัทเป็นผูแ้ต่งตงัคณะกรรมการบริหาร โดยจะพิจารณาคดัเลือกจากกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือ 

พนักงานระดบัสูงของบรษัิท  ที่สามารถบริหารงานในเรื่องที่เก่ียวกับการดาํเนินงานตามธุรกิจปกติ และงานบริหารของ

บรษัิท  และสามารถกาํหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรา้งการบริหารงาน รวมถงการตรวจสอบและติดตาม

ผลการดาํเนินงานของบรษัิท  ตามนโยบายที่คณะกรรมการบรษัิทกาํหนด 

 คณะกรรมการบรหิารของบรษัิท  มีจาํนวน 5 คน ดงันี 
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ลาํดับ ่อ-สกุล ตาํแ น่ง 

 นายวริั  สขุชยั ประธานกรรมการบรหิาร 

 นายธรรมนญู ตรเีพ็ชร กรรมการบรหิาร 

 ดร เจน  ชาญณรงค ์ กรรมการบรหิาร 

 นายวิ ิษฎ ์ วชิรลาภไพ รูย ์ กรรมการบรหิาร 

 นางวรนิกาญจน ์ ธีระอมัรานนท ์ กรรมการบรหิารและเลขานกุาร 

องคประกอบของค ะกรรมการบริ าร 

คณะกรรมการบรหิารตอ้งมีองคป์ระกอบ ดงัตอ่ไปนี 

 คดัเลือกจาก กรรมการ และ หรอื ผูบ้รหิาร ซ่งไดร้บัการเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ทงันีคณะกรรมการบรหิารประกอบไปดว้ยกรรมการบรหิารไม่นอ้ยกวา่  คน 

 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาและแต่งตงักรรมการบริหาร  คน ที่มีความเหมาะสม เพื่อทาํหนา้ที่ประธาน

กรรมการบริหาร โดยประธานกรรมการบริหารที่ ได้รับการแต่งตังจะมีวาระการดํารงตําแหน่งประธาน

กรรมการบรหิารเท่ากบัวาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรหิาร 

 คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาและแต่งตังบุคคลที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเป็นเลขานุการคณะ

กรรมการบริหาร เพื่อช่วยเหลือการทาํงานของคณะกรรมการบริหารเก่ียวกับการนัดหมายการประชุม การ

จดัเตรยีมวาระการประชมุ การนาํสง่เอกสารการประชมุ และการบนัทกรายงานการประชมุ 

วาระการดาํรงตาํแ น่งของกรรมการบริ าร 

 ใหค้ณะกรรมการบริหาร มีวาระอยู่ในตาํแหน่งคราวละ  ปี ทงันี กรรมการบริหาร ที่พน้จากตาํแหน่งตามวาระ 

อาจไดร้บัการแต่งตงัเขา้ดาํรงตาํแหน่งไดอ้ีกนอกจากการพน้ตาํแหน่งตามวาระดงักล่าวขา้งตน้ กรรมการบริหาร 

พน้จากตาํแหน่งเม่ือ 

 ตาย 

 ลาออก 

 ขาดคณุสมบติัการเป็นกรรมการบรหิาร ตามกฎบตัร  

 คณะกรรมการบรษัิท  มีมติใหพ้น้จากตาํแหน่ง 

 พน้สภาพการเป็นกรรมการบรษัิท หรอืครบวาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษัิท  ผูบ้รหิารของบรษัิท 

 กรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากตาํแหน่งให้ย่ืนใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท โดยควรแจ้งเป็น

หนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย  เดือน พร้อมเหตุผล และให้คณ ะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ  ในกรณี ที่

กรรมการบรหิาร พน้จากตาํแหน่งทงัคณะ ใหค้ณะกรรมการบริหาร ที่พน้จากตาํแหน่งตอ้งรกัษาการในตาํแหน่ง 

เพื่อดาํเนินการตอ่ไปก่อนจนกวา่คณะกรรมการบรหิารชดุใหม่จะเขา้รบัหนา้ที่ 

 ในกรณีที่ตาํแหน่งกรรมการบริหารว่างลงเพราะเหตอุื่น นอกจากถงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบรษัิท

แต่งตงับคุคลที่มีคณุสมบติัครบถว้นขนเป็นกรรมการบรหิาร ภายใน  วนั เพื่อใหก้รรมการบรหิาร มีจาํนวนครบ

ตามที่คณะกรรมการบริษัทกาํหนด โดยบุคคลที่เขา้เป็นกรรมการบริหาร จะอยู่ในตาํแหน่งไดเ้พียงวาระที่ยงัคง

เหลืออยู่ของกรรมการบรหิาร ซง่ตนแทน 
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บทบาท น้าที ่และความรับผิด อบของค ะกรรมการบริ าร 

 คณะกรรมการบริหาร มีอาํนาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเก่ียวกับการดาํเนินงาน

ตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท  ตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบียบ ขอ้กาํหนด คาํสั่งและมติของที่

ประชมุคณะกรรมการบรษัิท และมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิท  โดยคณะกรรมการบรหิาร มีหนา้ที่กลั่นกรองและกาํหนด

นโยบาย  แผนธุรกิจ  งบประมาณ  โครงสรา้งการบริหารงาน  และอาํนาจการบรหิารต่างๆ ของบริษัท  ตลอดจนกาํหนด

หลักเกณ ์ในการดาํเนินธุรกิจเพื่อให้สอดคลอ้งกับสภาพเ รษ กิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท  

พิจารณาและอนุมัติ และ หรือ ใหค้วามเห็นชอบ รวมตลอดถงการตรวจสอบและติดตามผลการดาํเนินงานของบริษัท  

ตามนโยบายที่กาํหนด โดยสรุปคณะกรรมการบรหิารมีอาํนาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบที่สาํคญัดงัตอ่ไปนี 

 นาํเสนอนโยบาย กลยุทธ ์เป้าหมาย แผนการดาํเนินธุรกิจ และงบประมาณประจาํปีของบริษัท  การตงักิจการ

ใหม่ เลิกกิจการ ควบกิจการ โอนกิจการ การรว่มลงทุน (โดยมีส่วนรว่มในการบริหารงาน) การกาํหนดแผนการเงิน 

โครงสรา้งองคก์รและการบริหารงาน ตลอดจนพิจารณาและกลั่นกรองขอ้เสนอของฝ่ายบริหาร เพื่อนาํเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษัิทพิจารณาอนมุติัตอ่ไป 

 ควบคุมดูแลการดาํเนินธุรกิจของบริษัท  และติดตามผลการดาํเนินงานของบริษัท  ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย 

แผนงาน เปา้หมายที่กาํหนดไว ้และงบประมาณที่ไดร้บัอนมุติัจากคณะกรรมการบรษัิท หรอืตามที่คณะกรรมการ

บรษัิทมอบหมาย และมีหนา้ที่ตอ้งรายงานผลการดาํเนินงานตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทเป็นประจาํ 

 พิจารณาอนุมัติการใชจ่้ายเงินลงทุนที่สาํคัญๆ ที่ไดก้าํหนดไวใ้นงบประมาณรายจ่ายประจาํปีตามที่จะไดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท  หรอืตามที่คณะกรรมการบรษัิทไดเ้คยมีมติอนมุติั ในหลกัการไวแ้ลว้ 

 พิจารณาอนุมติัเงินลงทุน ( api al pen i e) นอกงบประมาณประจาํปีเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 10 ลา้นบาท

ตอ่ปี  และเม่ือมีการอนมุติัรายการดงักลา่วแลว้ ใหแ้จง้ตอ่คณะกรรมการบรษัิทเพื่อรบัทราบตอ่ไป 

 พิจารณาอนุมัติการกูยื้มเงิน การจัดหาวงเงินสินเช่ือ หรือการขอสินเช่ือใดๆ ของบริษัท  แต่ละรายการภายใน

วงเงินไม่เกิน 10 ลา้นบาท และภายในวงเงินรวมไม่เกิน 30 ลา้นบาท และกรณีที่ตอ้งใชท้รพัยสิ์นของบรษัิท  เป็น

หลกัประกนั ตอ้งนาํเสนอขออนมุติัจากคณะกรรมการบรษัิท  

 พิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจาํปีเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติก่อน

นาํเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ตอ่ไป 

 กาํหนดนโยบายการบรหิารทรพัยากรบุคคล คดัเลือก และแต่งตงับคุคลที่มีคณุสมบติัเหมาะสมใหด้าํรงตาํแหน่ง

บริหารในระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขนไป ยกเวน้ตาํแหน่งประธานเจา้หนา้ที่บริหารและกรรมการผูจ้ดัการ รวมทงัการ

โยกยา้ย เลิกจา้ง กาํหนดเงินค่าจา้ง ค่าตอบแทน โบนัส และผลประโยชนต์อบแทนอื่นๆ ที่เหมาะสม สาํหรบั

พนกังานบรหิารดงักลา่ว 

 มีอาํนาจในการมอบอาํนาจใหบุ้คคลอื่นใดหน่งคนหรือหลายคนปฏิบติัการอย่างหน่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต ้ การ

ควบคมุของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอาํนาจเพื่อใหบุ้คคลดงักล่าว มีอาํนาจตามที่คณะกรรมการบริหาร

เห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซ่งคณะกรรมการบรหิารอาจยกเลิก เพิกถอน 

เปล่ียนแปลง หรอืแกไ้ขบคุคลที่ไดร้บัมอบอาํนาจหรอืการมอบอาํนาจนนัๆ ไดต้ามที่เห็นสมควร 

ทงันี การมอบอาํนาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรหิารนนั จะตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบ

อาํนาจ หรือมอบอาํนาจช่วงที่ทาํใหผู้ร้บัมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนมุติัรายการที่ตน หรือ
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บุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ (ตามนิยามประกา คณะกรรมการกาํกับตลาดทุน และ หรือ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเท ไทย และ หรอื หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งกาํหนด) มีสว่นไดเ้สีย หรอือาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ื่นใด

กับบริษัท  หรือบริษัทย่อย และ หรือ บริษัท  ที่ เก่ียวข้อง   คณะกรรมการบริหารไม่มีอํานาจอนุมัติการ

ดาํเนินการในเรื่องดงักล่าว  โดยเรื่องดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อที่ประชมุคณะกรรมการ และ หรอื ที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

(แลว้แต่กรณี) เพื่ออนมุติัต่อไป ยกเวน้เป็นการอนมุติัรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเง่ือนไขการคา้ปกติ ซ่ง

เป็นไปตามประกา ของคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน และ หรือ ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเท ไทย และ หรือ 

หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งกาํหนด 

 ปฏิบติัหนา้ที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบรษัิทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 

8.2.3 ค ะกรรมการบริ ารความเส่ี ง 

 คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 มีจาํนวนทงัสิน 11 คน ดงันี 

ลาํดับ ่อ-สกุล ตาํแ น่ง 

 ดร สพุจน ์ เธียรวุ ิ ) ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 

 นายวิรั   สขุชยั กรรมการบรหิารความเส่ียง 

 นายธรรมนญู ตรเีพ็ชร กรรมการบรหิารความเส่ียง 

 นายรตันพนัธ ์ มขุหรวิั นานนท ์ กรรมการบรหิารความเส่ียง 

5  นายประชา  พรอ้มพรชยั กรรมการบรหิารความเส่ียง 

 นายสชุาติ สวุั โนดม กรรมการบรหิารความเส่ียง 

 นายสกิุจ ลิติกรณ ์ กรรมการบรหิารความเส่ียง 

 นายวิ รูย ์ ทามี กรรมการบรหิารความเส่ียง 

 นายพงษส์วดิั เพ่งเลง็ผล กรรมการบรหิารความเส่ียง 

 นายวิ ิษฏ ์ วชิรลาภไพ รูย ์ กรรมการบรหิารความเส่ียง 

 นางวรนิกาญจน ์ ธีระอมัรานนท ์ กรรมการบรหิารความเส่ียงและ 

เลขานกุารคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

มา เ ตุ :  1) ดร สพุจน ์เธียรวุ ิ ลาออกจากตาํแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง โดยมีผลตงัแต่วนัที่  มกราคม 2563 

องคประกอบของค ะกรรมการบริ ารความเส่ี ง 

ประกอบดว้ย กรรมการบริษัท ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ และผูอ้าํนวยการสายงานต่างๆ เป็น

กรรมการบริหารความเส่ียงโดยตาํแหน่ง ซ่งได้รบัการแต่งตังโดยประธานกรรมการบริหารความเส่ียง และประธาน

กรรมการบริหารความเส่ียงต้องได้รบัการแต่งตังจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเป็น

เลขานกุารคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงโดยตาํแหน่ง 

วาระการดาํรงตาํแ น่งของกรรมการบริ ารความเส่ี ง 

 กรรมการบริหารความเส่ียง เป็นการดาํรงตาํแหน่งของผูบ้ริหารจากสายงานต่างๆ  ซ่งหากมีกรรมการบริหาร

ความเส่ียงลาออกระหว่างดาํรงตาํแหน่ง ใหป้ระธานกรรมการบริหารความเส่ียง แต่งตงับุคคลใหม่เขา้ดาํรงตาํแหน่งแทน 

และนาํเรื่องการแตง่ตงักรรมการบรหิารความเส่ียง เสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทในการประชมุครงัถดัไป 
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 การ ้นจากตาํแ น่ง 

กรรมการบรหิารความเส่ียงพน้จากตาํแหน่งโดยทนัที เม่ือ 

 พน้จากการเป็นกรรมการบรษัิท  ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  กรรมการผูจ้ดัการ  ผูอ้าํนวยการสายงานตา่งๆ 

 เสียชีวิต 

 ลาออก 

 คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง มีมติใหพ้น้จากตาํแหน่ง 

 ขาดคณุสมบติัของการเป็นกรรมการบรหิารความเส่ียง 

บทบาท น้าที ่และความรับผิด อบของค ะกรรมการบริ ารความเส่ี ง 

 พิจารณากลั่นกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบรษัิท  ซ่งครอบคลมุถงความเส่ียง

ประเภทต่างๆ ที่สาํคญั เช่น ความเส่ียงดา้นการเงิน ความเส่ียงดา้นการลงทุน และความเส่ียงที่มีผลกระทบต่อ

ช่ือเสียงของกิจการ เป็นตน้ เพื่อนาํเสนอคณะกรรมการบรษัิทใหค้วามเห็นชอบ 

 กาํหนดยทุธ าสตรแ์ละแนวทางในการบรหิารความเส่ียงของบรษัิท  ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบรหิารความ

เส่ียง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดแูลปรมิาณความเส่ียงของบรษัิท  ใหอ้ยู่ในระดบัที่เหมาะสม 

 ดูแลและติดตามการปฏิบติัตามนโยบายการบริหารความเส่ียงภายใตแ้นวทางและนโยบายที่ไดร้บัอนุมัติจาก

คณะกรรมการบรษัิท 

 กาํหนดเกณ ว์ดัความเส่ียงและเพดานความเส่ียงที่บรษัิท  จะยอมรบัได ้

 กาํหนดมาตรการที่จะใชใ้นการจดัการความเส่ียงใหเ้หมาะสมตอ่สภาวการณ ์

 ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบรหิารความเส่ียงโดยรวมถงความมีประสิทธิผลของระบบและ

การปฏิบติัตามนโยบายที่กาํหนด 

 รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจาํทุกไตรมาสเก่ียวกับการบริหาร การดาํเนินงาน และสถานะความ

เส่ียงของบริษัท  และการเปล่ียนแปลงต่างๆ รวมถงส่ิงที่ตอ้งดาํเนินการปรบัปรุงแก้ไขเพื่อใหส้อดคลอ้งกับ

นโยบายและกลยทุธท์ี่กาํหนด 

 จดัใหมี้คณะทาํงานบรหิารความเส่ียงตามความจาํเป็น 

 สนบัสนนุคณะทาํงานบรหิารความเส่ียงในดา้นบคุลากร งบประมาณ และทรพัยากรอื่นที่จาํเป็น ใหส้อดคลอ้งกบั

ขอบเขตความรบัผิดชอบ 

 จดัใหมี้การทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจดัการความเส่ียงอย่างนอ้ยปีละ  ครงั และเปิดเผยไว้

ในรายงานประจาํปีของบรษัิท และในทกุๆ ระยะเวลาที่พบว่า ระดบัความเส่ียงมีการเปล่ียนแปลง ซง่รวมถงการ

ใหค้วามสาํคญักบัสญัญาณเตือนภยัลว่งหนา้และรายการผิดปกติทงัหลาย 

8.2.4 ค ะกรรมการสรร าและ จิาร าค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 มีจาํนวนทงัสิน 3 คน ดงันี 

ลาํดับ ่อ-สกุล ตาํแ น่ง 

 นางสาววรนชุ สไุพบลูยพ์ิพั น ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

 ดร โสตถิธร มลัลิกะมาส กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

 นางสิรมิา เอี่ยมสกลุรตัน ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนและ 

เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน



บรษัิท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จาํกดั (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจาํปี 2562) 

สว่นท่ี  ( ) โครงสรา้งการจดัการ  หนา้ 74 

องคประกอบของค ะกรรมการสรร าและ จิาร าค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมการบรษัิทซง่เป็นกรรมการอิสระและกรรมการ

ที่ไม่เป็นผูบ้รหิาร ไม่นอ้ยกวา่  คน และกรรมการมากกวา่ก่งหน่งตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 

 คณะกรรมการบรษัิทแตง่ตงักรรมการอิสระคนหน่งขนเป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูค้ดัเลือกและแต่งตงัเลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน 

วาระการดาํรงตาํแ น่งของกรรมการสรร าและ จิาร าค่าตอบแทน 

 ใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระอยู่ในตาํแหน่งคราวละ  ปี ทงันี กรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน ที่พน้จากตาํแหน่งตามวาระ อาจไดร้บัการแต่งตงัเขา้ดาํรงตาํแหน่งไดอ้ีกนอกจากการพน้

ตาํแหน่งตามวาระดงักลา่วขา้งตน้ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน พน้จากตาํแหน่งเม่ือ 

 ตาย 

 ลาออก 

 ขาดคณุสมบติัการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ตามกฎบตัร  

 คณะกรรมการบรษัิท  มีมติใหพ้น้จากตาํแหน่ง 

 พน้สภาพการเป็นกรรมการบรษัิท หรอืครบวาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษัิท 

 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนใดจะลาออกจากตาํแหน่งใหย่ื้นใบลาออกต่อประธานกรรมการ

บรษัิท โดยควรแจง้เป็นหนงัสือล่วงหนา้อย่างนอ้ย  เดือน พรอ้มเหตผุล และใหค้ณะกรรมการบรษัิทเป็นผูอ้นมุติั 

ในกรณีที่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พ้นจากตาํแหน่งทังคณะ ให้คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน ที่พ้นจากตําแหน่งต้องรักษาการในตําแหน่ง เพื่ อดําเนินการต่อไปก่อนจนกว่า

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนชดุใหม่จะเขา้รบัหนา้ที่ 

 ในกรณีที่ตาํแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถงคราวออกตาม

วาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตังบุคคลที่ มีคุณสมบัติครบถ้วนขนเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน ภายใน  วนั เพื่อใหก้รรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีจาํนวนครบตามที่คณะกรรมการ

บริษัทกาํหนด โดยบุคคลที่เขา้เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะอยู่ในตาํแหน่งไดเ้พียงวาระที่

ยงัคงเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ซง่ตนแทน  

บทบาท น้าที ่และความรับผิด อบของค ะกรรมการสรร าและ จิาร าค่าตอบแทน 

1. ด้านการสรร า 

 พิจารณาองค์ประกอบ คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยรวม และ

รายบุคคล ที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซอ้นของธุรกิจของบริษัท  ทังในดา้นการ กษา 

ความรู ้ความชาํนาญ ทกัษะ ประสบการณ ์ความสามารถเ พาะดา้นที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท  และ

ความเป็นอิสระตามหลกัเกณ บ์รษัิท  กาํหนด   

 พิจารณาคุณสมบัติของผูบ้ริหารสูงสุดที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัท  เพื่อใหบ้รรลุ

วิสยัทั นท์ี่กาํหนดไว ้โดยใหค้รอบคลมุทงัในดา้นการ กษาประสบการณ ์ความรู ้ความเช่ียวชาญ และนาํ

ปัจจยัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจที่สาํคญัและเก่ียวขอ้ง เช่น สภาพและแนวโนม้เ รษ กิจและอตุสาหกรรม 

ตลอดจนภาวะแข่งขนัทางธุรกิจมาประกอบการพจิารณาดว้ย 
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 กาํหนดกระบวนการและหลกัเกณ ใ์นการสรรหาบุคคล ใหส้อดคลอ้งกับโครงสรา้งและคุณสมบติัตามที่

กาํหนดไวใ้นขอ้  และ   โดยจดัทาํเป็น oa  ill a i  เพื่อช่วยใหก้ารสรรหากรรมการมีความ

สอดคลอ้งกบักลยทุธใ์นการดาํเนินธุรกิจ  โดยยดมั่นในหลกัการกาํกบัดแูลกิจการที่ดี 

 สรรหาและคดัเลือกกรรมการบรษัิทที่มีคณุสมบติัเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชดุย่อย  รวมถง

ผูบ้รหิารระดบัสงู เพื่อนาํเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทพิจารณาแตง่ตงัเม่ือมีตาํแหน่งวา่งลง 

 กาํกับดูแลใหบ้ริษัท  จัดใหมี้การป มนิเท  และมอบเอกสารที่เป็นประโยชนต์่อการปฏิบัติหนา้ที่ใหแ้ก่

กรรมการที่ไดร้บัการแตง่ตงัใหม่ 

 จดัทาํและทบทวนแผนการสืบทอดตาํแหน่ง ( cce ion plan) ของผูบ้รหิารสงูสดุของบรษัิท  เพื่อเตรยีมความ

พรอ้มเป็นแผนตอ่เน่ืองใหมี้สืบทอดงาน เพื่อใหก้ารบรหิารงานของบรษัิท  สามารถดาํเนินไปไดอ้ย่างตอ่เน่ือง 

 สนบัสนนุใหบ้รษัิท  เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายย่อยเสนอรายช่ือบคุคลเขา้รบับรกิารสรรหาเป็นกรรมการบรษัิท  

2. ด้านการ จิาร าค่าตอบแทน 

 กาํหนดและจดัทาํนโยบายการกาํหนดคา่ตอบแทนอย่างเป็นลายลกัษณอ์กัษร ใหเ้หมาะสมกบัหนา้ที่ความ

รบัผิดชอบของกรรมการ โดยเช่ือมโยงค่าตอบแทนกับผลการดาํเนินงานโดยรวมของบริษัท  เพื่อให้

สามารถจงูใจและรกัษากรรมการที่มีความสามารถ มีคณุภาพ และ กัยภาพ ทงันี ใหค้ณะกรรมการบรษัิท

เป็นผูพ้ิจารณาเพื่อใหค้วามเห็นชอบก่อนนาํเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี เพื่อขออนมุติั 

 เสนอแนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่

คณะกรรมการบรษัิทแตง่ตงั ทงัสว่นที่เป็นคา่ตอบแทนที่เป็นตวัเงิน และสิทธิประโยชนอ์ื่นๆ    

 กาํหนดเกณ ก์ารประเมินผลการปฏิบติังานประจาํปี และพิจารณาปรบัอตัราคา่ตอบแทนที่เหมาะสมใหแ้ก่

ผูบ้รหิารสงูสดุของบรษัิท  พรอ้มทงันาํเสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิทพิจารณา 

 พิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนอย่างสมํ่าเสมอ 

 รบัผิดชอบตอ่การอื่นใดที่คณะกรรมการบรษัิท มอบหมาย 

การเข้าร่วมประ ุมของค ะกรรมการ 

 ในปี  กรรมการทงัคณะเขา้ประชมุเ ล่ียคิดเป็นรอ้ยละ  โดยการเขา้รว่มประชมุของคณะกรรมการบรษัิท 

คณะกรรมการชดุย่อย และประชมุผูถื้อหุน้ สรุปดงันี 

 ่อ – นามสกุล ตาํแ น่ง ประ ุมค ะ

กรรม 

การบริ ัท 

ประ ุม 6 ครัง 

ประ ุมค ะ

กรรม 

การตรวจสอบ 

ประ ุม 4 ครัง 

ประ ุมค ะ 

กรรมการ 

บริ าร

ประ ุม 12 ครัง 

ประ ุมค ะกรรม 

การสรร าและ

จิาร า

ค่าตอบแทน 

ประ ุม 4 ครัง 

ประ ุมค ะ

กรรม 

การบริ าร

ความเสี่ ง 

ประ ุม 4 ครัง 

ประ ุมผู้ถอ ุ้น 

A  

ประ ุม 1 ครัง 

 ดร ถกล  นนัธิราภากร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรษัิท     
ประธานกรรมการตรวจสอบ  

 
( ) 

 
( ) 

    

 นางสาววรนชุ  สไุพบลูยพิ์พั น ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 
( ) 

 
( ) 

 4 4 
( ) 

  

 ดร โสตถิธร มลัลิกะมาส กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ   
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 
( ) 

 
( ) 

 4 4  
( ) 

  

 ดร สพุจน ์ เธียรวุ  ิ ) กรรมการอิสระ   
ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

4   
( ) 

    
( ) 

 

 นายวิรั   สขุชยั กรรมการ  กรรมการบริหารความเสี่ยง 
ประธานกรรมการบรหิาร 
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ 

  
( ) 

 11  
(92 ) 

  
( ) 
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 ่อ – นามสกุล ตาํแ น่ง ประ ุมค ะ

กรรม 

การบริ ัท 

ประ ุม 6 ครัง 

ประ ุมค ะ

กรรม 

การตรวจสอบ 

ประ ุม 4 ครัง 

ประ ุมค ะ 

กรรมการ 

บริ าร

ประ ุม 12 ครัง 

ประ ุมค ะกรรม 

การสรร าและ

จิาร า

ค่าตอบแทน 

ประ ุม 4 ครัง 

ประ ุมค ะ

กรรม 

การบริ าร

ความเสี่ ง 

ประ ุม 4 ครัง 

ประ ุมผู้ถอ ุ้น 

A  

ประ ุม 1 ครัง 

 นายธรรมนญู ตรเีพ็ชร กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการบรหิาร  และกรรมการผูจ้ดัการ 

  
( ) 

  
( ) 

  
( ) 

 

 ดร เจน ชาญณรงค ์ กรรมการ กรรมการบริหาร   
( ) 

 11  
(92 ) 

   

 นางสิรมิา  เอี่ยมสกลุรตัน ์ กรรมการ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

  
( ) 

  4 4 
( ) 

  

 นายภาคภมิู  ว่องไพ รูย ์ กรรมการ    
( ) 

     

 นางวลีรตัน ์ เชือบญุชยั กรรมการ    
( ) 

     

 นายวิ ิษฏ ์ วชิรลาภไพ รูย ์ กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิารความเสี่ยง    
( ) 

  
( ) 

 

 นางวรนิกาญจน ์ ธีระอมัรานนท ์ กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิารความเสี่ยง    
( ) 

  
( ) 

 

 นายประชา พรอ้มพรชยั กรรมการบรหิารความเสี่ยง      
( ) 

 

 นายรตันพนัธ ์ มขุหรวิั นานนท ์ กรรมการบรหิารความเสี่ยง     3  
(75 ) 

 

 นายสชุาต ิ สวุั โนดม กรรมการบรหิารความเสี่ยง     3  
(75 ) 

 

 นายสกิุจ ลิติกรณ ์ กรรมการบรหิารความเสี่ยง     3  
(75 ) 

 

 นายวิ รูย ์ ทามี กรรมการบรหิารความเสี่ยง     3  
(75 ) 

 

 นายพงษส์วสัด ิ เพ่งเล็งผล กรรมการบรหิารความเสี่ยง     2  
(5 ) 

 

มา เ ตุ :   หมายถง ไม่ไดเ้ขา้รว่ม  
1) ดร สพุจน ์เธียรวุ ิ ลาออกจากตาํแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง โดยมีผลตงัแต่วนัที่  มกราคม 2563 

 

8.3 ผู้บริ าร 

ผูบ้รหิารของบรษัิท ณ วนัที่  ธนัวาคม 2562 มีจาํนวน 10 คน  ประกอบดว้ย   

ลาํดับ ่อ – สกุล ตาํแ น่ง 

 นายวริั  สขุชยั ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ: 

ธุรกิจระบบดบัเพลิง ปรบัอากา  และสขุาภิบาล 

2  นายธรรมนญู ตรเีพ็ชร กรรมการผูจ้ดัการ  ธุรกิจระบบการพิมพดิ์จิทลั 

 นางวรนิกาญจน ์ ธีระอมัรานนท ์ ประธานเจา้หนา้ที่ปฏิบติัการ 

 นายวิ ิษฏ ์ วชิรลาภไพ รูย ์ ประธานเจา้หนา้ที่การเงิน 

 นายประชา พรอ้มพรชยั ผูอ้าํนวยการสายงานโครงการ 

 นายรตันพนัธ ์ มขุหรวิั นานนท ์ ผูอ้าํนวยการสายงานขายทั่วไป 

 นายสชุาติ สวุั โนดม ผูอ้าํนวยการสายงานปิโตรเคมี 

 นายสกิุจ ลิติกรณ ์ ผูอ้าํนวยการสายงานสนบัสนนุวิ วกรรม

 นายวิ รูย ์ ทามี ผูอ้าํนวยการสายงานขาย 

10  นายพงษส์วสัดิ เพ่งเลง็ผล ผูอ้าํนวยการสายงานขายสินคา้พิเ ษ 

หมายเหต ุ ผูบ้ริหารของบรษัิทตามประกา คณะกรรมการ ก ล ต  
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สว่นท่ี  ( ) โครงสรา้งการจดัการ  หนา้ 77 

ขอบเขตอาํนาจ น้าที ่และความรับผิด อบของประธานเจ้า น้าทีบ่ริ าร 

 เป็นผูน้าํในการกาํหนดนโยบายและยทุธ าสตรธ์ุรกิจระยะสนัและระยะยาว 

 ควบคมุ  กาํกบัดแูล  แกไ้ขปัญหา การดาํเนินงานโดยภาพรวมในระดบักลยทุธแ์ละนโยบาย 

 ใหก้ารสนับสนุนและอาํนวยการแก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ใหส้ามารถปฏิบัติ

ภารกิจดา้นการกาํกบัดแูลบรษัิทไดต้ามเปา้หมาย 

 กาํกบัดแูลโครงการดา้นพั นาบคุลากร ใหส้อดคลอ้งกบัเปา้หมายการเติบโตของบรษัิท 

 ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานผลการดาํเนินงานโดยรวมของบริษัท  ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็น

ประจาํทกุไตรมาส 

 ปฏิบติัหนา้ที่อื่นใดตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท และ หรอื คณะกรรมการตรวจสอบ 

 สามารถมอบอาํนาจช่วงใหพ้นกังานอื่นปฏิบติังานแทนได ้แต่ยงัคงรบัผิดชอบต่อการปฏิบติัของผูร้บัมอบอาํนาจ

ช่วงนนัดว้ย 

ขอบเขตอาํนาจ น้าที ่และความรับผิด อบของกรรมการผู้จัดการ 

 กรรมการผูจ้ัดการมีอาํนาจและหนา้ที่ในการบริหารกิจการของบริษัท  ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

รวมถงเรื่องหรอืกิจการตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี 

 กาํกบัดแูลการบรหิารงาน การดาํเนินงานทั่วไป และการอนมุติัเรื่องต่างๆ ที่เก่ียวกบัการดาํเนินกิจการ และ หรือ

บริหารงานประจาํวนัของบริษัท  เพื่อประโยชนข์องบริษัท  และเป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั กฎระเบียบ 

คาํสั่ง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท   ภายใตก้รอบของกฎหมายที่

เก่ียวขอ้ง และขอบเขตอาํนาจหนา้ที่ที่คณะกรรมการบรษัิทกาํหนด 

 จดัเตรียมนโยบาย กลยทุธ ์เป้าหมาย แผนการดาํเนินธุรกิจ และงบประมาณประจาํปี ตลอดจนโครงสรา้งการ

บรหิารงานและอาํนาจการบรหิารต่างๆ ของบรษัิท  เสนอต่อคณะกรรมการบรหิารเพื่อพิจารณาก่อนนาํเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษัิทเพื่อใหค้วามเห็นชอบ  

 ดาํเนินการหรือบรหิารจดัการใหเ้ป็นไปตามนโยบาย กลยทุธ ์เป้าหมาย แผนการดาํเนินธุรกิจ และงบประมาณที่

ไดร้บัอนมุติั 

 ติดตาม ตรวจสอบ ควบคมุ และรายงานผลการดาํเนินงานที่รบัมอบหมาย ตอ่คณะกรรมการบรษัิทเป็นประจาํทกุไตรมาส 

 ดแูลใหบุ้คลากรในฝ่ายงานต่างๆ สามารถดาํเนินการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถงการพั นา

องคก์รและบคุลากรอย่างตอ่เน่ือง ตลอดจนดแูลและรกัษาภาพลกัษณท์ี่ดีขององคก์ร 

 มีอาํนาจจา้ง แต่งตงั โยกยา้ย เล่ือนตาํแหน่ง พกังาน เลิกจา้ง กาํหนดอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทนอื่นๆ รวมทัง

บาํเหน็จรางวลั การปรบัเงินเดือนคา่จา้ง คา่ตอบแทน และเงินโบนสัของพนกังานบรษัิท   

 มีอาํนาจในการออก แกไ้ข เพิ่มเติม ปรบัปรุง หรือ ยกเลิก คาํสั่ง ระเบียบ บันทก และขอ้บังคับที่เก่ียวกับการ

ทาํงาน เพื่อใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชนข์องบรษัิท  และเพื่อรกัษาระเบียบวินยัในการ

ทาํงานภายในองคก์ร  

 มีอาํนาจอนุมัติการลงทุนหรือค่าใชจ่้ายในการดาํเนินธุรกิจของบริษัท  หรือค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการ

ดาํเนินธุรกิจของบรษัิท  ภายในวงเงินตามตารางอาํนาจอนมุติัการบรหิารงาน ( - - )  

 มีอาํนาจอนมุติัการจ่ายเงินตามสญัญา หรือขอ้ตกลง (ตามงบประมาณที่ไดร้บัอนมุติั หรอืตามที่ไดร้บัอนมุติัจาก

คณะกรรมการบรษัิท หรอืที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิท) ทงันี โดยไม่จาํกดัวงเงิน 
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สว่นท่ี  ( ) โครงสรา้งการจดัการ  หนา้  

 มีอาํนาจอนมุติัการจดัหา การเขา้ทาํสญัญา และการดาํเนินการตามธุรกิจปกติภายในงบประมาณที่ไดร้บัอนมุติั 

ทงันี โดยไม่จาํกดัวงเงิน 

 ปฏิบติัหนา้ที่อื่นใดตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรหิาร 

 สามารถมอบอาํนาจช่วงใหพ้นกังานอื่นปฏิบติังานแทนได ้แตย่งัคงรบัผิดชอบต่อการปฏิบติัของผูร้บัมอบอาํนาจ

ช่วงนนัดว้ย 

 ทังนี อาํนาจประธานเจา้หน้าที่บริหาร  กรรมการผูจ้ัดการ ตลอดจนการมอบอาํนาจแก่บุคคลอื่นที่ประธาน

เจา้หนา้ที่บรหิาร  กรรมการผูจ้ดัการเห็นสมควร จะไม่รวมถงอาํนาจหรือการมอบอาํนาจที่ทาํใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  

กรรมการผูจ้ดัการหรือผูร้บัมอบอาํนาจจากกรรมการผูจ้ดัการ  สามารถอนุมตัิรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่เก่ียวขอ้งซ่ง

อาจมีความขัดแยง้ (ตามนิยามของประกา คณะกรรมการกาํกับตลาดทุน และ หรือตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเท ไทย 

และ หน่วยงานที่เก่ียวขอ้กาํหนด) มีส่วนไดเ้สีย หรือผลประโยชนใ์นลกัษณะอื่นใด ขดัแยง้กบัผลประโยชนข์องบรษัิท  หรือ

บรษัิทย่อย และ หรือ บรษัิทที่เก่ียวขอ้ง ซ่งประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  กรรมการผูจ้ดัการ ไม่มีอาํนาจอนมุติัการดาํเนินการ

ในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะตอ้งเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ หรือที่ประชมุผูถ้ือหุน้ของบริษัท  

(แลว้แต่กรณี)  เพื่อพิจารณาและอนมุตัิตามที่ขอ้บงัคบัของบริษัท   หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกาํหนด ยกเวน้เป็นการ

อนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเง่ือนไขทางการคา้ปกติซ่งเป็นไปตามประกา คณะกรรมการกาํกับตลาดทุน 

และ หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเท ไทย และ หรอืหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งกาํหนด 

8.4 เลขานุการบริ ัท 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์  พ   (รวมทังที่ไดมี้การ

แกไ้ขเพิ่มเติม) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตัง นางวรินกาญจน ์ธีระอมัรานนท ์เป็นเลขานุการบรษัิท  ตงัแต่

วนัที่  กมุภาพนัธ ์   เพื่อทาํหนา้ที่ดงัตอ่ไปนี 

 ดูแลและใหค้าํแนะนาํเบืองตน้แก่คณะกรรมการบริษัทและผูบ้ริหารเก่ียวกับกฎเกณ ์ และกฎหมายต่างๆ ที่

คณะกรรมการบรษัิทและผูบ้รหิารจะตอ้งทราบ  

 ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รบัผิดชอบในการจดัประชมุคณะกรรมการบรษัิทและการประชมุผูถื้อหุน้

ของบริษัท บันทกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท  รวมทัง

ประสานงานใหมี้การปฏิบติัตามมติของที่ประชมุดงักลา่ว  

 จดัทาํและเก็บรกัษาเอกสารสาํคญัของบรษัิท ไดแ้ก่  

 ทะเบียนกรรมการ 

 หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการบรษัิท รายงานการประชมุคณะกรรมการบรษัิท รายงานประจาํปีของบรษัิท 

 หนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ รายงานการประชมุผูถื้อหุน้ 

 การเก็บรกัษารายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร (หมายถง กรรมการและผูบ้ริหารที่มีหนา้ที่

รายงานการมีสว่นไดเ้สียของตน และผูท้ี่เก่ียวขอ้งใหบ้รษัิททราบ)  

 ดาํเนินการและรบัผิดชอบอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุประกา กาํหนด 

ในปี  บริษัท  ไม่มีการถูกดาํเนินการโดยหน่วยงานกาํกับดูแล โดยได้เปิยเผยสารสนเท  ข้อมูลตาม

เหตุการณเ์ป็นการรายงานเม่ือมีเหตุการณท์ี่สาํคญัจาํเป็นต่อการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรพัยข์องบริษัท  เพื่อใหก้ารซือ

ขายหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยมี์สภาพคลอ่ง มีความยติุธรรม และเป็นไปอย่างมีระเบียบ  
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ประวัติ ด ่อ ดังนี  

่อ - นามสกุล นางวรนิกาญจน ์ธีระอมัรานนท์

คุ วุ ิการ ก า บรหิารธุรกิจบณั ิต (การบญัชี)  สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล  

ประสบการ การ

ทาํงาน น ่วง

ระ ะเวลา 5 ปี 

  - ปัจจบุนั ประธานเจา้หนา้ที่ปฏิบติัการ และเลขานกุารบรษัิท 

  - 2562 ผูอ้าํนวยการสายงานกาํกบัดแูลกิจการ และเลขานกุารบรษัิท 

  - 2560 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ : ดา้นกาํกบัดแูลกิจการ 

  - 2559 ผูอ้าํนวยการสายงานบรหิารทั่วไป 

ประวัตกิารอบรม 

 

ลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริ ัท ท   

 หลกัสตูร ec i e in e a in  lan ( ) รุน่ที่  

 หลกัสตูร ompan  epo in  o am ( ) รุน่ที่  

 หลกัสตูร ompan  ec e a  o am ( ) รุน่ที่  

 หลกัสตูร o  o e elop a i  ana emen  lan ( ) รุน่ที่  

ลักสูตรอ่น  

 หลกัสตูร  การบริหารความรบัผิดชอบต่อสงัคมเพื่อการพั นาอย่างยั่งยืน 

 หลกัสตูร  การบรหิารความรบัผิดชอบตอ่สงัคมเชิงกลยทุธ ์

 หลกัสตูร  การเช่ือมโยงห่วงโซอ่ปุทานและผูมี้สว่นไดเ้สีย 

 หลกัสตูร  การพั นากิจกรรมเชิงกลยทุธเ์พื่อการพั นาอย่างยั่งยืน 

 หลกัสตูร  การวิเคราะหค์วามเส่ียงและประเด็นสาํคญัดา้นความยั่งยืน 

 หลกัสตูร  การประเมินผลและการจดัการขอ้มลูดา้นความรบัผิดชอบตอ่สงัคม 

 หลกัสตูร  การจดัทาํรายงานแห่งความยั่งยืน 

 หลกัสตูร ยทุธ าสตรก์ารวดัความสาํเรจ็ขององคก์ร  

 หลกัสตูร กลยทุธก์ารส่ือสารทางการตลาด 3  อง า 

 หลกัสตูร inance o  on- inance ec i e 

 หลกัสตูร inance o  e o  

บริษัท  ไดก้าํหนดคุณสมบติัของเลขานุการบริษัท โดยพิจารณาจากคุณสมบติัหลายๆ ดา้น เช่น อายุ คุณวุ ิ

ดา้นการ กษา ความรูด้า้นภาษาต่างประเท  ความสามารถในการส่ือสาร ความมีมนุษยสมัพันธท์ี่ดี  ความสามารถใน

การเป็นผู้ประสานงานทังภายในและภายนอกองค์กร รวมถงการประชาสัมพันธ์และดูแลภาพพจน์ขององคก์รต่อ

บุคคลภายนอก เป็นตน้ ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพน้จากตาํแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหนา้ที่ได ้ใหค้ณะกรรมการ

บรษัิทแต่งตงัเลขานกุารบรษัิทคนใหม่ภายใน  (เกา้สิบ) วนั นบัแต่วนัที่เลขานกุารบรษัิทคนเดิมพน้จากตาํแหน่ง หรือไม่

อาจปฏิบติัหนา้ที่ และใหค้ณะกรรมการบรษัิทมีอาํนาจมอบหมายใหก้รรมการคนใดคนหน่งปฏิบตัิหนา้ที่แทนในช่วงเวลา

ดงักล่าว (ตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ   (รวมทงัที่ไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) 

8.5 ผู้รับผิด อบสูงสุด นสา งานบัญ ีและการเงนิ  และผู้ควบคุมดูแลการทาํบัญ  ี

เพื่อใหก้ารจดัทาํรายงานทางการเงินมีคณุภาพและการกาํกบัดแูลมีความสอดคลอ้งกนักบัแนวทางของ สาํนกังาน 

ก ล ต  บริษัท  จงไดพ้ิจารณากาํหนดผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน ( ) และผูท้ี่

ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบโดยตรงในการควบคมุดแูลการทาํบญัชี (ผูค้วบคมุดแูลการทาํบญัชี) ดงัตอ่ไปนี 



บรษัิท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จาํกดั (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจาํปี 2562) 

สว่นท่ี  ( ) โครงสรา้งการจดัการ  หนา้  

8.5.1 ผู้รับผิด อบสูงสุด นสา งานบัญ ีและการเงนิ  ประวติัโดยย่อ ดงันี 

่อ - นามสกุล นายวิ ิษฏ ์วชิรลาภไพ รูย ์

คุ วุ ิการ ก า  บรหิารธุรกิจบณั ิต การบญัชี มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

 นิติ าสตรบ์ณั ิต นิติ าสตร ์มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

 บญัชีมหาบณั ิต มหาวิทยาลยัธรรม าสตร ์

ประสบการ การ

ทาํงาน น ่วง

ระ ะเวลา 5 ปี 

  - ปัจจบุนั ประธานเจา้หนา้ที่การเงิน, บมจ หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์

  - 2562 ผูอ้าํนวยการสายงานการเงิน, บมจ หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์

  - 2559 เจา้หนา้ที่บรหิารสายงานบญัชีและการเงิน, บมจ อท พอท  

ประวัตกิารอบรม

ด้านบัญ  ี

 อบรมพั นาความรูต้่อเน่ืองทางวิชาชีพบญัชี ( ) สาํหรบัผูส้อบบญัชีและผูท้าํบญัชี ตามขอ้กาํหนด

ของสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ ์

 p a e ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลเตรยีมใหพ้รอ้มก่อนย่ืนแบบ ภ ง ด  ของปี 25  ที่ตอ้งย่ืนในปี 2561 

 เรื่องเลา่ข่าวทจุรติและผิดมาตร านบญัชีของบรษัิทจดทะเบียน รุน่ที่  

 รบัมือเกณ ก์ารรบัรูร้ายไดใ้หม่ตาม   สาํหรบัธุรกิจทั่วไป ( n- o e) 

 รวมประเด็นผลประโยชนพ์นกังาน และการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดในงบการเงิน สาํหรบั  

 ผูท้าํบญัชีปฏิบติัใหถ้กูตอ้งตามกฎหมาย ครงัที่  

 โครงการพั นาความรูต้อ่เน่ืองโดยการ กษาดว้ยตนเอง ( el -  ) ครงัที่  (   ) 

 งบการเงินรวม 

 รบัมือเกณ ก์ารรบัรูร้ายไดใ้หม่ตาม   สาํหรบัธุรกิจทั่วไป รุน่ที่  

 ประเด็นที่ควรรูใ้นมาตร านการรายงานทางการเงินใหม่และรายงานผูส้อบบญัชีแบบใหม่ 

 โครงการพั นาความรูต้อ่เน่ืองโดยการ กษาดว้ยตนเอง ( el -  ) ครงัที่  

 รา่งมาตร านการรายงานทางการเงินกลุม่เครื่องมือทางการเงิน (     และ  ) 

 n e a e  epo in  รุน่ที่ 1 

  มิติใหม่ของการรายงานขอ้มลูทางการเงินในโลกยคุดิจิตอล รุน่ที่  

 การใชโ้ปรแกรมเอ็กเซล ( cel) ในการตรวจสอบแ ้มขอ้มลูบญัชี รุน่ที่  

8.5.2 ผู้ควบคุมดูแลการทาํบัญ  ีประวติัโดยย่อ ดงันี 

่อ - นามสกุล นางสาวอนญัญา โปรยเงิน 

คุ วุ ิการ ก า  บริหารธุรกิจ (การบญัชี) สถาบนัเทคโนโลยี ราชมงคล วิทยาเขตจกัรพงษภวูนารถ 

 บญัชีมหาบณั ิต การบญัชี  จุ าลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ประสบการ การ

ทาํงาน น ่วง

ระ ะเวลา 5 ปี 

  - ปัจจบุนั ผูจ้ดัการบญัชี, บมจ หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์

 2557 -        ผูจ้ดัการบญัชี    on l in  o   

 2  – 2       cco n in  pe i o  m e a an  n e na ional 

การขนทะเบี นเปนผู้ทาํบัญ ีตามประกา กรม ั นาธุรกิจการค้า - ใช่ - 

ประวัตกิารอบรม

ด้านบัญ ี 

 n i  inancial ana emen  เสริม ักยภาพให้กิจการ ผ่านการบริหารการเงินอย่างมืออาชีพ  

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเท ไทย 



บรษัิท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จาํกดั (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจาํปี 2562) 

สว่นท่ี  ( ) โครงสรา้งการจดัการ  หนา้  

 เจาะประเด็นสญัญาเช่า บบัใหม่ (  )  ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเท ไทย 

 ผลกระทบของมาตร านรายงานทางการเงินใหม่เก่ียวกับรายได้จากสัญญาที่ทาํกับลูกค้า  ตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเท ไทย 

 เตรียมความพรอ้มรองรบัการเปล่ียนแปลงมาตร านการรายงานทางการเงินเก่ียวกับเครื่องมือทาง

การเงิน รุน่ที่  ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเท ไทย 

 แนวปฏิบติัทางบญัชีผลประโยชนข์องพนกังาน ตามมาตร านการบญัชี บบัที่  และผลกระทบตอ่การ

ดาํเนินงานของธุรกิจ  บรษัิท ฝกอบรมและสมัมนาธรรมนิติ จาํกดั 

 การควบคมุภายในองคก์รตาม en   บรษัิท ฝกอบรมและสมัมนาธรรมนิติ จาํกดั 

 เจาะลกปัญหาภาษีเงินไดน้ิติบคุคล  สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์

 เทคนิคการจดัทาํงบการเงินและการจดัทาํรายงานวิเคราะหง์บการเงิน 

 ขอ้ควรระวงัในการปิดบญัชีการจดัทาํงบการเงินและการย่ืนภาษีเงินได้  สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรม

ราชปูถมัภ ์

 การบญัชีเก่ียวกบัเครื่องมือทางการเงิน รุน่ที่  

 ภาพรวมมาตร านการสอบบญัชีไทย  สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์

 การย่ืนงบการเงินของผูท้าํบญัชีดว้ยระบบการใหบ้รกิารรบังบการเงินผ่านทางอิเลก็ทรอนิกส ์(e- ilin ) 

 เทคนิคการจดัทาํและย่ืนแบบ บช  ใหถ้กูตอ้งตามประกา  ป ป ช รุน่ที่  สภาวิชาชีพบญัชี ในพระ

บรมราชปูถมัภ ์

 เจาะประเด็นปัญหาการหกัภาษี ณ ที่จ่าย  บรษัิท ฝกอบรมและสมัมนาธรรมนิติ จาํกดั 

 การบญัชีเก่ียวกบัเครื่องมือทางการเงิน  สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์

 เตรยีมความพรอ้มสาํหรบัการเปล่ียนแปลงมาตร านการรายงานทางการเงิน  บจก สาํนกังาน อีวาย 

 มาตร านยกเวน้และลดอัตราภาษีเงินไดน้ิติบุคคล สิทธิประโยชนส์าํหรบันักธุรกิจ  ตามพระราช

กาํหนด  สาํนกังานสรรพากรพืนที่กรุงเทพมหานคร 10 

  ประเด็นสาํคัญรายได ้ค่าใชจ่้าย แนวปฏิบัติที่ถูกตอ้งตามมาตร านบัญชี  บริษัท ฝกอบรมและ

สมัมนาธรรมนิติ จาํกดั 

สรุปการเข้าอบรม ลักสูตร Orientation และ Refresh 

ลักสูตร  ผู้รับผิด อบสูงสุด นสา

งานบัญ ีและการเงนิ 

ผู้ควบคุมดูแล

การทาํบัญ ี

ien a ion 12 ชั่วโมง    

พั นาความรูต้อ่เน่ืองดา้นบญัชี ( e e )  ชั่วโมงตอ่ปี )   

หมายเหต ุ: 1) จาํนวนชั่วโมงการเขา้อบรมหลกัสตูร ien a ion และ e e  เป็นไปตามท่ี สาํนกังาน ก ล ต  กาํหนด 
) หลกัสตูรพั นาความรูต้อ่เน่ืองดา้นบญัชี ( e e ) ท่ีอบรมมีความสอดคลอ้งและเป็นประโยชนต์อ่บรษัิท  

 ) ผูค้วบคมุดแูลการทาํบญัชีเป็นผูท้าํบญัชีท่ีมีคณุสมบติัและเง่ือนไขของการเป็นผูท้าํบญัชีตามหลกัเกณ ท่ี์กาํหนดในประกา กรมพั นาธุรกิจการคา้ 



บรษัิท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จาํกดั (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจาํปี 2562) 

สว่นท่ี  ( ) โครงสรา้งการจดัการ  หนา้  

จาํนวน ั่ว มง CPD ของผู้รับผิด อบสูงสุด นสา งานบัญ ีและการเงนิ  ประจาํปี 2562 

ปี สถาบันจดัอบรม ลักสูตร / รา ละเอี ดกิจกรรม 
จาํนวน ั่ว มง CPD 

การบัญ  ี อ่น  

2562 กรมพั นาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ รอบรูห้ลกัประกนั รูท้นัภาษีธุรกิจ 0 6 

2562 บรษัิท ฝกอบรมและสมัมนาธรรมนิติ จาํกดั ประเด็นการเปลีย่นแปลงของมาตร านการรายงานทางการเงิน  บบัสาํคญั 

และรา่ง  ที่มผีลบงัคบัใช ้  และ 2563 

6 0 

2562 สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ สรุปหลกัการบญัชีดา้นสินทรพัยส์าํหรบั  รุน่ที่ 6 0 

2562 สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ โครงการพั นาความรูต้อ่เน่ืองทางวิชาชีพโดยการ กษาดว้ยตนเอง  

( el -  ) ครงัที่ (ชดุที่ ) 

20 0 

2562 บรษัิท ฝกอบรมและสมัมนาธรรมนิติ จาํกดั เตรยีมความพรอ้ม มาตร านการรายงานทางการเงิน บบัที่  เครื่องมือ

ทางการเงิน (  ) และ บบัที่  สญัญาเช่า (  ) 

3:30 0 

 
  รวมจาํนวน ั่ว มง CPD 35:30 6:00 

จาํนวน ั่ว มง CPD ของผู้ควบคุมดูแลการทาํบัญ ี ประจาํปี 2562 

ปี ลักสูตร  รา ละเอี ดกิจกรรม 
จาํนวน ั่ว มง CPD 

การบัญ  ี อ่น  

2562 การวางระบบบญัชี ระบบเอกสาร และรายงานทางการเงิน 7 0 

2562 เทคนิคและจดุที่ตอ้งระมดัระวงั สาํหรบันกับญัชีในการควบคมุภายในและปรบัปรุงระบบบญัชี 6:30 0 

2562 โครงการพั นาความรูต้อ่เน่ืองทางวิชาชีพโดยการ กษาดว้ยตนเอง ( el -  ) ครงัที่ (ชดุที่ ) 20 0 

2562  การปรบัใช ้   เรื่องสญัญาเช่า 6 0 
 

รวมจาํนวน ั่ว มง CPD 39:30 0:00 

8.6 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ ารของบริ ัท  

8.6.1 ค่าตอบแทนทีเ่ปนตัวเงนิ 

8.6.1.1 กรรมการ 

ที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562  เม่ือวนัที่  เมษายน  ไดมี้มติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

และคณะกรรมการชดุย่อยรายเดือน และเบยีประชมุ ซง่สะทอ้นจากผลการดาํเนินงานของบรษัิท  ดงันี 

 ตาํแ น่ง ค่าตอบแทน 

1  คา่ตอบแทนประจาํกรรมการบรษัิท  กรรมการตรวจสอบ  กรรมการบรหิารความเส่ียง  กรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน 

 - ประธานกรรมการบรษัิท 30,000 บาท เดือน 

 - ประธานกรรมการชดุย่อย 25,000 บาท เดือน 

 - กรรมการบรษัิท  กรรมการอิสระ 20,000 บาท เดือน 

 - กรรมการบรษัิท (ทาํงานสปัดาหล์ะ  วนั) 120,000 บาท เดือน 

2 เบียประชมุกรรมการบรษัิท  กรรมการตรวจสอบ  กรรมการบรหิารความเส่ียง  กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน

 - ประธานกรรมการ 15,000 บาท ครงั 

 - กรรมการ 10,00  บาท ครงั 

3  โบนสัคณะกรรมการบรษัิท ไม่มี  

 สิทธิประโยชนอ์ื่นๆ ไม่มี 



บรษัิท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จาํกดั (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจาํปี 2562) 

สว่นท่ี  ( ) โครงสรา้งการจดัการ  หนา้  

หมายเหต ุ: หลกัการจ่ายคา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการชดุย่อย: 

1  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้กาํหนดและจัดทาํหลักการหรือนโยบาย การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ  และ

นาํเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ เพื่อเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี โดยตอ้งสอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบับริษัท หมวด

ท่ี 4 ว่าดว้ยเรื่องคณะกรรมการรวมถงปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันี 

- หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของกรรมการแตล่ะท่าน 

- มีความเหมาะสมเม่ือเทียบเคียงกบับรษัิทมหาชนอ่ืนๆ ท่ีมีผลประกอบการและดาํเนินธุรกิจใกลเ้คียงกนั 

- มีความเป็นธรรมและโปรง่ใส เพื่อสรา้งแรงจงูใจในการรกัษากรรมการท่ีมีคณุภาพตามท่ีตอ้งการ 

- มีความเหมาะสมกบัความสามารถในการจ่ายค่าตอบแทนของบรษัิท  

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูส้รุปผลการจ่ายค่าตอบแทนประจาํปี ทงันีตอ้งไม่เกินวงเงินท่ีไดร้บัการอนมุติัจากท่ี

ประชมุผูถื้อหุน้ปีท่ีผ่านมา และนาํเสนอคณะกรรมการบรษัิทพิจารณาเห็นชอบ เพื่อรายงานต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบถงจาํนวนเงินท่ีได้

จ่ายไปจรงิ โดยพิจารณาปัจจยัตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี  

- ผลการดาํเนินงานของบรษัิทปีท่ีผ่านมา 

- กาํหนดเวลาท่ีเหมาะสมในการจ่าย 

- รายละเอียดและเง่ือนไขการจ่าย อาทิ การจ่ายผลตอบแทนประจาํปี ใหจ้่ายใหก้รรมการทกุคนท่ียงัคงดาํรงตาํแหน่งอยู่ กรณีท่ีกรรมการ

คนใดเพิ่งเขา้ดาํรงตาํแหน่งและยงัไม่ครบปี การจ่ายผลตอบแทนประจาํปี อาจจะจ่ายตามสดัสว่นของ ระยะเวลาของการดาํรงตาํแหน่ง

ของกรรมการคนนนั  

 กรรมการท่ีมีสิทธิไดร้บัคา่ตอบแทนกรรมการ ตอ้งไม่เป็นพนกังานของบรษัิทซ่งไดร้บัเงินเดือนประจาํ  

 กรรมการบรษัิทท่ีดาํรงตาํแหน่งอ่ืนๆ ในกรรมการชดุย่อย จะไดร้บัคา่ตอบแทนรายเดือนตามตาํแหน่งท่ีมีคา่ตอบแทนสงูท่ีสดุเพียงตาํแหน่งเดียว 

สรุปค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ปี 2562 จาํนวน 10 ราย เป็นระยะเวลา 12 เดือน สินสดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

2562 เท่ากับ 3,955,000 บาท ซ่งประกอบดว้ยค่าตอบแทนรายเดือนสาํหรบักรรมการบริษัท จาํนวน 2,49  บาท 

ค่าตอบแทนรายเดือนสาํหรบักรรมการชดุย่อย จาํนวน  บาท และเบียประชุม 5,000 บาท ซ่งเป็นไปตามมติที่

ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2562 เม่ือวนัที่  เมษายน 2562 โดยพิจารณาถงความเหมาะสมประการต่างๆ และ

เปรียบเทียบกับองคก์รที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกลเ้คียงกัน ตลอดจนผลการดาํเนินงานของบรทั  

ผลงาน และบทบาท หนา้ที่ ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษัิท และสภาวการณข์องธุรกิจโดยรวม 

 ในปี 2562 และ ปี 2561 บรษัิท  จ่ายคา่ตอบแทนรายเดือนและเบียประชมุใหแ้ก่กรรมการ ดงันี  

่อ - นามสกุล ตาํแ น่ง 

ปี 2562 ปี 2561 

ค่าตอบแทน 

รา เดอน 

ค่าเบี ประ ุม ค่าตอบแทน 

รา เดอน 

ค่าเบี ประ ุม 

ค ะกรรม 

การบริ ัท 

ค ะกรรม 

การตรวจสอบ 

ค ะกรรม 

การสรร า 

และ ิจาร า

ค่าตอบแทน 

ค ะกรรม 

การบริ าร 

ค ะกรรม 

การบริ าร

ความเสี่ ง 

ค ะกรรม 

การบริ ัท 

ค ะ 

กรรมการ

ตรวจสอบ 

ค ะกรรม 

การสรร าและ

ิจาร า

ค่าตอบแทน 

ค ะกรรม 

การบริ าร 

ค ะกรรม 

การบริ าร

ความเสี่ ง 

 ดร ถกล  นนัธิราภากร ประธานกรรมการ  ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ  กรรมการอิสระ 

360,000 90,000 60,000 - - - 360,000 90,000 60,000 - - - 

 ดร โสตถิธร มลัลิกะมาส กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

240,000 60,000 40,000 30,000 - - 240,000 60,000 40,000 - - - 

 นางสาววรนชุ สไุพบลูยพิ์พั น ์ กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ  

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

 60,000 40,000 45,000 - - 240,000 60,000 40,000 - - - 

 ดร สพุจน ์ เธียรวุ  ิ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรหิาร

ความเส่ียง 

300,000 40,000 - - 120,000 60,000 300,000 50,000 - - - 0 

 นายวิรั  สขุชยั กรรมการ  ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร - - - - - - - - - - - - 

 นายธรรมนญู ตรีเพ็ชร กรรมการ  กรรมการผูจ้ดัการ - - - - - - - - - - - - 

 ดร เจน ชาญณรงค ์ กรรมการ 1,170,000 50,000 - - - - 1,200,000 50,000 - - - - 

 นางสิรมิา เอ่ียมสกลุรตัน ์ กรรมการ  กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

240,000 40,000 - 30,000 - - 340,000 50,000 - - - - 

 นายภาคภมู ิ ว่องไพ รูย ์ กรรมการ 240,000 60,000 - - - - 240,000 60,000 - - -  

 นางวลีรตัน ์ เชือบญุชยั กรรมการ 240,000 60,000 - - - - 260,000 50,000 - - - - 

  รวม 3,070,000 460,000 140,000 105,000 120,000 60,000 3,180,000 470,000 140,000 - - 180,000 



บรษัิท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จาํกดั (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจาํปี 2562) 

สว่นท่ี  ( ) โครงสรา้งการจดัการ  หนา้  

8.6.1.2 ผู้บริ ารของบริ ัท  

ในปี 2562 บริษัท  จ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่ นายวิรั  สขุชยั ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และนายธรรมนญู ตรีเพ็ชร 

กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิารของบรษัิท  ดงันี 

ค่าตอบแทน 
ปี 2562 ปี 2561 

จาํนวน 

รา  

ค่าตอบแทน 

บาท  

จาํนวน 

รา  

ค่าตอบแทน

บาท  

เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ เงิน

สมทบกองทนุประกนัสงัคม เงินสมทบกองทนุสาํรอง

เลียงชีพ และผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน  

2 10,526,329 3 12,  

8.6.1.3 ค่าตอบแทนอ่น 

• คา่ตอบแทนอื่นของกรรมการ -ไม่มี - 

• คา่ตอบแทนอื่นของผูบ้รหิารของบรษัิท  - ไดแ้สดงไวใ้นตาราง 6  ขา้งตน้ 

8.7 บุคลากร 

8.7.1 จาํนวนบุคลากร

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561  บรษัิท  มีพนกังาน(ไม่รวมผูบ้รหิาร) จาํนวนทงัสิน 252 คน 

(พนกังานชาย จาํนวน 159 คน พนกังานหญิง จาํนวน  คน) และ 247 คน (พนกังานชาย จาํนวน 152 คน พนกังานหญิง 

จาํนวน 95  คน)  และ ตามลาํดบั โดยสามารถแบง่ตามสายงาน ไดด้งันี 

สา งาน 
จาํนวน นักงาน คน  

 31 ธันวาคม 2562  31 ธันวาคม 2561 

สายงานขายงานโครงการ 35 35 

สายงานขายระบบดบัเพลิง ปรบัอากา และสขุาภิบาล  26 

สายงานขายปิโตรเคมี 7 7

สายงานขายระบบทาํความเย็น 14 16 

สายงานสนบัสนนุวิ วกรรม  5 

สายงานขายระบบการพิมพดิ์จิทลั 27 25 

สายงานบรกิาร 32 34 

สายงานขายสินคา้พิเ ษ 16 12 

สายงานเจา้หนา้ที่ปฏิบติัการ 51 52 

สายงานเจา้หนา้ที่การเงิน 34 35 

รวม 252 247 

 



บรษัิท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จาํกดั (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจาํปี 2562) 

สว่นท่ี  ( ) โครงสรา้งการจดัการ  หนา้  

8.7.2  ค่าตอบแทน นักงาน 

 พนักงานของบริษัท  จะไดร้บัผลตอบแทนในรูปแบบค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงิน และค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตวัเงิน 

ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงิน ไดแ้ก่ เงินเดือน โบนัสประจาํปี ค่าล่วงเวลา ค่านายหนา้ เงินรางวลัจูงใจ และสวสัดิการอื่นใน

รูปแบบที่เป็นตวัเงิน คา่ตอบแทนที่ไม่ใช่ตวัเงินที่สาํคญั ไดแ้ก่ ) กองทนุเงินสาํรองเลียงชีพพนกังาน ในปี 2562 บรษัิท  ได้

จ่ายสมทบเขา้กองทนุจาํนวน  ลา้นบาท ซ่งบรหิารโดยบรษัิทจดัการกองทนุรบัอนญุาต โดยปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของ

พระราชบัญญัติกองทุนสาํรองเลียงชีพ พ 2542 โดยอัตราเงินสะสมของพนักงานจะสูงขนตามอายุการปฏิบัติงาน 

นอกจากนี บรษัิท  ไดเ้ปิดโอกาสใหพ้นกังานใชสิ้ทธิในการเลือกหรอืเปล่ียนแปลงนโยบายการลงทนุที่เหมาะสมกบัตนเอง 

และระดบัความเส่ียงที่ยอมรบัไดข้องแต่ละบุคคล โดยกาํหนดใหเ้ลือกหรือเปล่ียนแปลงนโยบายการลงทนุไดปี้ละ 2 ครงั, 

) การตรวจสขุภาพพนกังานประจาํปี การจดัทาํประกนัชีวิตและประกนัสขุภาพกลุ่มใหก้บัผูบ้รหิารและพนกังาน ซ่งวงเงิน

ผลประโยชนพ์นกังานแต่ละคนจะแตกต่างกนัไปตามตาํแหน่ง และระดบัความเส่ียงของการปฏิบติังาน, ) โครงการสะสม

หุ้นสาํหรับพนักงาน ( ) ตังแต่วันที่   พ ษภาคม  ถง  เมษายน 2563 รวมระยะเวลา  ปี เพื่อให้โอกาส

พนกังานและผูบ้รหิารเขา้รว่มโครงการโครงการโดยตามความสมคัรใจ และเป็นเจา้ของบรษัิท  รว่มกนั ซ่งถือเป็นส่วนหน่ง

ของเงินออม เพื่อสรา้งความมั่นคงทางการเงินให้กับพนักงานในระยะยาว นอกจากนี บริษัท  ยังให้ค่าตอบแทนแก่

พนักงานในรูปแบบการใหทุ้นการ กษาพนักงานทังระดับปริญญาตรี และปริญญาโท รวมถงสนับสนุนค่าใชจ้่ายการ

ฝกอบรม สมัมนาต่างๆ ทังการฝกอบรมสมัมนาภายในองคก์ร และภายนอกองคก์รอย่างเหมาะสม และจัดใหมี้การ ีด

วคัซีนไขห้วดัใหญ่ 4 สายพนัธุใ์นราคาพิเ ษ 

 ในปี 2562 และ ปี 2561 บรษัิท  จ่ายคา่ตอบแทนใหแ้ก่พนกังานของบรษัิท  ดงันี 

ค่าตอบแทน 
ปี 2562 ปี 2561

จาํนวน 

รา  

ค่าตอบแทน 

ล้านบาท  

จาํนวน 

รา  

ค่าตอบแทน 

ล้านบาท  

เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ เงิน

สมทบกองทนุประกนัสงัคม เงินสมทบกองทนุสาํรอง

เลียงชีพ EJI และผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน  

252  247   

8.7.3 ข้อ ิ าทด้านแรงงานทีส่าํคัญ นรอบระ ะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

 - ไม่มี - 
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9. การกาํกับดูแลกิจการ 

9.1 น บา การกาํกับดูแลกิจการ 

HARN มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผูน้าํในงานระบบวิ วกรรมดบัเพลิงและความปลอดภยั ระบบทาํความเย็น และ

ระบบการพิมพดิ์จิทลั เพื่อสรา้งผลประกอบการที่ดี และตระหนกัดีวา่ส่ิงสาํคญัที่จะบรรลเุป้าหมายดงักลา่วไดน้นั นอกจาก 

การส่งมอบสินคา้และบรกิารที่ดีมีคุณภาพแลว้ ยงัตอ้งคาํนงถงประโยชนข์องผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วน โดยใชห้ลกัการ

กาํกับดูแลกิจการที่ดี ยดมั่นในกรอบแห่งจรรยาบรรณธุรกิจ ส่งผ่านทางกระบวนการบริหารงานและทีมบุคลากรที่มี

คณุภาพ จงจะสามารถสรา้งมลูคา่ตอ่บรษัิท  และสง่เสรมิการเติบโตอย่างยั่งยืน 

  ไดก้าํหนดนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ เพื่อยดถือปฏิบติัมาตงัแต่ปี 2556 และเผยแพรผ่่านทางเวปไซต์

บริษัท  ที่  www.harn.co.th  และกําหนดให้ทบทวนทุกปีโดยในปี 2562 คณะกรรมการบริษัททบทวนนโยบายและ

หลกัการกาํกบัดูแลกิจการ ในวนัที่  มีนาคม 2562 โดยมีสาระสาํคญั  คือ ทบทวนนโยบายและกาํหนดแนวทางปฏิบติั

ต่าง ๆ ให้มีความชัดเจนย่ิงขนเก่ียวกับการกาํกับดูแลบริษัทย่อย บริษัทร่วม การบริหารทรพัยากรบุคคล การพั นา

เทคโนโลยีสารสนเท  และการส่ือสารกับผูถื้อหุน้และผุมี้ส่วนไดเ้สียอื่น ผ่านงานดา้นนักลงทุนสัมพันธ ์และประกา ใช้

นโยบายและหลกัการกาํกบัดแูลกิจการที่ไดร้บัการทบทวนแลว้ในวนัที่  เมษายน 2562 

 

น บา การกาํกับดูแลกิจการ ที่ยดถือเป็นกรอบในการปฏิบติังานดา้นตา่งๆ  

1. คณะกรรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคน จะปฏิบติัหนา้ที่ดว้ยความมุ่งมั่น ทุ่มเท และรบัผิดชอบอย่างเต็ม

ความสามารถเพื่อประโยชนส์งูสดุของ HARN และยดมั่นในหลกัการกาํกบัดแูลกิจการที่ดี  ประการ ( )  

2. คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสาํคญัร่วมกับผูบ้ริหารในการกาํหนดวิสยัทั น ์กลยุทธ ์นโยบาย และแผนงานที่

สาํคญั รวมทงัจดัโครงสรา้งการบริหารที่สอดคลอ้งและสมัพันธก์ันอย่างเป็นธรรมระหว่างคณะกรรมการบริษัท 

ผูบ้ริหาร และผูถื้อหุน้ และมีการวางแนวทางการบริหารจดัการและการดาํเนินธุรกิจที่มีความเหมาะสม รวมทัง

ตอ้งดาํเนินการเพื่อใหม้ั่นใจไดว้า่ระบบบญัชีรายงานทางการเงินและการสอบบญัชี มีความน่าเช่ือถือ 
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3. คณะกรรมการบริษัท และผูบ้ริหาร จะตอ้งเป็นผูน้าํในเรื่องจริยธรรม และเป็นตวัอย่างในการปฏิบติัหนา้ที่ดว้ย

ความซื่อสตัย ์สจุรติ ยติุธรรม โปรง่ใสตรวจสอบได ้

4. คณะกรรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคน จะยดมั่นความเป็นธรรมโดยปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียทกุ

ฝ่ายอย่างเท่าเทียม พรอ้มกบัดแูลสอดสอ่ง ควบคมุ ป้องกนัการตดัสินใจหรอืการกระทาํใดๆ ที่มีความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน ์และรายการที่เก่ียวโยงกนั 

5. คณะกรรมการบริษัท ตอ้งดาํเนินการใหมี้ระบบที่ต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่นที่มีประสิทธิภาพ  เพื่อใหม้ั่นใจ

ไดว้า่ายบรหิารไดต้ระหนกัและใหค้วามสาํคญัและปฏิบติัตามนโยบายตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น 

6. การปฏิบติัตามนโยบายการกาํกับดูแลกิจการของ HARN ถือเป็นตวัชีวดัที่สาํคญัในการประเมินผลการบริหาร

จดัการทางธุรกิจของคณะกรรมการบรษัิทกบัผูบ้รหิาร และการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังาน 

 คณะกรรมการบรษัิทไดก้าํหนดนโยบาย หลกัการ รวมถงติดตามผลการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการที่ดี 

ในรอบปี 2562 สรุปไดด้งันี 

 

 

1.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถงบทบาทและหน้าที่ตามความรบัผิดชอบใน านะผูน้าํองคก์ร เม่ือวันที่  

มีนาคม 2562 ไดจ้ัดใหมี้การประชุมเพื่อทบทวนนโยบายและหลกัการกาํกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ 

และนโยบายการบรหิารงานอื่นๆ ทงัระดบันโยบายและระดบัจดัการที่จาํเป็น  และในวนัที่  ตลุาคม   จดั

ใหมี้การประชมุเพื่อทบทวน วิสยัทั น ์ภารกิจ ปัจจยัที่มีผลกระทบต่อทิ ทางการดาํเนินธุรกิจทงัปัจจยัภายใน

และภายนอก  เพื่อส่งต่อใหค้ณะกรรมการบรหิารและฝ่ายจดัการนาํไปกาํหนดเป็นกลยทุธแ์ละตงัเป้าหมายทงั

ระยะสนัและระยะยาวสาํหรบัปีถดัไป   

1.2 คณะกรรมการบริษัท  ติดตามให้มีการนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ  ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  โดย

คณ ะกรรมการบริหารเป็นผู้ติดตามฝ่ายจัดการเป็นประจําทุกเดือน และรายงานความคืบหน้าต่อ

คณะกรรมการเป็นรายไตรมาส  และคณะกรรมการบริหารเป็นผูเ้สนอดชันีวดัความสาํเร็จ ( ) ทงัในระดบั

องคก์รและระดบัปฏิบติัการ เพื่อใหม้ั่นใจว่าทิ ทางการบรหิารงานของบรษัิท  สามารถแข่งขนัไดใ้นระยะยาว 

มีการดาํเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และคาํนงถงผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียทุกภาคส่วน รวมถงพรอ้มรบัการปัจจัย

ภายนอกที่มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

1.3  สาํหรบัการถ่ายทอดวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายของบรษัิท  ลงสูท่กุระดบัของการปฏิบติังานนนั  ไดม้อบหมาย

ผ่านทกุระดบัชนัของการบริหารงาน จากระดบัองคก์ร สู่สายงาน ฝ่าย และพนกังาน  ผ่านการประชมุติดตาม

งานทงัที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ตามช่องทางที่บรษัิท กาํหนด โดยทกุวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย ลว้น

สอดคลอ้งและสง่เสรมิเป้าหมายหลกัที่คณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย จะมีการปฏิบติั ตรวจสอบ และติดตาม 

การดาํเนินงานภายในระบบที่วางไวอ้ย่างตอ่เน่ือง 

1.4  การปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบการ

ปฏิบติังาน ซ่งมีการมอบหมายใหผู้บ้รหิารที่เก่ียวขอ้งมีการทบทวนและติดตามกฎหมาย การเปล่ียนแปลงเป็น

ประจาํ และกาํหนดใหเ้ป็นความเส่ียงดา้นกฎระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง  รวมถงกาํหนดใหก้ารวดัผลดา้น 

o  ompliance เป็นดชันีวดัผลการปฏิบติังานของฝ่ายบรหิาร และฝ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

1 , 2 บทบาทและความรับผิด อบของค ะกรรมการ นฐานะผู้นาํองคกร และการกาํ นด

วัตถุประสงคและเป้า มา ลักของบริ ัท  ทีส่ร้างคุ ค่าแก่ HARN อ ่าง ั่ง น 
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1.5 คณะกรรมการบริษัท มีความตระหนกัในหนา้ที่และความรบัผิดชอบที่ตนไดร้บัมอบหมาย จงไดท้บทวนกฎบตัร 

ในปี  ในวนัที่  มีนาคม 2562 และแจกจ่ายใหก้รรมการทุกท่านเป็นคู่มือในการปฏิบติัหนา้ที่  รวมถงได้

ทบทวนและอนุมติั “ตารางอาํนาจอนุมติัการบริหารงาน” ในวนัที่  พ จิกายน 2562 เพื่อแบ่งแยกอาํนาจใน

การอนุมัติธุรกรรมต่างๆ  ตามความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารและพนักงานทุกระดับ เพื่อความคล่องตัวในการ

บริหารงานบริษัท   การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายบริหาร  

กาํหนดไวช้ดัเจน (รายละเอียดอยู่ในสว่นที่ 2 หวัขอ้ 8.โครงสรา้งการจดัการ  คณะกรรมการบรษัิท หนา้ 63-66  

คณะกรรมการบรหิาร หนา้ 71-72 และผูบ้รหิาร หนา้ 77-78) 

 

 

3.1  ค ะกรรมการบริ ัท นฐานะตัวแทนของผู้ถอ ุ้น ด รวม มีความตระหนกัถงประโยชนค์วามหลากหลายของ

คณะกรรมการบริษัท และเห็นว่าเป็นปัจจัยสาํคัญปัจจัยหน่งในการเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจและการ

ทํางานของคณะกรรมการบริษัท ด้วยเหตุนี กรรมการบริษัท จงต้องเป็นผู้ที่ มีความรูค้วามเช่ียวชาญและ

ประสบการณท์ี่สามารถเอือประโยชนใ์หแ้ก่บริษัท  มีความทุ่มเท ใหเ้วลาอย่างเต็มที่ในการปฏิบติัหนา้ที่ มีภาวะ

ผูน้าํ มีวิสยัทั น ์มีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ สามารถดแูลใหมี้ระบบงานที่ใหค้วามเช่ือมั่นไดว้่ากิจกรรมต่างๆ 

ของบรษัิท  ใหด้าํเนินไปในลกัษณะที่ถกูตอ้งตามกฎหมาย และมีจรยิธรรม และตอ้งเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการของ

บรษัิท  โดยจดัใหมี้ระบบแบง่แยกหนา้ที่ความรบัผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการที่ชดัเจน 

( )  คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทังในดา้นทักษะ ประสบการณ ์

ความสามารถเ พาะดา้นที่เป็นประโยชนต์่อบริษัท   ตอ้งมีกรรมการที่ไม่ไดเ้ป็นกรรมการบริหาร อย่าง

นอ้ย 1 คน  ที่มีประสบการณ์  ในธุรกิจซือมาขายไปเก่ียวกับสินคา้ดา้นวิ วกรรมซ่งเป็นธุรกิจหลกัของ

บริษัท  และอย่างนอ้ยอีก 1 คน  ที่มีประสบการณ์ดา้นบัญชีและการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทชุด

ปัจจุบันมีองคป์ระกอบหลากหลายทังเพ  อายุ ประวติัการ กษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ บริษัท  ได้

ทบทวน oa  ill a i  และจาํนวนปีของการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบรษัิท  ของกรรมการแต่ละ

คน ทกุปี พอสรุปได ้ดงันี 

 ( ) ปัจจุบัน (ณ วนัที่  ธันวาคม 2562) คณะกรรมการบริษัท มีจาํนวน 10 คน ประกอบดว้ย กรรมการที่

ไม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิาร 8 คน และกรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร 2 คน ประกอบดว้ย ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  คน 

กรรมการผูจ้ัดการ 1 คน และมีจาํนวนกรรมการที่ไม่ไดเ้ป็นกรรมการอิสระใหเ้ป็นไปตามสัดส่วนอย่าง

ยติุธรรมของเงินลงทนุของผูถื้อหุน้ที่มีอาํนาจควบคมุ ( on ollin  a e ol e ) ในบรษัิท  

3 การเสริมสร้างค ะกรรมการทีม่ีประสทิธิผล 
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สว่นท่ี  ( ) การกาํกบัดแูลกิจการ  หนา้  

( )  มีสัดส่วนของกรรมการอิสระ 4 คน จากจาํนวนกรรมการทังสิน 10 คน ซ่งเป็นจาํนวนที่เกินกว่า 1 ใน 3 

ของจาํนวนกรรมการทงัหมดของบรษัิท  กรรมการอิสระดงักลา่วสามารถใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการทาํงาน

ของฝ่ายจดัการไดอ้ย่างอิสระ ทาํใหเ้กิดการถ่วงดลุในการ ออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตลอดจน

สอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหาร เพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อบริษัท  ทงันี กรรมการอิสระของ

บรษัิท  ทงั 4 คน ดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ 3 คน ซ่งจาํนวนกรรมการอิสระและจาํนวนกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัท  เป็นไปตามหลักเกณ ์ที่สาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรพัยแ์ละตลาด

หลักทรพัยก์าํหนดไว ้รวมทังกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติเป็นไปตาม

หลกัเกณ ข์องประกา คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุที่เก่ียวขอ้งทกุประการ 

 ( ) ตามขอ้บงัคบัของบรษัิท  กาํหนดไวว้า่ในการประชมุสามญัประจาํปีทกุครงั กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่ง

อย่างนอ้ยจาํนวน  ใน  โดยอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวน

ใกลเ้คียงที่สดุกับส่วน  ใน  กรรมการที่จะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียน

บริษัทนนั ใหจ้บัสลากว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการที่อยู่ในตาํแหน่งนานที่สดุเป็นผูอ้อกจาก

ตาํแหนง่ กรรมการ ผูอ้อกจากตาํแหน่งไปนนัอาจจะเลือกเขา้รบัตาํแหน่งอีกก็ไดโ้ดยไม่จาํกดัจาํนวนครงั   

( ) การดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระนัน กาํหนดเป็นนโยบายว่า ให้กรรมการอิสระมีการดาํรงตาํแหน่ง

ต่อเน่ืองไม่เกิน  ปี นบัตงัแต่วนัที่ไดร้บัการแต่งตงัครงัแรก หรือนบัตงัแต่วนัที่บริษัท  เขา้จดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรพัย ์โดยไม่มีขอ้ยกเวน้ ปัจจบุนักรรมการอิสระจาํนวน  ท่านมีวาระดาํรงตาํแหน่ง 6 ปี และ 

 ท่านมีวาระดาํรงตาํแหน่ง 4 ปี  

3.2 การคัดเลอกบุคคลทีเ่ มาะสมเปนประธานกรรมการ  

( ) ปัจจุบนั ดร ถกล นันธิราภากร  กรรมการอิสระ ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการบริษัท และไม่ใช่บุคคล

เดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซ่งปัจจุบันดํารงตําแหน่งโดยคุณ วิรั  สุขชัย รวมถงไม่มี

ความสมัพนัธท์างสายโลหิตหรอืทางธุรกิจระหวา่งกนั เพื่อถ่วงดลุอาํนาจในการบรหิารงาน 

( ) บรษัิท  ไดแ้บ่งแยกบทบาทหนา้ที่ความรบัผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบรษัิท กบัผูบ้รหิารอย่างชดัเจน 

โดยคณะกรรมการบริษัททาํหนา้ที่ในการกาํหนดนโยบายและกาํกับดูแลการดาํเนินงานของผูบ้ริหารใน

ระดบันโยบาย ขณะที่ผูบ้ริหาร ทาํหนา้ที่บริหารงานของบริษัท  ในดา้นต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่

กาํหนด ทังนี ประธานกรรมการบริษัท ไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติประจาํวัน แต่ให้การสนับสนุนและ

คาํแนะนาํในการดาํเนินธุรกิจของฝ่ายจดัการผ่านทางประธานเจา้หนา้ที่บรหิารอย่างสมํ่าเสมอ ในขณะที่

ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร กรรมการผูจ้ดัการ รบัผิดชอบเก่ียวกับการบรหิารจดัการบริษัท  ภายใตก้รอบ

อาํนาจที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 

( ) บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของประธานกรรมการใน านะผูน้าํของคณะกรรมการบรษัิท มีดงันี 

 เรียกประชมุคณะกรรมการบรษัิท ตามระยะเวลาที่กาํหนดในขอ้บงัคบับรษัิท  หรอืกรณีที่จาํเป็นเรง่ด่วน  

เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการ

กาํหนดระเบียบวาระการประชมุรว่มกบัประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

 สนบัสนนุและเปิดโอกาสใหก้รรมการทกุคนหรือผูถื้อหุน้มีส่วนรว่มในการประชมุ ส่งเสริมใหก้รรมการใชดุ้ลย

พินิจที่รอบคอบ และแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ 

 สนบัสนนุและส่งเสรมิใหค้ณะกรรมการบรษัิท ปฏิบติัหนา้ที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอาํนาจ

หนา้ที่ความรบัผิดชอบและตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการที่ดี 
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สว่นท่ี  ( ) การกาํกบัดแูลกิจการ  หนา้  

 กาํกบั ติดตาม และดแูลการปฏิบติัหนา้ที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งไปเพื่อบรรลุ

วตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัของบรษัิท   

 ดแูล ติดตาม การบรหิารงานของคณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการชดุย่อยอื่นๆ ใหเ้ป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ และบรรลตุามวตัถปุระสงคท์ี่กาํหนดไว ้

 เป็นผูล้งคะแนนชีขาดในกรณีที่ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง

ทงัสองฝ่ายเท่ากนั 

( )  คณะกรรมการบริษัท ไดแ้ต่งตงัคณะกรรมการชดุย่อย เพื่อพิจารณาประเด็นเ พาะเรื่อง กลั่นกรองขอ้มลู

และนาํเสนอแนวทางการพิจารณาก่อนเสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิทเห็นชอบ โดยกาํหนดบทบาท หนา้ที่

และความรบัผิดชอบไวอ้ย่างชดัเจน และเปิดเผยจาํนวนครงัที่กรรมการแต่ละท่านเขา้รว่มประชมุทงัหมด

ในรอบปีที่ ผ่านมา (รายละเอียดอยู่ ในส่วนที่  2 หัวข้อ 8.โครงสรา้งการจัดการ หน้า 67-76) โดย

คณะกรรมการได้จัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และ

คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดไดจ้ัดทาํรายงานผลการปฏิบติัหนา้ที่ของตนเองและเปิดเผยไวใ้นรายงาน

ประจาํปี (รายละเอียดอยู่ในเอกสารแนบ 5.2-5.6 รายงานคณะกรรมการ  หนา้ 2-10) 

3.3 การสรร าและคัดเลอกกรรมการ 

( )  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คดัเลือกบุคคลที่เหมาะสมเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของ

บรษัิท  ดว้ยการเสนอรายช่ือบคุคลที่มีคณุวุ ิ ประสบการณ ์ กัยภาพ โดยจะพิจารณาใหค้วามสาํคญัต่อ

ผูมี้ทกัษะ ประสบการณท์ี่มีความจาํเป็นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท  พิจารณาจากทาํเนียบกรรมการ

ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย หรือของหน่วยงานอื่นๆ ที่มีการจดัทาํขอ้มลูดงักล่าว หรือ

ช่องทางอื่นๆ ที่บริษัท  พิจารณาเห็นสมควร ทังนีหากบริษัท  มีกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจใหม่ที่

นอกเหนือจากธุรกิจเดิมที่ด ําเนินการอยู่  การสรรหากรรมการก็จําเป็นต้องสรรหาผู้มีคุณสมบัติและ

ประสบการณใ์หต้รงกบัธุรกิจใหม่ที่บรษัิท  จะดาํเนินการต่อไป เพื่อเสนอคณะกรรมการบรษัิท และ หรือที่

ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุติั แลว้แตก่รณีซง่ถือเป็นกระบวนการในการแตง่ตงักรรมการของบรษัิท  

 ( ) เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายย่อยเสนอรายช่ือบคุคลที่มีคณุสมบติั ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลักทรพัยแ์ละตามคุณสมบัติที่บริษัท  กาํหนด  เพื่อเขา้รบัการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท  โดยจะ

ประกา เชิญชวนในเว็ปไซตข์องบรษัิท  ล่วงหนา้อย่างนอ้ย  วนัก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ โดยในปี 2562 

บริษัท  ไดป้ระกา ตงัแต่วนัที่ 1 ตลุาคม 2562 ถงวนัที่ 31 ธันวาคม 2562  พรอ้มทงัประกา ข่าวในเวป

ไซตข์องตลาดหลกัทรพัย์   เพื่อใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายช่ือและประวติับุคคลเขา้มายงับริษัท   ซ่งบรษัิท ได้

กาํหนดสดัส่วนของการถือหุน้ขันตํ่าสาํหรบัผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเสนอช่ือกรรมการล่วงหน้า โดยตอ้งถือหุน้

รวมกนัไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ  ของจาํนวนสิทธิออกเสียงทงัหมดของบรษัิท   ทงันีในรอบปี 2562 ไม่มีการ

เสนอช่ือบคุคลเสนอแต่งตงัเป็นกรรมการ และไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระการประชมุในระยะเวลาดงักล่าว ซ่ง

เลขานกุารบรษัิทไดร้ายงานตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทรบัทราบแลว้ 

(3)  การพิจารณาจะตอ้งมีประวัติการ กษา และประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนันๆ โดยมี

รายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชนใ์นการตดัสินใจของคณะกรรมการบรษัิท 

( ) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะทบทวนหลักเกณ ์และวิธีการสรรหา เสนอ

คณะกรรมการบริษัท  ก่อนที่จะมีกรรมการครบวาระเป็นประจาํทุกปี หากคณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทนเสนอช่ือกรรมการรายเดิมเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ง จะตอ้งนาํผลการปฏิบัติ

หนา้ที่ของกรรมการรายดงักลา่วมาพิจารณาดว้ย 
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สว่นท่ี  ( ) การกาํกบัดแูลกิจการ  หนา้  

 (5)  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนาํเสนอรายช่ือเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

บรษัิท เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ และกรรรม

การอิสระ รวมถงดูแลใหก้ารเลือกและแต่งตงักรรมการเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษัท  

เสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุติัแต่งตงัต่อไป และจดัใหมี้การป มนิเท  พรอ้มมอบเอกสารที่

เป็นประโยชนต์่อการปฏิบติัหนา้ที่ใหแ้ก่กรรมการที่ไดร้บัการแต่งตงัใหม่ ทงันีในรอบปี 2562 ไม่ไดมี้การสรร

หากรรมการใหม่ 

( ) ในปี 2562 ไม่มีการแตง่ตงัที่ปรกษาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

( )  ที่ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตงักรรมการตามหลกัเกณ แ์ละวิธีการ ดงัตอ่ไปนี  

 ผูถื้อหุน้คนหน่งมีคะแนนเสียงเท่าจาํนวนหุน้ที่ตนถือ  โดยใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ง

มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตงับุคคล คนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ใน

กรณีที่เลือกตงับคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

 บุคคลซ่งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตงัเป็นกรรมการ เท่าจาํนวน

กรรมการที่จะพงมีหรือจะพงเลือกตงัในครงันนั ในกรณีที่บคุคลซง่ไดร้บัการเลือกตงัในลาํดบัถดัลงมา 

มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการที่จะพงมีหรอืจะพงเลือกตงัในครงันนั ใหผู้เ้ป็นประธานเป็น

ผูอ้อกเสียงชีขาด 

( )  คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตังกรรมการอิสระ เข้าร่วมใน

คณะกรรมการบรษัิท ทงันี บริษัท  มีนโยบายแต่งตงักรรมการอิสระไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทงั

คณะ และมีกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 3 คน โดยคณะกรรมการอิสระของบรษัิท  มีจาํนวนทงัสิน 4 ท่าน 

( ) หลักเกณ ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ อิงตามหลักเกณ ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท   โดย

คุณสมบติัของผูท้ี่จะมาทาํหนา้ที่เป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบติัและลกัษณะตอ้งหา้มของ

กรรมการตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกดั และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

รวมถงประกา  ขอ้บงัคบั และ หรือ ระเบียบที่เก่ียวขอ้ง โดยกรรมการอิสระจะมีคณุวุ ิการ กษา ความ

เช่ียวชาญเ พาะดา้น ประสบการณก์ารทาํงาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อนาํเสนอต่อที่

ประชมุผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาแต่งตงัเป็นกรรมการของบรษัิท  ต่อไป ทงันี หากมีกรรมการอิสระคนหน่ง

คนใดพน้จากตาํแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบรษัิทอาจแต่งตงักรรมการอิสระที่มีคณุสมบติัตามที่

กาํหนดขา้งตน้เขา้มาดาํรงตาํแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เขา้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตาํแหน่งได้

เพียงเท่าวาระที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน 

( ) คณะกรรมการบรษัิทไดก้าํหนดคณุสมบติัของกรรมการอิสระ ตามนิยามกรรมการอิสระ ดงันี 

 ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ  ของจาํนวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท  ทังนีให้นับรวมหุ้นที่ ถือโดยผู้ที่

เก่ียวขอ้งดว้ย 

 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนรว่มบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกษาที่ไดเ้งินเดือนประจาํ 

หรือผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษัิท  บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม บรษัิทย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรือของผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษัิท  เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า

สองปีก่อนเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอิสระ 



บรษัิท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จาํกดั (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจาํปี 2562) 

สว่นท่ี  ( ) การกาํกบัดแูลกิจการ  หนา้  

 ไม่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรอืโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา  

คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทังคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม 

หรอืบคุคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษัิท  หรอืบรษัิทย่อย 

 ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษัิท  บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรือผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษัิท  ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระ

ของตน รวมทังไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ที่มีนัย หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูท้ี่มีความสัมพันธท์าง

ธุรกิจกับบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของ

บรษัิท  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า  ปีก่อนวนัไดร้บัแต่งตงัใหเ้ขา้

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ 

 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท  บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผู้

มีอาํนาจควบคุมของบริษัท  และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนัย ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของสาํนัก

งานสอบบญัชี ซง่มีผูส้อบบญัชีของบรษัิท  บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผู้

มีอาํนาจควบคมุของบริษัท  สงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 

 ปีก่อนวนัไดร้บัแตง่ตงัใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ 

 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่งรวมถงการใหบ้ริการเป็นที่ปรกษากฎหมายหรือที่

ปรกษาทางการเงิน ซ่งไดร้บัค่าบรกิารเกินกว่า  ลา้นบาทต่อปีจากบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษัิท   และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูมี้อาํนาจ

ควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนันดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว

มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  ปีก่อนวนัไดร้บัแตง่ตงัใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ 

 ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตังขนเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการ ของบริษัท  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรอืผูถื้อหุน้ซง่เป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้ง กบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท  

 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนั ที่มีนยักบักิจการของบรษัิท  หรือ บรษัิท

ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่ มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่ มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 

พนักงาน ที่ปรกษาที่รบัเงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกินรอ้ยละ  ของจาํนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

ทงัหมดของบริษัทอื่น  ซ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการ

ของบรษัิท  หรอืบรษัิทย่อย 

 ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระ เก่ียวกบัการดาํเนินงานของบรษัิท  

 ทงันี กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรบัรองคุณสมบติัความเป็นอิสระของตนเอง อย่างนอ้ยปีละ 1 

ครงั  โดยจะแจ้งพรอ้มกับการรายงานข้อมูลประวัติกรรมการ ณ สินปี สาํหรบัจัดทาํแบบแสดง

รายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56- ) และรายงานประจาํปีของบรษัิท  

3.4 การ จิาร า ครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนของค ะกรรมการบริ ัท 

( ) ค่าตอบแทนกรรมการจะสอดคลอ้งกับหนา้ที่ความรบัผิดชอบ ประสบการณ์ ภาระหนา้ที่ขอบเขตของ

บทบาทและความรบัผิดชอบ ( cco n a ili  an  e pon i ili ) ของกรรมการแต่ละคณะ รวมถง

ประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บัจากกรรมการแตล่ะคน  



บรษัิท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จาํกดั (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจาํปี 2562) 

สว่นท่ี  ( ) การกาํกบัดแูลกิจการ  หนา้  

( )  คณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณากลั่นกรองนโยบายและหลกัเกณ ก์ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่

ชดัเจน และเสนอขออนมุติัจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ทกุปี  โดยอาจกาํหนดเป็นจาํนวนที่แน่นอน หรือวางเป็น

หลกัเกณ แ์ละจะกาํหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะใหมี้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้ ซ่ง

พิจารณาบนหลักเกณ ์ของความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมทังอยู่ในระดับที่ เหมาะสม 

เปรียบเทียบไดก้ับระดบัที่ปฏิบติัอยู่ในอุตสาหกรรม ขนาดกิจการที่ใกลเ้คียงกัน และเพียงพอที่จะจูงใจ

และรกัษากรรมการที่มีคณุภาพตามที่ตอ้งการ พรอ้มกนันี ยงัพิจารณาถงหนา้ที่รบัผิดชอบที่ไดร้บัเพิ่มขน 

สาํหรบักรรมการที่ไดร้บัมอบหมายให้รบัตาํแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย เช่น กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการบรหิารความเส่ียง กรรมการบรหิาร เป็นตน้  

( ) คา่ตอบแทนกรรมการ ตอ้งไม่กระทบกระเทอืนสิทธิของพนกังาน ซ่งไดร้บัเลือกตงัเป็นกรรมการในอนัที่จะ

ไดร้บัคา่ตอบแทนและผลประโยชนใ์น านะที่เป็นพนกังานของบรษัิท   

(4) คา่ตอบแทนกรรมการตอ้งไม่ขดัหรอืแยง้กบัการดาํรงคณุสมบติัของกรรมการอิสระตามที่กฎหมายว่าดว้ย

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด 

3.5 การกาํกับ ก้รรมการทุกคนมีความรับผิด อบ นการป ิบัติ น้าทีแ่ละจัดสรรเวลาอ ่างเ ี ง อ  

( ) คณะกรรมการบรษัิท กาํหนดจาํนวนบรษัิทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดาํรงตาํแหน่งในบรษัิทอื่น ไม่เกิน   

บรษัิทจดทะเบียน โดยคาํนงถงประสิทธิภาพการทาํงานดา้นกาํกบัดแูลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ และ

เพื่อใหม้ั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบติัหนา้ที่ในบริษัท  ไดอ้ย่างเพียงพอ ในปี 2562 

กรรมการแตล่ะคนดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษัิทจดทะเบียนอื่น ดงันี  

 

(รายละเอียดแสดงไวใ้นเอกสารแนบ1 ประวติัคณะกรรมการและผูบ้รหิาร เลขานกุารบรษัิท ของแบบ 56- ) 

(2) คณะกรรมการบริษัทกาํหนดนโยบายการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัท ตาม

ระเบียบขอ้บงัคบัของบริษัทที่ว่า กรรมการบริษัทจะประกอบกิจการ หรือเขา้เป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วน

สามัญ หรือหุน้ส่วนไม่จาํกัดความรบัผิดในหา้งหุน้ส่วนจาํกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจาํกัด หรือ

บริษัทมหาชนจาํกัดอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของ

บรษัิท  ไม่ได ้เวน้แตจ่ะแจง้ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบก่อนที่จะมีมติแตง่ตงั  

( )   คณะกรรมการบริษัท ไม่มีนโยบายส่งผูบ้ริหารเขา้ไปเป็นกรรมการในบริษัทอื่นนอกกลุ่มบริษัท ในกรณีที่

ผูบ้รหิารของบริษัท  จะเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ตอ้งไดร้บัอนมุติัจากคณะกรรมการบริหาร



บรษัิท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จาํกดั (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจาํปี 2562) 

สว่นท่ี  ( ) การกาํกบัดแูลกิจการ  หนา้  

ก่อน ยกเวน้ การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในองคก์รการกุ ลที่ไม่แสวงหากาํไร ทงันี การดาํรงตาํแหน่งตอ้งไม่

ขดักบับทบญัญัติของกฎหมาย ขอ้บงัคบั ที่เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบรษัิท  และตอ้งไม่ใชต้าํแหน่ง

งานในบรษัิท  ไปอา้งอิง เพื่อสง่เสรมิธุรกิจภายนอก 

3.6 การกาํ นดกรอบและกล ก นการกาํกับดูแลน บา และการดาํเนินงานของบริ ัท ่อ  บริ ัทร่วม 

ทีบ่ริ ัท ปลงทุนอ ่างมีนั สาํคัญ 

( ) กาํหนดนโยบายในการกาํกับดูแลบริษัทย่อย บริษัทร่วม โดยกาํหนดขอบข่ายหน้าที่ของบุคคลที่เป็น

ตวัแทนบรษัิท, ระบบการควบคมุภายในของบรษัิทย่อย บรษัิทรว่มที่เหมาะสมและรดักมุเพียงพอและการ

ทาํรายงานตา่งๆ เป็นไปอย่างถกูตอ้งตามกฎหมายและหลกัเกณ ท์ี่เก่ียวขอ้ง และการเปิดเผยขอ้มลู านะ

การเงินและผลการดาํเนินงานการทาํรายการกบับุคคลที่เก่ียวโยงกนั การไดม้าหรือจาํหน่าย ไปซ่งทรพัยสิ์น 

การทาํรายการอื่นที่สาํคญั การเพิ่มทนุ การลดทนุ การเลิกบรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม เป็นตน้  

(2) หากเป็นการเขา้ร่วมทุนในกิจการอื่นอย่างมีนัยสาํคัญ กล่าวคือ มีสัดส่วนการถือหุน้ที่มีสิทธิออกเสียง

ตังแต่ร ้อยละ  ถงร้อยละ  และจํานวนเงินลงทุนมีนัยสําคัญ ต่อบริษัท  ในกรณี ที่ จ ําเป็น 

คณะกรรมการควรดูแลให้มีการจัดทาํ a e ol e  a eemen  หรือขอ้ตกลงอื่น เพื่อให้เกิดความ

ชดัเจนเก่ียวกบัอาํนาจในการบรหิารจดัการและการมีส่วนรว่มในการตดัสินใจในเรื่องสาํคญั การติดตาม

ผลการดาํเนินงาน เพื่อสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลในการจัดทาํงบการเงินของบริษัทไดต้ามมาตร านและ

กาํหนดเวลา ในปี 2562 HARN ไดท้าํการจดทะเบียนจัดตงับริษัทย่อย  ie nam o   เม่ือ

วันที่   กรกฎาคม  เพื่อรองรับการขยายตลาดไปยังประเท ในภูมิภาคเอเชีย  และเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการบรกิารลกูคา้ปัจจบุนัที่ตงั านการผลิตในเมืองโ จิมินห ์ประเท เวียดนาม  

3.7 การประเมินผลการป บัิติ น้าทีป่ระจาํปีของค ะกรรมการ ค ะกรรมการ ุด ่อ  

( ) คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง ( el -

e men ) เป็นประจาํอย่างนอ้ยปีละ  ครงัทุกปี เพื่อใหค้ณะกรรมการรว่มกันพิจารณาผลงานและ

ปัญหาเพื่อการปรบัปรุงแกไ้ขตอ่ไป โดยกาํหนดใหมี้ 

 การประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบรายคณะ แบง่เป็นการประเมิน 4 หวัขอ้หลกั 

 การประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบคุคล แบง่เป็นการประเมิน 3 หวัขอ้หลกั 

( ) กระบวนการ หลักเกณ ์ ขันตอน และผลการประเมินผลงานของคณะกรรมการแบบรายคณะและ

รายบคุคลสรุปภาพรวม ประจาํปี 2562 ดงันี 

 กระบวนการประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบรายคณะ และรายบคุคล 

 



บรษัิท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จาํกดั (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจาํปี 2562) 

สว่นท่ี  ( ) การกาํกบัดแูลกิจการ  หนา้  

 ผลการประเมินผลงานของคณะกรรมการแบบรายคณะและรายบคุคล 

 
 

 
(3) ผลการประเมินของคณะกรรมการจะถูกนาํไปใชป้ระกอบพิจารณาความเหมาะสมขององคป์ระกอบ

คณะกรรมการ 

(4) คณะกรรมการยังไม่มีที่ปรกษาภายนอก มาช่วยในการกาํหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการ

ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ 

3.8 ค ะกรรมการแต่ละคน มีความรู้ความเข้า จเกี่ วกับบทบาท น้าที่ ลัก ะการประกอบธุรกิจและ

ก มา ที่เกี่ วข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจน ด้รับการเสริมสร้างทัก ะและความรู้สํา รับ

การป ิบัติ น้าทีก่รรมการอ ่างสมํ่าเสมอ 

( ) ทกุครงัที่มีการแต่งตงักรรมการใหม่ ฝ่ายจดัการจะจดัใหมี้เอกสารและขอ้มลูที่เป็นประโยชนต์อ่การปฏิบติั

หนา้ที่ของกรรมการใหม่ อาท ิ 

 ประวติับรษัิท และลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

 โครงสรา้งกลุม่บรษัิท โครงสรา้งองคก์ร โครงสรา้งผูถื้อหุน้ใหญ่และกรรมการ 

 หนา้ที่ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 



บรษัิท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จาํกดั (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจาํปี 2562) 

สว่นท่ี  ( ) การกาํกบัดแูลกิจการ  หนา้  

 เรื่องที่เก่ียวขอ้งกบักฎหมายที่กาํหนด 

 หนงัสือบรคิณหส์นธิ และขอ้บงัคบับรษัิท  

 ขอบข่ายหนา้ที่ ความรบัผิดชอบ ของคณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการชดุย่อย 

 คา่ตอบแทนและสิทธิประโยชนต์า่งๆ ของกรรมการบรษัิท 

 การประชมุของคณะกรรมการบรษัิท 

 การกาํกบัดแูลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ 

รวมถงการจัดแนะนาํลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดาํเนินธุรกิจของบริษัท รวมถงจัดใหมี้การพบปะ

หารอืกบัประธานกรรมการ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ใหแ้ก่กรรมการใหม่   

ในปี 2562 บริษัท  ไม่มีการสรรหากรรมการใหม่  แต่เพื่อใหก้รรมการไดร้บัทราบขอ้มูลข่าวสารที่เป็น

ปัจจบุนั บริษัท  ไดท้บทวนกฎบตัรบริษัท รวมถงนโยบายและหลกัการกาํกบัดแูลกิจการ คู่มือมาตรการ

ตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น ที่กรรมการควรทราบเพื่อใชเ้ป็นคูมื่อในการปฏิบติัหนา้ที่ 

( ) คณะกรรมการมีความเขา้ใจเก่ียวกับกฎหมาย กฎเกณ  ์มาตร าน ความเส่ียง และสภาพแวดลอ้มที่

เก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ รวมทงัไดร้บัทราบขอ้มลูที่เป็นปัจจบุนัจากฝ่ายจดัการอย่างสมํ่าเสมอผ่าน

ช่องทางที่เหมาะสม เช่น จดหมายอิเลค็ทรอนิคส ์การประชมุกรรมการ เป็นตน้ 

(3) คณะกรรมการบริษัท ส่งเสรมิและอาํนวยความสะดวกใหมี้การฝกอบรมและการใหค้วามรูแ้ก่ผูเ้ก่ียวขอ้งใน

ระบบการกาํกบัดแูลกิจการของบรษัิทแก่ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ เพื่อใหมี้การปรบัปรุงการปฏิบติังาน

อย่างตอ่เน่ือง ในปี 2562 มีกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู เขา้รบัการอบรมในหลกัสตูรตา่งๆ ดงันี 

 



บรษัิท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จาํกดั (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจาํปี 2562) 

สว่นท่ี  ( ) การกาํกบัดแูลกิจการ  หนา้  

 

3.9 ค ะกรรมการจะดูแล ้มั่น จว่าการดําเนินงานของค ะกรรมการเปน ปด้ว ความเรี บร้อ  

สามารถเขา้ถงขอ้มูลที่จาํเป็น และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรูแ้ละประสบการณท์ี่จาํเป็นและเหมาะสมต่อ

การสนบัสนนุการดาํเนินงานของคณะกรรมการ 

การประ ุมค ะกรรมการบริ ัท 

( ) คณะกรรมการ และคณะกรรมการชดุย่อย กาํหนดตารางประชมุประจาํปีล่วงหนา้ในเดือนพ จิกายนของทกุปี  

เพื่อใหก้รรมการสามารถจดัเวลาและเขา้รว่มประชมุได ้ โดยจดัใหมี้การประชมุอย่างนอ้ยปีละ  ครงั และอาจ

มีการประชมุอีก  ครงั ในหน่งเดือนก่อนวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี รวมทงัอาจมีประชมุวาระพิเ ษเพิ่ม

ตามความจาํเป็น อย่างไรก็ตาม เพื่อใหเ้กิดความคล่องตวัต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษัท ในแต่ละเดือนจงจดั

ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ซ่งทําหน้าที่ตัดสินใจตามอํานาจหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท โดยทุกครงัที่มีการประชุมกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารจะนาํเรื่องที่ผ่านการ

พิจารณามาแจง้ใหค้ณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อใหส้ามารถกาํกับ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของฝ่าย

จดัการไดอ้ย่างต่อเน่ืองและทันการณ์ ทังนี ในปี 2562 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ทังหมด 6 ครงั 

(รายละเอียดการเขา้รว่มประชมุของกรรรมการแต่ละท่าน อยู่ในส่วนที่ 2 หวัขอ้ 8.โครงสรา้งการจดัการ การ

เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิท  หนา้ 75-76)  

 ( )  ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจา้หนา้ที่บริหาร จะเป็นผูดู้แลใหค้วามเห็นชอบและร่วมกันพิจารณา

เลือกเรื่องที่จะบรรจุเขา้เป็นวาระการประชุม โดยไดเ้ปิดโอกาสใหก้รรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องที่เป็น

ประโยชนต์่อบรษัิทเขา้สู่วาระการประชมุอย่างอิสระไดด้ว้ย และถือเป็นความรบัผิดชอบของกรรมการทกุคนที่

จะเขา้รว่มประชมุไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของจาํนวนการประชมุคณะกรรมการบรษัิททงัหมดที่ไดจ้ดัใหมี้ขนใน

รอบปี ในปี 2562 กรรมการบรษัิทเขา้ประชมุโดยเ ล่ียคิดเป็นรอ้ยละ  

(3) เลขานกุารคณะกรรมการบรษัิททาํหนา้ที่จดัส่งหนงัสือเชิญประชมุพรอ้มระเบียบวาระการประชมุ และเอกสาร

ประกอบการประชุมไปใหก้รรมการล่วงหน้าไม่นอ้ยกว่า 5 วันทาํการ เพื่อใหก้รรมการไดมี้เวลา กษาก่อน

ล่วงหนา้ เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นรีบด่วนเพื่อรกัษาสิทธิหรือประโยชนข์องบรษัิทจะแจง้การนดัประชมุโดยวิธีอื่น

และกาํหนดวนัประชมุใหเ้รว็กวา่นนัก็ได ้

 ในการประชมุคณะกรรมการบรษัิทแต่ละครงัเลขานกุารบรษัิทไดเ้ขา้รว่มการประชมุดว้ย โดยเป็นผูบ้นัทกรายงาน

การประชมุ และจดัสง่ใหป้ระธานกรรมการบรษัิทพิจารณาลงลายมือช่ือรบัรองความถกูตอ้ง โดยเสนอใหท้ี่ประชมุ



บรษัิท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จาํกดั (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจาํปี 2562) 

สว่นท่ี  ( ) การกาํกบัดแูลกิจการ  หนา้  

รบัรองในการประชุมครงัถัดไป รวมทังเป็นผูจ้ัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเก่ียวกับการประชุมต่างๆ ที่ชัน 4 ของ

สาํนกังานใหญ่ ถ พระราม   เพื่อสะดวกในการสืบคน้อา้งอิง  

( ) ประธานกรรมการบริษัททาํหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม มีหน้าที่ดูแลและจัดสรรเวลาแต่ละวาระใหอ้ย่าง

เพียงพอ ซ่งกรรมการทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นที่สาํคัญโดยคาํนงถง

ผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้และผูมี้สว่นเก่ียวขอ้งอย่างเป็นธรรม  

 ในการประชมุจะตอ้งมีกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่งหน่ง (1 ) ของจาํนวนกรรมการทงัหมด จงจะครบองคป์ระชมุ 

ทงันี ในการลงมติในที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทใหถื้อมติของเสียงขา้งมาก โดยใหก้รรมการคนหน่งมีเสียง

หน่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนไดเ้สียจะไม่เขา้รว่มประชมุและ  หรือไม่ใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนนั 

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขนอีกหน่งเสียงเป็นเสียงชีขาด ณ ขณะที่

คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชมุ ตอ้งมีกรรมการอยู่ไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทงัหมด 

 กรรมการทกุคนมีสิทธิที่จะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชมุ และเอกสารสาํคญัอื่นๆ และหากกรรมการ

อิสระหรือกรรมการตรวจสอบมีขอ้สงสยัใดๆ กรรมการอื่นๆ และฝ่ายจดัการของบริษัทตอ้งดาํเนินการตอบขอ้

สงสยัดงักลา่วอย่างรวดเรว็และครบถว้นเท่าที่จะเป็นไปได ้

 ในกรณีที่กรรมการไม่เห็นดว้ยกบัมติที่ประชมุ กรรมการสามารถขอใหเ้ลขานกุารบรษัิท บนัทกขอ้คดัคา้นไวใ้น

รายงานการประชมุ หรอืย่ืนหนงัสือแสดงการคดัคา้นตอ่ประธานกรรมการได ้

( ) คณะกรรมการสนับสนุนใหผู้บ้ริหารระดับสูงหรือฝ่ายบริหารที่เก่ียวขอ้ง เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตาม

ความจาํเป็นและเห็นสมควร และนาํเสนอสารสนเท  รายละเอียดขอ้มลูที่เป็นประโยชนเ์พิ่มเติมใน านะผูท้ี่

เก่ียวขอ้งอีกทังจะไดร้บัทราบนโยบายโดยตรงเพื่อสามารถนาํไปปฏิบัติไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รวมทังเพื่อ

ประกอบการพิจารณาตัดสินใจของคณะกรรมการ ตลอดจนเพื่อให้คณะกรรมการมีโอกาสรูจ้ักผู้บริหาร

ระดบัสงูและสาํหรบัใชป้ระกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงานในอนาคต 

( ) คณะกรรมการสามารถเขา้ถงสารสนเท ที่จาํเป็นเพิ่มเติมไดจ้ากประธานเจา้หนา้ที่บริหาร เลขานุการบริษัท 

หรือผูบ้รหิารอื่นที่ไดร้บัมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กาํหนด และในกรณีที่จาํเป็น คณะกรรมการอาจ

จดัใหมี้ความเห็นอิสระจากที่ปรกษาหรอืผูป้ระกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นคา่ใชจ้่ายของบรษัิท 

( ) เม่ือวนัที่  สิงหาคม  กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้รหิารไดป้ระชมุรว่มกนัอย่างเป็นอิสระโดยไม่มีกรรมการที่เป็น

ผูบ้รหิารและฝ่ายจดัการเขา้รว่ม โดยประธานกรรมการเป็นประธานของการประชมุ และเลขานกุารบรษัิทเป็น

เลขานุการของการประชุม โดยที่ประชุมมีการอภิปรายประเด็นเก่ียวกับทิ ทางการดาํเนินงานธุรกิจและ

โครงสรา้งการจดัการภายใน การพั นาแผนสืบทอดตาํแหน่งของผูบ้รหิารระดบัสงู ซ่งภายหลงัจากการประชมุ

ไดมี้การรายงานผลการประชมุใหค้ณะกรรมการบรษัิทและผูบ้รหิารระดบัสงูทราบภายในวนัเดียวกนั  

การแต่งตังเลขานุการบริ ัท 

(1) คณะกรรมการบรษัิทไดแ้ตง่ตงัเลขานกุารบรษัิท ที่มีคณุสมบติัและประสบการณข์องเลขานกุารบรษัิทที่เหมาะสม มี

หน้าที่และความรบัผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ทาํหน้าที่ให้คาํแนะนาํด้าน

กฎหมายและกฎเกณ ต์่างๆ ที่คณะกรรมการจะตอ้งทราบ และปฏิบติัหนา้ที่ในการดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการ 

รวมทงัประสานงานใหมี้การปฏิบติัตามมติคณะกรรมการ โดยไดเ้ปิดเผยคณุสมบติัและประสบการณข์องเลขานกุาร

บรษัิทในสว่นที่ 2 หวัขอ้ 8.โครงสรา้งการจดัการ หนา้ 78-  และบนเวปไซตข์องบรษัิท www.harn.co.th 

 (2) คณะกรรมการบรษัิทไดส้่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้ลขานกุารบริษัทไดร้บัการฝกอบรมและพั นาความรูอ้ย่าง

ตอ่เน่ืองทงัดา้นกฎหมาย การบญัชี หรอืการปฏิบติัหนา้ที่เลขานกุารบรษัิท 



บรษัิท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จาํกดั (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจาํปี 2562) 

สว่นท่ี  ( ) การกาํกบัดแูลกิจการ  หนา้  

 

4.1 การสรร าและ ั นาผู้บริ ารระดับสูง ่ง มา ถง ประธานเจ้า น้าที่บริ าร และกรรมการผู้จัดการ 

ม้ีความรู้ ทกั ะ ประสบการ และคุ ลัก ะทีจ่าํเปนต่อการขับเคล่อนองคกร ปสู่เป้า มา  

( ) บริษัท  คดัเลือกบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เก่ียวขอ้งกับธุรกิจ ในตาํแหน่ง

ประธานเจา้หน้าที่บริหาร กรรมการผูจ้ัดการ โดยคัดเลือกตามระเบียบเก่ียวกับการบริหารทรพัยากร

บคุคล และจะตอ้งไดร้บัการอนมุติัจากคณะกรรมการบรษัิท  

( )  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อทราบเป็นประจาํถง

แผนการพั นาและสืบทอดงาน เพื่อเตรียมพรอ้มบุคคลที่มี กัยภาพใหส้ามารถสืบทอดตาํแหน่งงานใน

กรณีที่ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้รหิารระดบัสงู เกษียณ ลาออก หรอืไม่สามารถ

ปฏิบติัหนา้ที่ได ้

 ( ) คณะกรรมการไม่มีนโยบายสง่ผูบ้รหิารเขา้ไปเป็นกรรมการในบรษัิทอื่นนอกกลุม่บรษัิท ในกรณีที่ผูบ้รหิาร

ของบริษัทจะเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ตอ้งไดร้บัอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารก่อน 

ยกเวน้การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในองคก์รการกุ ลที่ไม่แสวงหากาํไร ทงันี การดาํรงตาํแหน่งตอ้งไม่ขดั

กบับทบญัญัติของกฎหมาย ขอ้บงัคบั ที่เก่ียวขอ้งกับการดาํเนินธุรกิจของบริษัท และตอ้งไม่ใชต้าํแหน่ง

งานในบรษัิทไปอา้งอิงเพื่อสง่เสรมิธุรกิจภายนอก 

4.2 การกาํ นด ครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลทีเ่ มาะสม 

( ) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้กาํหนดโครงสรา้งค่าตอบแทน และเกณ ์การ

ประเมินผลที่ เหมาะสมเสนอต่อคณะกรรมการ ตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท 

มอบหมายไว ้ดงันี 

 ค่าตอบแทนตามหนา้ที่รบัผิดชอบตามตาํแหน่งงาน ไดแ้ก่ เงินเดือน ผลประโยชนต์ามตาํแหน่งงาน เช่น 

ค่ารถประจาํตาํแหน่ง  ส่วนผลตอบแทนเพื่อสรา้งความมั่นคงในอนาคตระยะยาว ไดแ้ก่ กองทุนสาํรอง

เลียงชีพ ค่าตอบแทนที่เป็นหุน้โครงการ  รวมถงแผนการประกนัสขุภาพ ผูบ้ริหารที่ไดร้บัมอบหมาย

หนา้ที่และความรบัผิดชอบเพิ่มขนจะไดร้บัค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมกับหนา้ที่และความรบัผิดชอบที่

ไดร้บัมอบหมายเพิ่มมากขน 

 ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ เงินโบนสั โดยวดัจากดชันีชีวดัความสาํเรจ็ ( ) ที่ไดก้าํหนดไว้

ประจาํปี จากผลปฏิบติังานทางการเงิน ผลงานเก่ียวกบัการปฏิบติัตามวตัถปุระสงคเ์ชิงกลยทุธใ์นระยะยาว 

(2) กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหารทังหมด เป็นผูป้ระเมินผลประธานเจา้หน้าที่บริหาร กรรมการผูจ้ัดการเป็น

ประจาํทุกปี คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบผลประเมินข้างตน้ และประธาน

กรรมการเป็นผูแ้จง้ผลการพิจารณาใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บรหิาร กรรมการผูจ้ดัการทราบ 

( )  ผลการประเมินจะนาํไปใชใ้นการพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนของประธานเจา้หนา้ที่บริหาร กรรมการ

ผูจ้ดัการ โดยจะเปรียบเทียบค่าตอบแทน ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ กบัค่าตอบแทนใน

ตลาดแรงงาน ซ่งค่าตอบแทนที่บรษัิทจ่ายนนัตอ้งอตัราที่แข่งขนัไดก้บักลุ่มธุรกิจเดียวกนั เพื่อดแูลรกัษา

ผูบ้รหิารที่มีคณุภาพ ทงัยงัตอ้งคาํนงถงผลประโยชนท์ี่บรษัิท  และผูถื้อหุน้ไดร้บัอีกทางหน่งดว้ย 

4 สรร าและ ั นาผู้บริ ารระดับสูงและการบริ ารบคุลากร 
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สว่นท่ี  ( ) การกาํกบัดแูลกิจการ  หนา้ 100 

4.3 ค ะกรรมการเข้า จ ครงสร้างและความสัม ันธของผู้ถอ ุ้น ที่อาจมีผลกระทบต่อการบริ ารและ

การดาํเนินงานของกิจการ 

( ) คณะกรรมการเขา้ใจโครงสรา้งและความสมัพนัธข์องผูถื้อหุน้ ซ่งมีผลต่ออาํนาจในการควบคมุการบรหิาร

จดัการกิจการ โดยอา ยัโครงสรา้งคณะกรรมการบรษัิท โดยมีกรรมการอิสระ 4 ท่านจากจาํนวนกรรมการ

ทงัหมด 10 ท่าน เป็นการถ่วงดลุอาํนาจที่ดี รวมถงส่งเสริมวั นธรรมในการบรหิารงานอย่างมืออาชีพ มี

นโยบายกาํกบัดแูลกิจการ และนโยบายอื่นๆ กาํกบัอย่างเครง่ครดั 

( ) คณะกรรมการจะดูแลไม่ใหโ้ครงสรา้งและความสมัพนัธข์องผูถื้อหุน้ตาม ( ) เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติั

หนา้ที่ของคณะกรรมการ เช่น การมีบคุคลที่เหมาะสมมาสืบทอดตาํแหน่ง 

( ) คณะกรรมการจะดแูลใหมี้การเปิดเผยขอ้มลูตามขอ้ตกลงตา่ง ๆ ที่มีผลกระทบตอ่การควบคมุกิจการ 

4.4 ค ะกรรมการจะติดตามดูแลการบริ ารและ ั นาบุคลากร ้มีจํานวน ความรู้ ทัก ะ 

ประสบการ และแรงจูง จทีเ่ มาะสม 

( )  บรษัิท  ตระหนกัดีว่าพนกังานทกุระดบัมีสว่นสาํคญัในการขบัเคล่ือนไปสูเ่ป้าหมาย  เพื่อรกัษาพนกังานที่

มีความสามารถของบริษัทไว้ พนักงานทุกคนจะได้รับการพั นาตามแผนอบรมแต่ละปี  ทัง

ภายในประเท และภายนอกประเท  โดยมุ่งเนน้ใหส้อดคลอ้งกบัทิ ทางและกลยุทธข์ององคก์รที่บริษัท  

กาํหนดในแตล่ะปี รวมถงไดร้บัคา่ตอบแทนที่เหมาะสม เป็นธรรม โดยบรษัิท  ไดท้บทวนค่าตอบแทนของ

บริษัทกับตลาดแรงงานทั่วไปในระดับเดียวกัน เป็นประจาํทุกปี และรายงานต่อคณะกรรมการทราบ 

พนักงานทุกคนจะไดร้บัการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม พนักงานทุกคนสามารถขอคาํปรกษา แนะนาํ จาก

ผูบ้รหิารระดบัสงู ไดท้กุระดบั ซง่เปิดกวา้งรบั ังความคิดเห็น และสนบัสนนุใหก้ลา้คิด กลา้พดู   

 

 ( ) เพื่อเป็นการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน บริษัท  จดัสวสัดิการทังระยะสนัและระยะยาว และ

ดูแลใหมี้สวัสดิการที่เทียบเคียงไดก้ับบริษัท  อื่นในตลาดแรงงานที่มีขนาดใกลเ้คียงกัน สนับสนุนให้

พนักงานมีความรูค้วามเขา้ใจในการบริหารจัดการเงิน โดยจัดอบรมหลกัสูตร “วางแผนการเงินรอบ

ด้าน สร้างความม่ังค่ังและม่ันคง” เม่ือวันที่   พ ษภาคม 2562 ความเข้าใจในทางด้านการเงินที่

ถูกต้อง และแนวทางวางแผนการเงิน มีกลยุทธ์ในการออมเงิน และเตรียมความพรอ้มสาํหรบัการ

เกษียณอายตุอ่ไป  
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5.1 ้ความสําคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อ ้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ ควบคู่ ปกับการสร้าง

คุ ประ นต่อลูกค้า รอผู้ทีเ่กี่ วข้อง และมีความรับผิด อบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

( )  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเป็น “ผู้นาํในการให้บริการโซลูชั่นอย่างยั่งยืนของงานวิ วกรรมระบบ   

บริษัท  ทุ่มเท กษาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อใหมี้การพั นาต่อยอดในกลุ่มสินคา้ที่บริษัท  จาํหน่ายอย่าง

ต่อเน่ือง สรา้งความแตกต่าง และตอบสนองต่อลกูคา้และผูท้ี่เก่ียวขอ้ง  โดยมีกลยทุธท์ี่เก่ียวกบัเป้าหมาย

โดยส่งผูบ้ริหารระดับสูง พนักงานไปอบรมดูงานต่างประเท  และนาํความรูป้ระสบการณ์มาต่อยอด

พั นางานใหมี้ความกา้วหนา้  รวมถงถ่ายทอดประสบการณแ์ละใหก้ารอบรมแก่พนกังานอื่นๆ ในสาย

งาน และมุ่งมั่นในการสรา้งความสาํเรจ็รว่มกนัระหวา่งพนกังานและบรษัิท    

 

นอกจากนีบริษัท  ไดส้่งเสริมนวตักรรมใหเ้ป็นส่วนหน่งของค่านิยมองคก์ร  และเผยแพรน่วตักรรมไปสู่

สาธารณชน ซ่งถือเป็นส่วนหน่งของความรบัผิดชอบต่อสังคม โดยใช้ช่องทางการส่ือสารเผยแพร่ที่

หลากหลายไปสูก่ลุม่ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียรบัทราบทงัทางตรงและทางออ้มอย่างทั่วถง 

( ) จดัตงัคณะกรรมการนวตักรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมการสรา้งวั นธรรมนวตักรรมขนในบริษัทอย่างเป็น

ระบบ เพื่อนาํไปสู่การคิดคน้ พั นา นวตักรรมใหม่ ๆ ที่จะตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้และสรา้ง

ความยั่งยืนทางธุรกิจใหบ้รษัิทอย่างยั่งยืน 

 การเพิ่มประสิทธิภาพดว้ย i i al an o ma ion   

 วิธีคิดมมุมองในการออกแบบและพั นาสินคา้และบรกิาร  

 การวิจยั  

 การปรบัปรุงกระบวนการทาํงาน  

 การรว่มมือกบัคูค่า้ 

5.2 จัดการประกอบธุรกิจอ ่างมีความรับผิด อบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม ที่จะต้องสะท้อนอ ู่ นแผน

ดําเนินการ operational plan) เ ่อ ้มั่น จ ด้ว่า ทุก ่ า ขององคกร ด้ดําเนินการสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค เป้า มา ลักและแผนกล ุทธ strategic) ของกิจการ 

บรษัิทใหค้วามสาํคญัและมุ่งมั่นในการเสริมสรา้งคณุภาพชีวิตและความปลอดภยัแก่สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม ดว้ย

การเป็นผูน้าํการใหบ้รกิาร “โซลชูั่นที่ยั่งยืนของงานวิ วกรรม   ในระบบงานที่บรษัิทเป็นตวัแทนจาํหน่าย 

( ) ฝ่ายจดัการนาํแผนกลยทุธท์ี่ไดร้บัการอนมุติัจากคณะกรรมการบรษัิท กระจายเป้าหมายลงระดบัฝ่ายและ

สายงานตามความรบัผิดชอบ และรายงานผลตอ่คณะกรรมการบรหิารเป็นประจาํทกุเดือน  

5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอ า่งมคีวามรับผิด อบ 
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5.3 ดูแล ้ ่ า จัดการจัดสรรและจัดการทรั ากร ้เปน ปอ ่างมีประสิทธิ า และประสิทธิผล ด

คํานงถงผลกระทบและการ ั นาทรั ากรตลอดสา  value chain เ ่อ ้สามารถบรรลุ

วัตถุประสงคและเป้า มา ลัก ด้อ ่าง ั่ง น 

5.4 จัด ้มีแผนการ ั นาเทค น ล ีสารสนเท ระดับองคกร ทีส่อดคล้องกับความต้องการของกิจการ 

รวมทังดูแล ้มีการนําเทค น ล ีสารสนเท มา ้ นการเ ิ่ม อกาสทางธุรกิจและ ั นาการ

ดาํเนินงาน การบริ ารความเสี่ ง เ ่อ ้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเป้า มา ลักของ

กิจการ 

( ) ฝ่าย  จัดทาํนโยบายและแผนการพั นาเทคโนโลยีสารสนเท  ( - - ) เพื่อเป็นกรอบในการ

ทาํงานตามแผน i i al an o ma ion -2021 ทงัดา้นซอ ์ ทแวร ์และ ารด์แวร ์เพื่อใหส้อดคลอ้ง

กบัความตอ้งการใชง้านของบรษัิท และเพิ่มประสิทธิภาพของการทาํงานภายในบรษัิท ครอบคลมุถงการ

จดัสรรทรพัยากรใหเ้พียงพอตอ่การดาํเนินธุรกิจ 
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( ) คณะกรรมการจะดูแลให้การบริหารความเส่ียงขององคก์ร ครอบคลุมถงการจัดการความเส่ียงดา้น

เทคโนโลยีสารสนเท ดว้ย  

( ) คณะกรรมการจะจดัใหมี้นโยบายและมาตรการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของระบบสารสนเท  โดยฝ่าย  

จะจดัทาํแผนการรบัสถานการณ์ กุเ ินจากภยัพิบติัของระบบเทคโนโลยีสารสนเท  และมีการทบทวนทกุปี 

 

 

6.1 ค ะกรรมการจะกาํกับดูแล ้มั่น จว่า บริ ัทมีระบบการบริ ารความเส่ี งและการควบคุม า น 

ที่จะทํา ้บรรลุวัตถุประสงคอ ่างมีประสิทธิผล และมีการป ิบัติ ้เปน ปตามก มา และ

มาตรฐานทีเ่กี่ วข้อง 

การบริ ารความเส่ี ง 

( ) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เป็นผูท้บทวนนโยบายดา้นการบริหารความเส่ียง ( i  ana emen  

olic ) ให้ครอบคลุมทังองค์กร  เพื่อให้ผู้บริหารระดับต่างๆ พิจารณาจากการนาํวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายที่ เก่ียวข้องนําไปพิจารณาถงความเส่ียงต่างๆ ที่ มีผลกระทบ ทังระดับองค์กร และระดับ

ปฏิบติัการ  และรายงานใหค้ณะกรรมการบรษัิททราบเป็นประจาํทกุไตรมาส และจะจดัใหมี้การทบทวน

ระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเส่ียงอย่างน้อยปีละ  ครงั (แสดงอยู่ในส่วนที่  1 

หวัขอ้ 3.ปัจจยัความเส่ียง หนา้ 40-43) 

( ) คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง ติดตามและประเมินประสิทธิผลของการบรหิารความเส่ียง  และเฝา้ระวงัถง

สญัญาณเตือนภยัความเส่ียงลว่งหนา้ รวมถงรายการที่ผิดปกติทงัหลายเป็นประจาํทกุไตรมาส ดงันี 

 

นอกจากนีคณะกรรมการตรวจสอบยงัพิจารณาถงความพอเพียงของระบบการควบคมุภายในและการบรหิาร

ความเส่ียง  เพื่อสรา้งความมั่นใจวา่บรษัิท  มีการบรหิารความเส่ียงที่มีประสิทธิผลอีกทางหน่งดว้ย 

( ) เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท  ประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตร านที่ เก่ียวข้องทังในและ

ต่างประเท   จงกาํหนดใหค้วามเส่ียงดา้นการละเมิดกฎหมาย หรือขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้ง เป็นความเส่ียง

ประเภทหน่งที่แต่ละฝ่ายที่ รับผิดชอบต้องทบทวนเป็นประจําทุกเดือน และกําหนดให้มีดัชนีชีวัด

ความสาํเรจ็ -   a  ompliance เป็นสว่นหน่งของการประเมินผลงานฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง 

( ) ในการบรหิารความเส่ียงดงักลา่วขา้งตน้  บรษัิทจะนาํผลประเมินระบบการควบคมุภายในและการบรหิาร

ความเส่ียงของบรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม มาพิจารณาดว้ย  

การควบคุม า น 

คณะกรรมการบริษัท  ใหค้วามสาํคญัต่อการกาํกับดูแลและการควบคมุภายในทงัในระดบับริหาร และระดบั

ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ  ทังนี ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสาํคัญที่จะสรา้งความมั่นใจ ต่อฝ่าย

จัดการในการช่วยลดความเส่ียงทางธุรกิจ ช่วยให้การดาํเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการ

6 ดูแล ม้ีระบบการบริ ารความเสี่ งและการควบคุม า นทีเ่ มาะสม 
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จัดสรรทรพัยากรอย่างเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายตามที่ตงัไว ้ช่วยปกป้องคุม้ครองทรพัยสิ์นไม่ใหร้ั่วไหล 

สูญหายหรือจากการทุจริตประพ ติมิชอบ ช่วยให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้องน่าเช่ือถือ ช่วยให้

บคุลากรปฏิบติัตามกฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้ง และช่วยคุม้ครองเงินลงทนุของผูถื้อหุน้ ดงันนั 

บรษัิท  จงไดก้าํหนดภาระหนา้ที่ อาํนาจการดาํเนินการของผูป้ฏิบติังานและผูบ้รหิารในเรื่องต่างๆ ไวเ้ป็นลาย

ลกัษณอ์กัษรอย่างชดัเจน มีการควบคมุดแูลการใชสิ้นทรพัยข์องบริษัท  ใหเ้กิดประโยชน ์และมีการแบ่งแยก

หนา้ที่ผูป้ฏิบติังาน ผูติ้ดตามควบคมุ และประเมินผลออกจากกนั เพื่อใหเ้กิดการถ่วงดลุและตรวจสอบระหว่าง

กนัอย่างเหมาะสม 

( ) คณะกรรมการบรษัิท  ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ รบัผิดชอบการสอบทานความเหมาะสม

และความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจดัใหมี้ขน รวมทงัไดจ้ดัทาํและทบทวน

ระบบการควบคุม ทงัดา้นการดาํเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ นโยบาย 

และการกาํกับดูแลการปฏิบติังาน ตลอดจนการจัดการความเส่ียง และยงัใหค้วามสาํคญักับสญัญาณ

เตือนภยัลว่งหนา้และรายการที่ผิดปกติ   

( ) บริษัท  ไดว้่าจา้งบุคคลภายนอกที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ที่ เป็นผูร้บัผิดชอบในการควบคุม

ภายในของบริษัท  โดยให ้บริษัท อลัทิมา แอดไวเซอรี จาํกัด เป็นผูต้รวจสอบระบบควบคุมภายในของ

บริษัท  ทาํหนา้ที่ตรวจสอบเพื่อใหม้ั่นใจว่าบริษัท  มีระบบการควบคมุภายในที่เพียงพอเหมาะสม และ

เพื่อใหผู้ต้รวจสอบภายในดงักลา่วมีความเป็นอิสระ สามารถทาํหนา้ที่ตรวจสอบและถ่วงดลุไดอ้ย่างเต็มที่ 

ผู้ตรวจสอบภายใน จะรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทังนี บริษัท  มีการติดตาม

ประเมินผลอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อใหค้วามมั่นใจว่าระบบที่วางไวส้ามารถดาํเนินไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยจะมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน และทบทวนระบบที่สาํคญัอย่างนอ้ยปีละ  

ครงั และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบรษัิท  

6.2 คณะกรรมการจดัตงัคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบติัหนา้ที่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ 

( ) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบติัครบถว้นตามที่ ก ล ต  และ ตลท  

กาํหนด จาํนวน 3 ท่าน โดยมีอย่างน้อย 1 ท่านที่มีความรูแ้ละประสบการณ์เพียงพอในการสอบทาน

ความน่าเช่ือถือของงบการเงิน ดงันี 

 

โดยมี ดร  ถกล นนัธิราภากร เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ และเป็นผูมี้ความรูแ้ละประสบการณเ์พียง

พอที่จะทาํหนา้ที่ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน โดยจบการ กษาระดบัปรญิญาเอก จาก 

ol   cco n in   conomic  ni e i  o  an a   และผ่านการอบ รม

หลกัสตูร i ec o  cc e i a ion o am ( ) รุน่ที่  ปี  แลว้ 

( )  คณะกรรมการไดก้าํหนดหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไวใ้นกฎบตัร ( a e ) ซ่งในปี 2562 ไดร้บั

การทบทวน 1 ครงั (แสดงอยู่ในสว่นที่ 2 หวัขอ้ 8. โครงสรา้งการจดัการ หนา้ 68- ) 
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6.3 ติดตาม ดูแลและจัดการความขัดแ ้งของผลประ น ที่อาจเกิดขน ด้ระ ว่างบริ ัทกับ ่ า จัดการ 

ค ะกรรมการ รอผู้ถอ ุ้น รวม ปถงการป้องกันการ ้ประ นอันมิควร นทรั สิน ข้อมูลและ อกาส

ของบริ ัท ทงันีตลอดจนการทาํธุรกรรมกับผู้ทีม่ีความสัม ันธเกี่ ว งกับบริ ัท นลัก ะที่ ม่สมควร 

ความขัดแ ้งของผลประ น 

( ) คณะกรรมการจะกาํกับดูแลใหมี้ระบบการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มูล ซ่งรวมถงการกาํหนดนโยบาย

และวิธีปฏิบติัในการรกัษาความลบั (con i en iali ) การรกัษาความน่าเช่ือถือ (in e i ) และความพรอ้ม

ใช้ของข้อมูล (a aila ili ) รวมทังการจัดการข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (ma e  

en i i e in o ma ion) นอกจากนี คณะกรรมการดูแลใหก้รรมการ ผูบ้ริหารระดับสูง พนักงาน ตลอดจน

บุคคลภายนอกที่เก่ียวขอ้ง อาทิ ที่ปรกษาทางกฎหมาย ที่ปรกษาทางการเงิน ปฏิบติัตามระบบการรกัษา

ความปลอดภยัของขอ้มลูดว้ย 

( ) บริษัท  ไดย้ดหลกัการในการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกนั และไดก้าํหนดแนวทางการจดัการ เรื่อง

การมีส่วนไดส้่วนเสียอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้โดยเ พาะในการพิจารณาธุรกรรมระหว่าง

บรษัิท  กบัผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย หรือมีสว่นเก่ียวขอ้ง โดยเม่ือเกิดกรณีดงักล่าว ผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียในเรื่องนนั 

จะตอ้งรายงานใหบ้ริษัท  ทราบโดยทันที และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเรื่องนนัๆ 

กรรมการจะตอ้งรายงานการมีส่วนไดส้ว่นเสียอย่างนอ้ยก่อนการพิจารณาวาระนนั และบนัทกไวใ้นรายงาน

การประชมุดว้ย 

( ) บรษัิท  ไดก้าํหนดแนวทางเพื่อมิใหก้รรมการหรือผูบ้รหิารที่มีส่วนไดส้่วนเสียหรือมีส่วนเก่ียวขอ้ง เขา้รว่ม

กระบวนการตดัสินใจในการพิจารณาธุรกรรมดงักล่าว โดยในการออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการ

บรษัิท กรรมการซง่มีสว่นไดส้ว่นเสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนนั 

( ) บรษัิท  กาํหนดให ้กรรมการและผูบ้รหิาร 4 อนัดบัแรกทกุคน ตอ้งรายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

ตอ่บรษัิทเป็นประจาํภายในเดือนกมุภาพนัธข์องทกุปี 

( ) คณะกรรมการตรวจสอบ จะนาํเสนอคณะกรรมการบรษัิท เก่ียวกบัรายการที่เก่ียวโยงกนั และรายการที่มี

ความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์ซ่งไดมี้การพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ รวมทังบริษัท  ได้

ปฏิบัติตามหลกัเกณ ข์องสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์และตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเท ไทยอย่างเครง่ครดั ในเรื่องการกาํหนดราคาและเง่ือนไขต่างๆ กับบุคคลที่อาจมี

ความขดัแยง้ดา้นผลประโยชน ์ใหเ้สมือนทาํรายการกบับคุคลภายนอก 

การป้องกันการ ้ข้อมูล า น 

(1) บริษัท  มีการกาํกบัดูแลการใชข้อ้มลูภายในอย่างเครง่ครดั เพื่อป้องกันการหาประโยชนจ์ากขอ้มลูภายใน

ใหแ้ก่ตนเองหรือผูอ้ื่นในทางมิชอบ ( i e el - ealin ) เพื่อใหเ้กิดความยติุธรรมต่อผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย

ทกุราย โดยบรษัิท  ไดก้าํหนดแนวทางในการเก็บรกัษาขอ้มลูภายในของบรษัิท  และแนวทางป้องกนัการใช้

ขอ้มลูภายในแสวงหาประโยชนส์่วนตนเป็นคาํสั่งที่เป็นลายลกัษณอ์กัษร และไดแ้จง้ใหทุ้กคนในองคก์รถือ

ปฏิบัติ รวมทงักาํหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน จะตอ้งไม่ทาํการซือขายหลกัทรพัยข์องบริษัท  

โดยใชค้วามลับ และ หรือ ขอ้มูลภายใน และ หรือ เขา้ทาํนิติกรรมอื่นใดโดยใชค้วามลับ และ หรือ ขอ้มูล

ภายในของบริษัท  อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  นอกจากนี 

กรรมการ  ผูบ้รหิารและพนกังาน ที่อยู่ในหน่วยงานที่ไดร้บัขอ้มลูภายในของบรษัิท  ตอ้งไม่ใชข้อ้มลูดงักลา่ว

ก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน และหา้มบุคคลที่เก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูภายในทาํการซือขายหลกัทรพัยข์องบรษัิท  
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โดยตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการซือขายโดยทางตรงหรือทางอ้อม (เช่น 

ominee ผ่านกองทุนส่วนบุคคล) ภายใน  วนัก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงิน

ประจาํปี และหลงัการเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วอย่างนอ้ย 3 วนัทาํการ  โดยเลขานกุารบรษัิทเป็นผูจ้ดัทาํตาราง

การหา้มซอืขายหุน้ และสง่ใหก้รรมการและผูบ้รหิาร เป็นประจาํทกุปี 

 (2) บริษัท  ไดก้าํหนดโทษทางวินยัสาํหรบัผูแ้สวงหาผลประโยชนจ์ากการนาํขอ้มลูภายในของบริษัท  ไป

ใช ้หรือนาํไปเปิดเผย จนอาจทาํใหบ้ริษัท  ไดร้บัความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี 

ไดแ้ก่ การตกัเตือนดว้ยวาจา การตกัเตือนเป็นหนงัสือ การภาคทณั  ์ตลอดจนการเลิกจา้ง พน้สภาพ

การเป็นพนกังานดว้ยเหตไุล่ออก ปลดออก หรือใหอ้อก แลว้แต่กรณี เป็นตน้ 

(3) นอกจากนี บรษัิท  ไดใ้หข้อ้มลูแก่กรรมการ และผูบ้รหิาร  รายแรก เก่ียวกบัหนา้ที่ที่ตอ้งรายงานการถือ

ครองหลักทรพัยข์องบริษัท  และบทกาํหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์

พ  และตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเท ไทย กรรมการและผูบ้ริหาร  รายแรก 

ของบรษัิท  มีหนา้ที่รายงานการถือครองหลกัทรพัยท์ี่ออกโดยบรษัิท  ภายใน  วนั นบัแตว่นัที่ไดร้บัการ

แต่งตังให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษัท  รวมทังเม่ือมีการเปล่ียนแปลงการถือครอง

หลกัทรพัย ์ภายใน 3 วนัทาํการ นบัจากวนัที่ซือ ขาย โอน หรือรบัโอน ซ่งเป็นของตนเอง คู่สมรส และบตุร

ที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ ต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยเลขานุการ

บรษัิทรายงานใหค้ณะกรรมการบรษัิท  รบัทราบทกุไตรมาส 

6.4 จัดทาํน บา และแนวป ิบัติเกี่ วกับการต่อต้านการทุจริตคอรรัป ัน ที่ ัดเจนและส่อสาร นทุก

ระดับขององคกรรวมถงคนนอก เ อ่ เ้กิดการนาํ ปป ิบัติ ด้จริง 

( ) คณะกรรมการบริษัท อนุมัติใช้ “คู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอรร์ัปชั่น  (S-QMO-025) วันที่   

พ ษภาคม 2561 ซ่งเป็นเอกสารในระบบคุณภาพ    และฝ่ายบริหารระบบคุณภาพจะ

ตรวจสอบตามขนัตอนการตรวจติดตามคณุภาพภายใน อย่างนอ้ยปีละ  ครงั เพื่อใหเ้กิดความมั่นใจว่าการ

ปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น  

รวมถงมีการส่ือสารแก่คณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบั รวมถงบริษัทย่อย บริษัทรว่ม 

บริษัทอื่นที่บรษัิทมีอาํนาจควบคมุ รวมถงตวัแทนทางธุรกิจ (ถา้มี) บุคคลภายนอกอื่นที่เก่ียวขอ้ง อาทิ คู่คา้

ทงัในและต่างประเท  ลกูคา้  ผ่านการส่ือสารทางช่องทางต่างๆ เช่น ติดประกา ทงับอรด์  n ane  i i al 

i ne   mail  การอบรมพนกังาน  เพื่อสง่เสรมิใหเ้ป็นวั นธรรมและคา่นิยมหนง่ในบรษัิท ในปี 2562  
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น บา ต่อต้านการทุจริตคอรรัป ั่น 

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอาํนาจควบคุม 

รวมถงตวัแทนทางธุรกิจ (ถา้มี) จะไม่กระทาํ หรือเขา้ไปมีส่วนรว่ม หรือยอมรบัการทจุรติคอรร์ปัชั่นทกุรูปแบบ  

เพื่อประโยชนท์างตรงและทางออ้ม ตอ่ตนเอง และผูเ้ก่ียวขอ้ง ไม่วา่ตนจะอยู่ใน านะผูร้บั ผูใ้ห ้หรอืผูเ้สนอจ่าย

สินบน ทงัที่เป็นตวัเงินหรือไม่เป็นตวัเงิน แก่หน่วยงานของรั  หรือหน่วยงานเอกชน คู่คา้ ที่บรษัิท  ไดด้าํเนิน

ธุรกิจหรอืติดตอ่ดว้ย   

( ) บริษัท  ไดก้าํหนดแนวทางปฎิบติั มาตรการ และบทบาทหนา้ที่ ผูร้บัผิดชอบ ตลอดจนจดัใหมี้การสอบ

ทาน และทบทวนการปฏิบติัตาม “คู่มือมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น  นีอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั  และกฏหมายที่เก่ียวขอ้ง 

นโยบายเก่ียวกบัการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่นที่สาํคญั มีดงันี  

1. การช่วยเหลือทางการเมือง 

2. การบรจิาคเพื่อการกุ ล และการใหเ้งินสนบัสนนุ 

3. การให ้หรอืรบัของขวญั หรอืทรพัยสิ์น หรอืผลประโยชนอ์ื่นใด 

4. การเลียงรบัรอง 

5. คา่สินบนและคา่อาํนวยความสะดวก 

6. ส่ิงของหรอืคา่ตอบแทนจากการสง่เสรมิการขาย  สว่นลดทางการคา้  คา่นายหนา้บคุคลภายนอก 

7. การจดัซือจดัจา้ง 

8. การคา้และการลงทนุ 

 การจดัทาํรายงานทางการเงิน 

10. การรบัเงินจากลกูคา้หรอืบคุคลอื่นใด 

11.  การจ่ายเงินใหแ้ก่เจา้หนีหรอืบคุคลอื่นใด 

12. การกู ้การใหกู้ยื้ม และการก่อภาระผกูพนั 

13. ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

14. รายการที่เก่ียวขอ้งกนั 

15. การบนัทกและเก็บรกัษาขอ้มลูในระบบคอมพิวเตอร ์

16. การบรหิารทรพัยากรบคุคล 

17. การส่ือสารนโยบายภายในองคก์ร และบคุคลภายนอก 

( ) เม่ือวนัที่  พ ษภาคม  คณะกรรมการบรษัิทสอบทานและทบทวน นโยบายและมาตรการต่อตา้น

การทจุรติคอรร์ปัชั่น เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของสภาพการดาํเนินธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั 

และบทบญัญัติของกฎหมาย และประกา ใชน้โยบายที่ผ่านการทบทวนในวันที่ 21 พ ษภาคม 2562 

เพื่อแจกจ่าย ใชใ้นบรษัิท   

การดาํเนินงาน ปี 2562 

 ส่ือสารนโยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น แก่พนกังานทุกคน คิดเป็น  ผ่านระบบ

จดหมายอิเลค็ทรอนิคส ์ n ane  ติดบอรด์บรษัิท และจอ i i al i ne   

 จัดอบรม “  n i- o p ion  แก่พนักงานใหม่ รวม 44 คน และผ่านการทดสอบความรูเ้ก่ียวกับ 

นโยบายและมาตรการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น คิดเป็น 100% 
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 จดัใหมี้การทบทวนความรู ้ความเขา้ใจ และสรา้งความตระหนกัใน มาตรการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น แก่

พนกังาน ผูบ้ริหาร และกรรมการบริษัททุกคน ผ่านระบบ E- ea nin  โดยทบทวนความรู ้ความเขา้ใจ และ

ทาํแบบประเมินจนกวา่จะผ่านเกณ ท์ี่กาํหนด  ระหวา่งวนัที่  มิถนุายน  ถงวนัที่  ธนัวาคม 2562 

 จัดให้มีกระบวนการประเมินความเส่ียงจากการทุจริตคอรร์ปัชั่น ครอบคลุมทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง และ

รายงานผลการควบคุมความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการบรษัิททกุไตรมาส  

 เข้ารบัประกา รับรองสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตวันที่    

กมุภาพนัธ ์2562 

 

แนวทางป ิบัติเกี่ วกับการกาํกับดูแลและควบคุมดูแลเ อ่ป้องกันและตดิตามความเส่ี งจากการ

ทุจริตคอรรัป ั่น 

บริษัท  ไดจ้ัดใหมี้ช่องทางในการรอ้งเรียนและการแจง้เบาะแส ซ่งครอบคลุมกระบวนการรบัเรื่องรอ้งเรียน 

การตรวจสอบขอ้เท็จจริง และการสรุปผล รวมทังการใหค้วามคุม้ครองผูแ้จง้และบุคคลที่เก่ียวขอ้ง หรือผูมี้

ส่วนไดส้่วนเสียที่ไดร้บัผลกระทบหรือมีความเส่ียงที่จะไดร้บัผลกระทบจากการดาํเนินธุรกิจของบริษัท หรือ

การปฏิบติัหนา้ที่ของ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษัิท  เก่ียวกบัการทาํผิดจรรยาบรรณธุรกิจ การ

ทาํผิดกฎหมาย  รวมทงัการกระทาํใดๆ ที่อาจสอ่ถงการทจุรติคอรร์ปัชั่น 

( ) ขอบเขตการรอ้งเรยีนและการแจง้เบาะแส 

 การกระทําใดๆ ที่ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย หลักการกํากับดูแลกิจการ หรือ

จรรยาบรรณธุรกิจ รวมถง นโยบาย กฎ  ระเบียบขอ้บงัคบัของบรษัิท   

 การกระทาํใดๆ ที่ส่อไปในทางทจุรติหรือประพ ติมิชอบ เพื่อแสวงหาประโยชนท์ี่มิควรไดโ้ดยชอบดว้ย

กฎหมาย เพื่อตนเองและหรอืผูอ้ื่น เช่น การทจุรติคอรร์ปัชั่น การยกัยอกทรพัย ์การ อ้โกง เป็นตน้  

 การกระทาํใดๆ ที่ทาํใหพ้นักงานไดร้บัความไม่เป็นธรรมจากการปฏิบติังาน หรือพบเห็นระบบการ

ควบคุมภายในที่บกพร่องของบริษัท  จนทาํใหส้งสยัไดว้่าอาจเป็นช่องทางในการทุจริตคอรร์ปัชั่น 

หรอืทาํใหบ้รษัิท  เสียผลประโยชน ์
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สว่นท่ี  ( ) การกาํกบัดแูลกิจการ  หนา้  

( ) บคุคลที่สามารถแจง้เรื่องรอ้งเรยีนและเบาะแส 

พนักงาน ผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้ง ผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย บุคคลทั่วไป ที่พบเห็น ทราบเบาะแส หรือมีส่วนไดร้บั

ผลกระทบจากการดาํเนินธุรกิจของบริษัท  หรือจากการปฏิบัติหนา้ที่ของ กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน 

จากการกระทาํใดๆ ที่เขา้ข่ายขอบเขตการรอ้งเรยีนและการแจง้เบาะแส ตามขอ้ ( ) ขา้งตน้  

( ) การขอคาํแนะนาํ 

พนกังานหรอืบคุคลทั่วไปมีขอ้สงสยัหรอืตอ้งการคาํแนะนาํเก่ียวกบัการปฏิบติัตามนโยบายตอ่ตา้นการ

ทจุรติคอรร์ปัชั่น สามารถปรกษากบั “ประธานเจา้หนา้ที่ปฏิบติัการ” ดงันี 

 โทร พัท ์02-  ตอ่ 415 

 สง่จดหมายทางไปรษณีย ์บมจ  หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์ ฝ่ายกาํกบัดแูลกิจการ 

เลขที่ -  ซ นูยว์ิจยั ถ พระราม  แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพ  10310 

 สง่จดหมายอิเล็คทรอนิคส ์ที่ a in an a n co  

( ) ช่องทางและวิธีการแจง้เบาะแส 

ผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรียนสามารถแจง้เรื่องราวหรือเบาะแส โดยระบุในเอกสารใหช้ัดเจนว่าเป็น ”เอกสารลบั   

ถงประธานกรรมการตรวจสอบ ซง่เป็นกรรมการอิสระ ผ่านทางช่องทางตอ่ไปนี 

 เรยีน  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  บรษัิท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จาํกดั (มหาชน) 

เลขที่ -  ซ นูยว์ิจยั ถ พระราม  แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพ  10310 

  c ai ac a n co  

 www.harn.co.th 

(5) มาตรการปกปอ้งผูแ้จง้เบาะแส 

เพื่อเป็นการคุม้ครองสิทธิของผูร้อ้งเรยีนและผูใ้หข้อ้มลูที่กระทาํโดยเจตนาสจุรติ บรษัิท  จะดาํเนินการดงันี 

 ผูเ้แจง้เรื่องรอ้งเรียน ผูแ้จง้เบาะแส ตลอดจนบุคคลที่เก่ียวขอ้ง จะไดร้บัการคุม้ครองที่เหมาะสมและ

เป็นธรรมจาก บริษัท  เช่น จะไม่ลดตาํแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลลบต่อพนักงาน ไม่มีการเปล่ียน

ตาํแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทาํงาน พักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฎิบัติงาน เลิกจา้ง หรือ การ

กระทาํอื่นใดที่ไม่เป็นธรรม 

 บริษัท  จะเก็บเรื่องขอ้มลูเก่ียวกับเรื่องรอ้งเรียนเป็นความลบั ไม่เปิดเผยต่อผูไ้ม่เก่ียวขอ้ง  เวน้แต่ที่

จาํเป็นตอ้งเปิดเผยตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย  

 บุคคลที่เก่ียวขอ้งที่ไดร้บัทราบเรื่องหรือขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบัเรื่องรอ้งเรียน จะตอ้งรกัษาขอ้มลูใหเ้ป็น

ความลับ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น เวน้แต่เม่ือจาํเป็นตอ้งเปิดเผยตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย 

หากมีการจงใจ ฝ่าฝืนนาํขอ้มลูออกไปเปิดเผย บริษัท  จะดาํเนินการลงโทษตามระเบียบขอ้บงัคบั 

และ หรอืดาํเนินการตามกฎหมาย แลว้แตก่รณี 

mailto:chairac@harn.co.th
http://www.harn.co.th/
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สว่นท่ี  ( ) การกาํกบัดแูลกิจการ  หนา้ 111 

แนวทาง นการตดิตามประเมินผลการป ิบัตติามน บา การต่อต้านการทุจริตคอรรัป ั่น 

บริษัท  กาํหนดให้เป็นหน้าที่และความรบัผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่จะต้อง

รบัทราบ และปฏิบติัตามนโยบายและหลกัการกาํกบัดแูลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ ของบรษัิท   

โดยบริษัท  จะส่งเสริมพั นาใหค้วามรูค้วามเขา้ใจในเรื่องนีแก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน นอกจากนี 

บริษัท  ยังกาํหนดให้ผู้บริหารทุกระดับจะต้องดูแลรบัผิดชอบ และถือเป็นเรื่องสาํคัญในการส่งเสริมให้

พนักงานภายใตก้ารบังคบับัญชา ใหมี้ความรูค้วามเขา้ใจ และปฏิบัติตามนโยบายและหลกัการกาํกับดูแล

กิจการ จรรยาบรณธุรกิจ ของบรษัิท  อย่างเครง่ครดั 

บริษัท  จะไม่ดาํเนินการใดๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือขดักับนโยบายและหลกัการกาํกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณ

ธุรกิจ โดย 

1. หากกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนักงานกระทาํผิดหลกัการหรือแนวปฏิบติัต่างๆ ตามที่กาํหนดไวจ้ะไดร้บั

โทษทางวินยั  

2. หากมีการกระทาํที่เช่ือไดว้่าทาํผิดกฎหมาย กฎเกณ ์ ระเบียบและขอ้บังคับของภาครั  บริษัท  จะ

พิจารณาสง่เรื่องใหเ้จา้หนา้ที่ร ั ดาํเนินการตอ่ไป 

3. หากพนักงานของบริษัท  ประสบปัญหาในการตัดสินใจหรือปฏิบัติงานเก่ียวกับหลักการกาํกับดูแล

กิจการ  จรรยาบรรณธุรกิจ ที่มิไดก้าํหนดไวใ้นในเอกสาร บบันี ใหต้งัคาํถามเก่ียวกับการกระทาํนนักับ

ตนเองดงัตอ่ไปนี 

• การกระทาํนนัขดัตอ่กฎหมายหรอืไม่ 

• การกระทาํนนัส่งผลเสียตอ่ผูมี้ส่วนไดส้ว่นเสียของบรษัิท  อย่างรา้ยแรงหรอืไม่ 

• การกระทาํนนัส่งผลเสียตอ่ภาพลกัษณข์องบรษัิท  หรอืไม่ 

• การกระทาํนนัเป็นที่ยอมรบั และสามารถเปิดเผยตอ่สงัคมไดห้รือไม่ 

หากพบว่ามีความเส่ียงต่อขอ้หน่งขอ้ใดขา้งตน้ อาจปรกษากรณีดงักล่าวต่อผูบ้งัคบับญัชาอีกทางหน่งเพื่อให้

เกิดความรอบคอบตอ่การดาํเนินการในขนัตอนตอ่ไป 

ทังนี หากพนักงานหรือบุคคลทั่ วไปพบการกระทําผิดกฎหมาย และ หรือ หลักการกํากับดูแลกิจการ 

จรรยาบรรณธุรกิจ ให้แจ้งข้อรอ้งเรียนหรือข้อกล่าวหาไปยังช่องทางต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในมาตรการการ

รอ้งเรยีนและการแจง้เบาะแสของบรษัิท  ดงัตอ่ไปนี 

 เรยีน  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  บรษัิท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จาํกดั (มหาชน) 

เลขที่ -  ซ นูยว์ิจยั ถ พระราม  แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพ  10310 

  c ai ac a n co  

 www.harn.co.th 

โดยบรษัิท  จะดาํเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยช่ือผูแ้จง้เบาะแสเพื่อคุม้ครองผลกระทบที่อาจเกิดขนกบัผู้

แจง้ขอ้รอ้งเรยีนหรอืขอ้กลา่วหาดงักลา่ว 
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จรร าบรร ธุรกจิ 

คณะกรรมการบริษัท  ยดมั่นการดาํเนินธุรกิจที่ถกูตอ้งและเป็นธรรม โดยมีนโยบายที่จะกาํหนดจรรยาบรรณ

ธุรกิจ ( o e o  on c ) เป็นลายลกัษณ์อักษร เพื่อใหน้าํมาใชแ้ละเผยแพร่ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ

พนกังานทกุคน เขา้ใจถงมาตร านดา้นจรยิธรรมที่บรษัิท  ใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ และเป็นแนวทางการปฏิบติั 

เพื่อแสดงเจตนารมณใ์นการที่จะดาํเนินธุรกิจอย่างโปรง่ใส  มีคุณธรรม มีความรบัผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

คาํนงถงสังคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยผ่านการอบรม และการส่ือสารภายในองคก์รในรูปแบบต่างๆ โดยที่

จรรยาบรรณดงักล่าวจะสะทอ้นใหเ้ห็นถงค่านิยม และแนวทางปฏิบติังาน  ที่พนกังานทกุคนพงปฏิบติัตน และ

ปฏิบติังานตามกรอบจรรยาบรรณที่กาํหนดไวใ้นดา้นต่างๆ โดยบริษัท  ไดมี้การประกา และแจง้ใหทุ้กคน

รบัทราบ พรอ้มทงัเปิดเผยไวบ้นเวบไซต ์ซ่งตอ้งทาํความเขา้ใจและปฏิบติัตามอย่างเคร่งครดั ทังการปฏิบัติ

ตามลายลกัษณอ์กัษร และการปฏิบติัตามเจตนารมณแ์ห่งความซื่อสตัย ์ 

ทังนี คณะกรรมการบริษัท ไดติ้ดตามใหมี้การปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง โดยไดท้บทวน

จรรยาบรรณธุรกิจ ในที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครงัที่ 2 2562 วนัที่ 28 มีนาคม 2562 และไดใ้หค้วามเห็น

วา่ มีขอ้มลูที่ครบถว้นดีแลว้ ยงัไม่มีประเด็นที่ตอ้งแกไ้ขเพิ่มเติม 

 

 

7.1 ดูแล ้ระบบการจัดทํารา งานทางการเงินและการเปิดเผ ข้อมูลสําคัญต่าง  ถูกต้อง เ ี ง อ 

ทนัเวลา เปน ปตามก เก  มาตรฐานและแนวป ิบัตทิีเ่กี่ วข้อง 

การจัดทาํรา งานทางการเงนิ 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รบัผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท   และสารสนเท ทางการเงินที่ปรากฏใน

รายงานประจาํปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาํขนตามมาตร านการบัญชีที่รบัรองทั่วไปในประเท ไทย โดย

เลือกใชน้โยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอ รวมทังมีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างครบถว้น

เพียงพอในงบการเงิน ซง่ในการนีคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูส้อบทานคณุภาพของรายงานทางการเงิน

และระบบควบคมุภายใน รวมถงการเปิดเผยขอ้มลูสาํคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน และ

รายงานใหค้ณะกรรมการบรษัิททราบ 

การเปิดเผ ข้อมูล 

คณะกรรมการบรษัิทใหค้วามสาํคญัต่อการเปิดเผยขอ้มลูสาํคญัที่เก่ียวขอ้งกบับรษัิท  ทงัขอ้มลูทางการเงินและ

ขอ้มลูที่มิใช่ขอ้มลูทางการเงินอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปรง่ใสผ่านช่องทางที่เขา้ถงขอ้มลูไดง้่าย มีความ

เท่าเทียมกันและน่าเช่ือถือ โดยบริษัท  ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลสารสนเท ของบริษัท  ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และ

สาธารณชนผ่านช่องทางและส่ือการเผยแพรข่อ้มลูต่างๆ ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเท ไทย  และบนเว็บไซต์

ของบรษัิท  รวมถงมีการจดัทาํแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56- ) และรายงานประจาํปี (แบบ 56- ) 

 ( ) บริษัท  เผยแพรข่อ้มลูสารสนเท ของบรษัิท  ต่อผูถื้อหุน้นกัลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและส่ือ

การเผยแพรข่อ้มลูต่างๆ ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเท ไทย และบนเว็บไซตข์องบริษัท  รวมถงมีการ

จดัทาํแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56- ) และรายงานประจาํปี (แบบ 56- ) 

( ) บรษัิท  ดแูลใหก้ารเปิดเผยขอ้มลูที่มีผลตอ่การตดัสินใจของผูล้งทนุและผูมี้สว่นไดส้่วนเสียกบับรษัิท  ให้

มีความถกูตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา น่าเช่ือถือ โปรง่ใส ไม่ทาํใหส้าํคญัผิด และเพียงพอต่อการตดัสินใจของ 

7 รัก าความน่าเ ่อถอทางการเงนิและการเปิดเผ ข้อมลู 
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ผูล้งทุน ทงัการรายงานขอ้มลูทางการเงินและขอ้มูลทั่วไป ตามหลกัเกณ ข์องสาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์และตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเท ไทย ตลอดจนขอ้มูลอื่นๆ ที่

สาํคญัที่มีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรพัยข์องบรษัิท  ซง่ลว้นมีผลตอ่กระบวนการตดัสินใจของผูล้งทนุ และ

ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียของบรษัิท    

( ) การเปิดเผยขอ้มลูรายงานขอ้มลูทางการเงิน จะพิจารณาความครบถว้นของปัจจยัอย่างนอ้ย ดงันี 

 ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน 

 ความเห็นของผูส้อบบัญชีในรายงานทางการเงิน ขอ้สังเกตของผูส้อบบัญชีเก่ียวกับระบบควบคุม

ภายใน และขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชีผ่านการส่ือสารในช่องทางอื่น ๆ (ถา้มี) 

 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ความสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์เปา้หมายหลกั กลยทุธแ์ละนโยบายของบรษัิท 

( ) บริษัท  จดัใหมี้การรายงานนโยบายการกาํกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายดา้นการบริหาร

ความเส่ียง และนโยบายเก่ียวกบัการดแูลส่ิงแวดลอ้มและสงัคมโดยสรุป และผลการปฏิบติัตามนโยบาย

ดงักล่าว รวมทงักรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวได ้พรอ้มดว้ยเหตุผล (ถา้มี) ในรายงาน

ประจาํปี และบนเว็บไซตข์องบรษัิท  

( ) บริษัท  จดัทาํคาํอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ ( ana emen  i c ion an  nal i  หรือ 

) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส เม่ือมีการเปล่ียนแปลงรายไดห้รือกาํไรสุทธิเกิน 

 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เพื่อใหน้ักลงทุนไดร้บัทราบขอ้มูล และเขา้ใจการเปล่ียนแปลงที่เกิด

ขนกบั านะการเงิน และผลการดาํเนินงานของบรษัิท  ไดดี้ย่ิงขน นอกเหนือจากขอ้มลูตวัเลขในงบการเงิน 

( ) บริษัท  เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผูส้อบบัญชีให้บริการ ซ่งไดร้บัความเห็นชอบจากที่

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี   

 
( ) บริษัท  เปิดเผยบทบาทและหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุย่อย จาํนวนครงัของ

การประชมุและจาํนวนครงัที่กรรมการแต่ละท่านเขา้รว่มประชมุในปีที่ผ่านมา และความเห็นจากการทาํ

หน้าที่ รวมถงการฝกอบรม และพั นาความรูด้า้นวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองของคณะกรรมการบริษัทใน

รายงานประจาํปีของบรษัิท  

( ) บริษัท  เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงูของบริษัท  ที่สะทอ้นถง

ภาระหนา้ที่ และความรบัผิดชอบของแต่ละคน รวมทังรูปแบบหรือลกัษณะของค่าตอบแทน ซ่งรวมถง

จาํนวนเงินค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านไดร้บัจากการเป็นกรรมการของบริษัทย่อยดว้ย (ถา้มี) ใน

รายงานประจาํปีของบรษัิท  

( ) ในกรณีที่มีการเปิดเผยขอ้มูลรายการใดเก่ียวขอ้งกับกรรมการรายใดรายหน่งเป็นการเ พาะ กรรมการ

รายนนัควรดแูลใหก้ารเปิดเผยในสว่นของตนมีความครบถว้น ถกูตอ้งดว้ย 
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7.2 ตดิตามดูแลความความเ ี ง อของส า คล่องทางการเงนิและความสามารถ นการ าํระ นี 

( ) คณะกรรมการจะกาํกับให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ติดตามความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน และ

ความสามารถในการชาํระหนี ตลอดจนการประเมินความเส่ียงเก่ียวกบั านะการเงินและแนวโนม้ปัญหา

ทางการเงินของบริษัท  โดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสมํ่าเสมอ คณะกรรมการและฝ่าย

จัดการจะร่วมกันหาทางแก้ไขโดยเร็ว หากเริ่มมีสัญญาณบ่งชีถงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและ

ความสามารถในการชาํระหนี 

( ) ในการอนุมัติการทาํรายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้อนุมัติ คณะกรรมการจะ

พิจารณาจนมีความมั่นใจไดว้่า การทาํรายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเน่ืองในการดาํเนิน

กิจการ สภาพคลอ่งทางการเงิน หรอืความสามารถในการชาํระหนี 

7.3 จะดําเนินการจนมั่น จ ด้ว่า กิจการมีแผน นการแก้ ขปัญ า รอมีกล กอ่นที่จะสามารถแก้ ข

ปัญ าทางการเงนิ ด้ ทงันี า ต้การคาํนงถงสิทธิของผู้มีส่วน ด้เสี  

( ) หากกิจการมีแนวโนม้ที่จะไม่สามารถชาํระหนีหรอืมีปัญหาทางการเงิน คณะกรรมการจะติดตามอย่างใกลช้ิด

ดแูลใหกิ้จการประกอบธุรกิจดว้ยความระมดัระวงัและปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มลู 

( ) คณะกรรมการบรษัิท  จะกาํหนดสญัญาณบ่งชีปัญหาทางการเงิน อาทิ ภาวะขาดทนุตอ่เน่ือง กระแสเงิน

สดตํ่า ล  ใหฝ่้ายจดัการ ติดตามขอ้มลู และรายงานขอ้มลูอย่างสมํ่าเสมอ 

( ) คณะกรรมการจะดแูลใหมี้การกาํหนดแผนการแกไ้ขปัญหาหากบรษัิท มีปัญหาทางการเงิน โดยคาํนงถง

ความเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ซ่งรวมถงเจา้หนี ทงัจะติดตามการแกไ้ขปัญหาอย่างสมเหตสุมผล โดย

ใหฝ่้ายจดัการรายงานสถานะอย่างสมํ่าเสมอ 

7.4 จัดทาํรา งานความ ั่ง นตามความเ มาะสม 

บริษัท  ยังไม่ไดจ้ัดทาํรายงานความยั่งยืนแยกเล่ม  แต่ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลที่เก่ียวกับการปฏิบติัตามกฎหมาย 

การปฏิบติัตามจรรยาบรรณ นโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น การปฏิบติัต่อพนักงานและผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

อย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนษุยชน  รวมถงความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ในรายงานประจาํปี 

โดยพิจารณาตามความสาํคัญที่มีผลต่อธุรกิจหลักของ  โดยคาํนงถงกรอบการรายงานที่ไดร้บัการ

ยอมรบั และจะเปิดเผยกรอบการดาํเนินงานและผลการปฏิบติัตามแผนงานที่ไดม้อบหมาย กระจายลงในฝ่าย

ต่างๆ ที่ เก่ียวข้อง คณ ะกรรมการบริหารเป็นผู้ติดตามงานเป็นประจําทุกเดือน  และรายงานผลต่อ

คณะกรรมการเป็นรายไตรมาส เพื่อใหม้ั่นใจวา่แผนงานตา่งๆ สรา้งคณุคา่แก่บรษัิทไดอ้ย่างยั่งยืน  

7.5  กาํกับดูแล ้ ่ า จัดการ จัด ม้ีผู้รับผิด อบงานนักลงทุนสัม ันธ ทีท่าํ น้าที่ นการส่อสารกับผู้ถอ

ุ้นและผู้มีส่วน ด้เสี อ่น เ ่น นักลงทุน นักวิเคราะ  ้เปน ปอ ่างเ มาะสม เท่าเที มกัน และ

ทนัเวลา 

ผูบ้รหิารของบรษัิท  ใหค้วามสาํคญัต่อการมีส่วนรว่มในการพบปะ ใหข้อ้มลู และแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบั

ผูถื้อหุน้ นักลงทุน นักวิเคราะห ์และนักข่าว อย่างสมํ่าเสมอ  เพื่อใหก้ลุ่มคนดังกล่าวสามารถเขา้ถงขอ้มูล

บริษัท  ที่มีความถูกตอ้ง ครบถ้วน โปร่งใส และทันต่อเหตุการณ์ ไดอ้ย่างเท่าเทียมกัน  โดยเ พาะขอ้มูล

สาํคญัที่จะมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์องบริษัท  สามารถนาํขอ้มลูเหล่านนัไปตดัสินใจในการลงทนุได้

อย่างมีประสิทธิภาพ   
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บรษัิท  ยงัไม่ไดจ้ดัตงัหน่วยงานที่รบัผิดชอบโดยเ พาะ ปัจจบุนัคณุวิรั  สขุชยั ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร เป็น

ผูท้ี่มีความเขา้ใจธุรกิจ วตัถุประสงค ์เป้าหมาย รวมถงทิ ทางการดาํเนินธุรกิจเป็นอย่างดี ทาํหนา้ที่เป็นนัก

ลงทุนสมัพันธ์  เพื่อติดต่อส่ือสารกับผูล้งทุน ผูถื้อหุน้ รวมทังนักวิเคราะห ์และภาครั ที่เก่ียวขอ้ง ทางอีเมล ์

i a a n co  หรอืโทร พัท ์02-   

ในปี 2562  ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร กรรมการผูจ้ดัการ ประธานเจา้หนา้ที่การเงิน และผูบ้ริหารในสายงาน

อื่นๆ ไดจ้ัดสรรเวลาในการเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นนักลงทุนสัมพันธ ์เพื่อแถลงนโยบายและทิ ทางของบริษัท 

รวมถงการพบปะนกัลงทนุ ผ่านช่องทางและกิจกรรมตา่งๆ ดงันี 

7.6 ส่งเสริม ม้ีการนาํเทค น ล สีารสนเท มา ้ นการเผ แ ร่ข้อมูล 

นอกจากการเผยแพรข่อ้มลูตามเกณ ท์ี่กาํหนด และผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเท ไทย   แบบ

แสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56- ) และรายงานประจาํปีแลว้  บริษัท  จดัใหมี้การเปิดเผยขอ้มลูที่เป็น

ปัจจุบนัทังภาษาไทย และ หรือ ภาษาอังก ษผ่านช่องทางอื่นอย่างสมํ่าเสมอดว้ย เช่น เว็บไซตข์องบริษัท  

(www.harn.co.th)  ace oo   a n n inee in  ol ion  cl  
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8.1 ดูแล ม้ั่น จว่า ผู้ถอ ุน้มีส่วนร่วม นการตดัสิน จ นเร่องสาํคัญของบริ ัท 

( )  คณะกรรมการ ตระหนกัและใหค้วามสาํคญัในสิทธิพืน านต่างๆ ของผูถื้อหุน้ ทงัใน านะของนกัลงทนุใน

หลกัทรพัยแ์ละใน านะเจา้ของบรษัิท  เช่น สิทธิในการซือ ขาย โอน หลกัทรพัยท์ี่ตนถืออยู่  สิทธิในการที่

จะไดร้บัส่วนแบง่ผลกาํไรจากบรษัิท  สิทธิในการไดร้บัขอ้มลูของบรษัิท  อย่างเพียงพอ สิทธิตา่งๆ ในการ

ประชุมผูถื้อหุน้ สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตดัสินใจในเรื่องสาํคัญของบริษัท  เช่น 

การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตังหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตังผูส้อบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่

สาํคญัและมีผลต่อทิ ทางในการดาํเนินธุรกิจของบริษัท  การแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิ ขอ้บงัคบัของ

บริษัท  เป็นตน้ ประเด็นสาํคัญดังกล่าวขา้งตน้ทังที่กาํหนดในกฎหมาย หรือระเบียบใดๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

รวมถงมีผลกระทบสาํคญัต่อการดาํเนินงานของบริษัท จะถูกเสนอใหมี้การจัดประชุมผูถื้อหุน้ ผ่านการ

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้เป็นประจาํทกุปี โดยจะจดัขนภายใน 4 เดือน นบัตงัแต่วนัสินรอบปีบญัชีของบริษัท  

หากมีความจาํเป็นเรง่ด่วนที่จะตอ้งพิจารณาวาระพิเ ษในเรื่องที่อาจกระทบกระเทือน หรือเก่ียวขอ้งกับ

ผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ ซ่งจาํเป็นตอ้งไดร้บัการอนมุติัจากผูถื้อหุน้  คณะกรรมการ สามารถเรยีกประชมุ

วิสามญัผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นกรณีไป  

 การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2562  วนั กุรท์ี่ 25 เมษายน 2562 เวลา  น  ณ หอ้งปารชิาต 

ชนั 3  โรงแรมโกลเดน้ ทิวลิป ซอ เ อรีน กรุงเทพ  เลขที่  ซ แสงแจ่ม ถ พระราม  แขวงบางกะปิ 

เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีผูเ้ขา้รว่มประชมุรวม 148 คน แบ่งเป็นผูถื้อหุน้ที่มาดว้ยตนเอง 

 คน  และผ่านการมอบ ันทะ  คน โดยมีจาํนวนหุน้ที่ถือรวมกันไดท้ังหมด  หุน้ 

คิดเป็นรอ้ยละ  ของจาํนวนหุน้ทงัหมดของบรษัิท   

ในการจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้นี บริษัท  ไดป้ฏิบติัตามแนวทางของโครงการประเมินคุณภาพการ

จดัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ (  ec li ) ที่จดัทาํขนโดยสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย เพื่อใหก้ารจดั

งานมีมาตร านเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการ 

( ) การสนบัสนนุการมีสว่นรว่มผูถื้อหุน้ 

 เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายย่อยเสนอเพิ่มวาระการประชมุลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ใหช้ดัเจนเป็น

การล่วงหนา้ ตงัแต่วนัที่  ตุลาคม ถง  ธันวาคม 2562 โดยบริษัท  เปิดเผยหลกัเกณ ต์่างๆ ใน

การเสนอวาระการประชุมล่วงหนา้ อาทิ คณุสมบติัของผูถื้อหุน้ ขอ้จาํกัดการเสนอวาระ ขนัตอนการ

เสนอ รวมถงการพิจารณาของคณะกรรมการ บนเว็บไซคข์องบริษัท  www.harn.co.th \ นักลงทุน

สมัพันธ ์\ ขอ้มูลสาํหรบัผูถื้อหุน้ \ การประชุมผูถื้อหุน้พรอ้มทังแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผ่านเวปไซตข์อง 

ตลท  อีกทางหน่ง   

 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอช่ือบุคคลให้เข้ารบัการพิจารณาเพื่อดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

ล่วงหนา้ตังแต่วนัที่  ตุลาคม ถง  ธันวาคม 2562 โดยเปิดเผยหลักเกณ ต์่างๆ บนเว็บไซตข์อง

บริษัท  www.harn.co.th \ นกัลงทุนสมัพนัธ ์\ ขอ้มลูสาํหรบัผูถื้อหุน้ \ การประชมุผูถื้อหุน้  พรอ้มทงั

แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผ่านเวปไซตข์อง ตลท  อีกทางหน่ง 

อย่างไรก็ตาม ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระการประชมุ และไม่มีการเสนอช่ือบคุคลเสนอแตง่ตงัเป็นกรรมการใน

ระยะเวลาดงักลา่ว ซง่เลขานกุารบรษัิทไดร้ายงานตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทรบัทราบแลว้ 

8 สนับสนุนการมส่ีวนร่วมและการส่อสารกับผู้ถอ ุน้ 
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(3)  บริษัท  มีนโยบายสนับสนุน หรือส่งเสริมผูถื้อหุ้นทุกกลุ่ม รวมถงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้เข้าร่วม

ประชุมผูถื้อหุน้ โดยบริษัท  ไดจ้ัดทาํหนังสือเชิญประชุม โดยระบุสถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระการ

ประชุม ขอ้มูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระอย่างครบถ้วน เพียงพอต่อการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุ้น 

พรอ้มความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระที่ระบุไวใ้นหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ หรือในเอกสาร

ประกอบวาระการประชมุ 

(4) บรษัิท  ไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชมุ พรอ้มทงัขอ้มลูประกอบการประชมุตามวาระต่างๆ ทางไปรษณียใ์น

วนัที่ 2 เมษายน 2562  เพื่อใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 23 วนั พรอ้มทัง เผยแพร่ขอ้มูล

หนงัสือเชิญประชุมประจาํปี บนเว็บไซตข์องบรษัิท  (www.harn.co.th) ในวนัที่ 21 มีนาคม 2562 ทงัใน

รูปแบบที่เป็นภาษาไทยและภาษาองัก ษ ล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุ 35 วนั พรอ้มทงัไดแ้จง้ข่าวผ่านระบบ

ข่าวของตลาดหลกัทรพัย์  ว่าบริษัท   ไดเ้ผยแพรเ่อกสารการประชุมตามที่กล่าวมาขา้งตน้ บนเว็บไซต์

ของบริษัท  เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถเขา้ถงขอ้มลูไดส้ะดวก รวดเร็ว และไดมี้เวลาในการ กษาพิจารณา

ขอ้มลูเป็นการลว่งหนา้  เพื่อนาํมาใชต้ดัสินใจในการลงมติ 

นอกจากนี บริษัท  ยงัไดป้ระกา คาํบอกกล่าวเชิญประชุมผูถื้อหุน้โดยลงโ ษณาหนงัสือพิมพร์ะหว่าง

วนัที่  ถง  เมษายน 2562 ก่อนวนัประชมุ 6 วนั  เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัทราบคาํบอกกล่าวและเตรียม

ตวัมารว่มประชมุ 

(5) ก่อนวนัประชมุ บริษัท  เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ สามารถส่งความเห็น ขอ้เสนอแนะ ขอ้ซกัถามไดล้่วงหนา้ 

จนถง วันที่ 15 เมษายน 2562 ก่อนวนัประชุม 10 วนั โดยกาํหนดหลักเกณ ์การส่งคาํถามล่วงหนา้ให้

ชดัเจน และแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบพรอ้มกบัการนาํสง่หนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ รวมทงัเผยแพรห่ลกัเกณ ์

การสง่คาํถามลว่งหนา้ดงักลา่วไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิท  ดว้ย  

(6) ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง บรษัิท  เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบ ันทะ

ใหก้รรมการอิสระหรอืบคุคลใดๆ เขา้รว่มประชมุแทนตนได ้โดยใชห้นงัสือมอบ นัทะแบบ ข  ที่บรษัิท  ได้

จดัส่งไปพรอ้มกับหนังสือเชิญประชุม พรอ้มทังเสนอช่ือกรรมการอิสระ 3 คน เป็นทางเลือกในการมอบ

นัทะของผูถื้อหุน้ 

8.2 ดูแล ้การดาํเนินการ นวันประ ุมผู้ถอ ุ้นเปน ปด้ว ความเรี บร้อ  ปร่ง ส มีประสิทธิ า และ

เออ ผู้้ถอ ุน้สามารถ ้สิทธิของตน 

( ) บรษัิท  ไดอ้าํนวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิในการเขา้รว่มประชมุและออกเสียงอย่างเต็มที่  

 ใชส้ถานที่จดัประชุมที่สะดวกต่อการเดินทางมาเขา้ร่วมประชุม  และมีบริการถรบั-ส่ง ทุก  ชั่วโมง

จากหา้งสรรพสินคา้ 

 เปิดใหผู้ถื้อหุน้สามารถลงทะเบียนก่อนเวลาประชมุ 1 ชั่วโมง และแมจ้ะพน้เวลาลงทะเบียนแลว้ ก็

ยงัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะเขา้รว่มประชมุ สามารถลงทะเบียนไดโ้ดยไม่เสียสิทธิ   

 มีการจดัเจา้หนา้ที่ตอ้นรบั และใหข้อ้มลูในการตรวจเอกสาร และลงทะเบียนเพื่อเขา้รว่มประชมุ  

 มีการจดัเตรยีมของวา่ง และเครื่องด่ืมไวร้บัรองผูถื้อหุน้อย่างพอเพียง 

 จดัเตรยีมอากรแสตมป์ในกรณีที่ผูถื้อหุน้มีการมอบ นัทะมาเขา้รว่มประชมุ 

 นาํระบบบารโ์คด้ซง่แสดงเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ในแบบ อรม์ลงทะเบียนมาใชใ้นการลงทะเบียน และ

การลงคะแนนเสียงเพื่อความถกูตอ้ง สะดวก รวดเรว็ในการลงทะเบียน และการนบัคะแนนเสียง 



บรษัิท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จาํกดั (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจาํปี 2562) 

สว่นท่ี  ( ) การกาํกบัดแูลกิจการ  หนา้ 118 

( ) บริษัท  ไม่มีนโยบายที่จะเพิ่มวาระการประชุมในที่ประชุมโดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้โดยไม่

จาํเป็น โดยเ พาะวาระสาํคญัที่ผูถื้อหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการ กษาขอ้มลูก่อนตดัสินใจ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ ไดมี้

โอกาส กษาขอ้มลูประกอบวาระการประชมุก่อนตดัสินใจ  

(3) บรษัิท  ไดจ้ดัทาํใบลงคะแนนเสียงแยกแต่ละวาระสาํหรบัการลงคะแนนเสียง เพื่อความสะดวกในการลง

และนบัคะแนนเสียง ซ่งเม่ือลงคะแนนเสียงเสรจ็สินจะนาํมารวมกบัคะแนนเสียงที่ไดล้งไวใ้นหนงัสือมอบ

นัทะ เพื่อรวมคะแนน และประกา คะแนนรวมทนัทีในวนัประชมุ 

(4) บรษัิท  ไม่กระทาํการใดๆ ที่มีลกัษณะเป็นการกาํจดัสิทธิในการเขา้รว่มประชมุของผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทกุคน

ย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดระยะเวลาการประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม 

ตลอดจนแสดงความคิดเห็นตา่งๆ ไดอ้ย่างอิสระ 

(5) เม่ือถงเวลาเริ่มประชุม กรรมการเขา้ร่วมประชุมอย่างพรอ้มเพรียง รวมทังผูบ้ริหารระดับสูง ตลอดจน

ผู้สอบบัญชี และที่ปรกษากฎหมายอิสระ (ถ้ามี) โดยก่อนเริ่มประชุม เลขานุการบริษัท จะชีแจง

หลกัเกณ ท์ี่เก่ียวขอ้งกับการประชุมทังหมด อาทิ การเปิดประชุม และการออกเสียงลงคะแนน รวมทัง

วิธีการนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ที่จะตอ้งลงมติในแตล่ะวาระตามขอ้บงัคบัของบรษัิท  

(6) เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิในการแตง่ตงักรรมการเป็นรายคน 

(7) บริษัท  จะระบุการมีส่วนไดส้่วนเสียของกรรมการไวใ้นหนังสือเชิญประชุม และในการประชุมผูถื้อหุน้ 

หากกรรมการท่านใดมีส่วนไดส้่วนเสีย หรือมีส่วนเก่ียวขอ้งในการพิจารณาวาระใด ประธานที่ประชุม 

และ หรือ เลขานกุารบรษัิท จะแจง้ใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุทราบก่อนการพิจารณาวาระ โดยกรรมการที่มีส่วน

ไดส้ว่นเสียนนัจะไม่เขา้รว่มประชมุในวาระนนัๆ 

(8) บรษัิท  ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้อาสาทาํหนา้ที่เป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสียง เพื่อความโปรง่ใสใน

การดาํเนินการ รวมทงัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามเก่ียวกบักระบวนการและวิธีการลงคะแนนเสียง 

( ) สนบัสนนุใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุสามารถใชสิ้ทธิในการดแูลรกัษาผลประโยชนข์องตน โดยการซกัถาม แสดง

ความคิดเห็น ใหข้อ้เสนอแนะและออกเสียงรว่มกันตดัสินใจในเรื่องที่สาํคญัต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อ

บรษัิท  ในที่ประชมุผูถื้อหุน้ เช่น การแต่งตงัหรือถอดถอนกรรมการ การเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

อิสระ การอนมุติัแต่งตงัและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี การจดัสรรเงินปันผล การลดทนุหรือเพิ่มทนุ 

การกาํหนดหรอืการแกไ้ขขอ้บงัคบับรษัิท  บรคิณหส์นธิ และการอนมุติัรายการพิเ ษ เป็นตน้ 

(10) จดัใหมี้การประเมินคณุภาพการจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ผ่านการตอบแบบประเมินจากผูถื้อหุน้ เพื่อนาํ

ขอ้มลูมาใชใ้นการพั นาการจดัประชมุใหมี้ประสิทธิภาพที่ดีขน โปรง่ใส และเป็นประโยชนต์อ่ผูถื้อหุน้ 

(11) มีการจัดแสดงขอ้มูลที่สาํคัญของบริษัท  บริเวณโดยรอบงานประชุมสามัญผูถื้อหุน้ รวมทังจัดมุมนัก

ลงทนุสมัพนัธ ์ซง่มีเจา้หนา้ที่ของบรษัิท  คอยตอ้นรบัและตอบขอ้ซกัถามตา่งๆ แก่ผูถื้อหุน้ 

8.3 ดูแล ้การเปิดเผ มติที่ประ ุมและการจัดทาํรา งานการประ ุมผู้ถอ ุ้น เปน ปอ ่างถูกต้องและ

ครบถ้วน 

( ) บรษัิท  ไดเ้ปิดเผยมติที่ประชมุผูถื้อหุน้พรอ้มผลการลงคะแนนเสียงในวนัที่ 26 เมษายน 2562 ภายหลงัจาก

จบการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ในวนัเดียวกัน และแจง้เป็นจดหมายข่าวไปยังตลาดหลกัทรพัย์  ผ่านระบบ 

lec onic i e  ompan  n o ma ion i clo e ( ) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเท ไทย 



บรษัิท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จาํกดั (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจาํปี 2562) 

สว่นท่ี  ( ) การกาํกบัดแูลกิจการ  หนา้  

(ตลท ) และเปิดเผยไวใ้นเว็บไซตข์องบริษัท  (www.ha n co ) ด้วย โดยมีการบันทกรายละเอียดการ

ประชมุอย่างครบถว้นเหมาะสมตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการที่ดี โดยมีขอ้มลูอย่างนอ้ย ดงันี   

 รายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารที่เขา้ประชุม และสดัส่วนกรรมการที่เขา้รว่มการประชมุ ไม่เขา้รว่มการ

ประชมุ 

 วิธีการลงคะแนนและนบัคะแนน มติที่ประชมุ และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง) 

จาํนวนบตัรเสีย ของแตล่ะวาระ 

 ประเด็นคาํถามและคาํตอบในที่ประชมุแต่ละวาระอย่างละเอียด รวมทงัช่ือ-นามสกุลของผูถ้ามและ

ผูต้อบ 

( ) บริษั ท  ได้จัดทํารายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นแจ้งให้ผู้ ถื อหุ้นรับทราบบนเว็บไซต์ของบริษั ท  

(www.harn.co.th) และแจง้ต่อตลาดหลกัทรพัย์  ในวนัที่ 8 พ ษภาคม 2562 ภายใน 14 วนัหลงัวนัประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ ซง่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย์   

9.2 การป บิัตติาม ลักการกาํกับดูแลกิจการของบริ ัท นปี 2562 

จากการประเมินการกาํกับดูแลกิจการตามโครงการ “ผลสาํรวจการกาํกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย

ประจาํปี 2562  ซ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซ่งไดร้บัการสนับสนุนจากตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง

ประเท ไทยและสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ พบว่า HARN ไดร้บัผลการประเมินรวมอยู่

ที่  คะแนน ซ่งจดัอยู่ในเกณ  ์“ยอดเย่ียม  หรือ 5 ดาว ปรบัปรุงดีขนกว่าปี 2561 ซ่งไดค้ะแนน 87 คะแนน และผลคะแนน

ของ HARN ในปี 2562 สงูกว่าผลคะแนนเ ล่ียของบริษัทจดทะเบียนที่สาํรวจ (คะแนนเ ล่ียของบริษัทจดทะเบียนโดยรวม

เท่ากบั 82 คะแนน) 

 คณะกรรมการบริษัท ตระหนกัถงบทบาทและความรบัผิดชอบใน านะผูน้าํองคก์รที่ตอ้งกาํกบัดแูลใหบ้รษัิท  มี

การบรหิารจดัการที่ดี เพื่อสรา้งคณุค่าใหกิ้จการอย่างยั่งยืน ผ่านกระบวนการทางธุรกิจ  จงไดท้บทวนหลกัปฏิบติัตาม  

o e  ทงั  ขอ้ และนาํไปปรบัใชใ้หเ้หมาะสมบรบิททางธุรกิจของบรษัิท   ซง่สรุปประเด็นที่ยงัไม่ไดป้ฏิบติัดงันี 

 

 

 

http://www.harn.co.th/
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สว่นท่ี  ( ) ความรบัผิดชอบตอ่สงัคม หนา้  

10. ความรับผิด อบต่อสังคม  

 บรษัิท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์(จาํกดั) มหาชน หรือ  ตระหนกัถงความสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจตาม

แนวทางการพั นาอย่างยั่งยืน โดยคาํนงถงปัจจัยความเส่ียงและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนในวงจรความยั่งยืนของ

บรษัิท คณะกรรมการจงกาํหนดความรบัผิดชอบต่อสงัคมของ  ไวใ้นวิสยัทั น ์พนัธกิจ ค่านิยม และกาํหนดเป็นพนัธ

สญัญาดา้นความยั่งยืนที่ว่า ali  i in  o  aina le n inee in  ซ่งจะนาํไปพั นาเป็นกลยุทธด์า้นความ

ยั่งยืนระยะยาวของ  ตอ่ไป 

 กรรมการกาํหนดใหผู้บ้ริหารของ  เขา้รว่มหลกัสูตร การบริหารความรบัผิดชอบต่อสงัคมเพื่อการพั นาที่

ยั่งยืน (  o  o po a e aina ili ) และหลกัสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรา้งทักษะในการปฏิบัติงานที่

เก่ียวขอ้งกบัการพั นาธุรกิจสู่ความยั่งยืน อีก  หลกัสตูร ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเท ไทย  เพื่อขบัเคล่ือนวงจรความ

ยั่งยืนของบรษัิท ซง่แบง่ออกเป็น  กลุม่ ดงันี 

 

การ ค้วามสาํคัญและการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วน ด้ส่วนเสี ของ HARN 

 ไดใ้หค้วามสาํคัญต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใน ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ 

ผูบ้ริหารและพนักงานของ   หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก เช่น เจา้หนี ลูกคา้ คู่คา้ คู่แข่ง ภาครั  สงัคม และชุมชน 

เป็นตน้ โดยตระหนกัดีว่าการสนบัสนนุและขอ้คิดเห็นจากผูมี้สว่นไดเ้สียทกุกลุ่มจะเป็นประโยชนใ์นการดาํเนินงานและการ

พั นาธุรกิจ ดงันนั  จะปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดที่เก่ียวขอ้งเพื่อใหสิ้ทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียดงักล่าวไดร้บั

การดูแลเป็นอย่างดี  ในการดาํเนินธุรกิจของ  ไดค้าํนงถงสิทธิและความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ตาม

แนวทางดงัตอ่ไปนี 

นักงาน 

 
 

:  ให้ความสาํคัญกับพนักงานซ่งเป็นทรพัยากรที่สาํคัญ  ซ่งจะมีส่วนช่วยส่งเสริมและผลักดันให้

องคก์รบรรลถุงเปา้หมายในการดาํเนินธุรกิจ  จงมีนโยบายที่จะดแูลพนกังานใหมี้คณุภาพชีวิตที่ดีขน โดยมี

สภาพการจา้งงานที่ยติุธรรม มีสวสัดิการที่เหมาะสม มีโอกาสที่จะพั นาความกา้วหนา้ รวมทงัมีสภาพการ

ทาํงานที่ปลอดภยัและถกูสขุอนามยั โดยจะใหมี้การปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง

กบัพนกังานอย่างเครง่ครดั จดัใหมี้สภาพแวดลอ้มในการทาํงานที่ดี และปลอดภยัตอ่ชีวิตและทรพัยสิ์นของ

พนกังาน ปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความสภุาพ และใหค้วามเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และ กัดิ รีของ

ความเป็นมนษุย ์ใหผ้ลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนกังาน การพิจารณาการแต่งตงั และการโยกยา้ย รวมทงั

การใหร้างวลั และการลงโทษ กระทาํดว้ยความเป็นธรรม โดยคาํนงถงความรู ้ความสามารถ และความ

เหมาะสมของพนกังานนนัเป็นเกณ  ์ใหค้วามสาํคญัต่อการพั นา กัยภาพของพนกังาน โดยใหโ้อกาส

อย่างทั่วถงและสมํ่าเสมอ หลีกเล่ียงการกระทาํใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงใน
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หนา้ที่การงานของพนกังาน หรือคกุคาม และสรา้งความกดดนัตอ่สภาพจิตใจของพนกังาน พนกังานมีสิทธิ

ในการรอ้งเรียนกรณีที่ไม่ไดร้บัความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการที่กาํหนด รบั ังขอ้คิดเห็น และ

ขอ้เสนอแนะจากพนกังานทกุระดบัอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค 

ลูกค้า 

 
 

:  ตระหนกัถงความพงพอใจของลกูคา้เป็นสาํคญั มุ่งมั่นจดัหาสินคา้ที่มีคณุภาพเหมาะสมกบัราคา 

ส่งมอบสินคา้ตรงเวลา ปฏิบัติตามสญัญา ขอ้ตกลง หรือเง่ือนไขต่างๆ พรอ้มใหบ้ริการหลงัการขายดว้ย

ทีมงานคณุภาพ ไดน้าํมาตร าน   เขา้มาใชใ้นองคก์ร โดยไดก้าํหนดนโยบายคณุภาพไวว้่า 

เราจะสรา้งความพงพอใจใหลู้กคา้ดว้ยสินคา้และบริการที่มีคุณภาพสูง เทคโนโลยีที่นาํหนา้ และการ

จดัการธุรกิจที่เป็นเลิ  

คู่ค้า 

และ รอ

เจ้า นี 

 
 

:  มีนโยบายที่จะสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดีทางธุรกิจกบัคู่คา้ และ หรือเจา้หนี ดาํเนินธุรกิจบนพืน าน

ของความเกือหนุนที่เป็นธรรมต่อทงัสองฝ่าย การปฏิบติัต่อคู่คา้ และ หรือเจา้หนี อย่างเสมอภาค โดย

คาํนงถงประโยชนส์งูสดุ  หลีกเล่ียงสถานการณท์ี่ทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์รวมถงปฏิบติั

ตามพนัธสญัญาอย่างเครง่ครดั เพื่อบรรลผุลประโยชนร์ว่มกนั โดยจะไม่ดาํเนินการที่ทจุรติในการคา้กบั

คู่คา้ และ หรือเจา้หนี กรณีที่มีขอ้มลูว่ามีการดาํเนินการที่ไม่สจุรติเกิดขน ตอ้งเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่

คา้ และ หรอืเจา้หนี เพื่อรว่มกนัแกปั้ญหาอย่างรวดเรว็และยติุธรรม  จะแจง้แนวปฏิบติัที่เก่ียวกบั

เจา้หนี โดยเ พาะเง่ือนไขการสั่งซือ การคาํประกัน เทอมการชาํระเงิน รวมถงการผิดนัดชาํระหนีให้

ผูข้ายรบัทราบในขันตอนการเจรจาและปฏิบัติตามเง่ือนไขต่าง ๆ ที่มีต่อคู่คา้ และ หรือเจา้หนีอย่าง

เคร่งครดั กรณีที่ไม่สามารถปฏิบติัตามได ้ตอ้งรีบแจง้และเจรจากับคู่คา้ เจา้หนีเป็นการล่วงหนา้ เพื่อ

ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันมิให้เกิดความเสียหาย  ส่งเสริมให้คู่คา้ และ หรือเจ้าหนี ร่วม

ต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น โดยการตอบรบันโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น สาํหรบัผูข้ายที่ขน

ทะเบียนผูข้ายรายใหม่ทกุราย  
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คู่แข่ง 

 
 

: 

 

 

 มีนโยบายที่จะปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ โดยตงัอยู่บนพืน านของกติกาการแข่งขนัที่ยติุธรรม 

ไม่แสวงหาขอ้มูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม โดยจะ

ปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัที่ดี ไม่พยายามทาํลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการ

กล่าวหาในทางรา้ย โดยปรา จากความจรงิ ไม่ละเมิดความลบั หรอืล่วงรูค้วามลบัทางการคา้ของคูแ่ข่ง

ทางการคา้ดว้ยวธีิ อ้ ล 

ผู้ถอ ุน้ 

 
 

:  มีนโยบายในการดาํเนินธุรกิจอย่างซื่อสตัยส์จุริต มีคุณธรรม และจริยธรรม และพยายามที่จะ

พั นากิจการใหเ้จรญิเติบโตกา้วหนา้ มีผลประกอบการที่ดี เพื่อสรา้งผลตอบแทนที่เหมาะสมใหก้บัการ

ลงทนุของผูถื้อหุน้และผูล้งทนุอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน   ยดหลกัการปฏิบติัตอ่ผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกนั 

โดยกาํหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานปฏิบติัหนา้ที่ดว้ยความซ่ือสตัยส์จุรติ ตลอดจนตดัสินใจ

ดาํเนินการใดๆดว้ยความโปรง่ใส ระมดัระวงั รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทียม 

เพื่อประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้โดยรวม รวมทงันาํเสนอรายงานสถานภาพของบรษัิท  ผลประกอบการ 

านะขอ้มูลทางการเงิน การบญัชี และรายงานอื่นๆ โดยสมํ่าเสมอ และครบถว้นตามความจริง  โดย

จะแจง้ให ้ผูถื้อหุน้ทกุรายทราบถงแนวโนม้ในอนาคต ทงัดา้นบวกและดา้นลบ ซ่งตงัอยู่บนพืน านของ

ความเป็นไปไดมี้ขอ้มลูสนบัสนนุ และมีเหตผุลอย่างเพียงพอ และไม่แสวงหาผลประโยชนใ์หต้นเองและ

ผูอ้ื่น โดยใชข้อ้มลูของ  ซ่งยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน หรือดาํเนินการใดๆ ในลกัษณะที่อาจ

ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บัองคก์ร 

าครัฐ :  ดาํเนินธุรกิจเพื่อการเสริมสรา้งและพั นาความเจริญกา้วหนา้ของประเท  โดยยดถือปฏิบติัตาม

กฎหมาย กฎเกณ  ์ขอ้บงัคบัและกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งและเป็นไปตามครรลองประเพณีธุรกิจทั่วไป 

ุม น สังคม 

และ

ส่ิงแวดล้อม 

 
 

:  ดาํเนินธุรกิจโดยมีส่วนร่วมรบัผิดชอบต่อชุมชน สังคม โดยให้ความสาํคัญกับการปฏิบัติตาม

มาตร านต่างๆที่เก่ียวกบัความปลอดภยั ความมั่นคง สขุอนามยั และส่ิงแวดลอ้มอย่างถกูตอ้งเหมาะสม 

และคาํนงถงผลกระทบที่มีต่อทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยการสรา้งจิตสาํนกในเรื่องความ

รบัผิดชอบต่อสงัคม และส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดขนในหมู่พนกังานทกุระดบัอย่างตอ่เน่ือง คืนกาํไรส่วนหน่งเพื่อ

กิจกรรมที่จะมีส่วนสรา้งสรรคส์ังคม ส่ิงแวดลอ้ม และคุณภาพชีวิตของประชาชน ปฏิบัติและให้ความ

รว่มมือ หรือควบคมุใหมี้การปฏิบติัอย่างเครง่ครดัตามเจตนารมณข์องกฎหมาย และกฎระเบียบที่ออกโดย

หน่วยงานกาํกบัดูแล ใหค้วามสาํคญักบักิจกรรมของชุมชนและสงัคม โดยมุ่งเนน้ใหเ้กิดการพั นาสงัคม 

ชมุชน ส่ิงแวดลอ้ม มุ่งสรา้งสรรค ์และอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาติ 

Smart Business การประกอบกิจการด้ว ความเปนธรรม 

ตลอดเวลาของการดาํเนินธุรกิจ   ยดมั่นแนวทางการบรหิารงานตามหลกัคณุธรรม จริยธรรม สรา้งความ

น่าเช่ือถือในการบรหิารจดัการ ดว้ยยดหลกัการปฏิบติั ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัองคก์รทกุกลุ่ม ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ ลกูคา้ คู่คา้ และ

คู่แข่งทางธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม  ส่งเสริมการแข่งขนัทางการคา้ที่เป็นธรรม เพื่อกระตุน้ใหเ้กิดนวตักรรม ส่งเสริมการ

พั นาสินคา้และบริการใหดี้ขน อันเป็นการเสริมสรา้งการเติบโตทางเ รษ กิจและมาตร านการครองชีพในระยะยาว 

ส่งเสรมิความรบัผิดชอบต่อสงัคมในห่วงโซ่ธุรกิจทกุขนัตอน ( ine  ain) ดแูลผลกระทบจากการกระทาํของบรษัิท  

ที่มีต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ผลกระทบต่อกิจการอื่นจากกระบวนการจดัหาและจดัซือของบรษัิท  เพื่อหลีกเล่ียงหรือลด

ผลกระทบเชิงลบ ตลอดจนเคารพตอ่สิทธิในทรพัยสิ์นและไม่ละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญา โดยมีแนวทางปฏิบติั ดงันี 
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 ส่งเสริมการแข่งขันทีเ่ปนธรรม 

1. ดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ในลกัษณะที่สอดคลอ้งกับกฎหมายและขอ้บงัคบัของการแข่งขัน ตลอดจนใหค้วาม

รว่มมือกบัเจา้หนา้ที่ของรั  

2. กาํหนดขนัตอนปฏิบติัและมาตรการป้องกันการเขา้ไปเก่ียวขอ้งหรือสมรูร้ว่มคิดกับพ ติกรรมที่ขดัขวางการ

แข่งขนั 

3. สง่เสรมิใหพ้นกังานตระหนกัถงความสาํคญัของการปฏิบติัตามกฎหมายการแข่งขนัและการแข่งขนัที่เป็นธรรม 

4. สนบัสนนุการต่อตา้นการผกูขาดและการทุ่มตลาด ตลอดจนนโยบายสาธารณะต่างๆ ที่ส่งเสรมิการแข่งขนัที่

เป็นธรรม 

5. ใส่ใจต่อบรบิททางสงัคมที่อยู่แวดลอ้มบรษัิท  และไม่ วยโอกาสจากสภาพทางธรรมชาติหรือทางสงัคม เช่น 

ความยากจนเพื่อสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแข่งขนัอย่างไม่เป็นธรรม 

 ส่งเสริมความรับผิด อบต่อสังคม น ว่ง คุ่ ค่า 

1. กาํหนดมาตรการที่เก่ียวกบัสงัคมและส่ิงแวดลอ้มไวใ้นนโยบายและขอ้ปฏิบติัในการจดัซือ การกระจายสินคา้ 

2. สนบัสนนุใหบ้รษัิทอื่นที่เก่ียวขอ้งยอมรบัและปรบัใชน้โยบายในลกัษณะเดียวกนั โดยไม่ก่อใหเ้กิดการแข่งขนั

ที่ไม่เป็นธรรม 

3. มีส่วนรว่มอย่างเขม้แข็งในการยกระดบัความตระหนกัในหลกัการและประเด็นที่เก่ียวกบัความรบัผิดชอบต่อ

สงัคมของบรษัิทที่ตนเขา้ไปเก่ียวขอ้ง 

4. สง่เสรมิการปฏิบติัตอ่กนัอย่างเป็นธรรมทั่วทงัห่วงโซ่คณุค่าทกุครงัที่เป็นไปได ้ทงัในดา้นตน้ทนุและผลตอบแทน

ในการดาํเนินการดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคม กล่าวคือ เพิ่มพูนความสามารถในการบรรลวุตัถุประสงคด์า้น

ความรบัผิดชอบต่อสงัคมของทุกกิจการในห่วงโซ่คุณค่า ไดแ้ก่ การดาํเนินการจัดซืออย่างเหมาะสม เช่น การ

สรา้งหลกัประกนัใหเ้กิดราคาที่เป็นธรรมดว้ยเวลาสง่มอบที่เพียงพอและสญัญาการคา้ที่มั่นคง เป็นตน้ 

 ส่งเสริมการเคาร สิทธิ นทรั สิน 

1. ปฏิบติัการตรวจสอบอย่างเหมาะสม เพื่อใหแ้น่ใจวา่ HARN ไดร้บัอนญุาตอย่างถกูกฎหมายในการใชแ้ละให้

สิทธิใชส้อยทรพัยสิ์นตา่งๆ 

2. ไม่เข้าไปเก่ียวข้องกับกิจกรรมใดๆ อันเป็นการละเมิดทรัพย์สิน ได้แก่ การใช้ตาํแหน่งทางการตลาดที่

เหนือกวา่ในทางมิชอบ การผลิตของปลอม และการละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญา 

3. ชาํระคา่การใชห้รอืไดม้าซง่ทรพัยสิ์นอย่างเป็นธรรม 

 ทังนี HARN เปิดโอกาสให้แจ้งเบาะแสหรือข้อรอ้งเรียนการกระทาํความผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณผ่าน

ประธานกรรมการตรวจสอบ โดยจดัใหมี้กระบวนการดาํเนินการหลงัจากมีผูแ้จง้เบาะแส โดยใหมี้การตรวจสอบขอ้มลูและ

มีการรายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิทตอ่ไป 

 นอกจากนี HARN ยงักาํหนดแนวทางในการปฏิบติังานในหนา้ที่ของ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบริษัท  

รวมถงจรรยาบรรณและภาระความรบัผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ เพื่อประโยชนใ์นการสรา้งมาตร านดา้นพ ติกรรมการ

ปฏิบติังานของบุคคลดงักล่าวใหอ้ยู่บนพืน านของความซ่ือสตัยส์จุรติ โดยมีการกาํหนดจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อใหก้รรมการ 

ผูบ้รหิาร และพนกังานไดร้บัทราบและถือปฏิบติัอย่างทั่วถงทงัองคก์ร รวมถงการติดตามผลการปฏิบติัอย่างสมํ่าเสมอ 
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Smart Business ความรับผิด อบต่อผู้บริ ค 

HARN มุ่งมั่นเป็นผูน้าํการใหบ้ริการ โซลชูั่นที่ยั่งยืน  ของงานระบบวิ วกรรม โดยใชค้วามรูค้วามเช่ียวชาญที่มี

ในการคดัสรรผลิตภณั แ์ละนวตักรรมที่นาํหนา้มาสนองความตอ้งการ เพื่อยกระดบัคณุภาพและความปลอดภยัในชีวิต

ของผูบ้รโิภค ดว้ยสินคา้คณุภาพสงู เทคโนโลยีที่ทนัสมยั การขายและบรกิารที่รวดเรว็ ตรงต่อเวลา ถกูตอ้ง และคุม้ค่า ถือ

เป็นเครื่องมือในการสรา้งความพงพอใจใหล้กูคา้ และสรา้งความแตกต่างและความสามารถในการแข่งขนั  ตลอดจนสรา้ง

ความเช่ือถือและความภกัดีต่อตราสินคา้ไดใ้นระยะยาวและเพิ่มคณุค่าใหก้บั HARN  อีกทงัยงัคาํนงถงความคุม้ค่าตอ่การ

ลงทนุเพื่อประโยชนส์งูสดุของลกูคา้อีกดว้ย  

 มุ่งมั่นจะถ่ายทอดความรูท้างวิ วกรรมที่เก่ียวข้องกับบริษัทต่อลูกค้าและผู้บริโภคทั่วไป โดยจัดทาํ

บทความผ่านส่ือเ สบุค และเวปไซค ์ของบรษัิท เพื่อสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ อย่างกวา้งขวางต่อสงัคม นอกจากนีบรษัิท

ยังไดจ้ัดทาํโครงการ no le e a in  โดยจัดอบรมความรูเ้ก่ียวกับระบบทาํความเย็นแก่ผูส้นใจในภาคใตใ้นปี 

2562 รวม 2 ครงั ดว้ยยดมั่นในหลกัการ ผูใ้ห ้ย่อมเรยีนรู ้และเติบโต  

HARN พั นาความรบัผิดชอบต่อลูกคา้ผ่านขันตอนกระบวนการปฏิบติังานและกิจกรรมของพนักงานในฝ่าย

ตา่งๆ ตามมาตร าน   โดยรบัการตรวจประเมินจากระบบทกุปีๆ ละ  ครงัในเดือน ในเดือนมกราคม  

และธนัวาคม 2562   

HARN ไดเ้ล็งเห็นถงความสาํคญัของผลิตภณั ท์ี่ยกระดบัคณุภาพชีวิตและความปลอดภยัใหแ้ก่ผูบ้รโิภค จงให้

ความใสใ่จในกระบวนการตา่งๆ จนสินคา้ถงมือผูบ้รโิภค ดงันี  

 

 

 ผลความ ง อ จของลูกค้า ปี 2562 

HARN กาํหนดเป็นนโยบายใหท้าํการสาํรวจความ

พงพอใจของลูกคา้เป็นประจาํทุกปี เพื่อให้บริษัท  ไดร้บั

ทราบผลงานที่ไดส้ง่มอบแก่ลกูคา้ในดา้นตา่งๆ 

ผลสาํรวจความพงพอใจของลกูคา้ ประจาํปี 2562 

พบว่าทุกด้านไดร้บัคะแนนสูงขนกว่าปี 2561 ซ่งสะท้อน

ความมุ่งมั่นที่จะสรา้งความพงพอใจใหลู้กคา้ ดังนโยบาย

คุณภาพที่ว่า เราจะสรา้งความพงพอใจให้ลูกค้าด้วย

สินคา้และบรกิารที่มีคณุภาพสงู เทคโนโลยีที่นาํหนา้   และ 

นําความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่ ได้รับจากลูกค้าไป

วเิคราะห ์ เพื่อพั นาและปรบัปรุง สินคา้และการใหบ้รกิาร 

เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้อย่างตอ่เน่ืองตอ่ไป 
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Smart Business การค้น าและเผ แ ร่นวตักรรมสู่สังคมและผู้มีส่วน ด้ส่วนเสี  

 

 จากพอรต์โ ลิโอของนวตักรรมยุทธ าสตรน์ัน หาญ  ไดด้าํเนินกิจกรรมดา้นนวตักรรมในปี  ไปตามแผน

ดงักลา่วโดยมีกิจกรรมหลกั  ประการไดแ้ก่ 

 ครงการวิจั  3DMed การสร้างแบบจําลองอวั วะด้ว เทค น ล ีการ ิม สามมิติขันสูงเ ่อ ่ว

วินิจ ั และวางแผนการรัก าอ ่างมีประสิทธิ า  

 บริษัท  ไดร้บัทุนสนบัสนุนโครงการ  3 e  การสรา้งแบบจาํลองอวยัวะดว้ยเทคโนโลยีการพิมพส์าม

มิติขนัสงู เพื่อวินิจ ัยและวางแผนการรกัษาอย่างมีประสิทธิภาพ จากสาํนกังานนวตักรรมแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) ( ) 

รหสัโครงการ P13- -61- -  ระยะเวลาการดาํเนินโครงการ ตงัแต่วนัที่  พ ษภาคม  ถงวนัที่  พ จิกายน 2562 

โดยมีวตัถปุระสงค ์

1. เพื่อผลิตแบบจาํลองอวัยวะด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติขันสูง เพื่อวินิจ ัย วางแผนการรกัษา และ

การ กษาทางการแพทย ์

2. เพื่อรว่มทดสอบกบั นูย์ ลัยกรรมในโรงพยาบาลชนันาํของประเท  ดา้น ลัยกรรมกะโหลก ขากรรไกร และ

ใบหนา้ ลัยกรรมทรวงอก หวัใจ และกระดกู 

3. เพื่อสรา้งบรกิารพิมพส์ามมิติเชิงพาณิชยค์ณุภาพสงู เพื่อ นูยก์ารแพทยท์ั่วประเท เขา้ถงไดใ้นราคาที่เหมาะสม 

 ทังนี บริษัท  ไดท้าํการส่งมอบแบบจาํลองอวัยวะให้กับโรงพยาบาลชันนาํของประเท  จาํนวน 5  ชิน เป็นที่

เรียบรอ้ยตามระยะเวลาที่กาํหนด โดยแบ่งเป็นสดัส่วนในการวางแผนการรกัษา หรือรว่มกบัการวินิจ ยั หรือรว่มกนัการสอน 

จาํนวน 41 เคส คิดเป็น 82% และใชใ้นการสอนอย่างเดียว จาํนวน  เคส คิดเป็น 18% และจากการเก็บสถิติพบว่าแพทยไ์ด้

นาํแบบจาํลองไปใชป้ระโยชนส์่วนมากในการวางแผนการรกัษาก่อนการผ่าตดั คิดเป็น 48% รองลงมาคือใชใ้นการเรียนการ

สอน คิดเป็น 18  ดงันี 
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 ผลจากโครงการที่ไดร้ว่มทดสอบกบั นูย์ ลัยกรรมในโรงพยาบาลชนันาํของประเท  ไดผ้ลคะแนนประเมินเ ล่ีย 

% อยู่ในเกณ ดี์เย่ียม ซ่งหมายความว่าเป็นประโยชนต์่อการวินิจ ยั วางแผนเตรียมการทงัก่อนและหลงัผ่าตดั โดยมี

ูนย์ ลัยกรรมของโรงพยาบาลที่ร่วมทดสอบ เช่น โรงพยาบาลจุ าลงกรณ ์ ิริราช รามาธิบดี และโรงพยาบาลอื่นๆ ทั่ว

ประเท  ซ่งทาง  e  ยังคงร่วมมือกับ ูนยต์่างๆ ต่อไปในการพั นาใชป้ระโยชนจ์ากการพิมพส์ามมิติเพื่อ

ประโยชนข์องวงการแพทยแ์ละการ กษาของประเท  เช่น การวิจยัพิมพก์ระดกู หรอือวยัวะตา่งๆ 

 รูปตัวอ ่างแบบจาํลองอวั วะ 

• ลัยกรรมกะโหลก ขากรรไกร และใบหนา้ 
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• ลัยกรรมทรวงอก หวัใจ 

             
 

             

• ลัยกรรมกระดกู 

                
 

      
 

           

 การ ั นาระบบ IOT เข้าประ ุกต ้ นกิจการ 

 ในปี 2562 บรษัิท  ไดเ้ริ่มการทดลองติดตงัระบบ  เขา้กบัระบบเครื่องทาํความเย็น เพื่อเฝา้ติดตามการทาํงาน

ของระบบหอ้งเย็นขนโดยใชช่ื้อวา่ ele ill  โดยมีวตัถปุระสงค ์

1. เพื่อลดพลงังานไ า้ในการทาํความเย็น 

2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารสินคา้ เพื่อรกัษาคณุภาพของอาหารใหส้ดยาวนาน 

3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการซอ่มบาํรุงรกัษาระบบ ลดหรอืหลีกเล่ียงภาวะ กุเ ินจากระบบหยดุทาํงาน 
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โดยขันแรกจะทาํเป็นการสรา้ง oc  p กล่าวคือเป็นระบบตน้แบบง่ายๆ เพื่อทดสอบแนวความคิดดว้ยความ

ประหยดั ซง่หากทดสอบแลว้ไดผ้ลเป็นที่น่าพอใจอาจจะรว่มกนัพั นาเป็นโมเดลธุรกิจในขนัตอ่ไป 

 

 บรษัิท  ไดค้ดัเลือกผูส้นใจในการพั นาระบบ  จาํนวน  รายจาก  ราย เพื่อเขา้รว่มทดสอแบและเฝา้ติดตาม

การทาํงานของระบบหอ้งเย็น ซ่งผลที่ไดเ้ป็นที่น่าพอใจ คือ ระบบ  รายงานขอ้มลูภายในของระบบการทาํความเย็นได้

อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถงข้อมูลที่สาํคัญที่สุดคือ การใช้พลังงาน” บริษัท  จงไดต้ัดสินใจติดตังอุปกรณ์ประหยัด

พลังงานเข้าในตู้ทดลอง ซ่งพบว่าสามารถประหยัดพลังงานไ ้าได้ถง 25-  โดยผู้ที่ ได้รับการคัดเลือกนันมี

ประสบการณใ์นการติดตงัระบบ  เขา้กบัระบบพืน านงานอาคาร จะทาํการติดตามการทาํงานระบบพืน านของงาน

อาคารจากส่วนกลาง แจง้เตือนความผิดปกติหรือความเสียหาย เพื่อการแกไ้ข ซ่อมบาํรุง และเก็บขอ้มูลการทาํงานของ

ระบบไวส้าํหรบัการตรวจสอบยอ้นหลงัและสรา้งเป็นรายงานได ้ในการพั นาระบบ  ครงันีนอกจากจะเป็นการตอ่ยอด

ใหก้บักลุม่ธุรกิจการทาํความเย็นแลว้ ยงัรวมถงกลุม่ธุรกิจความปลอดภยัและความสะดวกสบายในอาคารอีกดว้ย 
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Smart People การเคาร สทิธิมนุ น 

HARN ประกอบธุรกิจดว้ยความความเคารพต่อชีวิตและ กัดิ รีความเป็นมนุษยข์องทุกคนทุกฝ่าย ส่งเสริมให้

ทุกส่วนงานของ HARN ตอ้งปฏิบัติอยู่บนพืน านของ ักดิ รีและใหค้วามคุม้ครองสิทธิเสรีภาพตลอดจนปฏิบัติต่อกัน

อย่างเสมอภาค ซง่เป็นราก านของการบรหิารและพั นาทรพัยากรบคุคล โดยกาํหนดแนวทางปฏิบติั ดงันี 

1. ส่งเสริมและกระตุน้ใหมี้การปฏิบัติตามหลกัการสิทธิมนุษยชนขันพืน านและความเสมอภาค โดยไม่คาํนงถง

ความแตกต่างในเรื่องสญัชาติ เชือชาติ สีผิว เพ  ภาษา าสนา ความเช่ือทางการ เมือง หรอืความเช่ือในทางอื่น

ใด ชาติพนัธุห์รอืพืนเพทางสงัคม ทรพัยสิ์น กาํเนิด หรอืสถานะ 

2. สนบัสนนุและเคารพในการปกป้องสิทธิมนษุยชน โดยหมั่นตรวจสอบดแูลมิใหธุ้รกิจของตนเขา้ไปมีสว่นเก่ียวขอ้ง

กบัการลว่งละเมิดสิทธิมนษุยชน เช่น ไม่สนบัสนนุการบงัคบัใชแ้รงงาน ตอ่ตา้นการใชแ้รงงานเด็ก เป็นตน้ 

3. เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนกังาน ซ่งครอบคลมุถงการมีอิสระในการใหค้วาม เห็นโดยปรา จาก

การแทรกแซง การไดร้บัขอ้มลูหรือความคิดเห็นผ่านส่ือต่างๆ รวมทงัจดัใหมี้ช่องทางการส่ือสารเพื่อรบั ังความ

คิดเห็นของผูมี้สว่นไดเ้สียอย่างเสร ี

Smart People การป บิัตต่ิอแรงงานอ า่งเปนธรรม 

HARN ใหค้วามสาํคญักับพนักงานซ่งเป็นทรพัยากรที่สาํคญั ที่มีส่วนช่วยขับเคล่ือนใหอ้งคก์รเติบโตอย่างยั่งยืน 

HARN จงใหค้วามสาํคญัตอ่การปฏิบติัตอ่แรงงานอย่างเป็นธรรม  และกาํหนดนโยบายที่จะดแูลพนกังานใหมี้คณุภาพชีวิตที่ดี 

มีสภาพการจา้งงานที่ยุติธรรม มีสวัสดิการที่เหมาะสม มีโอกาสที่จะพั นาความก้าวหน้า รวมทังมีสภาพการทาํงานที่

ปลอดภยัและถกูสขุอนามยั ตามที่ไดก้าํหนดเป็นพนัธกิจไวว้่า  เราเช่ือมั่นในคณุค่า และ กัยภาพของพนกังาน  และมุ่งมั่นที่

จะสรา้งบรรยากา การทาํงานที่มีความสุข กระตือรือรน้ มีความคิดริเริ่ม และมีการพั นาอย่างต่อเน่ือง ใหแ้ก่ทีมงานที่มี

ความสามารถรอบรู ้บนหลกัการของความถกูตอ้ง เที่ยงธรรม ความคิดบวก และความรบัผิดชอบอย่างมืออาชีพ” 

 ทังนีในปี 2562 บริษัท  ไม่มีการฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงานผู้บริโภค การจ้างงาน การแข่งขันทางการค้า 

ส่ิงแวดลอ้ม โดยมีแนวทางปฏิบติัดงันี 

)  ปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัตา่งๆที่เก่ียวขอ้งกบัพนกังานอย่างเครง่ครดั 

)  จดัใหมี้สภาพแวดลอ้มในการทาํงานที่ดี และปลอดภยัตอ่ชีวิตและทรพัยสิ์นของพนกังาน 

)  ปฏิบติัตอ่พนกังานดว้ยความสภุาพ ใหค้วามเคารพตอ่ความเป็นปัจเจกชน และ กัดิ รขีองความเป็นมนษุย ์

)  ใหผ้ลตอบแทนที่เป็นธรรมตอ่พนกังาน 

)  การพิจารณาการแต่งตงัและการโยกยา้ย รวมทังการใหร้างวลั และการลงโทษ กระทาํดว้ยความเป็นธรรม 

โดยคาํนงถงความรู ้ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังานเป็นเกณ  ์

)  ใหค้วามสาํคญัตอ่การพั นา กัยภาพของพนกังาน โดยใหโ้อกาสอย่างทั่วถงและสมํ่าเสมอ 

)  หลีกเล่ียงการกระทาํใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซง่อาจมีผลกระทบตอ่ความมั่นคงในหนา้ที่การงานของพนกังาน หรือ

คกุคาม และสรา้งความกดดนัตอ่สภาพจิตใจของพนกังาน 

) พนกังานมีสิทธิในการรอ้งเรยีนกรณีที่ไม่ไดร้บัความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการที่กาํหนด 

)  รบั ังขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะ จากพนกังานทกุระดบัอย่างเท่าเทยีมและเสมอภาค 



บรษัิท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จาํกดั (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจาํปี 2562) 

สว่นท่ี  ( ) ความรบัผิดชอบตอ่สงัคม หนา้  

  ด้านค่าตอบแทนและสวัสดกิาร นักงาน  

 HARN ไดจ้ดัตงัคณะกรรมการสวสัดิการขนเพื่อดูแลและรบัผิดชอบพนกังานทุกระดบัทุกคนในองคก์ร เพื่อเปิด

โอกาสใหพ้นกังานมีสว่นรว่มในการกาํหนดนโยบายอย่างเต็มที่  เน่ืองจากพนกังานมีส่วนสาํคญัในการขบัเคล่ือนธุรกิจใหมี้

ความเติบโตและมั่นคงจากอดีตจนถงปัจจบุนั  นอกจากเงินเดือนที่พนกังานไดร้บัแลว้ HARN ยงัไดจ้ดัใหมี้สวสัดิการและ

ผลประโยชนอ์ื่นในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็นธรรมและเหมาะสมใหแ้ก่พนกังานอีกดว้ย โดยสวสัดิการต่างๆ ที่ HARN จดัให้

นันตังอยู่บนพืน านที่สามารถแข่งขันได้กับบริษัทเอกชนชันนาํในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และ HARN อยู่ใน

สถานภาพที่สามารถจะจ่ายได ้(รายละเอียดแสดงอยู่ในส่วนที่ 2 หัวขอ้ 8.โครงสรา้งการจัดการ ข้อ  ค่าตอบแทน

พนกังาน หนา้ 85 และหวัขอ้ 9.การกาํกบัดแูลกิจการ หมวด 4 สรรหาและพั นาผูบ้รหิารระดบัสงูและการบรหิารบคุลากร 

หนา้ 99- ) 

 ด้านอา ีวอนามั  ความปลอด ั  และส า แวดล้อม นการทาํงาน 

 HARN มีความห่วงใยในความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน และมุ่งมั่นดําเนินการให้มี

มาตร านตาม พรบ  ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ   โดยได้จัดตังเป็น

คณะกรรมการความปลอดภยั ซ่งมีการประชมุเป็นประจาํทกุเดือน  เพื่อรายงานผลการดาํเนินงานดา้นอาชีวอนามยั ความ

ปลอดภยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน รวมถงติดตามแกไ้ขสภาพการทาํงานที่ไม่ปลอดภยั  และทบทวน คู่มือความ

ปลอดภยั   รวมถงระเบียบการปฏิบติังาน วิธีปฏิบติังาน ใหเ้ป็นปัจจบุนั เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติังานอย่างปลอดภยั   
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 มีการจดัอบรมและฝกซอ้มพืน านการดบัเพลิงเบืองตน้ ตลอดจนมีการวางแผน กาํหนดผูร้บัผิดชอบหนา้ที่

อย่างชดัเจน เพื่อใหก้ารปฏิบติัเป็นไปอย่างถกูตอ้งและมีประสิทธิภาพในวนัพธุที่ 27 พ จิกายน 2562  

  

 ผลการดาํเนินการอบรมและฝกซอ้มดบัเพลิงและอพยพหนีไ  อยู่ในเกณ ดี์ ประเมินโดยผูท้ี่ไดร้บัใบอนญุาต

จากกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน 

 จัดใหมี้การตรวจสุขภาพประจาํปี ในวนัพุธที่  กุมภาพันธ ์  โดยมีพนักงานที่อยู่ในเกณ ต์อ้งรบัการ

ตรวจสขุภาพทงัหมดจาํนวน  คน เขา้รบัการตรวจจรงิ  คน คิดเป็น   

  

 ด้าน ั นาบุคลากร 

 น บา นการ ั นาบุคลากร มีการพั นาบุคลากรทกุระดบัอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อพั นา กัยภาพในการ

ปฏิบตัิงานใหสู้งขน และเตรียมความพรอ้มรองรบักับการแข่งขันทางธุรกิจ โดยส่งเสรมิใหพ้นกังานไดม้ีโอกาสในการ

เรียนรู ้การฝกอบรมเพื่อเพิ่มพนูความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และประสบการณใ์หส้อดคลอ้งกบัทิ ทางการเติบโตของ

องค์กร โดยการจัดให้มีการอบรมประจําปีทังภายในและภายนอกบริษัท  รวมถงเดินทางไปอบรม และดูงานใน

ต่างประเท   เพื่อเสรมิทกัษะงานตามความรบัผิดชอบของพนกังานแต่ละระดบั นอกจากนี  ยงัไดใ้หค้วามสาํคญั

กบัการติดตาม วดัผลในการนาํความรูท้ี่ไดร้บันนัมาประยกุตใ์ชใ้นการทาํงาน ตลอดจนการถ่ายทอดองคค์วามรูท้ี่มีใหก้บั

ทีมงานและหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 

 HARN ใหค้วามสาํคญัต่อการพั นาบุคลากร ซ่งถือเป็นปัจจัยสาํคญัของการดาํเนินงานใหป้ระสบความสาํเร็จ  

บรษัิท  จงมีนโยบายในการเสริมสรา้งและพั นาบุคลากร โดยนาํเป้าหมาย กลยทุธ ์ที่สอดคลอ้งกบัทิ ทางการขยายตวั

ของบรษัิท รวมถงคา่นิยมองคก์รมาเป็นกรอบในการฝกอบรมและพั นา 
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 ในปี  HARN ไดป้ฏิบติัตามแผนงานพั นาทรพัยากรบคุคลที่ไดว้างไวอ้ย่างครบถว้นครอบคลมุในทกุระดบั 

นอกจากการเพิ่มความรูแ้ละทกัษะที่จาํเป็นในการปฏิบติังานแลว้ ยงัส่งเสรมิใหมี้กิจกรรมต่างๆ เพื่อเสรมิสรา้งสขุภาพกาย 

สขุภาพใจ และความสมัพนัธท์ี่ดีรว่มกนั อนัจะนาํไปสูค่วามรว่มมือรว่มใจในการทาํงานไดอ้ย่างมีความสขุ 

  การ กอบรมและ ั นา 

 HARN มุ่งมั่นที่จะเตรียมความพรอ้มดา้นการพั นาบคุลากรตงัแตว่นัที่พนกังานไดเ้ขา้มาทาํงานที่บรษัิท โดยจดั

ใหมี้การฝกอบรมในดา้นความรูค้วามสามารถ และทกัษะในหลกัสตูรพืน านที่จาํเป็นเพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานได ้พรอ้ม

ทงัเสรมิสรา้งทั นคติที่ดี ดว้ยหลกัสตูรทางดา้นความ ลาดทางอารมณ ์( ) เพื่อเสรมิสรา้งความสาํเรจ็ในการพั นางาน 

และสรา้งแรงจงูใจในการพั นา กัยภาพของตนเอง สง่ผลสมั ทธิตอ่ชีวติการทาํงานและชีวิตประจาํวนั 

 HARN ใหค้วามสาํคญัดา้นการขายและบรกิาร ซ่งเป็นหวัใจสาํคญัของธุรกิจ โดยการฝกอบรมพั นาพนกังาน

ขายและบรกิารเพื่อพั นาความรู ้ทกัษะ ทั นคติ และแรงจงูใจที่ดีในงานขายและบรกิาร เสรมิสรา้งบคุลิกภาพที่ดี มีจติใจ

รกังานบริการ ซ่งช่วยเสริมสรา้งความเช่ือมั่นในการนาํเสนอสินคา้และบริการของบริษัท  ใหต้รงกับความตอ้งการของ

ลกูคา้ สามารถเป็นที่ปรกษาใหค้าํแนะนาํและแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างมืออาชีพ สรา้งความประทบัใจใหก้บัลกูคา้ เพื่อใหก้าร

บรหิารงานสาํเรจ็ตามวิสยัทั นบ์รษัิท  ที่ว่า “เราจะเปนผู้นําการ ้บริการ ลู ั่นที่ ั่ง น ”  รวมทงั ยงัไดส้่งเสริมให้

พนกังานไดไ้ป กษาดูงาน และเขา้รบัการฝกอบรมเก่ียวกับสินคา้ ระบบการทาํงาน และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เก่ียวขอ้งใน

ตา่งประเท  เพื่อนาํความรู ้และประสบการณ ์มาถ่ายทอดเพื่อพั นาสินคา้และบรกิารใหมี้ความกา้วหนา้ตอ่ไป 

 การจดัใหมี้การฝกอบรมและพั นาในดา้นตา่งๆ ที่เก่ียวขอ้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงาน ไดแ้ก่ หลกัสตูร 

ai en การปรบัปรุงและลดต้นทุนเพื่อเพิ่มผลิตภาพ หลักสูตรการส่ือสารเพื่อการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

หลกัสตูร  การพั นาหวัหนา้สูภ่าวะผูน้าํมืออาชีพ และหลกัสตูรเทคนิคการบรหิารเวลาและการจดัลาํดบัความสาํคญั  

นอกจากนีแลว้ ยงัไดส้ง่เสรมิการเรยีนรูข้องพนกังานผ่านคอรส์ออนไลน ์ซง่สามารถเรยีนไดท้กุที่ทกุเวลา โดยผ่าน

อปุกรณท์ี่รองรบั ไดแ้ก่ สมารท์โ น แทบเลต หรือโนต้บุก รวมทงัจดัใหมี้การเรยีนรูแ้ละทดสอบความรูค้วามเขา้ใจในเรื่อง

การต่อตา้นทุจริตคอรร์ปัชั่นภายในองคก์ร เพื่อให้ผูบ้ริหารและพนักงานไดมี้ความรูค้วามเขา้ใจ และมีแนวปฏิบัติที่ดี 

ตระหนกัถงความสาํคญัและรูจ้กับทบาทหนา้ที่ของตน และมีสว่นรว่มในการปอ้งกนัตอ่ตา้นทจุรติคอรร์ปัชั่นภายในองคก์ร 

สรุปการ กอบรมและ ั นา นักงาน ประจาํปี 2562 

สรุปการ ั นาบุคลากร น่ว  2562 2561 2560 

จาํนวนพนกังานทงัหมด คน 254 252 244 

จาํนวนชั่วโมงการฝกอบรม ชั่วโมง 2,762 3,713 4,131 

จาํนวนชั่วโมงฝกอบรมโดยเ ลี่ยของพนกังาน ชั่วโมง  14.73 16.93 

คา่ใชจ้่ายในการฝกอบรมภายใน บาท    

คา่ใชจ้่ายในการฝกอบรมตา่งประเท  บาท  933,117  

คะแนนความผกูพนัพนกังาน  ความผกูพนั 74.47%  % 
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ประเ ท ลักสูตร คาํอธิบา  น่ว  2562 2561 2560 

หลกัสตูรพืน าน เนน้ความรูพื้น านเก่ียวกบัธุรกิจ นโยบาย ค่านิยม 

วั นธรรมการทํางาน ความรูท่ี้พนักงานทุกคน

จําเป็นต้องทราบ และได้รับการทบทวนตาม

ระยะเวลา 

 พนกังานท่ี 

ไดร้บัการอบรม

17% 45% % 

ชั่วโมง 

อบรมเ ลี่ย 

   

หลกัสตูรเตรยีมความ

พรอ้มขีด

ความสามารถหลกั 

ความรูท่ี้พนักงานจาํเป็นตอ้งมีเพ่ือปฏิบติังานตาม

หน้าท่ีท่ีรบัผิดชอบได้ตามเป้าหมาย สรา้งความ

เขา้ใจและตระหนกัในผลดีและผลเสียของงานท่ีรบั

มอบหมาย 

 พนกังานท่ี 

ไดร้บัการอบรม 

 57% 44% 

ชั่วโมง 

อบรมเ ลี่ย 

9.31   

หลกัสตูรเพ่ิม

ประสิทธิภาพการ

ทาํงาน 

ความรู้ท่ีเพ่ิม ักยภาพการทํางาน ทําให้เข้าใจ

ปัจจัย ท่ี มีผลกระทบต่อตนเองหรืองาน และ

ส าม ารถ แ ก้ ไข  ห รือ ป รับ ตั ว ได้กับ ส ภ าวะ ท่ี

เปลี่ยนแปลงไป เพ่ิม กัยภาพการบรหิารจดัการ 

 พนกังานท่ี 

ไดร้บัการอบรม 

54% 97% 49% 

ชั่วโมง 

อบรมเ ลี่ย 

7.26   

หลกัสตูรพั นา

กัยภาพดา้น 

การบรหิาร 

การบริหาร การเรียนรู ้การพั นานวัตกรรม และ

เทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ิม กัยภาพการแข่งขนั 

 พนกังานท่ี 

ไดร้บัการอบรม 

16% 12% 8% 

ชั่วโมง 

อบรมเ ลี่ย 

6.75   
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  กิจกรรม นักงานประจาํปี 2562 

บรษัิท  มีนโยบายส่งเสรมิใหพ้นกังานไดเ้ขา้รว่มกิจกรรมต่างๆ เพื่อเช่ือมความสมัพนัธอ์นัดีภายในบรษัิท ซ่งช่วย

สรา้งสขุภาพกายและใจ สง่เสรมิขวญักาํลงัใจดีในการปฏิบติังาน อนัจะนาํไปสูก่ารเติบโตอย่างยั่งยืนของบรษัิท 

การเข้าร่วมการแข่งขัน ุตบอล TEMCA CHAMPIONS CUP 2019 

  

กิจกรรมสบสานประเ ีสงกรานตรดนาํขอ รผู้บริ ารเน่อง นวันปี ม่ ท  
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กิจกรรมทาํบุญบริ ัทประจาํปี 

  

กิจกรรมเน่อง น อกาสวันแม่แ ง่ าต ิ

 

กิจกรรมทอ่งเที่ วประจาํปี 

  

กิจกรรมงานเลี งสังสรรคปี ม ่

  

           ทังนีบริษัท  ยังได้ส่งเสริมสุขภาพการเงินของ

พนักงาน ด้วยการจัดสัมมนาเพื่ อให้ความรู ้ในหัวข้อ 

“วางแผนการเงินรอบด้าน สร้างความม่ังค่ังและ

ม่ันคง” โดยมีผูเ้ช่ียวชาญมาถ่ายทอดความรูค้วามเขา้ใจ

ในทางดา้นการเงินที่ถูกตอ้ง และแนวทางวางแผนการเงิน 

มีกลยุทธ์ในการออมเงิน และเตรียมความพรอ้มสาํหรบั

การเกษียณอายตุอ่ไป 
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 การส่อสารกับ นักงาน 

 บรษัิท  ใหค้วามสาํคญักบัการส่ือสารภายในองคก์ร เพื่อใหพ้นกังานไดร้บัทราบนโยบาย แนวทางการปฏิบติังาน 

รวมทงัขอ้มลูต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการทาํงาน และเขา้ใจในเป้าหมายทิ ทางเดียวกนั โดยบรษัิท  ไดจ้ดัช่องทางการส่ือสาร

กบัพนกังานตามความสาํคญัของเรื่องที่จะส่ือสาร ดงันี 

 การประชมุใหญ่พนกังานประจาํปี เม่ือวนัที่  มีนาคม  เพื่อเป็นโอกาสใหผู้บ้รหิารระดบัสงูไดถ่้ายทอด

วิสยัทั น ์พนัธกิจ และกลยทุธข์ององคก์รทงัในระยะสนัและระยะยาวใหแ้ก่พนกังานทกุระดบั 

  

 การส่ือสารโดยตรงจากประธานเจา้หนา้ที่บรหิารถงพนกังานทกุคนผ่าน pplica ion  icial  

เดือนละ  ครงั เพื่อสรา้งความเขา้ใจในทิ ทางธุรกิจ การเปล่ียนแปลง การสรา้งแรงบนัดาลใจ รวมถงตอกยาํ

คา่นิยม วิสยัทั น ์และนวตักรรม 

 การประเมินผล ความผกูพนั ความสขุ และความพงพอใจของพนกังานที่มีต่อการทาํงาน เพราะบรษัิท  เช่ือ

วา่การสรา้งความมั่นคงในอาชีพของพนกังาน และการดแูลชีวิตในการทาํงานที่ดี มีสขุภาพดี มีความสขุ เป็น

ส่วนหน่งในการสรา้งประสิทธิภาพในการทาํงาน  ในปี  มีพนักงานตอบแบบประเมินผล จาํนวน  

คนจากพนกังานทงัหมด  คน คิดเป็น  และมีผลการประเมินประจาํปี  เท่ากบั   

 

  icial cco n  เป็นช่องทางการส่ือสาร

ที่ เช่ือมต่อกับพนักงานได้อย่างรวดเร็ว นอกเหนือจากการ

ส่ือสารผ่านอีเมล์ ระบบเครือข่ายภายในองค์กร ( n ane ) 

และเว็ปไซตข์องบรษัิท  
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Smart Environment การดูแลรัก าสิ่งแวดล้อม 

 HARN ส่งเสริม ม้ีการ ้ทรั ากรอ ่างมีประสิทธิ า นทุกกระบวนการของการทาํงาน 

 บรษัิท  คาํนงถงความสาํคญัในการดแูลรกัษาส่ิงแวดลอ้มตลอดห่วงโซ่อปุทาน ตงัแต่การคดัเลือกผลิตภณั ท์ี่ไม่

ทาํลายทรพัยากรธรรมชาติและเป็นมิตรส่ิงแวดลอ้ม การปฏิบติัอย่างเครง่ครดัตามเจตนารมณข์องกฎหมาย และกฎระเบียบ

ที่ออกโดยหน่วยงานกาํกับดูแล  การลดเ ษวสัดุในขบวนการทาํงาน  การรกัษาส่ิงแวดลอ้มและการประหยัดพลังงานใน

สถานที่ทาํงาน  โดยกาํหนดมาตรการในการใชเ้ครื่องปรบัอากา  ไ แสงสว่าง เครื่องคอมพิวเตอรโ์ดยคาํนงถงประโยชน์

สงูสดุของการใชง้าน เพื่อเป็นการประหยดัค่าใชจ่้าย และสรา้งจิตสาํนกในการประหยดัพลงังานอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์

สว่นรวม และสนองนโยบายการประหยดัพลงังานของรั บาล  

 บรษัิท  ไดป้รบัปรุง คู่มือการอบรม ซ่งใชอ้บรมพนกังานเก่ียวกบัความปลอดภยั สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน และ

ส่ิงแวดลอ้ม โดยจดัอบรมใหก้บัพนกังานตงัแต่เดือนกุมภาพนัธ ์  เป็นตน้ไป ผลการทดสอบหลงัการอบรมเ ล่ียรอ้ยละ 

  และรณรงคใ์หพ้นักงานทุกคนตระหนักถงการกาํจัดขยะอย่างถูกวิธี ผ่านช่องทางการส่ือสารภายใน อาทิ อีเมล ์, 

pplica ion  icial   i i al i na e 

 

 บรษัิท  ใหค้วามสาํคญัของการลดการใชก้ระดาษจากกระบวนการทาํงาน จงกาํหนดมาตรการและวิธีปฏิบติั ดงันี  

 

 โดยทกุกิจกรรมดาํเนินการสาํเรจ็  ในปี 2562 และกาํหนดใหเ้ป็นโครงการที่ปฏิบติัตอ่เน่ืองในปีตอ่ไป 
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Smart Environment กิจกรรมเ อ่ประ นต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม CSR after process) 

 การร่วม ั นา ุม น รอสังคม 

 บรษัิท  เขา้ใจถงบทบาทหนา้ที่ของการเป็นสมาชิกที่ดีต่อสงัคม โดยไดส้นบัสนนุกิจกรรมสาธารณประโยชนเ์พื่อ

สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม และส่งเสรมิใหพ้นกังานบรษัิท  ไดมี้ส่วนรว่มในกิจกรรมเพื่อสงัคม เพื่อเป็นการตอบแทนสงัคมเม่ือ

มีโอกาสในงบประมาณที่เหมาะสม  

1) กิจกรรมสมทบทุนเ อ่เดกด้อ อกาสมูลนิธิบ้านนกขมิน 

 

2) กิจกรรม “ปันปัญญา” สมทบทุนการ ก า ก้ับนักเรี นทุนมูลนิธิ ุว ั น 

 

3) ครงการ “คนละกล่อง” เ อ่นาํ ปรี เคิลเปนแผ่น ลังคามอบ มู้ลนิธิอาสาเ อ่น ง่ า  าม าก 
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11. การควบคุม า นและการบริ ารจัดการความเสี่ ง   

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานความเหมาะสม และความมี

ประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจดัใหมี้ขน เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าบริษัท  มีระบบการควบคุมภายในและการ

ติดตามดูแลการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย วตัถุประสงค ์กฎหมายและขอ้กาํหนดที่สอดคลอ้งกับแนวทางของ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเท ไทย (ตลท ) และ สาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก ล ต ) 

และระบบการควบคุมภายในตามมาตร านสากลของ e ommi ee o  pon o in  ani a ion  o  ea a  

ommi ion ( ) คณะกรรมการบริษัทไดก้าํหนดใหมี้การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ

บริษัท  และรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างนอ้ยปีละ  ครงั โดยมีการเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล

ประจาํปี (แบบ 56- ) และรายงานประจาํปีของบรษัิท  (แบบ 56- ) 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียงอย่างต่อเน่ือง รวมถงการ

พิจารณาผลการตรวจสอบภายใน และการแสดงความเห็นของผูส้อบบญัชีเก่ียวกบัระบบการควบคมุภายในของบรษัิท  ที่

เพียงพอเหมาะสม และรายงานผลการปฏิบติังานใหค้ณะกรรมการบรษัิทรบัทราบเป็นประจาํรายไตรมาส 
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12. รา การระ ว่างกัน 

12.1 รา ่อบุคคลและนิตบุิคคลทีอ่าจมีความขัดแ ้ง 

12.1.1 บุคคลและนิตบุิคคลทีอ่าจมีความขัดแ ้งกับบริ ัท   

บรษัิท  มีการทาํรายการระหวา่งกนักบับคุคลและนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ ที่สามารถสรุปความสมัพนัธไ์ดด้งันี (ขอ้มลูการถือหุน้แสดง ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562) 

บุคคลทีอ่าจมีความขัดแ ้ง ลัก ะการประกอบธุรกิจ ลัก ะความสัม ันธ 

1. a n ie nam o    

จดัตงัที่ประเท เวียดนาม

ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัจาํหน่ายอปุกรณ์

การพิมพ ์

บรษัิทย่อยทางตรงของบรษัิทใหญ่ บรษัิท  ถือหุน้รอ้ยละ 100 

2. บริษั ท  ห าญ เอ็นยิ เนี ยริ่ ง  จํากัด 

(“หาญเอ็นยิเนียริ่ง ) 

ประกอบธุรกิจให้เช่าทรัพย์สิน ได้แก ่

พนืที่สาํนกังาน และคลงัสินคา้  

2.1 มีผูถื้อหุน้รว่มกนักบับรษัิท  ไดแ้ก่ 

  นางสิรมิา เอี่ยมสกลุรตัน ์ถือหุน้ในบรษัิท  รอ้ยละ 14.41 และถือหุน้ในหาญเอ็นยิเนียริ่งรอ้ยละ  ของทนุชาํระแลว้ของหาญเอ็นยิเนียริ่ง 

  นายเจน ชาญณรงค ์(นอ้งชายของนางสิริมา เอี่ยมสกุลรตัน)์ ถือหุน้ในบริษัท  รอ้ยละ 12.37 และถือหุน้ในหาญเอ็นยิเนียริ่ง รอ้ยละ 

 ของทนุชาํระแลว้ของหาญเอ็นยิเนียริ่ง 

1.1.3  นางสาวนพพร ชาญณรงค ์(นอ้งสาวของนางสิรมิา เอี่ยมสกลุรตัน)์ ถือหุน้ในบริษัท  รอ้ยละ 4.52 และถือหุน้ในหาญเอ็นยิเนียริ่ง รอ้ยละ 

 ของทนุชาํระแลว้ของหาญเอ็นยเินียริ่ง 

1.1.4  นางประยูร รี ชาญณรงค ์(มารดาของบุคคลตาม 1.1.1 ถง 1.1.3 ) เป็นผูร้บัผลประโยชนส์ดุทา้ยของ ice o le imi e  (“กองทุน ไนซ ์โน

เบิล”) ซง่เป็นผูถื้อหุน้ในบรษัิท  รอ้ยละ 0.13 และคณุประยรู รถืีอหุน้ในหาญเอ็นยิเนียริ่งรอ้ยละ  ของทนุชาํระแลว้ของหาญเอ็นยิเนียริ่ง 

2.2 มีกรรมการรว่มกนักบับรษัิท  ไดแ้ก ่

1.2.1 นางสิรมิา เอี่ยมสกลุรตัน ์

  นายเจน ชาญณรงค ์

3. บรษัิท พระบรบิาล จาํกดั 

( พระบรบิาล ) 

ประกอบธุรกิจใหเ้ช่าทรพัยส์ิน ไดแ้ก่ 

พนืที่คลงัสินคา้ 

1.1 มีผูถื้อหุน้รว่มกนับรษัิท  ไดแ้ก่ 

1.1.1 นางสิรมิา เอี่ยมสกลุรตัน ์ถือหุน้ในบรษัิท  รอ้ยละ 14.41 และถือหุน้ในพระบรบิาลรอ้ยละ 99.99 ของทนุชาํระแลว้ของพระบรบิาล 

1.1.2 นายเจน ชาญณรงค ์(นอ้งชายของนางสิริมา เอี่ยมสกุลรตัน)์ ถือหุน้ในบริษัท  รอ้ยละ  และถือหุน้ในพระบริบาล รอ้ยละ 0.005 

ของทนุชาํระแลว้ของพระบรบิาล 

1.2 มีกรรมการรว่มกนับรษัิท  ไดแ้ก่ 

1.2.1 นางสิรมิา เอี่ยมสกลุรตัน ์

  นายเจน ชาญณรงค ์
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บุคคลทีอ่าจมีความขัดแ ้ง ลัก ะการประกอบธุรกิจ ลัก ะความสัม ันธ 

4. นายเจน ชาญณรงค ์ - นายเจน ชาญณรงค ์เป็นนอ้งชายของนางสิรมิา เอี่ยมสกลุรตัน ์และเป็นกรรมการบรษัิท โดยที่นายเจน ถือหุน้ในบรษัิท  รอ้ยละ  12.73 

5. บรษัิท ทรูเว  (ประเท ไทย) จาํกดั พั นาระบบสารสนเท และโครงสรา้ง

พืน านทางดา้นเทคโนโลยี (  

n a c e ol ion ) ระบบ

จดัการควบคมุอาคารอจั รยิะและการ

บรหิารงานขององคก์ร ( ma  il in  

an  pe a ion ana emen ) งาน

บรกิารใหค้าํปรกษาทางดา้นเทคโนโลยี

สารสนเท  (  on l in  e ice ) 

เป็นบคุคลในครอบครวัเดียวกบักรรมการ โดยนางสาวสภุาพร เธียรวุ ิ (นอ้งสาวของนายสพุจน ์เธียรวุ ิ) เป็นกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามของบริษัท 

ทรูเว  (ประเท ไทย) จาํกดั 

12.1.2 สรุปรา ละเอี ดรา การระ วา่งกันกับบุคคลทีอ่าจมีความขัดแ ้งทางผลประ นทีเ่กิดขน นปี 2562 

บรษัิท  มีการทาํรายการระหวา่งกนักบับคุคลและนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ ซง่สามารถสรุปความสมัพนัธ ์ไดด้งันี  

ตาราง 12.1.2.1  รา ละเอี ดรา การระ ว่างกันของบริ ัท   กับบุคคลทีอ่าจมีความขัดแ ้งทางผลประ นทีเ่กิดขน นปี 2562 
บุคคลทีอ่าจมี 

ความขัดแ ้ง 

ลัก ะรา การ รอบปีสินสุดวันที ่ 

31 ธันวาคม 2562 

 ( น่ว : บาท) 

ความจาํเปนและความสมเ ตุสมผลของรา การ 

1. บรษัิท หาญ เวียดนาม จาํกดั  

 ( บรษัิทย่อย ) 

รายการขายระหวา่งกนั 

- รายไดจ้ากการขาย 

- ลกูหนีการคา้ 

 

3  

 

 

รายการขายสินคา้เก่ียวกับอุปกรณก์ารพิมพ ์เง่ือนไขการขาย  an o  และกาํหนดราคาขายตามนโยบายขายใหแ้ก่ลูกคา้ที่เป็น

ตวัแทนจาํหน่ายโดยทั่วไป 

2. บรษัิท หาญ เอ็นยิเนียริ่ง จาํกดั  

 ( หาญเอ็นยิเนียริ่ง ) 

  บริษัท  เช่าสาํนักงานจาก

หาญเอ็นยิเนียริ่ง 

- คา่เช่าอาคารสาํนกังาน 

- เจา้หนีอื่น 

 

 

 

 

- 

สญัญาเช่าอาคารสาํนกังาน 

1. บรษัิท  ตกลงเช่าและจ่ายค่าเช่าอาคารสาํนกังานเลขที่ 19/7-  ซอย นูยวิ์จยั ถนนพระราม  แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพ  

พืนที่รวม  ตารางเมตร ในอัตราค่าเช่า  บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน หรือเท่ากับ  บาทต่อเดือนระยะเวลาตาม

สญัญาเช่าตงัแตว่นัที่  ม.ค   -  พ.ย   

2. บริษัท  ตกลงเช่าและจ่ายค่าเช่าอาคารสาํนักงานเลขที่ 19/17-  ซอย ูนยวิ์จัย ถนนพระราม  แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพ  พืนที่รวม  ตารางเมตร ในอัตราค่าเช่า  บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน หรือเท่ากับ  บาทต่อเดือน 

ระยะเวลาตามสญัญาเช่าตงัแตว่นัที่  ม.ค   - 30 มิ.ย   
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บุคคลทีอ่าจมี 

ความขัดแ ้ง 

ลัก ะรา การ รอบปีสินสุดวันที ่ 

31 ธันวาคม 2562 

 ( น่ว : บาท) 

ความจาํเปนและความสมเ ตุสมผลของรา การ 

โดยราคาดงักลา่วเป็นอตัราคา่เช่าที่ใกลเ้คียงเมื่อเทียบกบัราคาตลาดของการเช่าพืนที่อาคารสาํนกังานที่มีลกัษณะใกลเ้คียงกนั และอยูใ่น

ละแวกใกลเ้คียงกนั ซง่มีราคาคา่เช่าประมาณ  -  บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน 

การกาํหนดราคา  ราคาตลาด โดยอตัราคา่เช่าสามารถเทียบเคียงไดก้บัราคาคา่เช่าของพนืที่ในบรเิวณใกลเ้คียง  

แนวโนม้รายการในอนาคต  เป็นรายการที่ยงัคงมีตอ่เน่ืองและเป็นไปตามสญัญาเช่าอาคาร 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  รายการดงักล่าวเป็นการเช่าพืนที่อาคารสาํนกังาน รายการดงักล่าวมีความจาํเป็นเพื่อใชใ้นการ

ประกอบธุรกิจของบริษัท  และใชเ้ป็นที่ตงัสาํนกังานของบรษัิท  อีกทงัอตัราคา่เช่ามีความเหมาะสมโดยสามารถเทียบเคียงไดก้บัราคาค่า

เช่าของพนืที่ในบรเิวณใกลเ้คียง 

   บรษัิท  รบัโอน

ผลประโยชนพ์นกังานจาก

หาญเอ็นยิเนียริ่ง 

- ลกูหนีอื่น 

- ภาระผูกพันผลประโยขน์

พนกังาน 

 

 

 

 

  

ในปี  บริษัท  มีการปรบัโครงสรา้งบคุคลากรของบริษัท  โดยการรบัโอนพนกังานจากหาญเอ็นยิเนียริ่งมาเป็นพนกังานของบริษัท  

โดยมีการทาํสัญญาโอนทรพัย์สินพนักงานระหว่างกัน โดยบริษัท  ตกลงนับระยะเวลาการทํางานต่อเน่ืองตามกฏหมายแรงงาน 

นอกจากนีบริษัท  ยังรบัโอนสิทธิและภาระผูกพันของพนักงานทังหมด โดยหาญเอ็นยิเนียริ่งตกลงยอมรบัภาระผูกพันผลประโยชน์

พนกังานในช่วงที่เป็นพนกังานของหาญเอ็นยิเนียริ่ง จนถงวนัที่โอนยา้ยมาที่บรษัิท  

จากการซือและรบัโอนกิจการทงัหมดของบริษัท ชิลแมทช ์จาํกดัและบรษัิทย่อย เมื่อวนัที่ 29 พ จิกายน 2559 มีผลทาํใหบ้รษิ้ท  เขา้รบั

ช่วงสิทธิในลกูหนีผลประโยชนพ์นักงานของบริษัท หาญ เอ็นยิเนียริ่ง จาํกดัเพิ่มเติมอีกจาํนวนหน่งและเง่ือนไขการรบัโอนพนักงานเป็น

แบบเดียวกนักบัรายการในวรรคก่อน 

การกาํหนดราคา  ราคาตามรายงานการประเมินภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังานโดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระ 

แนวโนม้รายการในอนาคต  เป็นรายการต่อเน่ือง เน่ืองจากบริษัท  ตอ้งมีการบนัทกการเปลี่ยนแปลงของผลประโยชนพ์นกังานที่มีการ

เปลี่ยนแปลงทกุปีตามเง่ือนไขการคาํนวณรายการ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  รายการดงักล่าวเกิดจากการปรบัโครงสรา้งบคุคลากรของบริษัท  ทาํใหม้ีการรบัโอนภาระผกูพนั

และคา่ใชจ่้ายที่เก่ียวขอ้งกบัพนกังานของหาญเอ็นยิเนียริ่งมาเป็นของบรษัิท  ซง่ถือเป็นรายการที่สมเหตสุมผล  

3. บรษัิท พระบรบิาล จาํกดั 

( พระบรบิาล ) 

บรษัิท  เช่าคลงัสินคา้จาก  

พระบรบิาล 

- คา่เช่าอาคารสาํนกังาน 

- เจา้หนีอื่น 

 

 

 

- 

สญัญาเช่าอาคารคลงัสินคา้ 

บริษัท  ตกลงจ่ายค่าเช่าพืนที่อาคารคลงัสินคา้และชนัเก็บสินคา้ใหก้บัพระบริบาล เพื่อเป็นอาคารเก็บสินคา้ โรง ิ วเตอรแ์ละแปรสภาพ 

ลานจดัเตรียมและขนถ่ายสินคา้และที่ทาํการสาํนกังาน รวมพืนที่เช่าเท่ากบั  ตารางเมตร โดยจ่ายชาํระคา่เช่าเป็นรายเดือนเดือนละ 

 บาท ภายหลงัการรบัโอนบรรดาสิทธิและหนา้ที่ภายใตส้ญัญาที่โอนที่เกิดขน ใหม้ีผลตงัแต่วนัที่   สิงหาคม 2561 ถงวนัที่  

ธนัวาคม 2565 โดยรายการนีไดร้บัการอนมุติัจากที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครงัที่  เมื่อวนัที่  ส ค 2561 

การกาํหนดราคา  ราคาตลาด โดยอตัราคา่เช่าสามารถเทียบเคียงไดก้บัราคาคา่เช่าของพืนที่ในบรเิวณใกลเ้คียง 
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บุคคลทีอ่าจมี 

ความขัดแ ้ง 

ลัก ะรา การ รอบปีสินสุดวันที ่ 

31 ธันวาคม 2562 

 ( น่ว : บาท) 

ความจาํเปนและความสมเ ตุสมผลของรา การ 

แนวโนม้รายการในอนาคต: เป็นรายการที่ยงัคงมีตอ่เน่ืองและเป็นไปตามสญัญาเช่าอาคารสาํนกังาน  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  รายการดงักลา่วเป็นการเช่าพืนที่อาคารคลงัสินคา้ โดยมีความจาํเป็นเพื่อใชใ้นการประกอบธุรกิจ

ของบรษัิท และอตัราคา่เช่ามีความเหมาะสมโดยคา่เช่าสามารถเทียบเคียงไดก้บัราคาค่าเช่าของพืนที่ในบรเิวณใกลเ้คียง 

4. นายเจน ชาญณรงค ์

 

บรษัิท  เช่าสาํนกังานจาก  

นายเจน ชาญณรงค ์

- คา่เช่าอาคารสาํนกังาน 

- เจา้หนีอื่น 

 

 

 

- 

สญัญาเช่าอาคารสาํนกังาน 

บริษัทตกลงเช่าและจ่ายชาํระค่าเช่าพืนที่อาคารสาํนกังาน ชนัที่ 2-  ของอาคารเลขที่  ซอย นูยวิ์จยั ถนนพระราม  กรุงเทพ  ใหก้บั

นายเจน ชาญณรงค ์โดยจ่ายเป็นรายเดือนเดือนละ  บาท มีระยะเวลาเช่าตงัแตว่นัที่  มกราคม   ถงวนัที่ 30 มิถนุายน 2563 

การกาํหนดราคา  ราคาตลาด โดยอตัราคา่เช่าสามารถเทียบเคียงไดก้บัราคาคา่เช่าของพืนที่ในบรเิวณใกลเ้คียง 

แนวโนม้รายการในอนาคต  เป็นรายการที่ยงัคงมีตอ่เน่ืองและเป็นไปตามสญัญาเช่าอาคารสาํนกังาน  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  รายการดงักล่าวเป็นการเช่าพืนที่อาคารสาํนกังาน โดยมีความจาํเป็นเพื่อใชใ้นการประกอบธุรกิจ

ของบริษัท และใชเ้ป็นที่ตงัสาํนกังานของบริษัท  อีกทงัอตัราค่าเช่ามีความเหมาะสมโดยค่าเช่าสามารถเทียบเคียงไดก้บัราคาค่าเช่าของ

พืนที่ในบรเิวณใกลเ้คียง 

5. บรษัิท ทรูเว  (ประเท ไทย) 

จาํกดั 

บรษัิท  ไดซื้อ 

- คอมพิวเตอรแ์ละอปุกรณ ์

- เงินมดัจาํจ่าย 

- เจา้หนีอื่น 

 

 

 

 

 

 บริษัท  ซือ i e all ใหม่ทดแทนชุดที่จะหมดอายุในเดือนสิงหาคม  โดยสามารถเช่ือมต่อ  กับอุปกรณ์เก่าที่คลงัสินคา้ได ้

และรองรบั e ice  lien  ต่าง ๆ ที่เช่ือมต่อใชง้าน อาทิ เครื่องคอมพิวเตอรต์ังโตะ o e oo  e e  e   o lie ประมาณ 

527 ni   โดยบริษัท  เลือกใช้รุ่น  a c a    และได้มีการคัดเลือกผู้ให้บริการ  ราย คือ i  n e p i e o p 

( e o p)  บ  ทรูเว  (ประเท ไทย) และบ  ภัทร โปรเกรส  ซ่งบริษัท  ไดเ้ลือกบริษัท ทรูเว  (ประเท ไทย) จาํกัด มูลค่า  

บาท ยงัไม่รวมคา่บาํรุงรกัษาปีที่  และ    

เหตผุลการเขา้ทาํรายการ  เพื่อรองรบัการใชง้านที่มากขนของ e ice  lien  อนัเน่ืองจากแผนการนาํระบบเทคโนโลยีดิจิทลัมาช่วยให้

งานมีประสิทธิภาพมากขน รวมถงสามารถนาํไปใชก้บัระบบใหม่ที่ติดตงัในสาํนกังานแห่งใหม่ไดอ้ีกดว้ย 

 บริษัท  ซือซอ ทแ์วรแ์ละอุปกรณ์คอมพิวเตอรร์วมค่าติดตังเพื่อติดตังที่สาํนักงานแห่งใหม่ ซ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสรา้ง และได้

จ่ายเงินมดัจาํของงวดที่ 1 และ 2 แลว้

การกาํหนดราคา  ราคาที่ตกลงรว่มกนั  

แนวโนม้รายการในอนาคต  รายการดงักลา่วอาจมีตอ่เน่ืองในอนาคตตามความจาํเป็น โดยจะเป็นไปตามหลกัเกณ ก์ารซือทรพัยส์ินของบรษัิท  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  รายการดงักลา่วเป็นรายการซือสินทรพัยเ์พื่อใชใ้นการดาํเนินธุรกิจปกติ โดยเป็นรายการที่มีความ

ชดัเจน สมเหตสุมผลและเป็นไปเพื่อประโยชนข์องบรษัิท  
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12.2 ความจาํเปนและความสมเ ตุสมผลของรา การระ ว่างกนั 

 ในปี 2562 บรษัิท  มีการทาํรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เก่ียวขอ้งกนัหลายรายการ ซ่งการทาํรายการดงักล่าวมี

ความจาํเป็นและสมเหตสุมผล เน่ืองจากเป็นการดาํเนินธุรกิจตามปกติ สนบัสนนุธุรกิจปกติของบรษัิท  โดยมีการกาํหนดราคา

ของทาํรายการต่างๆ ที่เป็นราคาตลาดหรือราคายุติธรรมเทียบเคียงไดก้ับการทาํรายการกับบุคคลภายนอกอื่น และสาํหรบั

รายการลูกหนีผลประโยชนพ์นักงานไดอ้า้งอิงกับการประเมินมูลค่าผลประโยชนพ์นักงานของนักคณิต าสตรป์ระกันภัย 

( c a ) ซง่การทาํรายการระหวา่งกนัตา่งๆ ที่ผ่านมาลว้นมีความสมเหตสุมผลและมีราคาที่ยติุธรรม  

 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณารายการระหว่างกันดงักล่าวขา้งตน้แลว้ มีความเห็นว่ามีความจาํเป็นและ

สมเหตสุมผล ตลอดจนเป็นประโยชนต์อ่บรษัิท  (สามารถดรูายละเอียดของแตล่ะรายการไดใ้นตาราง ตาราง ) 

12.3 มาตรการ รอขนัตอนการอนุมัตกิารทาํรา การระ ว่างกนั 

ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครงัที่ 3/2557 เม่ือวนัที่ 15 พ ษภาคม 2557 ไดมี้มติกาํหนดนโยบายและขนัตอน

การอนุมติัรายการระหว่างกันของบริษัท กับ บุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความ

ขัดแยง้ทางผลประโยชนใ์นอนาคต อาทิ ผูถื้อหุน้ใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม บุคคลที่เก่ียวโยงกัน หรือ

บุคคลที่เก่ียวขอ้ง เป็นตน้ โดยบริษัท  จะปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้บงัคบัประกา

คาํสั่งหรือขอ้กาํหนดของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการกาํกับตลาดทุน 

และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเท ไทยที่เก่ียวขอ้งในเรื่องดงักล่าว รวมถงการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดที่เก่ียวกบัการเปิดเผย

ขอ้มลูการทาํรายการเก่ียวโยงกนัของบรษัิท  ตามมาตร านการบญัชีและมาตร านการรายงานทางการเงิน ที่กาํหนดโดย

สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์ทงันี ผูท้ี่อาจมีความขดัแยง้ ทางผลประโยชน ์หรือมีส่วนไดเ้สียในการทาํรายการ 

จะไม่สามารถมีสว่นรว่มหรอืไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนมุติัรายการดงักลา่วได ้

ในกรณีที่กฎหมายกาํหนดให้ตอ้งไดร้บัอนุมัติการเขา้ทาํรายการระหว่างกันจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่

ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท   บริษัท  จะจัดใหมี้คณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมเพื่อพิจารณา และใหค้วามเห็น

เก่ียวกบัความจาํเป็นในการทาํรายการและความสมเหตสุมผลของรายการนนัๆ  

ทงันี การทาํรายการระหว่างกนัที่เป็นรายการทางการคา้ที่มีเง่ือนไขการคา้ทั่วไป และการทาํรายการทางการคา้ที่

ไม่เป็นเง่ือนไขการคา้ทั่วไป หรอืธุรกรรมอื่นๆ ใหมี้หลกัการดงันี 

การทาํรา การทางการค้าทีม่เีงอ่น ขการค้าทั่ว ป   

การทาํรายการที่เป็นรายการทางการคา้ที่มีเง่ือนไขการคา้ทั่วไปที่เกิดขนระหว่างบริษัท  กับ บุคคลที่อาจมีความ

ขัดแยง้ทางผลประโยชน ์มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชนใ์นอนาคต บริษัท ไดก้าํหนดกรอบการทาํ

รายการดงักล่าว  ซ่งไดถู้กพิจารณาและใหค้วามเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบผ่านการพิจารณาอนุมติัเป็นหลกัการ

จากคณะกรรมการบรษัิทแลว้ โดยเม่ือมีการทาํธุรกรรมดงักล่าวฝ่ายจดัการของบรษัิท  สามารถอนมุติัการทาํธุรกรรมได ้ โดย

ทาํธุรกรรมในรายการดังกล่าวจะตอ้งมีขอ้ตกลงทางการคา้ในลักษณะเดียวกับที่วิญ ูชนพงกระทาํกับคู่สัญญาทั่วไปใน

สถานการณเ์ดียวกนั ดว้ยอาํนาจต่อรองทางการคา้ที่ปรา จากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรือบุคคล

ที่เก่ียวขอ้ง ( m  en  a i ) และจะตอ้งเป็นรายการทางการคา้ที่บรษัิท  กระทาํเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ หรอืเป็น

รายการทางการคา้ซ่งบรษัิทที่อยู่ในธุรกิจเดียวกนักบับรษัิท  มกักระทาํเพื่อสนบัสนุนธุรกิจปกติของบริษัทตน ซ่งมีราคาและ

เง่ือนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อใหเ้กิดการถ่ายเทผลประโยชน ์ซง่รวมถงเง่ือนไขทางการคา้ ดงัตอ่ไปนี 
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1. ราคาและเง่ือนไขที่บรษัิท  ไดร้บัหรอืใหก้บับคุคลทั่วไป  

2. ราคาและเง่ือนไขที่บคุคลที่เก่ียวโยงกนัใหก้บับคุคลทั่วไป 

3. ราคาและเง่ือนไขที่บริษัท  สามารถแสดงไดว้่าผูป้ระกอบธุรกิจในลักษณะทาํนองเดียวกับบริษัท  ใหก้ับ

บคุคลทั่วไป  

 ทงันี  เม่ือมีการทาํธุรกรรมที่มีขอ้ตกลงทางการคา้ที่เป็น  m  en  a i  ใดๆ ดงักล่าวขา้งตน้ ฝ่ายจดัการ

ของบริษัท  จะเป็นผูพ้ิจารณาตดัสินใจ ซ่งภายหลงัจากที่ฝ่ายจัดการพิจารณาอนุมัติแลว้ จะจัดทาํรายงานสรุปการทาํ

ธุรกรรมรายการระหวา่งกนัดงักลา่ว เพื่อรายงานต่อที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทเพื่อรบัทราบรายการ  ในกรณีที่กรรมการ

ตรวจสอบและกรรมการบริษัทพบว่า มีการดาํเนินการที่ไม่เป็นไปตามนโยบายที่กาํหนดไว ้คณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบรษัิทจะรว่มกนัดาํเนินการเพื่อหาทางแกไ้ขตอ่ไป 

การทาํรา การทางการค้าที่ มเ่ปนเงอ่น ขการค้าทั่ว ป รอการทาํธุรกรรมอ่น  

การทาํรายการทางการคา้ที่ไม่เป็นเง่ือนไขการคา้ทั่วไป  หรือการทาํธุรกรรมอื่นๆ ที่เกิดขนระหว่างบริษัท  กับ 

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชนใ์นอนาคต บริษัท  

จะตอ้งเสนอใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาและใหค้วามเห็นเก่ียวกบัความจาํเป็นและความเหมาะสมในการเขา้ทาํ

รายการ ตลอดจนความเหมาะสมดา้นราคาและเง่ือนไขในการเขา้ทาํรายการนนัๆ และมีการเปรียบเทียบกบัราคาที่ทาํกบั

บุคคลภายนอกหรือราคาตลาด ก่อนนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) เพื่อ

พิจารณาอนุมัติต่อไป ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบ ไม่มีความชาํนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจ

เกิดขน บรษัิท  จะใหผู้เ้ช่ียวชาญอิสระ หรือผูส้อบบญัชีของบรษัิท  เป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว 

เพื่อนาํไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรษัิท และ หรือ ที่ประชมุผูถื้อหุน้ (แลว้แต่

กรณี) ซ่งผูท้ี่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หรือมีส่วนไดเ้สียในการทาํรายการ จะไม่สามารถมีส่วนรว่มหรือไม่มีสิทธิ

ออกเสียงในการอนมุติัการทาํรายการระหวา่งกนัดงักลา่ว  

 ทงันี บริษัท  จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบ

บญัชีของบรษัิท  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปีของบรษัิท (แบบ 56- ) และรายงานประจาํปี (แบบ 56- ) 

12.4 น บา รอแนว น้มการทาํรา การระ ว่างกัน นอนาคต 

บรษัิท  คาดว่ารายการระหว่างกนัที่เกิดจากการประกอบธุรกิจปกติและสนบัสนนุธุรกิจปกติของบรษัิท  เช่น การ

เช่าพืนที่อาคารเพื่อใชเ้ป็นที่ตงัสาํนกังาน และการเช่าอาคารคลงัสินคา้ รวมถงสิทธิเรียกรอ้งในภาระผูกพนัผลประโยชน์

พนักงานจะยังคงมีอยู่ต่อไป สาํหรบัรายการระหว่างกันที่ยังคงมีต่อไป หรืออาจเกิดขนใหม่ในอนาคตจะมีการกาํหนด

นโยบายการคิดราคาระหว่างกันอย่างชัดเจน ตามราคาและเง่ือนไขตลาดที่เหมาะสม เป็นธรรม และไม่ก่อใหเ้กิดการ

ถ่ายเทผลประโยชน ์รวมทงัคาํนงถงผลประโยชนข์องบริษัท  และบรษัิทย่อยเป็นสาํคญั โดยคณะกรรมการตรวจสอบ จะ

สอบทานและใหค้วามเห็นตอ่รายการระหวา่งกนัที่เป็นรายการธุรกิจปกติหรอืสนบัสนนุธุรกิจปกติเป็นรายไตรมาส 

 ทงันี รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขนในอนาคตนัน คณะกรรมการบริษัทตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่า

ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกา  คาํสั่ง หรอืขอ้กาํหนดคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุและตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเท ไทย รวมถงการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเก่ียวกับการเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการเก่ียวโยงกันของ

บริษัท  หรือบรษัิทย่อยตามมาตร านการบญัชีและมาตร านการรายงานทางการเงิน ที่กาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ใน

พระบรมราชปูถมัภ ์
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ส่วนที ่3 

ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

  ข้อมูลทางการเงนิทีส่าํคัญ 

งบการเงนิ 

13.1 ผู้สอบบัญ ีของบริ ัท 

ปี ่อผู้สอบบัญ ี 
ผู้สอบบัญ ี 

รับอนุญาตเลขที ่
บริ ัทผู้สอบบัญ ี 

2559 นายชวาลา  เทียนประเสริ กิจ 4301 บรษัิท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยย  สอบบญัชี จาํกดั 

2560 นายธนะวุ ิ     พิบลูยส์วสัดิ 6699 บรษัิท สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 

2561 นายธนะวุ ิ     พิบลูยส์วสัดิ  6699 บรษัิท สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 

2562 นายธนะวุ ิ     พิบลูยส์วสัดิ  6699 บรษัิท สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 

13.2 สรุปรา งานการสอบบัญ ี 

งบการเงินสํา รับปี   ตรวจสอบโดย นายชวาลา เทียนประเสริ กิจ  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขทะเบียน 

4301 แห่งบริษัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมัทสุ ไชยย  สอบบัญชี จาํกัด ซ่งเป็นผูส้อบบัญชีที่ไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงาน 

ก ล ต   ไดแ้สดงความเห็นว่า งบการเงินของบริษัท  ไดแ้สดง านะทางการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสด 

สาํหรบัสินสุดวนัเดียวกัน โดยถูกตอ้งตามที่ควรในสาระสาํคัญตามมาตร านการรายงานทางการเงิน และไดร้ะบุเรื่อง

สาํคัญในการตรวจสอบ ( e  i  a e ) เก่ียวกับ การรบัรูร้ายไดจ้ากการขาย ว่าบริษัท  มีรายไดจ้ากส่วนงานที่

สาํคัญ  กลุ่มผลิตภัณ ์ ไดแ้ก่ ผลิตภัณ ์ระบบดับเพลิงและโครงการ  ผลิตภัณ ์ระบบสุขาภิบาลและปรบัอากา  

ผลิตภณั ร์ะบบทาํความเย็น  และผลิตภณั ร์ะบบการพิมพดิ์จิทลั ซ่งไดร้บัรูร้ายการถกูตอ้งและครบถว้นตามมาตร าน

การรายงานทางการเงิน และ การซือและรบัโอนกิจการทังหมดของบริษัท ชิลแมทช ์จาํกัดและบริษัทย่อย ภายใตเ้กณ ์

การโอนกิจการทังหมด ( n i e ine  an e ) โดยการออกหุน้สามัญเพิ่มทุนเป็นค่าตอบแทนการซือและรบัโอน

กิจการทงัหมดของบรษัิทดงักลา่ว โดยไม่ไดแ้สดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขในเรื่องดงักลา่ว 

งบการเงินสํา รับปี  ถง 2562 ตรวจสอบโดย นายธนะวุ ิ พิบูลยส์วัสดิ  ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต เลข

ทะเบียน 6699 แห่งบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั ซ่งเป็นผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก ล ต   ได้

แสดงความเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเ พาะของบริษัท  ไดแ้สดง านะทางการเงิน ผลการดาํเนินงาน และ

กระแสเงินสด สาํหรบัปีสินสดุวนัเดียวกนั โดยถกูตอ้งตามที่ควรในสาระสาํคญัตามมาตร านการรายงานทางการเงิน และ

ไดร้ะบุเรื่องสาํคญัในการตรวจสอบ ( e  i  a e ) เก่ียวกับ การรบัรูร้ายไดจ้ากการขายและบริการ ว่าบริษัท  มี

รายไดจ้ากส่วนงานที่สาํคญั  กลุ่มผลิตภณั  ์ไดแ้ก่ ผลิตภณั ร์ะบบดบัเพลิงและโครงการ  ผลิตภณั ร์ะบบสขุาภิบาล

และปรบัอากา  ผลิตภณั ร์ะบบทาํความเย็น  และผลิตภณั ร์ะบบการพิมพดิ์จิทลั ซ่งแต่ละกลุ่มผลิตภณั มี์ขอ้ตกลง

และเง่ือนไขการขายและการกาํหนดราคาที่แตกต่างกัน รวมทงัรายไดจ้ากการใหบ้ริการตามสญัญาโครงการติดตงัระบบ

ดบัเพลิง อา ยัการประมาณการผลการปฏิบติัตามภาระที่ตอ้งปฏิบติัตามสญัญามีผลกระทบต่อรายไดท้ี่กลุ่มบริษัทรบัรู ้

ตลอดช่วงเวลาหน่ง ซ่งตอ้งรบัรูร้ายไดต้ามระดบัความกา้วหนา้ของการปฏิบติัตามภาระที่ตอ้งปฏิบติัใหแ้ลว้เสรจ็ ซ่งผูส้อบ

ไดต้อบสนองความเส่ียงโดยการทาํความเขา้ใจและทดสอบขนัตอนการปฏิบตัิงานและการควบคมุภายในที่เก่ียวขอ้งกบั

การรบัรูร้ายได ้สอบทานการออกแบบและการปฏิบติัตามการควบคมุภายในเก่ียวกบัเรื่องดงักล่าว การตรวจสอบเนือหา
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สาระของขอ้ตกลงและเงื่อนไขของสญัญาขายและบรกิารที่เกิดขนระหว่างปีและช่วงใกลว้นัสินรอบระยะเวลาบญัชี 

ตรวจสอบใบลดหนีที่บริษัทออกภายหลงัวนัสินปี วิเคราะหเ์ปรียบเทียบและการทดสอบรายละเอียดที่เก่ียวขอ้งกบัรายได้

จากการขายและบริการ  

นอกจากนี บริษัท  ไดท้ดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจากการซือและรบัโอนกิจการทงัหมดของบริษัท ชิล

แมทช ์จาํกดัและบรษัิทย่อย ภายใตเ้กณ ก์ารโอนกิจการทงัหมด ( n i e ine  an e ) การทดสอบการดอ้ยค่านนั

มีนัยสาํคัญต่อการตรวจสอบ เน่ืองจากจาํนวนเงินดังกล่าวเป็นจาํนวนเงินที่มีสาระสาํคัญต่องบการเงิน ขันตอนการ

ทดสอบการดอ้ยค่าโดยผูบ้รหิารมีความซบัซอ้นและตอ้งใชด้ลุยพินิจในการตงัสมมติ านโดยเ พาะอย่างย่ิงการประมาณ

กระแสเงินสดรบัและจ่ายในอนาคตที่คาดว่าจะไดร้บัจากการดาํเนินงานอย่างต่อเน่ืองของหน่วยสินทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กิดเงิน

สด และการใชอ้ัตราคิดลดที่เหมาะสม ซ่งขอ้สมมติ านดังกล่าวสามารถเปล่ียนแปลงตามสภาวะเ รษ กิจและสภาพ

การตลาดในอนาคตได ้ซ่งบริษัท  ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบันโยบายการบญัชีและขอ้สมมติ านที่สาํคญัไวใ้นหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินอย่างครบถว้นแลว้ ซ่งผูส้อบบญัชีไดต้อบสนองความเส่ียงโดยการพิจารณาความสมเหตสุมผลของขอ้

สมมติ านและวิธีการที่ผูบ้ริหารใชใ้นการคาํนวณประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะไดร้บั การตรวจสอบ

หลกั านสนับสนุนซ่งแสดงถงประมาณการที่ดีที่สดุของฝ่ายบริหาร โดยเ พาะเรื่องการคาดการณก์ารเติบโตของรายได ้

กาํไรขนัตน้ และกาํไรจากการเดินงานของส่วนงาน การใชอ้ตัราคิดลดที่เหมาะสมเพื่อคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต การ

ทดสอบการคาํนวณมลูค่าที่คาดว่าจะไดร้บั รวมทงัการใหค้วามสาํคญักบัความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัขอ้

สมมติ านซง่ส่งผลกระทบตอ่ผลการทดสอบการดอ้ยคา่ที่อ่อนไหวมากที่สดุ และมีผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัที่สดุต่อการ

กาํหนดมลูคา่ที่คาดวา่จะไดร้บัคืนของคา่ความนิยม 

13.3 ตารางสรุปงบการเงนิ 

 งบแสดงฐานะการเงนิของบริ ัท   วันที ่  ธันวาคม  – 2562 

 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

สินทรพัย์

สินทรพัย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 127.10             8.0% 29.31               1.9% 41.96               2.9%

เงินลงทุนชั �วคราว 124.48             7.8% 167.43             10.8% 199.12             13.7%

ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อ ื�น 316.11             19.8% 284.53             18.4% 274.84             18.9%

ลกูหนี�ตามสัญญาเชา่การเงิน - 

   ส่วนที�ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 6.84                0.4% 11.80               0.8% 8.78                0.6%

มลูคา่งานที�ทาํเสร็จแตย่ังไมเ่รียกเกบ็ 9.57                0.6% 11.42               0.7% 11.88               0.8%

สินคา้คงเหลอื 305.04             19.1% 304.44             19.7% 291.27             20.0%

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 0.73                0.0% 0.48                0.0% 0.91                0.1%

รวมสินทรพัย์หมุนเวียน 889.87                55.7% 809.41                52.3% 828.76                56.9%

งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ

งบการเงินรวม

ณ วันที� 31 ธนัวาคม
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ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

สินทรพัย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนทั �วไป 0.24                0.0% 0.24                0.0% 0.24                0.0%

ลกูหนี�ระยะยาวภายใตส้ัญญาเชา่การเงิน 7.99                0.5% 21.13               1.4% 10.47               0.7%

อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 229.97             14.4% 231.82             15.0% -                  0.0%

ที�ดนิ และอุปกรณ์ 30.67               1.9% 32.68               2.1% 150.47             10.3%

คา่ความนิยม 334.67             21.0% 334.67             21.6% 334.67             23.0%

ความสัมพนัธก์บัลกูคา้ 58.28               3.7% 73.18               4.7% 88.08               6.0%

สินทรัพย์ไมม่ตีวัตน 20.95               1.3% 23.98               1.5% 27.30               1.9%

สินทรัพย์ไมห่มุนเวียนอื�น 23.67               1.5% 21.48               1.4% 17.35               1.2%

รวมสินทรพัย์ไม่หมุนเวียน 706.44                44.3% 739.18                47.7% 628.58                43.1%

รวมสินทรพัย์ 1,596.31             100.0% 1,548.59             100.0% 1,457.34             100.0%

หนี� สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี� สินหมุนเวียน

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อ ื�น 194.40             12.2% 210.18             13.6% 174.48             12.0%

ภาษีเงินไดค้า้งจา่ย 21.18               1.3% 16.07               1.0% 17.47               1.2%

ประมาณการหนี�สินระยะสั �น 1.46                0.1% 0.38                0.0% -                  0.0%

หนี�สินหมุนเวียนอื�น 6.55                0.4% 6.27                0.4% 5.81                0.4%

รวมหนี� สินหมุนเวียน 223.59                14.0% 232.90                15.0% 197.76                13.6%

หนี� สินไม่หมุนเวียน

  หนี�สินภาษีเงินไดร้อตดับัญชี 2.17                0.1% 9.74                0.6% 13.45               0.9%

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 25.51               1.6% 16.67               1.1% 14.90               1.0%

หนี�สินไมห่มุนเวียนอื�น 23.36               1.5% 22.07               1.4% 16.55               1.1%

รวมหนี� สินไม่หมุนเวียน 51.04                  3.2% 48.48                  3.1% 44.90                  3.1%

รวมหนี� สิน 274.63                17.2% 281.38                18.2% 242.66                16.7%

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนจดทะเบียน 292.25             18.3% 292.25             18.9% 292.25             20.1%

ทุนที�ออกและชาํระแลว้  292.25             18.3% 292.25             18.9% 292.25             20.1%

ส่วนเกนิมลูคา่หุน้ 776.42             48.6% 776.42             50.1% 776.42             53.3%

กาํไรสะสม

    จดัสรรแลว้ - สํารองตามกฎหมาย 29.23               1.8% 27.07               1.7% 20.35               1.4%

    ยังไมไ่ดจ้ดัสรร 223.82             14.0% 171.47             11.1% 125.66             8.6%

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถ้อืหุน้ (0.05) 0.0% -                  0.0% -                  0.0%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,321.67             82.8% 1,267.21             81.8% 1,214.68             83.3%

รวมหนี� สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,596.30             100.0% 1,548.59             100.0% 1,457.34             100.0%

งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ

งบการเงินรวม

ณ วันที� 31 ธนัวาคม
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งบกาํ รขาดทนุเบดเสรจของบริ ัท  สาํ รับปีสินสุดวันที ่  ธันวาคม  - 2562 

 

 งบกระแสเงนิสดของบริ ัท  สาํ รับปีสินสุดวันที ่  ธันวาคม  - 2562 

 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 1,366.88          100.0% 1,344.26          100.0% 1,285.96          100.0%

ตน้ทุนขายและบรกิาร (948.69)            -69.4% (931.22)            -69.3% (897.55)            -69.8%

กาํไรขั �นต้น 418.19             30.6% 413.04             30.7% 388.41             30.2%

รายไดอ้ื�น 27.09               2.0% 11.75               0.9% 14.74               1.1%

ค่าใชจ้่ายในการขาย (117.55)            -8.6% (119.08)            -8.9% (105.19)            -8.2%

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (140.78)            -10.3% (138.20)            -10.3% (136.83)            -10.6%

ตน้ทุนทางการเงนิ -                  0.0% -                  0.0% -                  0.0%

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 186.95             13.7% 167.51             12.5% 161.13             12.5%

ภาษีเงนิได ้ (37.33)              -2.7% (33.15)              -2.5% (31.45)              -2.4%

กาํไรสุทธิสําหรบัปี 149.62                10.9% 134.36                10.0% 129.68                10.1%

กาํไร(ขาดทุน)จากประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตรป์ระกนัภยั
(1.59)                   -0.1% -                      0.0% (0.04)                   0.0%

ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบ

การเงินที�เป็นเงินตราต่างประเทศของบริษัทย่อย
(0.05)                   0.0% 0.0% 0.0%

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสําหรบัปี 147.98                10.8% 134.36                10.0% 129.64                10.1%

กาํไรต่อหุ้นขั �นพื�นฐาน

กาํไรต่อหุน้ข ั �นพื�นฐาน 0.26                0.23                0.22                

จาํนวนหุน้สามัญถวัเฉลี�ย (หุน้) 584,500,000     584,500,000     584,500,000     

งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็

งบการเงินรวม

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ

สําหรบัปีสิ�นสุดวันที� 31 ธนัวาคม

 ปี 2562  ปี 2561  ปี 2560
ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสําหรับปี 149.62                 134.36                 129.68                 

รายการปรับกระทบกาํไรสําหรับงวดเป็นเงินสดรับ (จา่ย)

หนี�สูญและคา่เผื�อหนี�สงสัยจะสูญ (โอนกลบั) 1.81                    1.18                    (1.12)                   

คา่เสื�อมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 16.72                  16.36                  16.03                  

คา่ตดัจาํหน่ายความสัมพนัธก์บัลกูคา้ 14.90                  14.90                  14.90                  

ขาดทุนจากการลดมลูคา่สินคา้คงเหลอื 8.26                    2.72                    (1.57)                   

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (0.66)                   (0.15)                   0.35                    

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยังไมเ่กดิขึ�นจริง 0.21                    (0.39)                   0.12                    

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุน (0.90)                   (1.83)                   (8.00)                   

(กาํไร) ขาดทุนที�ยังไมเ่กดิขึ�นจากการปรับมลูคา่ของเงินลงทุนชั �วคราว (1.65)                   1.71                    5.35                    

รายไดด้อกเบี�ยรับ (0.44)                   (0.10)                   (0.10)                   

รายไดเ้งินปันผล -                      -                      (0.79)                   

คา่ใชจ้า่ยผลประโยชน์พนักงาน 7.49                    1.77                    2.84                    

ดอกเบี�ยจา่ย -                      -                      -                      

คา่ใชจ้า่ยภาษีเงินได้ 37.33                  33.15                  31.46                  

งบกระแสเงินสด

งบการเงินรวม

สําหรบัปีสิ�นสุดวันที� 31 ธนัวาคม
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 ปี 2562  ปี 2561  ปี 2560
ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

กําไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรพัย์และ

หนี� สินดาํเนินงาน
232.69                 203.68                 189.15                 

สินทรัพย์ดาํเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง 

ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อ ื�น (33.44)                 (10.86)                 17.60                  

ลกูหนี�ตามสัญญาเชา่การเงิน 18.09                  (13.67)                 0.81                    

มลูคา่งานที�ทาํเสร็จแตย่ังไมเ่รียกเกบ็ 1.86                    0.46                    (4.74)                   

สินคา้คงเหลอื (12.39)                 (20.27)                 (56.60)                 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น (0.25)                   0.43                    (0.16)                   

สินทรัพย์ไมห่มุนเวียนอื�น (2.19)                   (4.12)                   (1.59)                   

หนี� สินดาํเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อ ื�น (15.99)                 39.70                  (5.54)                   

ประมาณการหนี�สินระยะสั �น 1.07                    0.38                    (0.17)                   

หนี�สินหมุนเวียนอื�น 0.27                    0.46                    1.18                    

จา่ยชาํระภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน (0.63)                   -                      (1.90)                   

หนี�สินไมห่มุนเวียนอื�น 1.30                    5.52                    1.45                    

เงินสดรบั (จ่าย) จากการดาํเนินงาน 190.39                 201.71                 139.49                 

จา่ยดอกเบี�ย -                      -                      -                      

จา่ยภาษีเงินได้ (39.39)                 (38.27)                 (32.35)                 

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 151.00                     163.44                     107.14                     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชั �วคราว 230.30                 411.98                 532.84                 

เงินสดจา่ยซื�อเงินลงทุนชั �วคราว (184.56)                (380.17)                (464.14)                

เงินสดจา่ยซื�ออสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน -                      (117.00)                -

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 1.65                    2.73                    0.58                    

เงินสดจา่ยซื�อที�ดนิ และอุปกรณ์ (5.87)                   (7.46)                   (117.26)                

เงินสดจา่ยซื�อสินทรัพย์ไมม่ตีวัตน (1.37)                   (4.43)                   (1.35)                   

รับดอกเบี�ย 0.21                    0.09                    0.10                    

รับเงินปันผล -                      -                      0.79                    

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน 40.36                       (94.26)                      (48.44)                      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินปันผลจา่ย (93.52)                 (81.83)                 (52.61)                 

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจดัหาเงิน (93.52)                      (81.83)                      (52.61)                      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) 97.84                  (12.65)                 6.09                    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 29.31                  41.96                  35.87                  

ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินที�เป็นเงินตราต่างประเทศ

ที�เป็นเงินตราต่างประเทศของบริษัทย่อย
(0.05)                   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ�นปี 127.10                     29.31                       41.96                       

งบกระแสเงินสด

งบการเงินรวม

สําหรบัปีสิ�นสุดวันที� 31 ธนัวาคม
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 อัตราส่วนทางการเงนิทีส่าํคัญสาํ รับปี  - 2562 

 
 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์รวม ลา้นบาท 1,596.30                  1,548.59                  1,457.34             

หนี�สินรวม ลา้นบาท 274.64                     281.38                     242.66                

ส่วนของผูถ้อืหุน้ ลา้นบาท 1,321.66                  1,267.21                  1,214.68             

ผลการดาํเนินงาน

รายไดจ้ากการขายและบริการ ลา้นบาท 1,366.88                  1,344.26                  1,285.96             

รายไดร้วม ลา้นบาท 1,393.97                  1,356.02                  1,300.70             

ตน้ทุนขายและบริการ ลา้นบาท 948.69                     931.22                     897.55                

กาํไรขั �นตน้ ลา้นบาท 418.19                     413.04                     388.41                

กาํไรสุทธิ ลา้นบาท 149.62                     134.36                     129.68                

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ลา้นบาท 147.98                     134.36                     129.64                

อัตราส่วนทางการเงิน

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ % 11.43                       10.83                       11.02                 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % 11.89                       11.15                       11.36                 

อตัรากาํไรขั �นตน้ % 30.59                       30.73                       30.20                 

อตัรากาํไรสุทธิ % 10.62                       9.91                         9.97                   

อตัราส่วนหนี�สินตอ่ส่วนของผูถ้อืหุน้ เทา่ 0.21                         0.22                         0.20                   

อตัราการหมุนของสินทรัพย์ เทา่ 0.89                         0.90                         0.92                   

ข้อมูลหุ้นสามัญ

ราคาพาร์ตอ่หุน้ บาท 0.50                         0.50                         0.50                   

มลูคา่ตามบัญชตีอ่หุน้ บาท 2.26                         2.17                         2.08                   

เงินปันผลจา่ยตอ่หุน้ บาท 0.18                         0.16                         0.14                   

กาํไรสุทธติอ่หุน้ บาท 0.26                         0.23                         0.22                   

ข้อมูลสําคญัทางการเงิน หน่วย

งบการเงินรวม

ณ วันที� 31 ธนัวาคม
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อัตราส่วนทางการเงิน 2562 2561 2560

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)

อตัราส่วนสภาพคลอ่ง (เทา่) 3.98 3.48 4.19

อตัราส่วนสภาพคลอ่งหมุนเร็ว (เทา่) 2.62 2.17 2.72

อตัราส่วนสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เทา่) 0.57 0.13 0.21

อตัราส่วนหมุนเวียนลกูหนี�การคา้ (เทา่) 4.95 5.11 4.92

ระยะเวลาเกบ็หนี�เฉลี�ย (วัน) 73.68 71.42 74.12

อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลอื (เทา่) 3.47 3.70 4.03

ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี�ย (วัน) 105.12 98.54 90.63

อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หนี�การคา้ (เทา่) 8.23 7.99 8.90

ระยะเวลาชาํระหนี�เฉลี�ย (วัน) 44.38 45.69 41.00

Cash Cycle  (วัน) 134.42                124.27                123.75                

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability ratio)

อตัรากาํไรขั �นตน้ (%) 30.59 30.73 30.20

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน (%) 11.69 11.59 11.38

อตัราส่วนรายไดอ้ื�น  (%) 1.94 0.87 1.13

อตัราส่วนกาํไรในรูปเงินสด (EBITDA MARGIN) (%) 15.68 14.66 14.77

อตัรากาํไรสุทธ ิ(%)
1) 10.62 9.91 9.97

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (%)
1) 11.43                  10.83                  11.02                  

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency ratio)

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
2) 11.89                  11.15                  11.36                  

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)
2) 65.59                  71.85                  130.96                

อตัราการหมุนของสินทรัพย์ (เทา่) 0.89                    0.90                    0.92                    

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio)

อตัราส่วนหนี�สินตอ่ส่วนของผูถ้อืหุน้ (เทา่) 0.21                    0.22                    0.20                    

อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบี�ย (เทา่) 0.00 #REF!

อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนั (เทา่) 0.00 #REF!

อตัราการจา่ยเงินปันผล (%)
3) 69.23 69.57 63.64

อัตราส่วนอื�นๆ

มลูคา่ตามบัญชตีอ่หุน้ (บาท) 2.26                    2.17                    2.08                    

กาํไรตอ่หุน้ขั �นพื�นฐาน (บาท) 0.26 0.23 0.22

จาํนวนหุน้สามญั ณ วันสิ�นงวด (พนัหุน้) 584,500 584,500 584,500

จาํนวนหุน้ถวัเฉลี�ยถว่งนํ�าหนัก (พนัหุน้) 584,500 584,500 584,500

หมายเหตุ

1) ใชก้าํไรเบด็เสรจ็ของงบการเงนิรวมในการคาํนวณ

2) ใชก้าํไรก่อนหกัดอกเบี�ยและภาษีของงบการเงนิรวมในการคาํนวณ

3) อัตราเงนิปันผล คาํนวณโดยใชอ้ัตราเงนิปันผลที�เสนอโดยคณะกรรมการบรษิัท ซึ�งยงัมีความไม่แน่นอนจนกว่าที�ประชุมสามัญผูถ้อืหุน้จะอนุมัต ิ

4) อัตราส่วนปี 2560 และ 2561 บางรายการมีการปรบัปรุงเพื�อประโยชน์ในการเปรยีบเทยีบกบัขอ้มูลปี 2562
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14.   คาํอธิบา และการวิเคราะ ของ ่ า จัดการ MD&A) 

14.1 า รวมของการดาํเนินธุรกิจและการเปล่ี นแปลงทีม่ีนั สาํคัญ 

 จากผลกระทบการเปล่ียนแปลงของเ รษ กิจโลกที่มีการชะลอตัวอย่างมาก ปัจจัยมาจากสงครามการค้า

ระหว่างสหรั กับจีน และจากรายงานอัตราการเติบโตของผลิตภัณ ์มวลรวมในประเท  ( ) ของปี 2562 ที่มีการ

เติบโตเท่ากบั 2.4%1 ลดลงจากปี 2561 เท่ากบั 4.1% ทาํใหภ้าคธุรกิจมีการแข่งขนักนัสงู อีกทงัตอ้งมีการปรบัตวัเพื่อเพิ่ม

การแข่งขนัและความยั่งยืน บริษัทจงมุ่งเนน้การรกัษาลกูคา้เป้าหมายเดิม การหาลกูคา้ใหม่ การนาํเสนอผลิตภณั ใ์หม่

สู่ตลาด และหาประโยชนอ์ื่นเพิ่มจากการใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัยข์องบรษัิท ทาํใหร้ายไดร้วมของปี 2562 จาํนวน 1,393.97 

ลา้นบาท เพิ่มขนจากปี 2561 คิดเป็น 2.80% และในปี 2563 บริษัทมีแผนการรวม ูนยค์ลงัสินคา้ของ 2 หน่วยธุรกิจเขา้

ดว้ยกนั เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารคลงัสินคา้และลดคา่ใชจ้่ายในการดาํเนินงาน 

 และเม่ือวนัที่ 30 กรกฎาคม 2562 บริษัทไดจ้ดทะเบียนจดัตงั a n ie nam o   บริษัทย่อย  ที่ประเท

เวียดนาม ดว้ยทนุจดทะเบียน 800 ลา้นดองเวียดนาม (คิดเป็น 1.06 ลา้นบาท) บรษัิทถือหุน้ในบรษัิทย่อยทางตรงคิดเป็น

สดัส่วนรอ้ยละ 100 ของทนุจดทะเบียน โดยมีธุรกิจหลกัคือ การจาํหน่ายอปุกรณก์ารพิมพดิ์จิทลั เพื่อเป็นการเพิ่ม กัยภาพ

ในการแข่งขันและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการลูกคา้ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครงัที่ 1/2563 เม่ือวนัที่ 27 

กมุภาพนัธ ์2563 ไดมี้มติอนมุติัการเพิ่มทนุจดทะเบียนและ หรือเงินทนุหมนุเวียนในวงเงิน 12 ลา้นบาท และไดค้าํประกนั

วงเงินการสั่งสินคา้จากบริษัทผูผ้ลิตในประเท สหราชอาณาจักรในวงเงินจาํนวน 0.47 ลา้นปอนดส์เตอรลิ์ง (ประมาณ 

18.88 ลา้นบาท) เพื่อเพิ่มเงินทนุหมนุเวียนในการดาํเนินธุรกิจ แสดงใหเ้ห็นถงความมุ่งมั่นที่จะส่งเสรมิและสนบัสนนุธุรกิจ

ในประเท เวียดนามอย่างเต็มที่  

 ผลกระทบการเปล่ียนแปลงดา้นกฎหมายและมาตร านรายงานทางการเงิน บริษัทรบัรูผ้ลประโยชนพ์นกังาน

เพิ่มขน  ลา้นบาทจากการเปล่ียนแปลงพระราชบัญญัติคุม้ครองแรงงานเม่ือวันที่  เมษายน  ซ่งกาํหนดให้

ลกูจา้งที่ทาํงานติดต่อกนัครบ  ปีขนไปใหมี้สิทธิไดร้บัคา่ชดเชยเท่ากบัคา่จา้งอตัราสดุทา้ยเป็น  วนั จากเดิม  วนั 

และบรษัิท  ไดป้รบัปรุงภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังานตามรายงานของนกัคณิต าสตรป์ระกนัภยั ( c a ial epo ) 

ณ วนัที่  ธันวาคม  เพิ่มขนรวมทงัสินเท่ากบั  ลา้นบาท ในจาํนวนนี  ลา้นบาทไดแ้สดงเป็นตน้ทนุบริการ

และค่าใชจ้่ายในกาํไรสทุธิ สาํหรบัส่วนที่เหลือ  ลา้นบาทไดแ้สดงเป็นขาดทนุจากประมาณการตามหลกัคณิต าสตร์

ประกันภัยในรายการกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (แสดงดว้ยยอดสุทธิจากภาษีเงินได)้ และสาํหรบัมาตร านรายงานทาง

การเงิน  เรื่องรายไดจ้ากสญัญาที่ทาํกับลกูคา้ ที่มีผลบงัคบัใชใ้นปี  ใหค้วามสาํคญักับการระบุภาระที่ตอ้ง

ปฏิบติัใหล้กูคา้ ( e o mance li a ion ) ซ่งบริษัท  รบัรูร้ายไดจ้ากการขายสินคา้ และขายสินคา้พรอ้มติดตงัเม่ือได้

โอนอาํนาจควบคุมในสินคา้ใหล้กูคา้แลว้ ณ เวลาใดเวลาหน่ง ( oin  in ime) และบริษัท  รบัรูร้ายไดจ้ากการใหบ้ริการ

รบัประกนัสินคา้ประเภทที่ใหบ้รกิารเพิ่มเติม ( e ice pe a an ) และรายไดจ้ากการใหบ้รกิารติดตงัระบบดบัเพลิง 

ตลอดช่วงเวลาที่ใหบ้ริการ ( e ime) ซ่งหลกัเกณ ก์ารรบัรูร้ายไดต้ามมาตร านการรายงานทางการเงินนี บริษัท  ได้

ปฎิบติัในแนวทางใกลเ้คียงกนันีในงบการเงินปี  ที่นาํมาแสดงเปรียบเทียบอยู่ก่อนแลว้ จงไม่มีผลกระทบสะสมอย่าง

มีนยัสาํคญัตอ่งบการเงินจากการประกา ใชม้าตร าน บบันีในปี 2562 

14.2 คาํอธิบา และการวิเคราะ ของ ่ า จดัการจากงบการเงนิของบริ ัทและบริ ัท ่อ  

14.2.1 คาํอธิบา า รวมผลการดาํเนินงานและความสามารถ นการทาํกาํ รจากงบการเงนิของบริ ัทและบริ ัท ่อ   

1 ที่มา  สาํนกังานสภาพั นาการเ รษ กิจและสงัคมแห่งชาต ิ
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ผลการดาํเนินงานสาํ รับปี 2560 - 2562 

• รา ด้จากการขา และบริการ 

ประเ ทรา ด ้

สาํ รับปีสินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

ล้านบาท ร้อ ละ ล้านบาท ร้อ ละ ล้านบาท ร้อ ละ 

รา ด้จากการขา และบริการ          

1. ผลิต ั ระบบดับเ ลิงและ ครงการ 644.12 46.21       579.54 44.56 

2. ผลิต ั ระบบสุขา บิาลและปรับอากา  81.10 5.82       86.17 6.62 

3. ผลิต ั ระบบทาํความเ น 262.00 18.80       312.51 24.03 

4. ผลิต ั ระบบการ มิ ดจิทิลั 379.66 27.24       307.74 23.66 

รวมรา ด้จากการขา และบริการ 1,366.88 98.07  1,344.26   99.13  1,285.96 98.87 

รา ด้อ่น 1) 27.09 1.93  11.76   0.87  14.74 1.13 

รา ด้รวม  1,393.97 100.00 1,356.02 100.00 1,300.70 100.00 

หมายเหต ุ )  รายไดอ่ื้น ประกอบดว้ยกาํไรขาดทนุจากเงินลงทนุในกองทนุรวมและหลกัทรพัยใ์นความตอ้งการของตลาด ดอกเบียรบั รายไดเ้งินปันผล และ

กาํไรขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน รวมทงัรายไดค้า่เช่าและค่าบรกิารจากอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทนุ เป็นตน้ 

รายไดจ้ากการขายและบริการ ประกอบดว้ย รายไดจ้ากผลิตภณั ร์ะบบดบัเพลิงและโครงการในสดัส่วน  

ผลิตภัณ ร์ะบบสุขาภิบาลและปรบัอากา ในสดัส่วน  ผลิตภัณ ร์ะบบทาํความเย็น ในสดัส่วน  ผลิตภัณ ์

ระบบการพิมพดิ์จิทัลในสัดส่วน  และรายไดอ้ื่น  โดยมีรายไดร้วมสาํหรบัปี  -  จาํนวน 1,  

ลา้นบาท 1,  ลา้นบาท และ 1,  ลา้นบาท ตามลาํดับ ถงแมว้่ารายไดจ้ากการขายและบริการของหน่วยธุรกิจ

ระบบทาํความเย็นจะไดร้บัผลกระทบจากจากสภาพเ รษ กิจที่ซบเซาของธุรกิจประมงและหอ้งเย็น แต่รายไดจ้าการขายและ

บริการของหน่วยธุรกิจอื่นสูงขนเม่ือเทียบกับปีก่อน เน่ืองจากมีลูกคา้รายใหม่และการจาํหน่ายผลิตภัณ ์ใหม่ที่เพิ่มขน 

นอกจากนนับรษัิทยงัไดร้บัประโยชนจ์ากการใหเ้ช่าที่ดินและคลงัสินคา้ ทาํใหร้ายไดอ้ื่นเพิ่มขนจาก  ลา้นบาทเป็น  

ลา้นบาท ทาํใหภ้าพรวมของรายไดจ้ากการขายและบรกิาร และรายไดร้วมของบรษัิทในปี 2562 เติบโตขนในอตัรา  และ 

 เม่ือเปรยีบเทียบกบัปี 2561 ตามลาํดบั 
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• ต้นทุนขา และบริการ 

ประเ ทต้นทนุ 

สาํ รับปีสินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

ล้านบาท ร้อ ละ ล้านบาท ร้อ ละ ล้านบาท ร้อ ละ 

ต้นทุนจากการขา และบริการ          

1. ผลิต ั ระบบดับเ ลิงและ ครงการ             436.54 75.33 

2. ผลิต ั ระบบสุขา บิาลและปรับอากา              63.92 74.17 

3. ผลิต ั ระบบทาํความเ น             216.28 69.21 

4. ผลิต ั ระบบการ มิ ดจิทิลั             180.81 58.75 

รวมต้นทุนจากการขา และบริการ  948.69   69.41   931.22   69.27  897.55 69.80 

กาํ รขันต้น  418.19   30.59   413.04   30.73  388.41 30.20 

สาํหรบัตน้ทนุขายและบรกิารที่สาํคญั คือ ตน้ทนุค่าสินคา้ ค่าใชจ้่ายในการนาํเขา้และขนส่ง รวมถงเงินเดือนทีม

วิ วกรผูค้วบคมุงานและทีมติดตงั และค่าจา้งผูร้บัเหมาในการติดตงัอปุกรณ ์โดยสาํหรบัปี  -  บรษัิท  มีตน้ทนุ

ขายและบรกิารจาํนวนทงัสิน  ลา้นบาท 93  ลา้นบาท และ  ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดเป็น  และ 

 และ  ของรายไดจ้ากการขายและบริการ คิดเป็นอัตรากาํไรขันตน้เท่ากับ  และ  และ 

  ตามลาํดบั  

ค่า ้จ่า นการขา และบริ าร 

ประเ ทค่า ้จ่า  

สาํ รับปีสินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

ล้านบาท ร้อ ละ ล้านบาท ร้อ ละ ล้านบาท ร้อ ละ 

ค่า ้จ่า นการขา และบริ าร             

ค่า ้จ่า นการขา                    

ค่า ้จ่า นการบริ าร           10.1         

รวมค่า ้จ่า ขา และบริ าร  258.34   18.53   257.28   18.97   242.02   18.61  

รา ด้รวม  1,393.97   100.00   1,356.02   100.00  1,300.70     100.00  

• ค่า ้จ่า นการขา  

ค่าใชจ้่ายในการขายของบริษัท  ในปี  -  มีจาํนวน  ลา้นบาท  ลา้นบาท และ  

ลา้นบาท ตามลาํดับ ในปี 2561 คิดเป็น  และ  และ 8.43% ของรายไดร้วมตามลาํดับ ค่าใชจ้่ายในการขาย

ประกอบไปดว้ยเงินเดือนและสวสัดิการของพนกังานขาย ค่านายหนา้ ค่าจงูใจ ค่าขนส่งสินคา้ รวมทงัค่าสินคา้ตวัอย่างและ

คา่ใชจ้่ายในการจดังานแสดงสินคา้  

• ค่า ้จ่า นการบริ าร 

ค่าใชจ้่ายในการบริหารของบริษัท  สาํหรบัปี  -  มีจาํนวน  ลา้นบาท  ลา้นบาท และ 

140.78 ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดเป็นสดัส่วน  และ  และ 10.10% ของรายไดร้วมตามลาํดบั ค่าใชจ่้ายใน

การบรหิาร ประกอบไปดว้ยเงินเดือนและสวสัดิการในส่วนงานสนบัสนนุ ผูบ้รหิารและคณะกรรมการบริษัท ค่าเช่าอาคาร

และคลงัสินคา้ คา่สาธารณปูโภคตา่งๆ คา่เส่ือมราคา และค่าธรรมเนียมวิชาชีพต่าง ๆ นอกจากนียงัมีคา่ใชจ้่ายที่ไม่เป็นตวั

เงินอนัเก่ียวกบัการตดัจาํหน่ายความสมัพนัธล์กูคา้และค่าเส่ือมราคาสินทรพัยถ์าวรส่วนเพิ่มที่เกิดจากการประเมินมลูค่า

ยุติธรรมของสินทรพัยถ์าวรซ่งไดม้าจากการซือและรบัโอนกิจการทังหมด ทังนีเป็นไปตามขอ้กาํหนดของมาตร านการ

รายงานทางการเงิน ซง่ถือเป็นคา่ใชจ้่ายทางบญัชีแตไ่ม่ตอ้งจ่ายเป็นเงินสดออกไป ( on- a  em ) 
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ค่าใชจ้่ายในการบริหารของบริษัทเพิ่มขนจากการรบัรูต้น้ทุนบริการของผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขนจากการ

เปล่ียนแปลงของค่าชดเชยเม่ือเกษียณอายตุามกฎหมายแรงงาน และการเปล่ียนแปลงอตัราการลาออกของพนกังาน การ

ปรบัขนเงินเดือนจริง และอตัราคิดลดที่ใชใ้นการคาํนวณภาระผูกพันผลประโยชนพ์นักงานที่อา้งอิงจากรายงานของนัก

คณิต าสตรป์ระกนัภยั ( c a ial epo ) ณ สินปี 2562 

• กาํ รสุทธิ 

บรษัิท  มีกาํไรเบ็ดเสรจ็รวมสาํหรบัปี  -  มีจาํนวน  ลา้นบาท  ลา้นบาท และ  ลา้น

บาท ตามลาํดบั โดยบรษัิท  มีอตัรากาํไรสทุธิอยู่ที่  91% และ 10.74% จากรายไดร้วมในปีนนั  

การลงทนุจดัตงับรษัิทย่อยที่ประเท เวียดนาม ภายใตช่ื้อ a n ie nam o   เพื่อรองรบัลกูคา้ในประเท

ของบรษัิท  ที่ยา้ย านการผลิตไปยงัประเท เวียดนาม และเป็นการหาลกูคา้ใหม่ในตา่งประเท เพิ่มขน แตก่ารดาํเนินงาน

ของบรษัิทย่อยนียงัอยู่ในช่วงเริ่มตน้ของการหาลกูคา้และการดาํเนินงาน ทาํใหบ้รษัิทย่อยมีผลการดาํเนินการขาดทนุสทุธิ 

 ลา้นบาท และตอ้งมีการพ่งพาความช่วยเหลือจากบริษัท  ในรูปเงินทุนหมุนเวียน และการคาํประกันวงเงินในการ

สั่งซือสินคา้จากผูผ้ลิตในประเท สหราชอาณาจกัร เพื่อเสรมิสภาพคลอ่งในการดาํเนินงาน สาํหรบัหลกัเกณ ใ์นการจดัทาํ

งบการเงินรวม ไดมี้การตดัรายการซือขายสินคา้ระหว่างกนั กาํไรในสินคา้คงเหลือ รวมถงรายการเงินลงทนุในบรษัิทย่อย

และสว่นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทย่อยออกแลว้ 

• กาํ รขาดทนุเบดเสรจอ่น 

บรษัิท  มีกาํไรเบ็ดเสรจ็รวมสาํหรบัปี 256  -  มีจาํนวน  ลา้นบาท  ลา้นบาท และ  ลา้น

บาท ตามลาํดับ โดยบริษัท  มีอัตรากาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นอยู่ที่    และ  จากรายไดร้วมในปีนัน 

ตามลาํดบั โดยมีการการรบัรูข้าดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิต าสตรป์ระกนัภยัจาํนวน 1.59 ลา้นบาท (สทุธิจาก

ภาษีเงินได)้ และ รบัรูข้าดทุนอตัราแลกเปล่ียนจาํนวน  ลา้นบาทจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อยที่มีสกุลเงิน

เวียดนามดองเป็นสกุลเงินที่ใชใ้นการดาํเนินงาน ( nc ional enc ) มาเป็นสกุลเงินบาทซ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการ

รายงาน ( epo in  enc ) 

• กาํ รก่อนต้นทนุทางการเงนิ า ีเงนิ ด้ ค่าเส่อมราคา และค่าตัดจาํ น่า   

 และ  

สาํ รับปีสินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

ล้านบาท ร้อ ละ ล้านบาท ร้อ ละ ล้านบาท ร้อ ละ 

กาํ รก่อนต้นทุนทางการเงนิและ า ี  186.95 13.41 167.51 12.35 161.13 12.39 

ค่าเส่อมราคาและค่าตัดจาํ น่า  – ปกต ิ    1.11 14.52 1.07 13.79 1.06 

ค่าเส่อมราคาและค่าตัดจํา น่า  – ส่วนเ ิ่ม

จากวัดมูลค่า ุตธิรรม 

   0.09 1.83 0.13 2.24 0.17 

ค่าตัดจาํ น่า ความสัม ันธลูกค้า – จากการ

วัดมูลค่า ุตธิรรม 

1   1.07 14.90 1.10 14.90 1.15 

กํา รก่อนต้นทุนทางการเงิน า ีเงิน ด้ ค่า

เส่อมราคา และค่าตัดจาํ น่า   

218.57  15.68 198.76 14.66 192.06 14.77 

รา ด้รวม  1,393.97  100.00 1,356.02 100.00 1,300.70  100.00 

บรษัิท  มีกาํไรก่อนตน้ทนุทางการเงิน ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย ( ) สาํหรบัปี  - 2562 

จาํนวน  ลา้นบาท  ลา้นบาท และ  ลา้นบาท ตามลาํดับ คิดเป็น 14.77%   และ 15.68%เม่ือ

เปรียบเทียบกบัรายไดร้วมตามลาํดบั  สาํหรบักาํไรที่เป็นตวัเงินส่วนที่เพิ่มขนมาจากจาํนวนรายไดแ้ละกาํไรขนัตน้ที่เพิ่มขน

เม่ือเปรยีบเทียบกบัปี 2561 
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14.3 ความสามารถ นการบริ ารทรั สินจากงบของบริ ัทและบริ ัท ่อ  

การวิเคราะ ฐานะทางการเงนิ  วันที ่31 ธันวาคม 2560, 2561 และ 2562 

บรษัิท  มีสินทรพัยร์วม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  -  จาํนวน 1,457.34 ลา้นบาท  ลา้นบาท และ 

 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ซ่งมีส่วนประกอบของสินทรพัยท์ี่สาํคญั ไดแ้ก่ เงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวคิดเป็น 

15.76% ลูกหนีการคา้ ลกูหนีอื่น มูลค่างานที่ยังไม่ไดเ้รียกเก็บและลูกหนีภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงินคิดเป็น 21.33% 

สินคา้คงเหลือคิดเป็น 19.11%  อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุนคิดเป็น 14.41% และค่าความนิยมคิดเป็น 20.97% และ

ความสมัพนัธก์บัลกูคา้ที่ถือเป็นสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอีกประเภทหน่ง คิดเป็น 3.65% ทงัคา่ความนิยมและความสมัพนัธก์บั

ลกูคา้ไดผ่้านการทดสอบการดอ้ยคา่ตามมาตร านการรายงานทางการเงินทกุปีอย่างสมํ่าเสมอ 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ซ่งมีส่วนประกอบของสินทรพัยท์ี่สาํคัญ ไดแ้ก่ เงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวคิดเป็น

12.70% ลูกหนีการคา้ ลูกหนีอื่น มูลค่างานที่ยังไม่ไดเ้รียกเก็บและลูกหนีภายใตส้ัญญาเช่าทางการเงินคิดเป็น  

สินคา้คงเหลือคิดเป็น 19.66%  อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุคิดเป็น 14.97  ประกอบดว้ยที่ดินเปล่า ซอยเ ลิมพระเกียรติ 

 แปลง ขนาด 5-0-  ไร ่และที่ดินพรอ้มคลงัสินคา้สาํเร็จรูป ขนาด 6-2-  ไร ่พืนที่ใชส้อยรวมประมาณ 5,  ตารางเมตร 

รวมมลูค่าราคาทุนทงั  โครงการ  ลา้นบาท (ราคาประเมินโดยผูป้ระเมินราคาทรพัยสิ์น  ลา้นบาท) และค่า

ความนิยมคิดเป็น 21.61  และความสมัพนัธก์บัลกูคา้ที่ถือเป็นสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอีกประเภทหน่ง คิดเป็น 4.73%  

 ลูก นีการค้าและลูก นีอ่น 

ลูก นีการค้า 

 วันที ่31 ธันวาคม 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

ล้านบาท   

 

ล้านบาท   

 

ล้านบาท   

 

ลูก นีการค้าแ กตามประเ ทธุรกิจ           

1. ผ ลิ ต ั ร ะบ บ ดั บ เ ลิ งแ ล ะร ะบ บ

สุขา บิาล  

165.65 76.88       137.36 71.80 

2. ผลิต ั ระบบทาํความเ น 61.17 87.83       70.72 86.57 

3. ผลิต ั ระบบการ มิ ดจิทิลั 61.85 57.78       54.81 66.48 

รวมลูก นีการค้าแ กตามประเ ทธุรกิจ 288.67 73.68  263.11   71.42  262.89 74.12 

ลูก นีการค้าและลูก นีอ่น 

 วันที ่31 ธันวาคม 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

ล้านบาท ร้อ ละ ล้านบาท ร้อ ละ ล้านบาท ร้อ ละ 

ลูก นีการค้าและลูก นีอ่น             

ลูก นีการค้า 288.67 91.32       262.89 95.65 

ลูก นีอ่น 34.73 10.99       16.24 5.91 

กั ค่าเผ่อ นีสงสั จะสูญ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

ลูก นีการค้าและลูก นีอ่น – สุทธิ 316.11 100.00  284.53   100.00  274.84 100.00  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บรษัิท  มีลกูหนีการคา้ แยกตามสายผลิตภณั  ์3 กลุ่มอนัไดแ้ก่ ) ผลิตภณั ร์ะบบ

ดบัเพลิง โครงการ  สขุาภิบาลและปรบัอากา  ) ผลิตภณั ร์ะบบทาํความเย็น และ ) ผลิตภณั ร์ะบบการพิมพดิ์จิทลั มี

อตัราการหมุนเวียนลูกหนี ในปี 2560 - 2562 (ไม่รวมลกูหนีอื่นและค่าเผ่ือหนีสงสยัจะสูญ) เท่ากับ  วนั  วนั 
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และ 73.68 วนัตามลาํดบั ถือวา่บรษัิท  สามารถรกัษาความสามารถในการเก็บเงินจากลกูหนีในภาพรวมไดอ้ย่างน่าพอใจ 

แมว้า่ลกูหนีในผลิตภณั ร์ะบบทาํความเย็นจะมีอตัราการหมนุเวียนลกูหนีที่ยาวขนกวา่ปี 2561 

บรษัิท  มีนโยบายในการตงัค่าเผ่ือหนีสงสยัจะสญูสาํหรบัผลขาดทนุโดยประมาณที่อาจเกิดขนจากการเก็บเงิน

จากลกูหนีไม่ได ้ซ่งโดยทั่วไปจะพิจารณาจากประสบการณใ์นการเก็บเงิน การวิเคราะหอ์ายุลกูหนี ขอ้มูลการดาํเนินคดี

ทางกฎหมาย รวมถง านะการเงินของลกูหนีที่มีความเส่ียงทางดา้นเครดิตบางรายเป็นการเ พาะประกอบกนั และจะตดั

จาํหน่ายออกจากบญัชีเม่ือไม่สามารถติดตามหนีได ้คดีความสินสดุ หรอื ไม่สามารถบงัคบัคดีตามคาํพิพากษาของ าลได ้

อย่างไรก็ตาม บรษัิท  มีความระมดัระวงัและมีขนัตอนในการอนมุติัเครดิตอย่างรดักมุมีผลทาํให ้อตัราค่าเผ่ือหนีสงสยัจะ

สญูสาํหรบัปี  -  มีอตัราเท่ากับ   และ  ของลกูหนีการคา้และลกูหนีอื่น - สทุธิ ตามลาํดบั 

ทงันีบรษัิท  ไดท้บทวนการประมาณการคา่เผ่ือหนีสงสยัจะสญูตามมาตร านรายงานการ บบัใหม่   เรื่องเครื่องมือ

ทางการเงิน ที่กาํหนดใหกิ้จการรบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขน ( pec e  e i  o ) โดยการพิจารณา

เหตุการณใ์นอดีต สถานการณปั์จจบุนั และการคาดการณส์ถานการณท์างเ รษ กิจในอนาคตที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ

การรบัชาํระหนี และไดว้า่จา้งผูเ้ช่ียวชาญภายนอกสอบทานความพอเพียงของคา่เผ่ือหนีสงสยัจะสญู ณ วนัที่  ธนัวาคม 

 ซ่งผลการคาํนวณตาม  mo el แสดงให้เห็นว่าการตังค่าเผ่ือหนีสงสัยจะสูญของบริษัท  ยังอยู่ในระดับที่

เหมาะสมกบัสถานการณปั์จจบุนั อย่างไรก็ตาม บริษัท  ไดเ้พิ่มความระมดัระวงัในการใหสิ้นเช่ือมากย่ิงขน โดยคาํนงถง

สภาวะทางเ รษ กิจของประเท ไทยที่จะตอ้งเผชิญกับความผันผวนจากปัจจัยภายนอก การผันผวนของค่าเงินบาท 

สงครามทางการคา้ระหว่างประเท สหรั อเมริกาและสาธารณรั ประชาชนจีน การเจรจาการคา้หลังการถอนตัวจาก

สหภาพยโุรปของสหราชอาณาจกัร และการระบาดของโรค -  อนัอาจจะสง่ผลกระทบต่อความสามารถในการรบั

ชาํระหนีคา่สินคา้และบรกิารของบรษัิทในอนาคต 

 ลูก นีตามสัญญาเ ่าทางการเงนิ 

ลูก นีตามสัญญาเ ่าทางการเงนิ 

 วันที ่31 ธันวาคม 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

ล้านบาท ร้อ ละ ล้านบาท ร้อ ละ ล้านบาท ร้อ ละ 

ลูก นีตามสัญญาเ ่าทางการเงินส่วนที่ถง

กาํ นด าํระ า น น่งปี 

 

6.84 

 

46.12 

 

11.79 

 

35.81 

 

8.78 

 

45.61 

ลูก นีระ ะ าว า ต้สัญญาเ ่าทางการเงนิ 7.99 53.88 21.13 64.19 10.47 54.39 

ลูก นีตามสัญญาเ ่าทางการเงนิ 14.83 100.00 32.92 100.00 19.25 100.00 

ณ วนัที่  ธันวาคม 2562 บรษัิท  มีลกูหนีตามสญัญาเช่าทางการเงิน ลดลง จาํนวน  ลา้นบาทเม่ือเทียบ

กับปี  สาเหตุมาจากการรบัชาํระหนีตามสญัญาและการยกเลิกสญัญาเช่าก่อนครบกาํหนดอายุสญัญาของลูกคา้

กลุ่มหน่ง เน่ืองจากลูกคา้ยกเลิกการติดป้ายบ่งชีสินคา้ ( ac in  a co e) ในขบวนการผลิต ทาํให้ไม่มีการใช้งาน

เครื่องพิมพท์ี่ทาํสญัญาเช่าจากบรษัิท และลกูคา้มีภาระที่จะตอ้งจ่ายค่าปรบัจากการยกเลิกสญัญาในจาํนวนเท่ากบั  

ของค่าเช่าที่เหลือตามสัญญาที่ยังไม่มีการเรียกเก็บทังหมด คิดเป็นจาํนวน  ลา้นบาท โดยบริษัทไดแ้สดงรายการ

ดงักล่าวอยู่ในลกูหนีอื่น ในหัวขอ้ลกูหนีการคา้และลกูหนีอื่น และสาํหรบัเครื่องพิมพท์ี่มีการรบัคืนมาไดแ้สดงรายการใน

สินคา้คงเหลือเท่ากับมลูค่าตามบญัชีของลกูหนีตามสญัญาเช่า สทุธิจากรายไดค้่าบรกิารและดอกผลตามสญัญาเช่ารอ

การรบัรู ้และ มลูคา่ที่คาดวา่จะขายไดส้ทุธิแลว้แตอ่ย่างไรจะตํ่ากวา่ 
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สินค้าคงเ ลอ 

สินค้าสาํเรจรูป 

 วันที่ 31 ธันวาคม

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

ล้านบาท   ล้านบาท   ล้านบาท   

สินค้าสาํเรจรูปแ กตามประเ ทธุรกิจ

1. ผลิต ั ระบบดับเ ลิงและระบบ

สุขา บิาล

137.10 91.79       128.94 88.66 

2. ผลิต ั ระบบทาํความเ น 78.61 149.21       73.70 107.25 

3. ผลิต ั ระบบการ มิ ดจิทิลั 70.13 104.44     82.7   40.29 85.10 

รวมสินค้าสาํเรจรูป 285.84 105.38  261.96   98.95  242.93 92.42 

สินค้าคงเ ลอ

 วันที่ 31 ธันวาคม

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

ล้านบาท ร้อ ละ ล้านบาท ร้อ ละ ล้านบาท ร้อ ละ

สินค้าคงเ ลอ

สินค้าสาํเรจรูป 285.84 93.71  261.9    86.   242.93 83.40 

สินค้าระ ว่างทาง 43.59 14.29       61.75 21.20 

กั ค่าเผ่อสินค้าเส่อมส า รอ มุน ้า ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

สินค้าคงเ ลอ – สุทธ ิ 305.04 100.00  304.44   100.00  291.27     100.00  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท  มีสินคา้คงเหลือแยกตามสายผลิตภณั  ์3 กลุ่มอนัไดแ้ก่ ) ผลิตภณั ร์ะบบ

ดบัเพลิง โครงการ  สขุาภิบาลและปรบัอากา  ) ผลิตภณั ร์ะบบทาํความเย็น และ ) ผลิตภณั ร์ะบบการพิมพดิ์จิทลั มี

อัตราการหมุนเวียนสินคา้ (ไม่นับรวมรายการสินคา้ระหว่างทาง) ของปี 25  –  เท่ากับ  วัน  วัน และ 

105.38 วนัตามลาํดบั  โดยในปี  อตัราการหมนุเวียนสินคา้สงูขนจากการเพิ่มระดบัสินคา้คงคลงัในสินคา้บางประเภท 

ลกูคา้บางรายขอเล่ือนกาํหนดการรบัมอบสินคา้ และมีสินคา้ที่ยงัติดตงัไม่แลว้เสร็จตามสญัญาขายสินคา้พรอ้มติดตงัและ

สญัญาติดตงัระบบดบัเพลิงบางสว่น ณ สินปี 2562 

 บริษัท  ยังมีนโยบายในการตังค่าเผ่ือสินค้าเส่ือมสภาพหรือหมุนช้า โดยได้กาํหนดเง่ือนไข 2 ข้อเพื่อใช้ใน

ประกอบการพิจารณาตังค่าเผ่ือสินคา้เส่ือมสภาพหรือหมุนชา้ ไดแ้ก่ ) สินคา้มีอายุตังแต่สองปีขนไป และ ) มีการ

หมุนเวียนต่อปีน้อยกว่ารอ้ยละ 20 ของจาํนวนหน่วยของสินคา้คงเหลือรายการนันต่อเน่ืองกันสองปี บริษัท  เช่ือว่า

นโยบายการตงัค่าเผ่ือสินคา้เส่ือมสภาพหรือหมุนชา้นี จะระมัดระวงัเพียงพอที่จะไม่ทาํใหสิ้นคา้คงเหลือของบริษัท  สูง

กว่ามลูค่าสุทธิที่จะไดร้บัหรือ e  eali a le al e ตามมาตร านการรายงานทางการเงิน อย่างไรก็ตาม อตัราค่าเผ่ือ

สินคา้เส่ือมสภาพหรือหมนุชา้อยู่ในอตัราตํ่าสาํหรบัปี  - 2562 มีอตัราเท่ากับรอ้ยละ  รอ้ยละ  และรอ้ยละ 

 ตามลาํดบั ของสินคา้คงเหลือ - สทุธิ 

อสัง าริมทรั เ อ่การลงทุน 

ประเ ทลัก ะทรั สิน 

มูลค่าตามบัญ ีสุทธิ ล้านบาท  

 วันที ่31 ธันวาคม 

ปี 2562 ปี 2561 

ที่ดิน 172.65 172.65 

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 

ส่วนปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง 

54.18 

2.39 

55.58 

2.65 
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เคร่องมอและอุปกร  0.75 0.94 

รวมที่ดิน และอุปกร  – สุทธิ 229.97 231.82 

ตามที่ประชมุคณะกรรมการของบรษัิท ครงัที่ 5/2561 เม่ือวนัที่ 9 พ จิกายน 2561 ไดมี้มติใหซ้ือที่ดินพรอ้มอาคาร

คลังสินคา้ ขนาดที่ดิน 6-2-00 ไร่ เป็นจาํนวนเงินทังสิน  ลา้นบาท พืนที่ใชส้อยของอาคารคลังสินคา้ประกอบดว้ย 

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสงู 2 ชนั จาํนวน 3 คูหาพืนที่ใชส้อย 5,690 ตารางเมตร รวมถงใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงาน 

(ร ง )  ที่ดินและส่ิงปลกูสรา้งดงักล่าวไดมี้ผูเ้ช่าอยู่ในปัจจบุนั 2 ราย สญัญาเช่ามีกาํหนดเวลาสินสดุตามสญัญาในวนัที่ 15 

มีนาคม 2562 (ผูเ้ช่าสามารถต่ออายสุญัญาเช่าไดอ้ีก  ปี ดว้ยอตัราคา่เช่าเดิม โดยผูเ้ช่าตอ้งแจง้ลว่งหนา้  เดือนก่อนสญัญา

หมดอาย)ุ และวนัที่ 30 เมษายน 2563 และเม่ือสญัญาเช่าสินสดุ บรษัิท  มีแผนยา้ยคลงัสินคา้ที่เช่าจากบคุคลภายนอกและ

บริษัทที่เก่ียวขอ้งกัน  แห่งไปยังคลังสินคา้ของบริษัทเพื่อเป็น ูนยก์ระจายสินคา้และขนส่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ดาํเนินงานและลดคา่ใชจ่้ายในการบรหิาร 

บริษัทมีรายไดค้่าเช่าอสังหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน สาํหรบัปีสินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เป็น

จาํนวนเงิน  ลา้นบาท และ  ลา้นบาท ตามลาํดบั และมีค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงานจาํนวนเงิน 2  ลา้นบาท 

และ  ลา้นบาท  

ทีด่นิ และอุปกร  

ประเ ทลัก ะทรั สิน 
มูลค่าตามบัญ ีสุทธิ ล้านบาท   วันที่ 31 ธันวาคม 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

ที่ดิน - - 114.95 

เคร่องมอและอุปกร  2.03 1.18 1.10 

เคร่องตกแต่งและอุปกร สาํนักงาน 5.70 7.94 11.06 

าน า นะ 11.97 11.98 11.73 

สินทรั เ ่อเ ่าและสาธิต 10.97 11.56 11.63 

สินทรั ระ ว่างทาํ - 0.02 - 

รวมที่ดิน และอุปกร  – สุทธิ 30.67 32.68 150.47 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บรษัิทมีที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์- สทุธิ จาํนวน  ลา้นบาท มีการเพิ่มขนในสว่น

ของเครือ่งมือและอปุกรณ ์ยานพาหนะและสินทรพัยเ์พื่อเช่าและสาธิต ตามงบประมาณการลงทนุตามปกติ และลดลงจาก

การคิดค่าเส่ือมราคาและจาํหน่ายทรพัยสิ์นเม่ือเลิกใชง้าน สาํหรบัที่ดินมลูค่า  ลา้นบาท ที่แสดงอยู่ในปี  ได้

โอนเปล่ียนประเภทไปเป็นอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ เน่ืองจากยงัไม่มีแผนการใชใ้นการดาํเนินงานในปัจจบุนั  

ค่าความนิ มและความสัม ันธกับลูกค้า 

ประเ ทลัก ะทรั สิน 
มูลค่าตามบัญ ีสุทธิ ล้านบาท   วันที่ 31 ธันวาคม 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

ค่าความนิ ม 334.67 334.67 334.67 

ความสัม ันธกับลูกค้า 104.31 104.31 104.31

ัก ค่าตัดจาํ น่า สะสม ( ) ( ) ( ) 

ความสัม ันธกับลูกค้า – สุทธิ 58.28 73.18 88.08 

รวมค่าความนิ มและความสัม ันธกับลูกค้า 392.95 407.85 422.75 

ค่าความนิยมเป็นสินทรพัยท์ี่ไม่มีตวัตนที่บรษัิท  ไดม้าจากการซือและรบัโอนกิจการทงัหมดของบรษัิท ชิลแมทช์

และบริษัท คิวทเูอส จาํกดั โดยการออกหุน้เพิ่มทนุมลูค่า 675.36 ลา้นบาท ตามสดัส่วน ap a io เท่ากบั  เพื่อ
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แลกกบัสินทรพัยส์ทุธิที่ระบไุดข้องทัง  บริษัทในมลูค่ายตุิธรรมเท่ากบั  ลา้นบาท ทาํใหเ้กิดค่าความนิยมเป็น

สินทรพัยเ์ท่ากบั 334.  ลา้นบาท ตามมาตร านการรายงานทางการเงินค่าความนิยมดงักล่าวจะตอ้งทดสอบการดอ้ย

ค่าทกุปี สาํหรบัการทดสอบการดอ้ยค่าของงบการเงินปี  และ  บริษัท  ไดจ้ดัทาํมลูค่าจากการใชป้ระโยชน ์

( al e in e) จากประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะไดร้บัจากหน่วยสินทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กิดเงินสด ( a  

ene a in  ni  ) ในที่นีคือผลิตภณั ร์ะบบทาํความเย็น และผลิตภณั ร์ะบบพิมพด์ิจิทลั โดยประเมินกระแส

เงินสดสทุธิขนในช่วงเวลา  ปีในอนาคตและปรบัอตัราการเติบโตของมลูค่าปัจจบุนัสดุทา้ย ( e minal o  a e) 

เท่ากบั 0% คิดลดเป็นมลูค่าปัจจบุนัดว้ยอตัราคิดลดที่สะทอ้นถงความเส่ียงซ่งเป็นลกัษณะเ พาะของหน่วยสินทรพัยท์ี่

ก่อใหเ้กิดเงินสด อตัราคิดลดสาํหรบัปี  และ  ที่ใชเ้ท่ากบั 4.47  และ 10.05  ตามลาํดบัอา้งอิงแนวคิด 

api al e  icin  o el ( ) สรุปผลการทดสอบไดว้่าไม่เกิดการดอ้ยค่าของค่าความนิยม กล่าวคือมลูค่า

ปัจจบุนัของกระแสเงินสดรบัสทุธิของแต่ละหน่วยสินทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กิดเงินสดมากกว่าสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนและสินทรพัย์

ถาวรของหน่วยธุรกิจนนัๆ 

 ความสมัพนัธก์บัลกูคา้เป็นสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่ระบุไดจ้ากการประเมินมลูค่ากิจการของบริษัท ชิลแมทช ์

จาํกดัและบริษัท คิวทเูอส จาํกดั ที่ประเมินมลูค่าโดยผูป้ระเมินราคาที่ไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(กลต ) ตามรายงานลงวนัที ่ 3 ตลุาคม 2559 บริษ ัท  มีนโยบายตดัจําหน่าย

ความสมัพนัธก์บัลกูคา้เป็นค่าใชจ้่ายโดยวิธีเสน้ตรงตลอดระยะเวลา 7 ปี และจดัทาํขอ้มลูยอดขายสินคา้ของลกูคา้แต่

ละรายและสดัส่วนยอดขายของลกูคา้ที่ซืออย่างต่อเนื่องเปรียบเทียบกบัยอดขายรวมของแต่ละหน่วยสินทรพัยท์ี่

ก่อใหเ้กิดเงินสด เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการพิจารณาการดอ้ยค่าของความสมัพนัธก์บัลกูคา้ตามมาตร านการรายงาน

ทางการเงิน สรุปผลการทดสอบไดว้่าไม่เกิดการดอ้ยค่าของความสมัพนัธก์บัลกูคา้ ในปี 2562 

เจ้า นีการค้าและเจา้ นีอ่น 

เจ้า นีการค้าและเจ้า นีอ่น 

 วันที ่31 ธันวาคม 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

ล้านบาท   

 

ล้านบาท   

 

ล้านบาท   

 

เจ้า นีการค้าและเจ้า นีอ่น             

เจ้า นีการค้า 104.65 44.38       109.51 41.00 

เจ้า นีอ่น       

- ค่า ้จ่า ค้างจ่า  42.25 n/a     n a  39.32  n a  

- เจ้า นีอ่น 47.50 n/a     n a  25.65  n a  

รวมเจ้า นีการค้าและเจ้า นีอ่น 194.40 44.38 210.18   45.69  174.48 41.00 

บริษัท  มีนโยบายการรกัษาความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจ อันได้แก่ ผู้ขายสินคา้ทังในประเท และ

ต่างประเท  ผูใ้หบ้ริการตามสญัญารบัเหมาติดตงั และคู่คา้อื่นๆ เป็นตน้ ซ่งการรกัษาความสมัพนัธท์ี่ดีย่อมมีราก านมา

จากการรกัษาเครดิตทางการเงินเป็นสาํคญั นอกจากการรกัษาความสมัพนัธด์งักล่าวแลว้ บรษัิท  ยงัสามารถต่อรองราคา

สินคา้และบรกิารซง่ถือเป็นตน้ทนุที่สาํคญัที่สดุของบรษัิทที่ทาํธุรกิจซือขายสินคา้ไดอ้ีกทางหน่ง อนัจะเพิ่มความสามารถใน

การทาํกาํไรของบรษัิท  ไดอ้ย่างยั่งยืน 
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ประเ ทสินเ ่อวงเงนิและอัตราดอกเบี  
วงเงนิ ล้านบาท อ้างอิงอัตราดอกเบี  ร้อ ละต่อปี

ประเ ทสินเ ่อ 2562
 

2561
 

2562
 

2561

เงนิเบกิเกินบัญ ี 11.00 
 

11.00 
 

 
 

 

เลตเตอร ออ  เครดติ ทรัสตรี ีท 160.00  160.00  -1,   -  

นังสอคาํประกัน 54.00 
 

54.00 
 

 - 2% 
 

 - 2% 

สัญญา อขา เงนิตราตา่งประเท ล่วง น้า 562.39  562.39     

ตัวสัญญา ้เงนิ 5.00 
 

5.00 
 

 
 

 

รวม 792.39 
 

792.39 
   

สัญญา อขา เงนิตราตา่งประเท ล่วง น้า       

ล้านดอลลารส รัฐอเมริกา  7.00 
 

3.00 
 

  

บริษัท  มีสภาพคล่องปี  -  อยู่ในระดบัสงู เห็นไดจ้ากอตัราส่วนสภาพคล่องที่อยู่ในระดบั  เท่า 

และ  เท่า และ  เท่า ตามลาํดบั คิดเป็นค่าเ ล่ียอยู่ที่  เท่า แสดงใหเ้ห็นว่าบรษัิทมีประสิทธิภาพในการบรหิาร

จดัการสภาพคล่องและเงินทุนหมนุเวียนไดเ้ป็นอย่างดี มีโครงสรา้งเงินทนุที่ไม่ไดพ้่งพาเงินกูยื้มจากธนาคารและสถาบนั

การเงิน ไม่มีภาระดอกเบียจ่าย และสดัส่วนหนีต่อส่วนของทุนอยู่ในระดบัตํ่ามาก นอกจากนียงัมีวงเงินกูยื้มระยะสนัและ

วงเงินอื่นๆ เพื่อรองรบัการขยายกิจการหรอืลงทนุในธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัวิ วกรรมในอนาคต 

ความเส่ี งจากเงนิตราต่างประเท  

สกุลเงนิ 

อด อสินค้าปี 2562 อด อสินค้าปี 2561 

เงนิตราต่างประเท  สัดส่วนคิดจากมูลค่า

การนาํเข้า  

เงนิตราต่างประเท  สัดส่วนคิดจากมูลค่า

การนาํเข้า  

ดอลลารส รัฐอเมริกา 9,659,953 47.23 12,338,899 53.94 

ู ร 4,318,729 23.40 3,337,481 17.39 

ปอนดสเตอรลิง 4,491,826 28.03 4,734,786 27.66 

เ น 14,845,600 0.67 20,778,016 0.83 

วนจนี 936,610 0.66 268,402 0.17 

อ่น   0.01  0.01 

 100.00  100.00 

สกุลเงนิ 

ปี 2562 ปี 2561 

เจ้า นีการค้า 

  31 ธ ค  2562 

ตปท  

การป้องกันความเสี่ ง เจ้า นีการค้า 

  31 ธ ค  2561 

ตปท  

การป้องกันความเสี่ ง 

สัญญา อล่วง น้า 

คงเ ลอ  

สัดส่วน สัญญา อล่วง น้า 

คงเ ลอ  

สัดส่วน 

ดอลลารส รัฐอเมริกา 1,345,940 1,236,671 91.88 1,617,842 1,293,213 79.93 

ดอลลารสิงค ปร - - - 1,000 - - 

ู ร 242,514 263,532 108.67 419,773 153,314 36.52 

ปอนดสเตอรลิง 519,138 622,823 119.97 610,009 897,792 147.18 

เ น 198,050 198,050 100.00 575,000 575,000 100.00 

วนจนี 5,554 - - - - - 
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บรษัิท  ทาํสญัญาซือ ขายเงินตราต่างประเท ล่วงหนา้ ( o a  on ac ) กับทางธนาคาร พิจารณาจากอตัรา

แลกเปล่ียนและระยะเวลาการส่งมอบที่เหมาะสมเพื่อใหเ้พียงพอต่อการจ่ายชาํระหนี โดยติดตามข่าวสารขอ้มูลและบท

วิเคราะห์แนวโน้มการเคล่ือนไหวของเงินบาท นอกจากนี ณ สินปี 2562 บริษัท  มีการป้องกันความเส่ียงจากการ

เปล่ียนแปลงของสกุลเงินยูโรและปอนดส์เตอรลิ์งสาํหรบัรายการค้าประเภทคาํสั่งซือสินคา้ที่บอกเลิกไม่ได้ ( i me  

ommi men ) เน่ืองจากมลูค่าสินคา้มีมลูค่าสงูและบรษัิท  ออกใบสั่งขายใหล้กูคา้โดยไดต้กลงเง่ือนไขชาํระราคาเป็นเงิน

บาท จงถือว่าบริษัท  ไดปิ้ดความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนสาํหรบักรณีดงักล่าวครบถว้น ทงันีบริษัท  ไม่มีนโยบายเก็ง

กาํไรจากความผันผวนของค่าเงิน เน่ืองจากบริษัท  ไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัทและไม่มีความเช่ียวชาญทางดา้นการ

คาดการณท์ิ ทางการเคล่ือนไหวของค่าเงินเพียงพอ เพียงแต่ตอ้งการลดความเส่ียงทางดา้นอตัราแลกเปล่ียนที่จะมีต่อ

กระแสเงินรบัและจ่ายในอนาคตใหอ้ยู่ในระดบัที่ควบคมุได ้นอกจากนี ณ วนัสินปี  บรษัิท  มีเงินฝากสกุล  กบั

สถาบันการเงินในประเท แห่งหน่งจาํนวน  ลา้นดอลล่ารส์หรั อเมริกาเพื่อเป็นการป้องกันความเส่ียงจากอัตรา

แลกเปล่ียนของคาํสั่งซือสินคา้จากตา่งประเท อีกสว่นหน่งดว้ย 

14.4 ส า คล่องและความเ ี ง อของเงนิทุน มุนเวี น  

14.4.1 กระแสเงนิสดจากงบการเงนิของบริ ัท  
  

หน่วย  ลา้นบาท 

รา การ 
สาํ รับปีสินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

2562 2561 2560 

เงนิสดสุทธิ ด้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 150.99 163.44 107.14 

เงนิสดสุทธิ ด้มาจาก ้ ป น กิจกรรมลงทุน 40.37 ( ) ( ) 

เงนิสดสุทธิ ด้มาจาก ้ ป น  กิจกรรมจัด าเงนิ  ( ) ( ) ( ) 

ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินที่ เปนเงินตรา

ต่างประเท  

( ) - - 

เงนิสดและรา การเที บเทา่เงนิสดเ ิม่ขน ลดลง สุทธิ 97.79 ( ) 6.09 

เงนิสดและรา การเที บเทา่เงนิสดต้นปี 29.31 41.96 35.87 

เงนิสดและรา การเที บเทา่เงนิสดปลา ปี 127.10 29.31 41.96 

การวิเคราะ งบกระแสเงนิสดสาํ รับปีสินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 

บริษัท  มีกระแสเงินสดสทุธิที่ไดม้าจากการดาํเนินงานสาํหรบัปี 2562 จาํนวน 15  ลา้นบาท ลดลง 12.45

ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2561 สาเหตุหลกัมาจากกาํไรสุทธิเพิ่มขน  ลา้นบาท ลูกหนีการคา้และลูกหนีอื่น

(ก่อนค่าเผ่ือหนีสงสยัจะสูญ) เพิ่มขน  ลา้นบาท และสินคา้คงเหลือ (ก่อนค่าเผ่ือการลดมูลค่า) เพิ่มขน 8.86 ลา้น

บาท รวมถงรายการเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอื่นลดลง  ลา้นบาท  กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน สาํหรบัปี 

2562 จาํนวน 40.37 ลา้นบาท จากการเงินรบัจาํหน่ายเงินลงทนุในหน่วยลงทนุสทุธิเท่ากบั  ลา้นบาทและเงินสดจ่าย

ซืออปุกรณแ์ละสินทรพัยท์ี่ไม่มีตวัตนเท่ากบั 7.  ลา้นบาท    

 กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมการลงทุน เกิดจากการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุน้ละ 0.16 บาท คิดเป็น

จาํนวน 93.52 ลา้นบาท เพิ่มขนจากปีก่อน 11.69 ลา้นบาท 
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การวิเคราะ งบกระแสเงนิสดสาํ รับปีสินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 

บรษัิท  มีกระแสเงินสดสทุธิที่ไดม้าจากการดาํเนินงานสาํหรบัปี 2561 จาํนวน 163.44 ลา้นบาท เพิ่มขน 56.30 

ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2560 สาเหตุหลกัมาจากกาํไรสุทธิเพิ่มขน 4.68 ลา้นบาท เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอื่น

เพิ่มขน 35.71 ลา้นบาท สินคา้คงเหลือ (ก่อนค่าเผ่ือการลดมูลค่า) เพิ่มขน 15.90 ลา้นบาท ลูกหนีการคา้และลูกหนีอื่น 

(ก่อนหกัคา่เผ่ือหนีสงสยัจะสญู) เพิ่มขน 10.88 ลา้นบาท และลกูหนีตามสญัญาเช่าการเงินเพิ่มขน 13.67 ลา้นบาท 

 กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุ สาํหรบัปี 2561 จาํนวน 94.26 ลา้นบาท เพิ่มขนจากปีก่อน 45.82 ลา้นบาท 

จากการลงทุนซืออสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน 117.00 ลา้นบาท กระแสเงินสดรบัจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหน่วย

ลงทนุสทุธิลดลง 31.81 ลา้นบาท 

 กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจการจัดหาเงิน เกิดจากการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท คิดเป็นจาํนวน 

81.83 ลา้นบาท เพิ่มขนจากปีก่อน 29.22 ลา้นบาท 

14.4.2 ครงสร้างเงนิทุนจากงบการเงนิของบริ ัท   วันที ่31 ธันวาคม 2562, 2561 และ 2560 

บรษัิท  มีหนีสินรวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560-2562 จาํนวน  ลา้นบาท  ลา้นบาท และ   

ลา้นบาท ซง่มีสว่นประกอบของหนีสินที่สาํคญั ไดแ้ก่ เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอื่น ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย หนีสินภาษีเงินไดร้อ

ตดับญัชี และภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน เป็นตน้ โดยไม่มีภาระหนีสินที่มีดอกเบียจ่าย  

 ณ วนัที่  ธันวาคม  บริษัท  มีหนีสินรวมเท่ากับ  ลา้นบาท ลดลงจากปี  จาํนวน  ลา้น

บาท จากเจา้หนีการคา้ลดลง  ลา้นบาท และภาระผูกพันผลประโยชนพ์นักงานเพิ่มขน  ลา้นบาทโดยบริษัท  

บนัทกตามรายงานนกัคณิต าสตรป์ระกนัภยัที่คาํนวณภาระหนีสินตามขอ้สมมติ านและกฎหมายที่เปล่ียนแปลง 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บรษัิท  มีหนีสินรวมเท่ากบั 281.38 ลา้นบาท เพิ่มขนจากปี 2560 จาํนวน 38.71 ลา้นบาท  

จากเจา้หนีการคา้ที่เพิ่มขน 18.87 ลา้นบาท จากการซือสินคา้ในช่วงไตรมาส 4 เพื่อใหเ้พียงพอต่อการจาํหน่าย และเงินรบั

ลว่งหนา้คา่สินคา้และบรกิาร 15.69 ลา้นบาท จากการขายสินคา้พรอ้มใหบ้รกิารติดตงัของเครื่องพิมพท์ี่มีมลูคา่สงู  

 ดว้ยโครงสรา้งเงินทนุของบรษัิท  ที่ไม่ไดพ้่งพาเงินกูยื้มจากธนาคารแตอ่ย่างใด มีผลทาํใหบ้รษัิท  ไม่มีดอกเบียจ่าย 

มีสภาพคล่องทางการเงินในระดับที่สูงและอัตราส่วนหนีสินต่อทุนอยู่ในระดาํที่ต ํ่า ทาํให้บริษัท  สามารถจ่ายเงินปัน

ผลตอบแทนใหก้ับผูถื้อหุน้ไดอ้ย่างสมํ่าเสมอ โดยในปี 2560 - 2562 จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0  บาท และ  บาท และ 

0.18 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกําไรสุทธิ เท่ากับรอ้ยละ  รอ้ยละ 6  และรอ้ยละ  

ตามลาํดบั สาํหรบัเงินปันผลประจาํปี 2562 ยงัมีความไม่แน่นอนจนกวา่ที่ประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีจะไดพ้ิจารณาอนมุติั 

14.4.3 อัตราส่วนสาํคัญ  วันที ่31 ธันวาคม 2562, 2561 และ 2560 
   

อัตราส่วนทางการเงนิ  2562 2561 2560 

อัตราส่วนส่วน นีสินต่อส่วนของเจ้าของ  

 

เท่า 0.21 0.22 0.20 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรั   1) % 11.89 11.15 11.36 

อัตราสว่นผลตอบแทนจากผู้ถอ ุน้  2) % 11.43 10.83 11.02 

) ใชก้าํไรก่อนหกัดอกเบียและภาษีในการคาํนวณ 
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) ใชก้าํไรเบ็ดเสรจ็รวมในการคาํนวณ 

บรษัิท  มีอตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของเจา้ของอยู่ในระดบัตํ่ามาก เ ล่ียยอ้นหลงั 3 ปี เท่ากบั 0.21 เท่า แสดงให้

เห็นว่าโครงสรา้งเงินทนุของบรษัิท  มีความมั่นคงและไม่ไดพ้่งพาเงินทนุจากธนาคาร และสถาบนัการเงินทงัระยะสนัและ

ระยะยาว ถงแมว้่าในปี 2563 นี มาตร านรายงานการเงิน บับที่ 16 หรือ  เรื่องสญัญาเช่า จะมีผลบังคับ โดย

ยกเลิกวิธีสญัญาเช่าดาํเนินงาน ( pe a in  ea e) โดยเปล่ียนมาเป็นวิธีสญัญาเช่าทางการเงิน ( inancial ea e) ซ่ง

จะทาํให้บริษัทตอ้งบันทกสิทธิการใชสิ้นทรพัยแ์ละหนีสินตามสัญญาเช่าทังจาํนวนตังแต่วันเริ่มตน้สัญญาเช่า ทาํให้

อตัราส่วนหนีสินต่อทุน และอตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยต์งัแต่ปี  มีการเปล่ียนแปลง และค่าเช่าที่เคยบนัทกเป็น

ค่าใชจ่้ายโดยวิธีเสน้ตรง จะเปล่ียนเป็นค่าเส่ือมราคาจากสิทธิการใชสิ้นทรพัยแ์ละดอกเบียจ่ายตามวิธีอัตราดอกเบียที่

แทจ้ริง อย่างไรก็ตาม ณ สินปี  บริษัท  มีสญัญาเช่าคลงัสินคา้และสญัญาเช่าอาคารสาํนกังานที่มีระยะเวลาเวลา

เช่าคงเหลือไม่เกิน  ปี ทาํใหอ้ัตราหนีสินต่อส่วนของเจา้ของและอัตราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์ไม่เปล่ียนแปลงใน

จาํนวนที่ไม่เป็นนยัสาํคญั หากตอ้งบนัทกปรบัปรุงรายการตาม TF   ในงบการเงินปี 2562 

 อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรพัย ์( ) ของปี  -  เท่ากับ  และ  และ 11  

ตามลาํดบั แสดงใหเ้ห็นว่าบรษัิท  สามารถใชสิ้นทรพัยเ์พื่อก่อใหเ้กิดกาํไรก่อนดอกเบียและภาษีอย่างมีประสิทธิภาพและ

มีความสมํ่าเสมอ 

 อัตราส่วนผลตอบแทนจากผู้ถือหุ้น ( ) ของปี  -  เท่ากับ  และ  และ  

ตามลาํดบั แสดงใหเ้ห็นว่าบริษัทสามารถทาํกาํไรสุทธิไดสู้งเม่ือเทียบกับส่วนของเจา้ของ มีความสมํ่าเสมอและการจัด

โครงสรา้งเงินลงทุนเพื่อสรา้งผลตอบแทนสงูสดุใหผู้ถื้อหุน้ สอดคลอ้งกับความสามารถในการประกา จ่ายเงินปันผลใน

อตัราที่สงูขนทกุปี 
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-การรบัรองความถกูตอ้งของขอ้มลู- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
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การรบัรองความถกูตอ้งของขอ้มลู  

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล  

บรษัิทไดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี บบันีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บรษัิทขอรบัรองว่า 

ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํให้ผู้อื่นสาํคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาํคัญ   

นอกจากนี บรษัิทขอรบัรองวา่ 

( ) งบการเงินและขอ้มลูทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี ไดแ้สดงขอ้มลูอย่างถกูตอ้ง

ครบถว้นในสาระสาํคญัเก่ียวกบั านะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบรษัิทและบรษัิทย่อยแลว้ 
 

( ) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ ดี  เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่ เป็น

สาระสาํคญัทงัของบรษัิทและบรษัิทย่อยอย่างถกูตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทงัควบคมุดแูลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักลา่ว 
 

( ) บริษัทไดจ้ัดใหมี้ระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และ

บริษัทไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่  กุมภาพันธ์ 25  ต่อผูส้อบบัญชีและกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัทแลว้ ซ่งครอบคลมุถงขอ้บกพรอ่งและการเปล่ียนแปลงที่สาํคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทงั

การกระทาํที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอ่การจดัทาํรายงานทางการเงินของบรษัิทและบรษัิทย่อย 

 ในการนีเพื่อเป็นหลกั านวา่เอกสารทงัหมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัที่บรษัิทไดร้บัรองความถกูตอ้งแลว้ บรษัิท

ไดม้อบหมายให ้  นายวิรั   สขุชยั   เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารนีไวท้กุหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ   

นายวิรั   สขุชยั   กาํกบัไว ้บรษัิทจะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มลูที่บรษัิทไดร้บัรองความถกูตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักลา่วขา้งตน้ 

ช่ือ ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

1.   นายวิรั    สขุชยั  กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม             

2.   นายเจน ชาญณรงค ์  กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม   

ช่ือ ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

ผูร้บัมอบอาํนาจ  นายวิรั    สขุชยั           กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม             

 

บไว ้บรษัิทจะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มลูที่บรษัิทไดร้บัรองความถกูตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักลา่วขา้งตน้

ลายมือช่ือ

ลายมือช่ือ
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-เอกสารแนบ- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 1 

รา ละเอี ดเกี่ วกับกรรมการ ผู้บริ าร ผู้มีอาํนาจควบคุม  

และเลขานุการบริ ัท 
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เอกสารแนบ  รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูมี้อาํนาจควบคมุ และเลขานกุารของบรษัิท หนา้ 1/14 

1. รา ละเอี ดเกี่ วกับกรรมการ ผู้บริ าร ผู้มอีาํนาจควบคุมของบริ ัท  
่อ-สกุล  ตาํแ น่ง  

วันที่ ด้รับแตง่ตงั 

 

อา ุ 

(ปี  

คุ วุ ทิางการ ก า ประวัตอิบรม สัดส่วนการ

ถอ ุน้ น

บริ ัท   

ความสัม ันธทาง

ครอบครัวระ ว่าง 

กรรมการและผู้บริ าร  

ประสบการ ทาํงาน 

่วงเวลา ตาํแ น่ง ่อ น่ว งาน บริ ัท ประเ ทธุรกิจ 

1. นายถกล นนัธิราภากร 

กรรมการอิสระ (ไม่เป็นผูบ้รหิาร)  

ประธานกรรมการบรษัิท และ

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

วนัที่ไดร้บัแตง่ตงั 5 ก.ย  2555 

(บรษัิท  เขา้จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัย ์ปี  ทาํใหด้าํรง

ตาํแหน่งตอ่เน่ืองมา)

74  ปรญิญาเอก  ol  o   cco n in   

conomic  ni e i  o  an a   

 ปรญิญาโท ol  o   ni e i  o  

o i iana  on oe   

 ปรญิญาตร ี ine  mini a ion /  

( inance) e  i e  a e ni e i  

e  i inia 

 หลกัสตูร ole o  e ai man o am 

( ) รุน่ที่ 43 ปี 2561 

 หลกัสตูร n i- o p ion e ac ical i e 

( ) รุน่ที่ 36 ปี 2560 

 หลกัสตูร ai man o m ( - ) รุน่ที่  ปี 

2559 

 หลกัสตูร i ec o  e i ica ion o am 

( ) รุน่ที่ 228 ปี 2559 

 หลกัสตูร ical ea e ip o am ( ) 

รุน่ที่ 3 ปี 2559 

 หลกัสตูร i  ommi ee o am ( ) 

รุน่ที่  ปี 2548 

 หลกัสตูร i ec o  cc e i a ion o am 

( ) รุน่ที่  ปี 2547 

 

 

- -  - ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการ

ตรวจสอบ 

บรษัิท ยไูนเต็ด เปเปอร ์จาํกดั (มหาชน)  ผูผ้ลิตและ

จาํหน่ายกระดาษครา ท ์กระดาษครา ทส์าํหรบัทาํผิว

กลอ่ง และสาํหรบัทาํลอนลกู กู 

2558 - ปัจจบุนั 

 

 

ประธานกรรมการ กรรมการ

อิสระ และประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

บรษัิท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จาํกดั (มหาชน) 

ธุรกิจขายปลีกและสง่ ผลิตภณั วิ์ วกรรมอาคาร 

ติดตงัระบบดบัเพลงิ ผลิตภณั ร์ะบบปรบัอากา  

ผลิตภณั ท์าํความเย็น และผลิตภณั ก์ารพิมพ์

ดิจิทลั

 - ปัจจบุนั 

 

กรรมการอิสระ และประธาน

กรรมการตรวจสอบ 

บรษัิท ราชธานีลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน)  เช่าซือ 

 - 2558 

 

กรรมการอิสระ และ

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

บรษัิท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จาํกดั (มหาชน) 

ธุรกิจขายปลีกและสง่ ผลิตภณั วิ์ วกรรมอาคาร 

ติดตงัระบบดบัเพลงิ ผลิตภณั ร์ะบบปรบัอากา  

ผลิตภณั ท์าํความเย็น และผลิตภณั ก์ารพิมพ์

ดิจิทลั 

 - 2558 

 - 2554 

คณบดี คณะบญัชี 

รองอธิการบดีฝ่าย

บรหิารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  สถาน กษา 

มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  สถาน กษา 

 



บรษัิท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จาํกดั (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจาํปี 2562) 
 

เอกสารแนบ  รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูมี้อาํนาจควบคมุ และเลขานกุารของบรษัิท หนา้ 2/14 

่อ-สกุล  ตาํแ น่ง  

วันที่ ด้รับแตง่ตงั 

 

อา ุ 

(ปี  

คุ วุ ทิางการ ก า ประวัตอิบรม สัดส่วนการ

ถอ ุน้ น

บริ ัท   

ความสัม ันธทาง

ครอบครัวระ ว่าง 

กรรมการและผู้บริ าร  

ประสบการ ทาํงาน 

่วงเวลา ตาํแ น่ง ่อ น่ว งาน บริ ัท ประเ ทธุรกิจ 

2. นายโสตถิธร มลัลิกะมาส 

กรรมการอิสระ (ไม่เป็นผูบ้รหิาร)  

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ

สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

วนัที่ไดร้บัแตง่ตงั 5 ก.ย  2555 

(บรษัิท  เขา้จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัย ์ปี  ทาํใหด้าํรง

ตาํแหน่งตอ่เน่ืองมา)

57  ปรญิญาเอก คณะเ รษ าสตร ์ ni e i  o  

i con in   

 ปรญิญาโท คณะเ รษ าสตร ์ ni e i  o  

i con in   

 ปรญิญาตร ีคณะเ รษ าสตร ์จุ าลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

 หลกัสตูร oa  omina ion  

ompen a ion o am ( ) รุน่ที่ 8 ปี 

2562 

 หลกัสตูร i ec o  e i ica ion o am 

( ) รุน่ที่ 278 ปี 2562 

 หลกัสตูร i ec o  cc e i a ion o am 

( ) รุน่ที่ 102 ปี 2556 

- - 2561 - ปัจจบุนั 

 

กรรมการอิสระ กรรมการ

ตรวจสอบ และกรรมการ

สรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน

บรษัิท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จาํกดั (มหาชน) 

ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภณั วิ์ วกรรมอาคาร 

ติดตงัระบบดบัเพลิง ผลิตภณั ร์ะบบปรบัอากา  

ผลิตภณั ท์าํความเย็น และผลิตภณั ก์ารพิมพดิ์จิทลั 

 - ปัจจบุนั 

 

ประธานหลกัสตูร ิลป าสตร

บณั ิต สาขาเ รษ าสตร์

เ รษ าสตรน์านาชาติ 

จุ าลงกรณม์หาวิทยาลยั  สถาน กษา 

 

 - 2561 

 

กรรมการอิสระ และ

กรรมการตรวจสอบ 

บรษัิท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จาํกดั (มหาชน) 

ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภณั วิ์ วกรรมอาคาร 

ติดตงัระบบดบัเพลิง ผลิตภณั ร์ะบบปรบัอากา  

ผลิตภณั ท์าํความเย็น และผลิตภณั ก์ารพิมพดิ์จิทลั 

254   - 2552 คณบดี คณะเ รษ าสตร ์ จุ าลงกรณม์หาวิทยาลยั  สถาน กษา 

254   - 2549 รองคณบดี  

คณะเ รษ าสตร ์

จุ าลงกรณม์หาวิทยาลยั  สถาน กษา 

 

  - 2546 

 

ผอ นูยวิ์จยัเ รษ าสตร ์

คณะเ รษ าสตร ์

จุ าลงกรณม์หาวิทยาลยั  สถาน กษา 

      - 2541 ที่ปรกษาสถาบนัวิจยัภทัร บลจ ภทัรธนกิจ  บรษัิทหลกัทรพัย ์

      - 2538 ที่ปรกษาคณะกรรมาธิการ

การเงินการคลงั   

 

 

 

 

สภาผูแ้ทนราษฎร  



บรษัิท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จาํกดั (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจาํปี 2562) 
 

เอกสารแนบ  รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูมี้อาํนาจควบคมุ และเลขานกุารของบรษัิท หนา้ 3/14 

่อ-สกุล  ตาํแ น่ง  

วันที่ ด้รับแตง่ตงั 

 

อา ุ 

(ปี  

คุ วุ ทิางการ ก า ประวัตอิบรม สัดส่วนการ

ถอ ุน้ น

บริ ัท   

ความสัม ันธทาง

ครอบครัวระ ว่าง 

กรรมการและผู้บริ าร  

ประสบการ ทาํงาน 

่วงเวลา ตาํแ น่ง ่อ น่ว งาน บริ ัท ประเ ทธุรกิจ 

3. นางสาววรนชุ สไุพบลูยพ์ิพั น ์

กรรมการอิสระ (ไม่เป็นผูบ้รหิาร) 

กรรมการตรวจสอบ และประธาน

กรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน 

วนัที่ไดร้บัแตง่ตงั 5 ก.ย  2555 

(บรษัิท  เขา้จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัย ์ปี  ทาํใหด้าํรง

ตาํแหน่งตอ่เน่ืองมา)

56  ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกิจ i le 

ene ee a e ni e i   

 ปรญิญาตร ีคณะเ รษ าสตร ์จุ าลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

 หลกัสตูร oa  omina ion  

ompen a ion o am ( ) รุน่ที่ 8 ปี 

2562 

 หลกัสตูร i ec o  e i ica ion o am 

( ) รุน่ที่ 281 ปี 2562 

 หลกัสตูร i ec o  cc e i a ion o am 

( ) รุน่ที่  ปี 2555 

- - 

 

2561 - ปัจจบุนั 

 

 

กรรมการอิสระ กรรมการ

ตรวจสอบ และประธาน

กรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน 

บรษัิท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จาํกดั (มหาชน) 

ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภณั วิ์ วกรรมอาคาร 

ติดตงัระบบดบัเพลิง ผลิตภณั ร์ะบบปรบัอากา  

ผลิตภณั ท์าํความเย็น และผลติภณั ก์ารพิมพดิ์จิทลั 

   - 2561 กรรมการอิสระ และ

กรรมการตรวจสอบ 

บรษัิท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จาํกดั (มหาชน) 

ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภณั วิ์ วกรรมอาคาร 

ติดตงัระบบดบัเพลิง ผลิตภณั ร์ะบบปรบัอากา  

ผลิตภณั ท์าํความเย็น และผลิตภณั ก์ารพิมพดิ์จิทลั 

   - 2561 i  enio  ice 

e i en  

บมจ ทิสโก ้ไ แนลเชียลกรุป / ธุรกิจหลกัทรพัย ์

   - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท รกัษาความปลอดภยั พีจีเอส จาํกดั 

     2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท พีจีเอส เซอรวิ์ส จาํกดั 

     2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท มิตร อินชวัรนัซ ์โบรกเกอร ์จาํกดั 

     2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท พิพั นรุ์ง่เรอืง จาํกดั 

     2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท แลนดแ์อนดวิ์ว จาํกดั 

     2552 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท ยู ลคักี จาํกดั 

     2552 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท เค ที เอสเตท จาํกดั 

     2551 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท มารวย ทาวน ์จาํกดั  

     2540 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท พิพั น ์พรอ็พเพอรตี์ จาํกดั 

 



บรษัิท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จาํกดั (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจาํปี 2562) 
 

เอกสารแนบ  รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูมี้อาํนาจควบคมุ และเลขานกุารของบรษัิท หนา้ 4/14 

่อ-สกุล  ตาํแ น่ง  

วันที่ ด้รับแตง่ตงั 

 

อา ุ 

(ปี  

คุ วุ ทิางการ ก า ประวัตอิบรม สัดส่วนการ

ถอ ุน้ น

บริ ัท   

ความสัม ันธทาง

ครอบครัวระ ว่าง 

กรรมการและผู้บริ าร  

ประสบการ ทาํงาน 

่วงเวลา ตาํแ น่ง ่อ น่ว งาน บริ ัท ประเ ทธุรกิจ 

4. นายสพุจน ์เธียรวุ ิ 

กรรมการอิสระ  (ไม่เป็นผูบ้รหิาร) 

และประธานกรรมการบรหิารความ

เสี่ยง 

วนัที่ไดร้บัแตง่ตงั 1 พ ย  2559 

(ลาออกจากตาํแหน่งกรรมกรรมการ

อิสระ และประธานกรรมการบรหิาร

ความเสีย่ง  1 มกราคม ) 

 

53  ปรญิญาเอก lec onic n inee in  e 

ni e i  o  o o ญ่ีปุ่ น 

 ปรญิญาโท n o ma ion an  omp e  cience  

o o a i ni e i  o  ec nolo  ญ่ีปุ่ น 

 ปรญิญาตร ีวิ วกรรมไ า้สื่อสาร จุ าลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

 หลกัสตูร  o e nance  e  e ilience 

o am ( ) รุน่ที่ 11 ปี 2562 

 หลกัสตูร o  o e elop a i  ana emen  

lan ( ) รุน่ที่ 12 ปี 2560 

 หลกัสตูร o  o e elop a i  ana emen  

lan ( ) รุน่ที่ 8 ปี 2558 

 หลกัสตูร i ec o  e i ica ion o am ( ) 

รุน่ที่ 195 ปี 2557 

 หลกัสตูร inance o  on- inance i ec o  

( ) รุน่ที่ 20  ปี 2548 

- -  - 2562 กรรมการอิสระ และประธาน

คณะกรรมการกาํกบัความ

เสี่ยงและควบคมุภายในของ

กลุม่ธุรกิจทางการเงิน 

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 - 2562 ผูอ้าํนวยการโครงการ  

an o ma ion 

จุ าลงกรณม์หาวิทยาลยั

 – 2562 กรรมการอิสระและประธาน

กรรมการบรหิารความเสี่ยง 

บรษัิท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จาํกดั (มหาชน) 

ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภณั วิ์ วกรรมอาคาร 

ติดตงัระบบดบัเพลิง ผลิตภณั ร์ะบบปรบัอากา  

ผลิตภณั ท์าํความเย็น และผลิตภณั ก์ารพิมพดิ์จิทลั 

 - 2562 กรรมการอิสระ กรรมการ

ตรวจสอบ และประธาน

กรรมการบรหิารความเสี่ยง 

บรษัิท เอทีพี  จาํกดั (มหาชน) 

 - 2560 ที่ปรกษาอธิการบดี จุ าลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 - 2560 กรรมการ บรษัิท บลู ิ นิกซอ์ินโนเวชั่น จาํกดั

 - 2560 ผูอ้าํนวยการโครงการรว่มมือ

ระหวา่งคณะวิ วกรรม าสตร์

กบัภาคอตุสาหกรรม 

จุ าลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 

 - 2557 รองกรรมการผูจ้ดัการสายงาน

กลยทุธอ์งคก์ร 

บรษัิท ซิมโ น่ี คอมมนูิเคชั่น จาํกดั (มหาชน) 

 

 - 2557 ผูช่้วยอธิการบดี  (ดา้น

เทคโนโลยีสารสนเท และ

ยทุธ าสตร)์ 

จุ าลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 - 2554 ผูอ้าํนวยการ สถาบนัวิจยัและพั นาอตุสาหกรรมโทรคมนาคม 

สาํนกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทั นแ์ละกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

 - 2550 ผูอ้าํนวยการสายงานวางแผน

กลยทุธอ์งคก์ร 

บรษัิท ทีทีแอนดท์ี จาํกดั (มหาชน) 

 - 2550 กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท ทีทีแอนดท์ี ซบัสไครเบอร ์เซอรวิ์สเซส จาํกดั 

      - 2550 กรรมการ บรษัิท ทรปิเปิล ที โกลบอลเน็ท จาํกดั 
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่อ-สกุล  ตาํแ น่ง  

วันที่ ด้รับแตง่ตงั 

 

อา ุ 

(ปี  

คุ วุ ทิางการ ก า ประวัตอิบรม สัดส่วนการ

ถอ ุน้ น

บริ ัท   

ความสัม ันธทาง

ครอบครัวระ ว่าง 

กรรมการและผู้บริ าร  

ประสบการ ทาํงาน 

่วงเวลา ตาํแ น่ง ่อ น่ว งาน บริ ัท ประเ ทธุรกิจ 

5. นายวิรั  สขุชยั 

กรรมการ (เป็นผูบ้รหิาร) 

ประธานกรรมการบรหิาร 

กรรมการบรหิารความเสี่ยง และ

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนั

บรษัิท 

วนัที่ไดร้บัแตง่ตงั 5 ก.ย  2555 

(บรษัิท  เขา้จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัย ์ปี  ทาํใหด้าํรง

ตาํแหน่งตอ่เน่ืองมา)

54  ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ (E- ) สถาบนั

บณั ิตพั นบรหิาร าสตร(์นิดา้) 

 ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกิจ (การขายและ

การตลาด) มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

 หลกัสตูร o  o e elop a i  

ana emen  ( ) รุน่ที่ 12 ปี 2560 

 หลกัสตูร cce l o m la ion  

ec ion o  a e  ( ) รุน่ที่ 24 ปี 2558

 หลกัสตูร i ec o  e i ica ion o am 

( C ) รุน่ที่ 204  ปี 2558 

 หลกัสตูร ole o  e ai man o am 

( ) รุน่ที่  ปี 2558 

 หลกัสตูร n i- o p ion o  ec i e 

o am ( )รุน่ที่ 14 ปี 2558 

 หลกัสตูร i ec o  cc e i a ion o am 

( ) รุน่ที่  ปี 2555 

 

 

 

 

 

 

15.16% -  - ปัจจบุนั 

 

 

 

ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร

และกรรมการผูจ้ดัการ 

(ธุรกิจระบบดบัเพลิงปรบั

อากา และสขุาภิบาล) 

บรษัิท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จาํกดั (มหาชน) 

ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภณั วิ์ วกรรมอาคาร 

ติดตงัระบบดบัเพลิง ผลิตภณั ร์ะบบปรบัอากา  

ผลิตภณั ท์าํความเย็น และผลิตภณั ก์ารพิมพดิ์จิทลั 

2555 - 2559 กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จาํกดั (มหาชน) 

ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภณั วิ์ วกรรมอาคาร 

ติดตงัระบบดบัเพลิง ผลิตภณั ร์ะบบปรบัอากา  

ผลิตภณั ท์าํความเย็น และผลิตภณั ก์ารพิมพดิ์จิทลั 

 - 2555 ผูจ้ดัการทั่วไป บรษัิท ไ รวิ์คเตอร ์จาํกดั ธุรกิจขายปลีกและสง่ เช่า 

รบัเหมาติดตงัระบบดบัเพลิง 

 - 2543 ผูจ้ดัการขาย 

 

บรษัิท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จาํกดั   

ธุรกิจใหบ้รกิารงานสว่นกลางและใหเ้ช่าอาคาร

สาํนกังาน 
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่อ-สกุล  ตาํแ น่ง  

วันที่ ด้รับแตง่ตงั 

 

อา ุ 

(ปี  

คุ วุ ทิางการ ก า ประวัตอิบรม สัดส่วนการ

ถอ ุน้ น

บริ ัท   

ความสัม ันธทาง

ครอบครัวระ ว่าง 

กรรมการและผู้บริ าร  

ประสบการ ทาํงาน 

่วงเวลา ตาํแ น่ง ่อ น่ว งาน บริ ัท ประเ ทธุรกิจ 

6. นายธรรมนญู ตรเีพ็ชร 

กรรมการ (เป็นผูบ้ริหาร) 

กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิาร

ความเสี่ยง และกรรมการผูม้ี

อาํนาจลงนามผกูพนับรษัิท 

วนัที่ไดร้บัแตง่ตงั 1 พ ย  2559 

52  ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกิจ การจดัการทั่วไป 

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

 หลกัสตูร i ec o  cc e i a ion o am 

( ) รุน่ที่ 116  ปี 2558 

 หลกัสตูร i ec o  e i ica ion o am 

( ) รุน่ที่ 211 ปี 2558 

 หลกัสตูร cce l o m la ion  

ec ion o  a e  ( ) รุน่ที่ 24  ปี 2558 

 หลกัสตูร inancial a emen  o  i ec o  

( ) รุน่ที่ 28 ปี 2558 

3.69% - 255  - ปัจจบุนั 

 

กรรมการผูจ้ดัการ (ธุรกิจ

ระบบการพิมพดิ์จิทลั) 

บรษัิท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จาํกดั (มหาชน) ธุรกิจ

ขายปลีกและสง่ ผลิตภณั วิ์ วกรรมอาคาร ติดตงัระบบ

ดบัเพลิง ผลิตภณั ร์ะบบปรบัอากา  ผลิตภณั ท์าํความ

เย็น และผลิตภณั ก์ารพิมพดิ์จิทลั 

2557 - 2559 

 

กรรมการ 

 

บรษัิท ชิลแมทช ์จาํกดั  นาํเขา้และจาํหน่ายระบบ

ปรบัอากา และอปุกรณ ์

2553 - 2559 

 

กรรมการผูจ้ดัการ 

 

บรษัิท  คิว ท ูเอส จาํกดั / ธุรกิจขายสง่ ขายปลกี ให ้

บรกิารซอ่ม เช่าเครื่องพิมพบ์รรจภุณั แ์ละหมกพิมพ ์

 - 2553 

 

ผูจ้ดัการขาย 

 

บรษัิท  คิว ท ูเอส จาํกดั / ธุรกิจขายสง่ ขายปลีก ให ้

บรกิารซอ่ม เช่าเครื่องพิมพบ์รรจภุณั แ์ละหมกพิมพ ์

 - 2545 ผูจ้ดัการขายแผนก

เครื่องพิมพบ์รรจภุณั  ์

บรษัิท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จาํกดั  ธุรกิจใหบ้รกิารงาน

สว่นกลางและใหเ้ช่าอาคารสาํนกังาน 

7. นายเจน ชาญณรงค ์

กรรมการ  (ไม่เป็นผูบ้รหิาร) 

กรรมการบรหิาร และกรรมการผูม้ี

อาํนาจลงนามผกูพนับรษัิท 

วนัที่ไดร้บัแตง่ตงั 28 เม.ย  2560 

53  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 

 ปรญิญาตร ีวิ วกรรม าสตร ์ (เกียรตินิยม 

อนัดบั ) จุ าลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 หลกัสตูร o  o e elop a i  

ana emen  lan ( ) รุน่ที่  ปี 2558 

 หลกัสตูร cce l o m la ion  

ec ion o  a e  ( ) รุน่ที่ 23 ปี 2558 

 ห ลั ก สู ต ร  amil  ine  aina ili  

( ) รุน่ที่  ปี 2557 

 หลกัสตูร i ec o  e i ica ion o am 

( ) รุน่ที่ 173 ปี 2556 

12.37% นอ้ง นางสิริมา 

เอี่ยมสกุลรตัน ์

 - ปัจจบุนั กรรมการ และ

กรรมการบรหิาร 

บรษัิท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จาํกดั (มหาชน) 

ธุรกิจขายปลีกและสง่ ผลิตภณั วิ์ วกรรมอาคาร 

ติดตงัระบบดบัเพลิง ผลิตภณั ร์ะบบปรบัอากา  

ผลิตภณั ท์าํความเย็น และผลิตภณั ก์ารพิมพดิ์จิทลั 

 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท เจนนพสิร ิจาํกดั  ธรุกิจบรหิารจดัการ

อสงัหารมิทรพัย ์

 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท พระบรบิาล จาํกดั  ธุรกิจบรหิารจดัการ

อสงัหารมิทรพัย ์

 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จาํกดั  ธุรกิจใหเ้ช่าอาคาร

สาํนกังาน 

 - 2557 ผูก้่อตงัและประธาน

เจา้หนา้ที่บรหิาร 

iam ene al ia ion ompan  imi e  ( ) 

/ สายการบิน 

 - 2544 กรรมการและผูจ้ดัการทั่วไป iam an  l in  ompan  imi e   สายการบิน 

 - 2543 ine  nal  ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)  ใหบ้รกิารทางการเงิน 

 – 2541 ผูช่้วยผูจ้ดัการทั่วไป ai i  a o o    ใหบ้รกิารขนสง่สินคา้ 

 – 2540 อาจารยพ์ิเ ษ คณะ

วิ วกรรม าสตร ์เครื่องกล 

จุ าลงกรณม์หาวิทยาลยั  สถาน กษา 
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่อ-สกุล  ตาํแ น่ง  

วันที่ ด้รับแตง่ตงั 

 

อา ุ 

(ปี  

คุ วุ ทิางการ ก า ประวัตอิบรม สัดส่วนการ

ถอ ุน้ น

บริ ัท   

ความสัม ันธทาง

ครอบครัวระ ว่าง 

กรรมการและผู้บริ าร  

ประสบการ ทาํงาน 

่วงเวลา ตาํแ น่ง ่อ น่ว งาน บริ ัท ประเ ทธุรกิจ 

8. นางสิรมิา เอี่ยมสกลุรตัน ์

กรรมการ (ไม่เป็นผูบ้รหิาร) 

กรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน และกรรมการผูม้ี

อาํนาจลงนามผกูพนับรษัิท 

วนัที่ไดร้บัแตง่ตงั 5 ก.ย  2555 

(บรษัิท  เขา้จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัย ์ปี  ทาํใหด้าํรง

ตาํแหน่งตอ่เน่ืองมา)

57  ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกิจ an o   

ni e i   

 ปรญิญาตร ีคณะเ รษ าสตร ์จุ าลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

 หลกัสตูร oa  omina ion  

ompen a ion o am ( ) รุน่ที่  5 ปี 

2561 

 หลกัสตูร cce l o m la ion  

ec ion o  a e  ( ) รุน่ที่ 24  ปี 2558 

 หลกัสตูร i ec o  e i ica ion o am 

( C ) รุน่ที่ 211  ปี 2558 

 หลกัสตูร i ec o  cc e i a ion o am 

( ) รุน่ที่  ปี 2555 

14.41% - 2561 - ปัจจบุนั 

 

กรรมการ และกรรมการสรร

หาและพิจารณา

คา่ตอบแทน 

บรษัิท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จาํกดั (มหาชน) 

ธุรกิจขายปลีกและสง่ ผลิตภณั วิ์ วกรรมอาคาร 

ติดตงัระบบดบัเพลงิ ผลิตภณั ร์ะบบปรบัอากา  

ผลิตภณั ท์าํความเย็น และผลิตภณั ก์ารพิมพดิ์จิทลั 

 - ปัจจบุนั 

 

กรรมการ บรษัิท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จาํกดั   

ธุรกิจใหเ้ช่าอาคารสาํนกังาน 

 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท เจนนพสิร ิจาํกดั  ธรุกิจบรหิารจดัการ

อสงัหารมิทรพัย ์

 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท พระบรบิาล จาํกดั  ธุรกิจบรหิารจดัการ

อสงัหารมิทรพัย ์

 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท บา้นเนินปาย จาํกดั  ที่ดิน 

 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท มาเธอรแ์ลนด ์พรอ็พเพอรตี์ จาํกดั 

อสงัหารมิทรพัย ์(ที่ดิน) 

 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท สรอ้ยสวรรค ์จาํกดั  อสงัหารมิทรพัย ์(ที่ดิน) 

 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท ชาญณรงค ์โ ลดิง กรุป จาํกดั  จาํหน่าย

เครื่องจกัรอตุสาหกรรม 

 - 2561 

 

กรรมการ และประธาน

กรรมการบรหิาร 

บรษัิท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จาํกดั (มหาชน) 

ธุรกิจขายปลีกและสง่ ผลิตภณั วิ์ วกรรมอาคาร ติดตงั

ระบบดบัเพลงิ ผลิตภณั ร์ะบบปรบัอากา  ผลิตภณั ์

ทาํความเย็น และผลิตภณั ก์ารพิมพดิ์จิทลั 

 - 2559 

 

กรรมการบรหิาร บรษัิท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จาํกดั (มหาชน) 

ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภณั วิ์ วกรรมอาคาร และ

ติดตงัระบบดบัเพลิง 

 - 2559 กรรมการบรหิาร บรษัิท  คิว ท ูเอส จาํกดั / ธุรกิจขายสง่ ขายปลีก ใหบ้รกิาร

ซอ่ม เช่าเครื่องพิมพบ์รรจภุณั แ์ละหมกพิมพ ์

 - 2559 กรรมการบรหิาร บรษัิท ชิลแมทช ์จาํกดั  นาํเขา้และจาํหน่ายระบบ

ปรบัอากา และอปุกรณ ์

 - 2555 กรรมการบรหิาร บรษัิท ไ รวิ์คเตอร ์จาํกดั ธรุกิจขายปลีกและสง่ เช่า 

รบัเหมาติดตงัระบบดบัเพลิง 
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่อ-สกุล  ตาํแ น่ง  

วันที่ ด้รับแตง่ตงั 

 

อา ุ 

(ปี  

คุ วุ ทิางการ ก า ประวัตอิบรม สัดส่วนการ

ถอ ุน้ น

บริ ัท   

ความสัม ันธทาง

ครอบครัวระ ว่าง 

กรรมการและผู้บริ าร  

ประสบการ ทาํงาน 

่วงเวลา ตาํแ น่ง ่อ น่ว งาน บริ ัท ประเ ทธุรกิจ 

9. นางวลีรตัน ์เชือบญุชยั 

กรรมการ  (ไม่เป็นผูบ้รหิาร) และ

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม

ผกูพนับรษัิท 

วนัที่ไดร้บัแตง่ตงั 5 ก.ย  2555 

(บรษัิท  เขา้จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัย ์ปี  ทาํใหด้าํรง

ตาํแหน่งตอ่เน่ืองมา)

65  ปรญิญาตร ี คณะบรหิารธุรกิจ สาขาบญัชี 

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

 หลกัสตูร inancial a emen  o  i ec o   

( ) รุน่ที่  ปี 2558 

 หลกัสตูร i ec o  e i ica ion o am 

( C ) รุน่ที่ 205 ปี 2558 

 หลกัสตูร n i- o p ion o  ec i e 

o am ( ) รุน่ที่  ปี 2558

 หลกัสตูร i ec o  cc e i a ion o am 

( ) รุน่ที่  ปี 2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.38% - 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ  บรษัิท นทูรกิซ ์จาํกดั (มหาชน)/ผลิตอาหารสนุขั 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการ  บรษัิท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จาํกดั (มหาชน) 

ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภณั วิ์ วกรรมอาคาร 

ติดตงัระบบดบัเพลิง ผลิตภณั ร์ะบบปรบัอากา  

ผลิตภณั ท์าํความเย็น และผลิตภณั ก์ารพิมพดิ์จิทลั 

2560 - 2561 กรรมการ กรรมการบรหิาร  บรษัิท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จาํกดั (มหาชน) 

ธุรกิจขายปลีกและสง่ ผลิตภณั วิ์ วกรรมอาคาร 

และติดตงัระบบดบัเพลิงบรษัิท 

 - 2560 กรรมการ กรรมการบรหิาร 

และผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ

(ดา้นปฏิบติัการ) 

บรษัิท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จาํกดั (มหาชน) 

ธุรกิจขายปลีกและสง่ ผลิตภณั วิ์ วกรรมอาคาร 

และติดตงัระบบดบัเพลิงบรษัิท 

 - 2559 

 

กรรมการบรหิาร บรษัิท ชิลแมทช ์จาํกดั  นาํเขา้และจาํหน่ายระบบ

ปรบัอากา และอปุกรณ ์

 - 2559 

 

กรรมการบรหิาร บรษัิท  คิว ท ูเอส จาํกดั / ธุรกิจขายสง่ ขายปลีก 

ใหบ้รกิารซอ่ม เช่าเครื่องพิมพบ์รรจภุณั แ์ละหมกพมิพ ์

 - 2558 กรรมการ โปรมารค์ จาํกดั  ธุรกิจขายเครื่องพมิพ ์หีบห่อ บรรจุ

ภณั  ์และบรกิารซ่อมแซมบาํรุงรกัษา 

 - 2555 

 

ผูอ้าํนวยการสายงาน

การเงิน 

บรษัิท ไ รวิ์คเตอร ์จาํกดั ธุรกิจขายปลีกและสง่ 

ผลิตภณั วิ์ วกรรมอาคาร และติดตงัระบบดบัเพลงิ 

 - 2555 ผูจ้ดัการทั่วไป 

สายการเงินและบริหารทั่วไป 

บรษัิท  หาญเอ็นยิเนียริ่ง จาํกดั / ธุรกิจใหบ้รกิารงาน

สว่นกลางและใหเ้ช่าอาคารสาํนกังาน 

25  - 2547 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและ

การเงิน 

บรษัิท  หาญเอ็นยิเนียริ่ง จาํกดั / ธุรกิจใหบ้รกิารงาน

สว่นกลางและใหเ้ช่าอาคารสาํนกังาน 



บรษัิท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จาํกดั (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจาํปี 2562) 
 

เอกสารแนบ  รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูมี้อาํนาจควบคมุ และเลขานกุารของบรษัิท หนา้ 9/14 

่อ-สกุล  ตาํแ น่ง  

วันที่ ด้รับแตง่ตงั 

 

อา ุ 

(ปี  

คุ วุ ทิางการ ก า ประวัตอิบรม สัดส่วนการ

ถอ ุน้ น

บริ ัท   

ความสัม ันธทาง

ครอบครัวระ ว่าง 

กรรมการและผู้บริ าร  

ประสบการ ทาํงาน 

่วงเวลา ตาํแ น่ง ่อ น่ว งาน บริ ัท ประเ ทธุรกิจ 

10. นายภาคภมูิ วอ่งไพ รูย ์

กรรมการ  (ไม่เป็นผูบ้รหิาร) 

วนัที่ไดร้บัแตง่ตงั 5 ก.ย  2555 

(บรษัิท  เขา้จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัย ์ปี  ทาํใหด้าํรง

ตาํแหน่งตอ่เน่ืองมา) 

79  ปรญิญาโท วิ วกรรม าสตร ์ สาขาไ ้า 

มหาวิทยาลยั llinoi  n i e o  ec nolo   

 ปรญิญาตร ีวิ วกรรม าสตร ์ สาขาไ ้า 

มหาวิทยาลยั llinoi  n i e o  ec nolo   

 หลกัสตูร i ec o  cc e i a ion o am 

( ) รุน่ที่ 14 ปี 2558 

 หลกัสตูร ole o  e ai man o am 

( ) รุน่ที่ 36 ปี 2558 

 หลกัสตูร i ec o  cc e i a ion o am 

( ) รุน่ที่ 42 ปี 2548 

 

0.72% -  - ปัจจบุนั 

 

กรรมการ 

 

บรษัิท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จาํกดั (มหาชน) ธุรกิจ

ขายปลีกและสง่ ผลิตภณั วิ์ วกรรมอาคาร ติดตงัระบบ

ดบัเพลิง ผลิตภณั ร์ะบบปรบัอากา  ผลิตภณั ท์าํความ

เย็น และผลิตภณั ก์ารพิมพดิ์จิทลั 

 - 2560 

 

กรรมการ บรษัิท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จาํกดั  ธุรกิจใหบ้รกิารงาน

สว่นกลางและใหเ้ช่าอาคารสาํนกังาน 

 - 2559 

 

กรรมการ 

 

บรษัิท  คิว ท ูเอส จาํกดั / ธุรกิจขายสง่ ขายปลีก ใหบ้รกิาร

ซอ่ม เช่าเครือ่งพิมพบ์รรจภุณั แ์ละหมกพิมพ ์ 

 - 2559 

 

กรรมการ 

 

บรษัิท ชิลแมทช ์จาํกดั  นาํเขา้และจาํหน่ายระบบ

ปรบัอากา และอปุกรณ ์

 - 2558 ประธานกรรมการ บรษัิท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จาํกดั (มหาชน) / 

ธุรกิจขายปลีกและสง่ ผลิตภณั วิ์ วกรรมอาคาร 

และติดตงัระบบดบัเพลิง

 - 2555 กรรมการบรหิาร บรษัิท ไ รวิ์คเตอร ์จาํกดั ธรุกิจขายปลีกและสง่ 

ผลิตภณั วิ์ วกรรมอาคาร และติดตงัระบบดบัเพลิง 

      - 2554 กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิทในเครอื บรษัิท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จาํกดั 

      - 2540 กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท อตุสาหกรรมพรมไทย จาํกดั  (มหาชน) 

      - 2534 กรรมการและผูจ้ดัการทั่วไป บรษัิท a pe  n e na ional จาํกดั (มหาชน) 

      - 2527 รองผูจ้ดัการทั่วไป บรษัิท  ( ailan ) จาํกดั 

     2  - 2525 ผูจ้ดัการโรงงาน บรษัิท a pe  n e na ional จาํกดั (มหาชน) 

      - 2518 ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต บรษัิท oo ea  ( ailan ) จาํกดั 

      - 2515 วิ วกรออกแบบโรงไ ้า บรษัิท ionee  e ice  n inee in  และบรษัิท 

a e   an  ica o  llinoi   



บรษัิท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จาํกดั (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจาํปี 2562) 
 

เอกสารแนบ  รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูมี้อาํนาจควบคมุ และเลขานกุารของบรษัิท หนา้ 10/14 

่อ-สกุล  ตาํแ น่ง  

วันที่ ด้รับแตง่ตงั 

 

อา ุ 

(ปี  

คุ วุ ทิางการ ก า ประวัตอิบรม สัดส่วนการ

ถอ ุน้ น

บริ ัท   

ความสัม ันธทาง

ครอบครัวระ ว่าง 

กรรมการและผู้บริ าร  

ประสบการ ทาํงาน 

่วงเวลา ตาํแ น่ง ่อ น่ว งาน บริ ัท ประเ ทธุรกิจ 

11. นางวรนิกาญจน ์ธีระอมัรานนท ์

ประธานเจา้หนา้ที่ปฏิบติัการ และ

เลขานกุารบรษัิท  

วนัที่ไดร้บัแตง่ตงั  ก พ  2559 

54  ปรญิญาตร ีคณะบรหิารธุรกิจ สาขาการบญัชี 

สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล 

 หลกัสตูร o  o e elop a i  

ana emen  ( ) รุน่ที่ 8 ปี 2558 

 หลกัสตูร ompan  ec e a  o am 

( ) รุน่ที่ 72 ปี 2559 

 หลกัสตูร ompan  epo in  o am 

( ) รุน่ที่ 16  ปี 2559 

 หลกัสตูร Effec i e in e a in  lan ( ) 

รุน่ที่ 36  ปี 2559 

0.18% - 2562 - ปัจจบุนั 

 

 -2562 

 

 

2557 - 2560 

 

 

 

 - 2558 

 - 2556 

 - 2556 

ประธานเจา้หนา้ที่ปฏิบติัการ 

และเลขานกุารบริษัท 

ผูอ้าํนวยการสายงานกาํกบั

ดแูลกิจการ และเลขานกุาร

บรษัิท 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

(ดา้นกาํกบัดแูลกิจการ)  

ผูอ้าํนวยการสายงานบรหิาร

ทั่วไป  

ผูจ้ดัการทั่วไป 

หวัหนา้วางแผนนโยบาย

และทรพัยากรบคุคล 

บรษัิท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จาํกดั (มหาชน) 

ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภณั วิ์ วกรรมอาคาร 

ติดตงัระบบดบัเพลิง ผลิตภณั ร์ะบบปรบัอากา  

ผลิตภณั ท์าํความเย็น และผลิตภณั ก์ารพิมพดิ์จิทลั 

 

 

 

 

 

บรษัิท  หาญเอ็นยิเนียริ่ง จาํกดั / ธุรกิจใหบ้รกิารงาน

สว่นกลางและใหเ้ช่าอาคารสาํนกังาน 

12. นายวิ ิษฏ ์วชิรลาภไพ รูย ์

ประธานเจา้หนา้ที่การเงิน 

วนัที่ไดร้บัแตง่ตงั 16 มี ค  2559 

45  บรหิารธุรกิจบณั ิต การบญัชี มหาวิทยาลยั

รามคาํแหง 

 นิติ าสตรบ์ณั ิต นิติ าสตร ์มหาวิทยาลยั

รามคาํแหง 

 บญัชีมหาบณั ิต มหาวิทยาลยัธรรม าสตร ์

 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% - 2562 - ปัจจบุนั 

 

2559 -  ปัจจบุนั 

 

 

 - 2559 

 

 

ประธานเจา้หนา้ที่การเงิน 

 

ผูอ้าํนวยการสายงานการเงิน 

 

 

เจา้หนา้ที่บรหิารสายงาน

บญัชีและการเงิน 

บรษัิท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จาํกดั (มหาชน) 

ธุรกิจขายปลีกและสง่ ผลิตภณั วิ์ วกรรมอาคาร 

ติดตงัระบบดบัเพลิง ผลิตภณั ร์ะบบปรบัอากา  

ผลิตภณั ท์าํความเย็น และผลิตภณั ก์ารพิมพ์

ดิจิทลั 

บรษัิท อท พอท จาํกดั (มหาชน) 

 

มา เ ต ุ:  สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิท อา้งอิงขอ้มลูการปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัที่ 28 ธนัวาคม 2561 (รายละเอียดตามสว่นที่  ( ) ขอ้มลูหลกัทรพัยแ์ละผูถื้อหุน้) 

 
 



บรษัิท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จาํกดั (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจาํปี 2562) 
 

เอกสารแนบ  รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูมี้อาํนาจควบคมุ และเลขานกุารของบรษัิท หนา้ 11/14 

2.   รา ละเอี ดเกี่ วกับเลขานุการบริ ัท  
่อ-สกุล  ตาํแ น่ง  

วันที่ ด้รับแตง่ตงั 

 

อา ุ 

(ปี  

คุ วุ ทิางการ ก า ประวัตอิบรม สัดส่วนการถอ

ุน้ นบริ ัท 

  

ความสัม ันธทาง

ครอบครัวระ ว่าง 

กรรมการและผู้บริ าร  

ประสบการ ทาํงาน 

่วงเวลา ตาํแ น่ง ่อ น่ว งาน บริ ัท ประเ ทธุรกิจ 

1. นางวรนิกาญจน ์ธีระอมัรานนท ์

ประธานเจา้หนา้ที่ปฏิบติัการ และ

เลขานกุารบรษัิท  

วนัที่ไดร้บัแตง่ตงั  ก พ  2559 

54  ปรญิญาตร ีคณะบรหิารธุรกิจ สาขาการบญัชี 

สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล 

 หลกัสตูร o  o e elop a i  

ana emen  ( ) รุน่ที่ 8 ปี 2558 

 หลกัสตูร ompan  ec e a  o am 

( ) รุน่ที่ 72 ปี 2559 

 หลกัสตูร ompan  epo in  o am 

( ) รุน่ที่ 16  ปี 2559 

 หลกัสตูร Effec i e in e a in  lan 

( ) รุน่ที่ 36  ปี 2559 

0.18% - 2562 - ปัจจบุนั 

 

 -2562 

 

 

2557 - 2560 

 

 

 - 2558 

 - 2556 

 - 2556 

ประธานเจา้หนา้ที่ปฏิบติัการ 

และเลขานกุารบริษัท 

ผูอ้าํนวยการสายงานกาํกบัดแูล

กิจการ และเลขานกุารบรษัิท 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ (ดา้น

กาํกบัดแูลกิจการ)  

ผูอ้าํนวยการสายงานบรหิาร

ทั่วไป  

ผูจ้ดัการทั่วไป 

หวัหนา้วางแผนนโยบายและ

ทรพัยากรบคุคล 

บรษัิท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จาํกดั (มหาชน) 

/ธุรกิจขายปลีกและสง่ ผลิตภณั วิ์ วกรรมอาคาร 

ติดตงัระบบดบัเพลิง ผลิตภณั ร์ะบบปรบัอากา  

ผลิตภณั ท์าํความเย็น และผลิตภณั ก์ารพิมพ์

ดิจิทลั 

 

 

 

บรษัิท  หาญเอ็นยิเนียริ่ง จาํกดั / ธุรกิจใหบ้รกิาร

งานสว่นกลางและใหเ้ช่าอาคารสาํนกังาน 

น้าทีค่วามรับผิด อบของเลขานุการบริ ัท 

) ดแูลและใหค้าํแนะนาํเบืองตน้แก่คณะกรรมการและผูบ้รหิารเก่ียวกบักฎเกณ  ์และกฎหมายตา่งๆ ที่คณะกรรมการจะตอ้งทราบ  

) ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการ รบัผิดชอบในการจดัประชมุคณะกรรมการและการประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิท บนัทกรายงานการประชุมคณะกรรมการและการประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิท รวมทงัประสานงานใหม้ี

การปฏิบตัิตามมติของที่ประชมุดงักลา่ว  

) จดัทาํและเก็บรกัษาเอกสารสาํคญัของบรษัิท ไดแ้ก่  

)  ทะเบียนกรรมการ 

) หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ รายงานประจาํปีของบรษัิท  

) หนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ รายงานการประชมุผูถื้อหุน้ 

) การเก็บรกัษารายงานการมีสว่นไดเ้สียของกรรมการและผูบ้รหิาร (หมายถง กรรมการและผูบ้รหิารที่มีหนา้ที่รายงานการมีสว่นไดเ้สียของตน และผูท้ี่เก่ียวขอ้งใหบ้รษัิททราบ)  

) ดาํเนินการและรบัผิดชอบอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุประกา กาํหนด 

ทงันี ในกรณีที่เลขานกุารบรษัิทพน้จากตาํแหน่งหรอืไม่อาจปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหค้ณะกรรมการแต่งตงัเลขานกุารบรษัิทคนใหม่ภายในเกา้สิบวนั นบัแต่วนัที่เลขานกุารบรษัิทคนเดิมพน้จากตาํแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบตัิ

หนา้ที่ และใหค้ณะกรรมการมีอาํนาจมอบหมายใหก้รรมการคนใดคนหน่งปฏิบตัิหนา้ที่แทนในช่วงเวลาดงักลา่ว (ตามพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.   (รวมทงัที่ไดม้ีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 
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3.   รา ละเอี ดเกี่ วกับผู้รับผิด อบสูงสุด นสา งานบัญ ีและการเงนิ  และผู้ควบคุมดูแลการทาํบัญ ี 

 เพื่อใหก้ารจดัทาํรายงานทางการเงินมีคณุภาพและการกาํกบัดแูลมีความสอดคลอ้งกนักบัแนวทางของ สาํนกังาน ก ล ต  บรษัิท  จงไดพ้ิจารณากาํหนดผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบสงูสดุในสาย

งานบญัชีและการเงิน ( ) และผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบโดยตรงในการควบคมุดแูลการทาํบญัชี (ผูค้วบคมุดแูลการทาํบญัชี) ดงัตอ่ไปนี 

่อ-สกุล  ตาํแ น่ง  

วันที่ ด้รับแตง่ตงั 

 

อา ุ 

(ปี  

คุ วุ ทิางการ ก า ประวัตอิบรม สัดส่วนการถอ

ุน้ นบริ ัท 

  

ความสัม ันธทาง

ครอบครัวระ ว่าง 

กรรมการและผู้บริ าร  

ประสบการ ทาํงาน 

่วงเวลา ตาํแ น่ง ่อ น่ว งาน บริ ัท ประเ ทธุรกิจ 

1. นายวิ ิษฏ ์วชิรลาภไพ รูย ์

ผูร้บัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชี

และการเงิน ( ) 

วนัที่ไดร้บัแตง่ตงั 16 มี ค  2559 

45  บรหิารธุรกิจบณั ิต การบญัชี มหาวิทยาลยั

รามคาํแหง 

 นิติ าสตรบ์ณั ิต นิติ าสตร ์มหาวิทยาลยั

รามคาํแหง 

 บญัชีมหาบณั ิต มหาวิทยาลยัธรรม าสตร ์

ประวติัอบรม 

 รอบรูห้ลกัประกนั รูท้นัภาษีธุรกิจ 

 ประเด็นการเปลี่ยนแปลงของมาตร านการ

รายงานทางการเงิน  บบัสาํคญั 15

และรา่ง 9  ที่มีผลบงัคบัใช ้  

และ 2563 

 สรุปหลกัการบญัชีดา้นสินทรพัยส์าํหรบั 

 รุน่ที่ 2/62 

 โครงการพั นาความรูต้อ่เน่ืองทางวิชาชีพโดย

การ กษาดว้ยตนเอง ( el -  ) ครงัที่ 

(ชดุที่ ) 

 เตรยีมความพรอ้ม มาตร านการรายงานทาง

การเงิน บบัที่  เครื่องมือทางการเงิน (  

) และ บบัที่  สญัญาเช่า (  ) 

0.06% - 2562 - ปัจจบุนั 

 

2559 -  ปัจจบุนั 

 

 

 - 2559 

 

 

ประธานเจา้หนา้ที่การเงิน 

 

ผูอ้าํนวยการสายงานการเงิน 

 

 

เจา้หนา้ที่บรหิารสายงาน

บญัชีและการเงิน

บรษัิท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จาํกดั 

(มหาชน) ธุรกิจขายปลีกและสง่ ผลิตภณั ์

วิ วกรรมอาคาร ติดตงัระบบดบัเพลิง 

ผลิตภณั ร์ะบบปรบัอากา  ผลิตภณั ท์าํ

ความเย็น และผลิตภณั ก์ารพิมพดิ์จิทลั 

บรษัิท อท พอท จาํกดั (มหาชน) 
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่อ-สกุล  ตาํแ น่ง  

วันที่ ด้รับแตง่ตงั 

 

อา ุ 

(ปี  

คุ วุ ทิางการ ก า ประวัตอิบรม สัดส่วนการถอ

ุน้ นบริ ัท 

  

ความสัม ันธทาง

ครอบครัวระ ว่าง 

กรรมการและผู้บริ าร  

ประสบการ ทาํงาน 

่วงเวลา ตาํแ น่ง ่อ น่ว งาน บริ ัท ประเ ทธุรกิจ 

2. นางสาวอนญัญา โปรยเงิน 

ผูค้วบคมุดแูลการทาํบญัชี 

วนัที่ไดร้บัแตง่ตงั 1 ธ ค  2559 

(ไดร้บัการรบัรองการขนทะเบียน

เป็นผูท้าํบญัชีตามประกา กรม

พั นาธุรกิจการคา้) 

 

  บรหิารธุรกิจ (การบญัชี) สถาบนัเทคโนโลยี ราช

มงคล วิทยาเขตจกัรพงษภวูนารถ 

 บญัชีมหาบณั ิต การบญัชี  จุ าลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

ประวติัอบรม 

 การวางระบบบญัชี ระบบเอกสาร และรายงาน

ทางการเงิน 

 เทคนิคและจดุที่ตอ้งระมดัระวงั สาํหรบันกับญัชี

ในการควบคมุภายในและปรบัปรุงระบบบญัชี 

 โครงการพั นาความรูต้อ่เน่ืองทางวิชาชีพโดย

การ กษาดว้ยตนเอง ( el -  ) ครงัที่ 

(ชดุที่ ) 

  การปรบัใช ้   เรื่อง

สญัญาเช่า 

  

0.02% - 2559 - ปัจจบุนั 

 

 

 

 

2557 - 2558 

2556 - 2557 

 

 

ผูจ้ดัการบญัชี 

 

 

 

 

ผูจ้ดัการบญัชี 

cco n in  pe i o  

บรษัิท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จาํกดั 

(มหาชน) ธุรกิจขายปลีกและสง่ ผลิตภณั ์

วิ วกรรมอาคาร ติดตงัระบบดบัเพลิง 

ผลิตภณั ร์ะบบปรบัอากา  ผลิตภณั ท์าํ

ความเย็น และผลิตภณั ก์ารพิมพดิ์จิทลั 

  on l in  o    

m e a an  n e na ional  

 

 สรุปการเข้าอบรม ลักสูตร Orientation และ Refresh 

ลักสูตร  ผู้รับผิด อบสูงสุด นสา งานบัญ ีและการเงนิ  ผู้ควบคุมดูแลการทาํบัญ  ี  

ien a ion 12 ชั่วโมง    

พั นาความรูต้อ่เน่ืองดา้นบญัชี ( e e )  ชั่วโมงตอ่ปี )   

หมายเหต ุ  1) จาํนวนชั่วโมงการเขา้อบรมหลกัสตูร ien a ion และ e e  เป็นไปตามท่ี สาํนกังาน ก ล ต  กาํหนด 

 ) หลกัสตูรพั นาความรูต้อ่เน่ืองดา้นบญัชี ( e e ) ท่ีอบรมมีความสอดคลอ้งและเป็นประโยชนต์อ่บรษัิท  

 ) ผูค้วบคมุดแูลการทาํบญัชีเป็นผูท้าํบญัชีท่ีมีคณุสมบติัและเง่ือนไขของการเป็นผูท้าํบญัชีตามหลกัเกณ ท่ี์กาํหนดในประกา กรมพั นาธุรกิจการคา้ 
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4. ข้อมูลการดาํรงตาํแ น่งของกรรมการและผู้บริ าร นบริ ัท น่ว งานทีเ่กี่ วข้อง  

รา ่อ บริ ัท 

บริ ัท น่ว งานทีเ่ก่ี วข้อง 

   
บร

ษิั
ท 

หา
ญ

เอ
็นย

ิเนี
ยร

ิ่ง 
จาํ

กดั
 

   
บร

ษิั
ท 

ชา
ญ

ณ
รง

ค ์
โ

ลดิ
ง 

กรุ
ป 

จาํ
กดั

 

   
บร

ษิั
ท 

บา้
นเ

นิน
ปา

ย 
จาํ

กดั
 

   
บร

ษิั
ท 

มา
เธ

อร
แ์ล

นด
 ์พ

รอ็
พเ

พอ
รต์ี

 จ
าํก

ดั 

   
บร

ษิั
ท 

สร
อ้ย

สว
รร

ค ์
จาํ

กดั
 

   
บร

ษิั
ท 

รา
ชธ

านี
ลิส

ซิ่ง
 จ

าํก
ดั 

(ม
หา

ชน
) 

   
จุ

าล
งก

รณ
ม์ห

าวิ
ทย

าล
ยั 

   
บร

ษิั
ท 

เอ
ทีพ

ี 
 จ

าํก
ดั 

(ม
หา

ชน
) 

   
บร

ษิั
ท 

พิพ
ั

น ์
พร

อ็พ
เพ

อร
ต์ี 

จาํ
กดั

 

   
บร

ษิั
ท 

มา
รว

ย 
ทา

วน
 ์จ

าํก
ดั 

   
บร

ษิั
ท 

เค
ที

เอ
สเ

ตท
 จ

าํก
ดั 

   
บร

ษิั
ท 

ยู
ลคั

กี 
จาํ

กดั
 

   
บร

ษิั
ท 

แล
นด

แ์อ
นด

ว์ิว
 จ

าํก
ดั 

   
บร

ษิั
ท 

พิพ
ั

นร์ุ
ง่เ

รอื
ง 

จาํ
กดั

 

   
บร

ษิั
ท 

มิต
ร 

อิน
ชวั

รนั
ซ ์

โบ
รก

เก
อร

 ์จ
าํก

ดั 

   
บร

ษิั
ท 

พีจี
เอ

ส 
เซ

อร
ว์ิส

 จ
าํก

ดั 

   
 บ

รษิั
ท 

รกั
ษ

าค
วา

มป
ลอ

ดภ
ยั 

พีจี
เอ

ส 
จาํ

กดั
 

   
 บ

รษิั
ท 

นทู
รกิ

ซ ์
จาํ

กดั
 (ม

หา
ชน

) 

   
 บ

รษิั
ท 

ยไู
นเ

ต็ด
 เป

เป
อร

 ์จ
าํก

ดั 
(ม

หา
ชน

) 

   
 บ

รษิั
ท 

เจ
นน

พส
ิร ิ

จาํ
กดั

 

   
 บ

รษิั
ท 

พร
ะบ

รบิ
าล

 จ
าํก

ดั 

   
 ธ

นา
คา

รไ
อซี

บีซี
 (ไ

ทย
) จ

าํก
ดั 

(ม
หา

ชน
) 

1. นายถกล  นนัธิราภากร         /             /    

2. นายวิรั   สขุชยั     /                       

3. นายธรรมนญู ตรเีพ็ชร                          

4. นางสิรมิา  เอี่ยมสกลุรตัน ์ / / / / / /               / /  

5. นายเจน ชาญณรงค ์   /     

 

             / /  

6. นางวลีรตัน ์ เชือบญุชยั /      

 

           /     

7. นายภาคภมูิ  วอ่งไพ รูย ์ /                       

8. นายสพุจน ์ เธียรวุ ิ /       /// /              / 

9. นายโสตถิธร มลัลิกะมาส /       ///                

10. นางสาววรนชุ  สไุพบลูยพ์ิพั น ์ /         / / / / / / / / /      

11. นางวรนิกาญจน ์ ธีระอมัรานนท ์  ///                       

12. นายวิ ิษฏ ์ วชิรลาภไพ รูย ์   ///                       

มา เ ตุ :      ประธานกรรมการ /    กรรมการ           กรรมการบริหาร ///    ผูบ้ริหาร  



บรษัิท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จาํกดั (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจาํปี 2562) 

 
-เอกสารแนบ- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 2 

รา ละเอี ดเกี่ วกับกรรมการของบริ ัท ่อ  

 



บรษัิท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จาํกดั (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจาํปี 2562) 

เอกสารแนบ 2 รายละเอยีดเก่ียวกบักรรมการของบรษัิทยอ่ย  หนา้ 1/1 

รา ละเอี ดเกี่ วกับกรรมการของบริ ัท ่อ  

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครงัที่  เม่ือวนัที่  พ จิกายน  มีมติใหจ้ดัตงับรษัิทย่อยที่บรษัิทถือ

หุน้  ในประเท เวียดนาม เพื่อรองรบัการขยายตลาดไปยงัประเท ในภมิูภาคเอเชีย  และเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริการลูกคา้ปัจจุบันที่ตัง านการผลิตในเมืองโ จิมินท ์ประเท เวียดนาม ซ่งกลุ่มเป้าหมายของบริษัท  เน้นการ

ใหบ้ริการลกูคา้ที่เป็น lo al cco n  ของ omino  และบริษัทอื่นๆ ในนิคมอุตสาหกรรมในเมืองหลกัของประเท

เวียดนาม สาํหรบัผลิตภณั ร์ะบบพิมพดิ์จิทลั  

 เม่ือวันที่   กรกฎาคม  บริษัท  จดทะเบียนจัดตังบริษัท หาญ เวียดนาม จาํกัด ( บริษัทย่อย ) ประเท

เวียดนาม ดว้ยทนุจดทะเบียน  ดองเวียดนาม หรอืประมาณ 1,057,444 บาท โดยบรษัิท  ถือหุน้ในบรษัิทย่อยคิด

เป็นสดัส่วนรอ้ยละ  ของทนุจดทะเบียน โดยกาํหนดกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนั ของบรษัิทย่อย คือ นายพงษ์สวสัดิ 

เพ่งเล็งผลลงลายมือช่ือและประทบัตราสาํคญับริษัท โดยบรษัิทอยู่ระหว่างการดาํเนินเพิ่มเติมกรรมการผูมี้อาํนาจและแกไ้ข

อาํนาจกรรมการที่มีอาํนาจลงนามผกูพนัของบรษัิทย่อยเป็น นายธรรมนญู ตรีเพ็ชร  นายวิรั  สขุชยั  นายพงษ์สวสัดิ เพ่งเล็งผล 

สอง ( ) ในสาม ( ) คนนีลงลายมือช่ือรว่มกนัและประทบัตราสาํคญับรษัิท 



บรษัิท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จาํกดั (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจาํปี 2562) 

 
-เอกสารแนบ- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 3 

รา ละเอี ดเกี่ วกับ วั น้างานตรวจสอบ า น 

และ วั น้างานการกาํกับดูแลการป บิัตงิานของบริ ัท (Compliance) 

 



บรษัิท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จาํกดั (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจาํปี 2562) 
 

เอกสารแนบ 3 รายละเอยีดเก่ียวกบัหวัหนา้งานผูต้รวจสอบภายใน และหวัหนา้งานกาํกบัดแูลการปฏิบติังานของบรษัิท (Compliance) หนา้ 1/2 

รา ละเอี ดเกี่ วกับ วั น้างานผู้ตรวจสอบ า น 

บริษัทใชบ้รกิารหน่วยงานภายนอก ( o ce) ไดแ้ก่ บริษัท อลัทิมา แอดไวเซอรี จาํกดั เป็นผูต้รวจสอบภายในของบรษัิท  ซ่งไดม้อบหมายใหบุ้คคลดงัต่อไปนี เป็นหวัหนา้งานตรวจสอบ

ภายในของบรษัิท  

่อ-นามสกุล /  

วันที่ ด้รับการแตง่ตัง   

ตาํแ น่ง 

อา ุ 

(ปี  
คุ วุ ทิางการ ก า 

สัดส่วนการถอ

ุน้ นบริ ัท 

ร้อ ละ  

ความสัม ันธทาง

ครอบครัวระ ว่าง

ผู้บริ าร 

ประสบการ ทาํงาน นระ ะ 5 ปี อ้น ลัง 

่วงเวลา ตาํแ น่ง ่อ น่ว งาน  บริ ัท / ประเ ทธุรกิจ 

1. นางสาวชลฎา ธีระพั นานนท ์

 วนัที่ไดร้บัแตง่ตงั  

 2 ธนัวาคม 2559 

 enio  n e nal i  ana e   

51 คุ วุ ทิางการ ก า 

 ปรญิญาโท บญัชีมหาบณั ิต 

สาขาการบญัชีการเงิน   

จุ าลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 ประกา นียบตัรบณั ิต  

ดา้นการสอบบญัชี มหาวิทยาลยัธรรม าสตร ์

 ปรญิญาตร ีบญัชีบณั ิต 

สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรม าสตร ์

 

 

ผู้สอบบัญ ีรับอนุญาตแ ง่ประเท ท  เลข

ทะเบียน 4994 

 

การอบรมสัมมนา  วุ บัิตร  

ประกา นี บัตร 

 โครงการอบรมเพื่อรบัวุ ิบตัรดา้นการ

ตรวจสอบภายใน รุน่ที่ 3 

 หลกัสตูร   

 การปฏิบติังานตรวจสอบภายในระบบ

สารสนเท  รุน่ที่ 2/59 

 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2553 - ปัจจบุนั 

 

2548 - 2553 

 

- 2548

 

 

 

 

2534 - 2539 

enio  ana e  

 

ana e  

 

cco n in  an  

inance epa men  

ana e  

 

 

i  ana e  

- Ultima Advisory Co., Ltd. / ธุรกิจ 

ตรวจสอบบญัชีและตรวจสอบภายใน 

- Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos 

 Advisory Co., Ltd. / ธุรกิจที่ปรกษา  

-    

Ltd. / ธุรกิจนาํเขา้ สง่ออก และขาย 

เคมีภณั  ์เครื่องหอม สี เครื่องปรุงรส  

ที่ใชใ้นการผลิตอาหาร เครื่องสาํอาง  

ยา และใหบ้รกิารดา้นเทคนิค 

- Amex Team Advertising Group / 

ใหบ้รกิารเก่ียวกบังานโ ษณา 

- Gilberte Reed Co., Ltd. / ธุรกิจที่ปรกษา 

- Ernst & Young Office Limited / 

ธุรกิจตรวจสอบบญัชี 

 

 

 

 

 

 



บรษัิท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จาํกดั (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจาํปี 2562) 
 

เอกสารแนบ 3 รายละเอยีดเก่ียวกบัหวัหนา้งานผูต้รวจสอบภายใน และหวัหนา้งานกาํกบัดแูลการปฏิบติังานของบรษัิท (Compliance) หนา้ 2/2 

่อ-นามสกุล /  

วันที่ ด้รับการแตง่ตัง   

ตาํแ น่ง 

อา ุ 

(ปี  
คุ วุ ทิางการ ก า 

สัดส่วนการถอ

ุน้ นบริ ัท 

ร้อ ละ  

ความสัม ันธทาง

ครอบครัวระ ว่าง

ผู้บริ าร 

ประสบการ ทาํงาน นระ ะ 5 ปี อ้น ลัง 

่วงเวลา ตาํแ น่ง ่อ น่ว งาน  บริ ัท / ประเ ทธุรกิจ 

2. นางสาวสิรพิรรณ ตนัติพานิชพนัธ ์

 วนัที่ไดร้บัแตง่ตงั  

 สิงหาคม  

 enio  n e nal i  ana e   

 คุ วุ ทิางการ ก า 

 ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจมหาบณั ติ   

สถาบนับณั ิตพั นบรหิาร าสตร ์

 ปรญิญาตร ีบญัชีบณั ิต 

 สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรม าสตร ์

 

ผู้สอบบัญ ีรับอนุญาตแ ง่ประเท ท     

เลขทะเบียน  

 

การอบรมสัมมนา  วุ บัิตร  

ประกา นี บัตร 

 โครงการอบรมเพื่อรบัวุ ิบตัรดา้นการ

ตรวจสอบภายใน รุน่ที่ 13 

 หลกัสตูร   

 การปฏิบติังานตรวจสอบภายในระบบ

สารสนเท  รุน่ที่ 2/2559 

-ไม่มี- -ไม่มี-  - ปัจจบุนั 

 

 - 2558 

 

 

enio  ana e  

 

enio  ana e  

 

 

- Ultima Advisory Co., Ltd.   

 ธุรกิจตรวจสอบบญัชีและตรวจสอบภายใน 

- Ernst & Young Office Limited / 

 ธุรกิจตรวจสอบบญัชี  

 

รา ละเอี ดเกี่ วกับ วั น้างานกาํกับดูแลการป ิบัตงิานของบริ ัท 

- ไม่มี - 

 



บรษัิท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จาํกดั (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจาํปี 2562) 

 
-เอกสารแนบ- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 4 

รา ละเอี ดเกี่ วกับรา การประเมินราคาทรั สิน 

 

 



บรษัิท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จาํกดั (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจาํปี 2562) 

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรพัยสิ์น หนา้ 1/1 

รา ละเอี ดเกี่ วกับรา การประเมินราคาทรั สิน  

 บรษัิท  มีทรพัยสิ์นประเภทที่ดิน และ ที่ดินพรอ้มคลงัสินคา้ จาํนวน 2 รายการ แสดงรายการเป็นอสงัหารมิทรพัย์

เพื่อการลงทุนในงบแสดง านะการเงินรวม  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 มูลค่ารวม 229.97 ลา้นบาท (มูลค่าตลาดรวม 

238.31 ลา้นบาท) ประกอบไปดว้ยที่ดินเปล่า เนือที่ 5-0-90 ไร ่มลูค่าตามบญัชีเท่ากบั 114.95 ลา้นบาท ตามรายงานการ

ประเมินมูลค่าทรพัยสิ์น โดยบริษัท โกร เอสทิเมชั่น จาํกัด สาํรวจและประเมินราคาเม่ือวนัที่  กันยายน  มูลค่า

ตลาดของทรพัยสิ์นเท่ากบั  ลา้นบาท และ ที่ดินพรอ้มอาคารคลงัสินคา้ เนือที่ที่ดิน 6-2-  ไร ่และอาคารคลงัสินคา้ 

 ยนูิตพืนที่ใชส้อยรวม 6,374.23 ตารางเมตร มลูค่าตามบญัชี เท่ากับ 115.02 ลา้นบาท ตามรายงานการประเมินมลูค่า

ทรพัยสิ์น โดยบริษัท ซีพีเอ็ม แคปปิทัล จาํกัด สาํรวจและประเมินราคาเม่ือวันที่ 21 ธันวาคม 2561 มูลค่าตลาดของ

ทรพัยสิ์นเท่ากบั 121.27 ลา้นบาท อน่ง บรษัิท  มีนโยบายที่จะสาํรวจและประเมินราคาตลาดของทรพัยสิ์นใหม่ทกุๆ รอบ

ระยะเวลา 3 ปี  



บรษัิท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จาํกดั (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจาํปี 2562) 

 
-เอกสารแนบ- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 5 

รา งานค ะกรรมการต่าง  

 5.1  สารจากคณะกรรมการบรษัิท 

 5.2  รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษัิทตอ่รายงานทางการเงิน 

 5.3  รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 5.4 รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

 5.4  รายงานคณะกรรมการบรหิาร 

 5.5  รายงานคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 

 

 

 



บรษัิท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จาํกดั (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจาํปี 2562) 

เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการตา่งๆ  หนา้ 1/10 

5.1 สารจากค ะกรรมการบริ ัท 

เรยีน ท่านผูถื้อหุน้ 

 บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จาํกัด (มหาชน) ตวัย่อหลกัทรพัย ์   ดาํเนินธุรกิจจาํหน่ายสินคา้และ

ใหบ้ริการในระบบวิ วกรรมหลากหลายประเภท ไดแ้ก่ ผลิตภณั ร์ะบบดบัเพลิง ผลิตภณั ร์ะบบปรบัอากา  ผลิตภณั ์

ระบบทาํความเย็น และผลิตภัณ ร์ะบบการพิมพดิ์จิทัล โดยผลการดาํเนินงานในปีที่ผ่านมายังคงมีผลประกอบการที่ดี 

ธุรกิจส่วนใหญ่มีการเติบโตของยอดขายและกาํไร ท่ามกลางปัญหาสภาวะเ รษ กิจในประเท ที่ยงัชะลอตวั เงินบาทแข็ง

คา่ และปัญหาจากภาวะสงครามการคา้โลก ความขดัแยง้ของประเท ต่างๆ ตลอดจนการเปล่ียนแปลงรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ 

ซ่งส่งผลทาํใหภ้าคธุรกิจตอ้งมีการปรบัตวัเพื่อใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลง อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบรษัิทและพนกังาน 

ไดมุ้่งมั่นในการดาํเนินธุรกิจใหมี้ความกา้วหนา้และเติบโตอย่างยั่งยืน ซง่แสดงเป็นผลการดาํเนินงานที่ยงัคงมีการเติบโตใน

ดา้นธุรกิจ บรษัิท  มีแผนในการนาํสินคา้ใหม่เขา้สู่ตลาดที่ยงัมีโอกาส เช่น มีการจดัตงับรษัิทย่อยในประเท เวียดนามในปี 

 เพื่อดาํเนินธุรกิจการพิมพดิ์จิทลั ซ่งเป็นการเปิดตลาดไปสู่ต่างประเท อย่างชดัเจน รวมถงมีการใหบ้รกิารเพิ่มขนใน

แต่ละธุรกิจ เพื่อสรา้งรายไดจ้ากการใหบ้รกิารที่เพิ่มมากขนทกุปี อีกทงัยงัมีการพั นาดา้นบคุลากร มีการฝกอบรมเพื่อให้

มีความรูม้ากขน และสามารถปฏิบติัหนา้ที่รองรบัแผนการดาํเนินงานในอนาคตของบริษัท  ซ่งพวกเรามั่นใจว่า จะทาํให้

บรษัิท  สามารถเติบโตอย่างมั่นคงตอ่เน่ืองไป   

 ส่วนการดาํเนินงานภายใต้นโยบายการกาํกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท  ได้ให้ความสาํคัญในการปฏิบัติตาม

หลกัการกาํกบัดแูลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเน่ือง เราดาํเนินงานดว้ยความรบัผิดชอบตอ่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุฝ่ายอย่างเป็นธรรม 

โปรง่ใสและสามารถตรวจสอบได ้ซ่งจะเห็นไดเ้ป็นรูปธรรมจากการที่ไดร้บัคะแนนการกาํกบัดแูลกิจการที่ดีเพิ่มขนในระดบั

สงูสดุ (  co e  ดาว) อีกทงับริษัท  ยงัไดผ่้านการรบัรองเป็นสมาชิกภาคีเครือข่ายต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชั่น มีการ

จดัทาํคู่มือ ออกนโยบายและประกา เจตนารมยใ์หแ้ก่พนกังาน คู่คา้ และสาธารณชน จดัใหมี้กระบวนการตรวจสอบ แจง้

เบาะแส ฝกอบรม ตลอดจนสรา้งแนวทางปฏิบติั เพื่อแสดงใหเ้ห็นถงความมุ่งมั่นในการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น โดย

มุ่งหวงัใหธุ้รกิจสามารถเติบโตไดอ้ย่างยั่งยืนและไดร้บัความเช่ือมั่นจากพนกังาน คูค่า้ ตลอดจนนกัลงทนุทั่วไป 

 ในนามของคณะกรรมการบรษัิท ขอขอบพระคณุผูถื้อหุน้ ลกูคา้ คู่คา้ พนัธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนคณะกรรมการ 

ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกท่าน ที่ไดใ้หก้ารสนับสนุนบริษัท  ดว้ยดีเสมอมา  และขอใหค้าํมั่นว่าคณะกรรมการบริษัท 

ผูบ้ริหารและพนกังานของเรา จะรว่มมือ มุ่งมั่นพั นาบริษัท  ใหเ้ติบโตอย่างยั่งยืนภายใตห้ลกัการกาํกับดแูลกิจการที่ดี 

เพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุตอ่ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียทกุฝ่าย และก่อใหเ้กิดผลดีตอ่ภาพรวมทางเ รษ กิจและสงัคมตอ่ไป 

      

 

 

    

 ดร ถกล  นนัธิราภากร นายวิรั   สขุชยั 

 ประธานกรรมการบรษัิท ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
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5.2 รา งานความรับผิด อบของค ะกรรมการบริ ัทต่อรา งานทางการเงนิ 

เรยีน ท่านผูถื้อหุน้ 

 คณะกรรมการบริษัท เป็นผูร้บัผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส ์ จาํกัด (มหาชน) 

( บรษัิท ) (เดิมช่ือ บรษัิท ไ รว์ิคเตอร ์จาํกดั (มหาชน)) ซ่งไดจ้ดัทาํขนตามมาตร านการบญัชีและมาตร านการรายงาน

ทางการเงิน ของประเท ไทย ภายใตพ้ระราชบญัญัติการบญัชี พ  รวมถงการตีความและแนวปฏิบติัทางการบญัชี

ที่ประกา ขนใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์และตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการจดัทาํและนาํเสนอรายงานทางการเงินภายใตพ้ระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

โดยไดมี้การพิจารณานโยบายทางการบญัชีที่เหมาะสมและถือปฏิบติัอย่างสมํ่าเสมอ  การใชดุ้ลยพินิจอย่างระมดัระวงั

รอบคอบ  และการรายงานที่สมเหตสุมผลในการจดัทาํงบการเงิน  รวมทงัใหมี้การเปิดเผยขอ้มลูที่สาํคญัอย่างเพียงพอและ

โปรง่ใสในหมายเหตปุระกอบงบการเงินเพื่อประโยชนต์อ่ผูถื้อหุน้และนกัลงทนุทั่วไป 

 คณะกรรมการบรษัิท ไดจ้ดัใหมี้การกาํกบัดแูลกิจการที่ดีและดาํรงรกัษาไวซ้่งระบบการบรหิารความเส่ียงและการ

ควบคุมภายใน  เพื่อใหเ้กิดความมั่นใจไดว้่ามีการบันทกขอ้มูลทางบัญชีไดอ้ย่างถูกตอ้ง ครบถ้วน ทันเวลา และเพียง

พอที่จะดาํรงรกัษาไวซ้่งสินทรพัย ์ ตลอดจนป้องกันมิใหเ้กิดการทุจริต หรือการดาํเนินงานในรายการที่ผิดปกติอย่างมี

นยัสาํคญั 

 คณะกรรมการบริษัท  ไดแ้ต่งตงัคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่งประกอบดว้ยกรรมการอิสระ เพื่อทาํหนา้ที่กาํกับ

ดแูล สอบทานความน่าเช่ือถือและความถกูตอ้งของรายงานทางการเงิน  ซง่ไดก้าํกบัดแูลทาํการประเมินระบบการควบคมุ

ภายใน  การบริหารความเส่ียง  และการตรวจสอบภายในใหมี้ประสิทธิภาพ  โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

เก่ียวกบัเรื่องนีไดป้รากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซง่แสดงไวใ้นรายงานประจาํปีนีแลว้ 

 คณะกรรมการบรษัิท  มีความเห็นว่า ระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัท  สามารถให้

ความเช่ือมั่นไดว้่างบการเงินของ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สาํหรบัปีสินสดุ ณ 

วันที่  31 ธันวาคม 2562 นัน แสดง านะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่สมควรใน

สาระสาํคญัตามมาตร านการบญัชีและมาตร านการรายงานทางการเงิน  ซง่ผูส้อบบญัชี ไดต้รวจสอบตามมาตร านการ

สอบบญัชี และแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีตามที่ไดแ้สดงไวใ้นรายงานประจาํปีนีแลว้ 

 

  

 ดร ถกล   นนัธิราภากร  นายวิรั    สขุชยั 

 ประธานกรรมการบรษัิท ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

 

 

 

 

ดร ถกล   นนัธิราภากร 
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5.3 รา งานค ะกรรมการตรวจสอบ  

เรยีน ท่านผูถื้อหุน้ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่งไดร้บัการแต่งตงัจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบดว้ย กรรมการอิสระ จาํนวน 3 

ท่าน ดงันี 

 ดร ถกล นนัธิราภากร ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 นางสาววรนชุ สไุพบลูยพ์ิพั น ์ กรรมการตรวจสอบ 

 ดร โสตถิธร มลัลิกะมาส กรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที่และรบัผิดชอบในการสอบทานรายงานทางการเงินของบรษัิท   ใหมี้การรายงาน

ทางการเงินที่ถกูตอ้ง  มีระบบควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล  มีการปฏิบติังานเป็นไป

ตามกฎหมายและขอ้กาํหนดที่เก่ียวขอ้ง  พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตัง และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัท   

พิจารณาการเปิดเผยขอ้มลูของบริษัท  ใหมี้ความถูกตอ้ง ครบถว้น และมีการปฏิบติังานอย่างเป็นอิสระ โดยมี นายวิ ิษฏ ์

วชิรลาภไพ ูรย ์ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ  ปฏิบติัหนา้ที่ภายใตข้อบเขตหนา้ที่ และความรบัผิดชอบตามกฎ

บตัรคณะกรรมการตรวจสอบ  

 สาํหรบัในปี  2562  คณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัใหมี้การประชมุรวม 4 ครงั  ซ่งกรรมการตรวจสอบทงั  ท่าน

ไดเ้ขา้ร่วมประชุมอย่างพรอ้มเพรียงกัน  และคณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประชุม หารือ แลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นกับ

ผูบ้รหิาร  ผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชีในเรื่องที่เก่ียวขอ้ง  โดยมีสาระสาํคญัสรุปไดด้งันี 

1. การสอบทานงบการเงินรา ตรมาสและการตรวจสอบงบการเงินประจําปี  คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงินรายไตรมาสและตรวจสอบงบการเงินประจาํปี 2562 ที่ตรวจสอบโดย 

บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกัด โดยไดส้อบถามและรบั ังคาํชีแจงจากผูบ้ริหารและผูส้อบบญัชีในเรื่อง

ความถูกตอ้ง  ครบถว้น  การปฏิบติัตามมาตร านการบญัชีและมาตร านการรายงานทางการเงิน และมี

การปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ และตลาด

หลักทรพัยแ์ห่งประเท ไทย อย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสาํคัญ  รวมทังมีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง

เพียงพอ ครบถว้น และเช่ือถือได ้เพื่อนาํเสนอคณะกรรมการบรษัิทพิจารณาอนมุติั   

2. การสอบทานและประเมินความเ ี ง อของระบบควบคุม า น  คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบ

ทานระบบควบคุมภายใน และการติดตามผลการตรวจสอบที่มีประสิทธิผล โดยไดร้บัรายงานจากผลการ

ตรวจสอบทกุไตรมาสที่จดัทาํโดยผูต้รวจสอบภายใน จาก บริษัท อลัทิมา แอดไวเซอรี่ จาํกดั  เพื่อประเมิน

ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่จะส่งเสริมให้บรรลุวัตถุประสงค์ ทังในด้านประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน ความเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินและการปฏิบติัตามกฎระเบียบและ

นโยบายบรษัิท  

3. การสอบทานและ ิจาร ารา การที่ เกี่ ว งกัน รอรา การที่อาจมีความขัดแ ้งทาง

ผลประ น รวมถงการเปิดเผ ข้อมูลรา การดังกล่าว ้เปน ปตามก มา และข้อกํา นด

ของสํานักงานค ะกรรมการกํากับ ลักทรั และตลาด ลักทรั และตลาด ลักทรั แ ่ง

ประเท ท   คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดงักล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และ

เป็นประโยชนส์งูสดุต่อการดาํเนินธุรกิจของบรษัิท   รวมทงัมีการเปิดเผยขอ้มลูอย่างถกูตอ้ง ครบถว้นและ

เพียงพอ  เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการที่ดี 
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4. การสอบทานการป ิบัติงาน ้เปน ปตามก มา ว่าด้ว ลักทรั และตลาด ลักทรั   

ก ระเบี บของสํานักงานค ะกรรมการกาํกับ ลักทรั และตลาด ลักทรั   ข้อกาํ นดของ

ตลาด ลักทรั แ ่งประเท ท  และก มา ทีเ่กี่ วข้องกับการดาํเนินธุรกิจ รวมถงการป ิบัติ

ตามข้อกํา นดของบริ ัท  และข้อผูก ันที่บริ ัท  มี ว้กับบุคคล า นอก  ซ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสาํคญัในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรพัย ์และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 

5. การ ิจาร าคัดเลอก  เสนอแต่งตัง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญ ีประจําปี 2563  เพื่อ

นําเสนอต่อคณ ะกรรมการบริษัท ให้ขออนุมั ติจากที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น  ประจําปี  2563  ซ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน  ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของ

ค่าตอบแทนแลว้  เห็นควรเสนอแต่งตงั นายธนะวุ ิ พิบูลยส์วสัดิ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 

 นางสาวพจนรตัน ์ ิรพิิพั น ์ทะเบียนเลขที่  นางสาวรุง่นภา แสงจนัทร ์ทะเบยีนเลขที่  

นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ ทะเบียนเลขที่   หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ได้รับความเห็นชอบจาก

สาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ซ่งบริษัทมอบหมายใหเ้ป็นผูส้อบบัญชี

ผูร้บัผิดชอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวา่ ในรอบปี 2562  บรษัิท  มีระบบการกาํกบัดแูลกิจการและมีการควบคมุ

ภายในที่ เหมาะสม  การจัดทาํรายงานทางการเงินแสดงข้อเท็จจริงในส่วนที่เป็นสาระสาํคัญครบถ้วน  ถูกต้องตาม

มาตร านการบญัชีและมาตร านการรายงานทางการเงิน  และการเปิดเผยขอ้มลูเป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนดที่

เก่ียวขอ้ง  การควบคมุภายในและการบรหิารความเส่ียงมีความเพียงพอและอยู่ในระดบัที่ยอมรบัได ้ และมีการปฏิบติัตาม

กฎหมาย  ข้อกาํหนดและข้อผูกพันต่างๆ และมีการเปิดเผยรายการที่เก่ียวโยงกันอย่างถูกต้อง  โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และฝ่ายบริหารไดใ้หค้วามสาํคญัอย่างย่ิงต่อการดาํเนินงานที่สอดคลอ้งและอยู่ภายใตร้ะบบการกาํกบัดูแล

กิจการที่ดี   ไม่พบรายการผิดพลาดที่มีสาระสาํคญัที่จะกระทบ านะการเงินของบรษัิท  มีการพั นาปรบัปรุงระบบการ

ปฏิบติังานใหมี้คุณภาพและเหมาะสมกับสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจอย่างต่อเน่ือง  ตลอดจนการปฏิบติังานที่เป็นไปตาม

ระเบียบของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย ์ ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเท

ไทย  และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบรษัิท  

 

( ดร ถกล  นนัธิราภากร ) 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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5.4 รา งานค ะกรรมการสรร าและ จิาร าค่าตอบแทน 

เรยีน ท่านผูถื้อหุน้ 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซ่งไดร้บัการแต่งตังจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อส่งเสริมและ

สนบัสนนุใหก้ารดาํเนินงานของบรษัิท  เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการที่ดี ในดา้นการสรรหาและพั นากรรมการและ

ผู้บริหารระดับสูงในสัดส่วนกรรมการที่ เหมาะสม มีกระบวนการสรรหา คัดเลือกกรรมการที่โปร่งใส ชัดเจน ตลอดจนมี

โครงสรา้งค่าตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อสนบัสนนุใหก้ารดาํเนินงานของบรษัิท  เป็นไปตามเป้าหมายทงัระยะสนัและระยะยาว 

ประกอบดว้ยกรรมการบรษัิทซ่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้รหิาร ไม่นอ้ยกวา่  คน และกรรมการมากกว่าก่ง

หน่งตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 

 ปัจจบุนั คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนของบรษัิท  ประกอบดว้ยกรรมการบรษัิท จาํนวน  ท่าน ซง่

เป็น กรรมการอิสระ จาํนวน  ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้รหิาร จาํนวน  ท่าน ดงันี 

 นางสาววรนชุ สไุพบลูยพ์ิพั น ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

 ดร โสตถิธร มลัลิกะมาส กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 นางสิรมิา เอี่ยมสกลุรตัน ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

 สาํหรบัในปี  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดจ้ดัใหมี้การประชมุรวม  ครงั ซ่งกรรมการ

ทงั  ท่านไดเ้ขา้รว่มประชมุอย่างพรอ้มเพรยีงกนั  โดยสรุปสาระสาํคญัในการปฏิบติัหนา้ที่ไดด้งันี  

1. ิจาร ากล่ันกรองและเสนอกาํ นดค่าตอบแทนค ะกรรมการบริ ัท และค ะกรรมการ ุด ่อ  

ประจาํปี  และประจาํปี 2563 ตามหลกัเกณ ท์ี่บรษัิท  กาํหนด โดยคาํนงถงความเหมาะสม และหนา้ที่

ความรบัผิดชอบของกรรมการ ความเช่ือมโยงกบัผลการดาํเนินงานโดยรวมของบริษัท  และการนาํขอ้มลูการ

จ่ายค่าตอบแทนกรรมการของธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกันเป็นเกณ ส์าํคญัมาพิจารณาประกอบ เพื่อ

นาํเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท ใหข้ออนมุติัจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 256  และประจาํปี 2563 

2. ิจาร ากล่ันกรองและเสนอกาํ นดค่าตอบแทนประธานเจ้า น้าที่บริ าร และกรรมการผู้จัดการ 

ประจาํปี 2562 และประจาํปี 2563 โดยคาํนงถงภาระหนา้ที่ความรบัผิดชอบ และเช่ือมโยงค่าตอบแทนกบั

ผลการดาํเนินงานโดยรวมของบรษัิท  เพื่อนาํเสนอคณะกรรมการบรษัิทพิจารณาอนมุติั 

3. ิจาร าเสนอแต่งตังกรรมการที่ออกจากตาํแ น่งตามวาระกลับเข้าดาํรงตาํแ น่งกรรมการอีก

วาระ น่ง เพื่อนาํเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิท ใหข้ออนมุติัจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 256  และ

ประจาํปี 2563 แตง่ตงักรรมการที่ออกจากตาํแหน่งตามวาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ง 

4. ิจาร าสรร าบุคคลทีม่ีคุ สมบัติเ มาะสมที่จะเข้าดาํรงตาํแ น่งกรรมการอิสระ แทนกรรมการ

ที่พน้จากตาํแหน่งเม่ืออายคุรบ 80 ปี โดยพน้จากตาํแหน่งนบัตงัแตว่นัสินสดุรอบปีบญัชี  

5. จิาร าเสนอน บา การสรร าและกาํ นดค่าตอบแทนกรรมการเปนลา ลัก อัก ร เพื่อเสนอ

แนวทาง วิธีการจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการบริษัท

แต่งตงั ทงัส่วนค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงิน และสิทธิประโยชนอ์ื่นๆ เพื่อนาํเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

อนมุติั 
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6. จิาร าเสนอแผนการสรร ากรรมการ จดัทาํเป็น oa  ill a i  เพื่อช่วยในการสรรหาบคุคลที่มี

คุณสมบัติเหมาะสมที่จะเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ตามที่บริษัท  กาํหนดไว ้ตามหลักการกาํกับดูแล

กิจการที่ดี โดยไดมี้การรายงานใหค้ณะกรรมการบรษัิททราบ 

7. ิจาร าเสนอแผนการ ั นากรรมการและผู้บริ ารระดับสูง  โดยพิจารณาองคป์ระกอบคณุสมบติัที่

เหมาะสมกบัการบรหิารจดัการธุรกิจของบรษัิท  ครอบคลมุทงัประสบการณ ์ความรู ้ความเช่ียวชาญ และนาํ

ปัจจยัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจที่สาํคญัมาประกอบดว้ย โดยไดมี้การรายงานใหค้ณะกรรมการบรษัิททราบ 

8. ิจาร า ลักเก แบบประเมินและผลการประเมินการป ิบัติงานของประธานเจ้า น้าที่บริ าร 

และกรรมการผู้จัดการของบริ ัท  โดยแบ่งเป็นการวดัผลดา้นผูน้าํ กลยุทธ ์การวางแผน ความสมัพันธ ์

ความรู ้และคุณลกัษณะส่วนตวั และพิจารณาอัตราการปรบัขนเงินเดือน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาอนมุติั 

9. ประเมินผลการป ิบัติงานของค ะกรรมการสรร าและ ิจาร าค่าตอบแทน โดยผลการประเมิน

ไดมี้การรายงานใหค้ณะกรรมการบรษัิททราบ 

10. ส่งเสริมและสนับสนุนเ ่อเปิด อกาส ้ผู้ถอ ุ้นรา ่อ เปนผู้เสนอวาระและรา ่อบุคคลเข้ารับ

การสรร าเปนกรรมการบริ ัท ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2563 อย่างน้อย  เดือน

ลว่งหนา้ผ่านช่องทางเว็บไซตข์องบรษัิท  

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ ได้ระบุไว้ในกฎบัตร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่ไดร้บัการอนุมติัจากคณะกรรมการบรษัิท โดยใชค้วามรู ้ความสามารถ 

ความระมดัระวงั และความเป็นอิสระอย่างเพียงพอในการใหค้วามเห็นและขอ้เสนอแนะเพื่อประโยชนโ์ดยรวมของบรษัิท  

 

  
 ( นางสาววรนชุ  สไุพบลูยพ์ิพั น ์) 

 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
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5.5 รา งานค ะกรรมการบริ าร 

เรยีน ท่านผูถื้อหุน้ 

 คณะกรรมการบรหิาร ประกอบดว้ยกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู ซ่งไดร้บัการแต่งตงัจากคณะกรรมการบรษัิท 

มีจาํนวน 5 ท่าน ดงันี 

 นายวิรั  สขุชยั ประธานกรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

 นายธรรมนญู ตรเีพ็ชร กรรมการบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ 

 ดร เจน ชาญณรงค ์ กรรมการบรหิาร 

 นายวิ ิษฏ ์ วชิรลาภไพ รูย ์ กรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ที่การเงิน 

 นางวรนิกาญจน ์ธีระอมัรานนท ์ กรรมการบรหิาร ประธานเจา้หนา้ที่ปฏิบติัการและเลขานกุารบรษัิท 

 แมว้่าเ รษ กิจไทยในปี 2562 ยงัคงผนัผวนและมีความเส่ียงอยูใ่นหลายดา้น แตโ่อกาสของธุรกิจโดยรวมยงัคงมี

อยู่ โดยเ พาะในภาคเ รษ กิจที่ยงัมีช่องทางขยายตวั เช่น ธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองกบัภาคการท่องเที่ยว ภาคการลงทนุภาครั  

เป็นตวัช่วยในการต่อยอด ดว้ยเหตนีุ บรษัิท  จงจาํเป็นตอ้งเรง่เสรมิสรา้งความแข็งแกรง่ใหก้บัองคก์รในทกุๆ ดา้น เพื่อให้

สามารถดาํเนินธุรกิจได้อย่างต่อเน่ือง และพรอ้มก้าวสู่การต่อยอดการขยายธุรกิจเพื่อความเติบโตอย่างยั่งยืน โดย

คณะกรรมการบริหารไดท้าํหนา้ที่ช่วยคณะกรรมการบรษัิทในการพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองดว้ยความระมดัระวงั 

รอบคอบในเรื่องต่างๆ ที่สาํคญั ก่อนนาํเสนอคณะกรรมการบรษัิทเพื่อพิจารณา ทาํใหบ้รษัิท  สามารถดาํเนินธุรกิจไดเ้ป็น

อย่างดี โดยมี นางวรินกาญจน ์ธีระอมัรานนท ์เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร ปฏิบติัหนา้ที่ภายใตข้อบเขตหนา้ที่ 

และความรบัผิดชอบตามกฎบตัรคณะกรรมการบรหิาร 

 ในปี 2562 คณะกรรมการบรหิารไดจ้ดัใหมี้การประชมุรวม 12 ครงั เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่สาํคญัของบรษัิท  

โดยมีสาระสาํคญัสรุปไดด้งันี 

1. กาํ นดแผนและกล ุทธทางธุรกิจ  พิจารณาทบทวนวิสยัทั น ์ภารกิจ กลยุทธข์องบริษัท  ในรอบปีที่

ผ่านมา เพื่อกาํหนดกลยุทธ์และแผนการดาํเนินงานของบริษัท  ในแต่ละสายธุรกิจ ให้สอดคลอ้งกับ

วิสยัทั นแ์ละพนัธกิจของบริษัท  โดยคาํนงถงปัจจยัภายในและภายนอกที่มีผลกระทบ รวมถงโอกาสและ

ความเส่ียงที่ยอมรบัได ้ ซ่งไดมี้การถ่ายทอดแผนดงักล่าวไปสู่ผูบ้รหิารและพนกังานทกุระดบัในบรษัิท  ให้

ไดท้ราบ รวมทังติดตามดูแลใหมี้การนาํกลยุทธ์ของบริษัท  ไปปฏิบัติ เพื่อใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายที่ได้

กาํหนดไว ้และรายงานความคืบหนา้ตามแผนกลยทุธใ์หค้ณะกรรมการบรษัิททราบทกุไตรมาส 

2. ตรวจสอบและติดตามผลการดาํเนินงานของบริ ัท   พิจารณาตรวจสอบ ติดตามผลการดาํเนินงาน

ของทุกสายธุรกิจเป็นประจาํทุกเดือน เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายแผนงาน เป้าหมายที่กาํหนดไว ้รวมถง

งบประมาณที่ไดร้บัอนมุติัจากคณะกรรมการบรษัิท และรายงานผลการดาํเนินงานใหค้ณะกรรมการบรษัิท

ทราบทกุไตรมาส 

3. ิจาร างบประมา และ ครงการลงทุนของบริ ัท  พิจารณากลั่นกรองและใหค้วามเห็นชอบต่อ

งบประมาณรายจ่ายประจาํปี และการเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนบริษัทย่อยของบริษัท  ประเท เวียดนาม 

ตลอดจนโครงการลงทนุ และเรื่องอื่นๆ ที่ฝ่ายจดัการเสนอ เพื่อเสนอคณะกรรมการบรษัิทพิจารณาอนมุติั 
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4. ิจาร าจ่า เงนิปันผลประจาํปี 2562 พิจารณากลั่นกรองและใหค้วามเห็นชอบต่อผลกาํไรสทุธิจากผล

การดาํเนินงานประจาํปี 2561 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลประจาํปี  ในอัตรา  บาทต่อหุน้ เพื่อ

เสนอคณะกรรมการบรษัิทอนมุติัก่อนนาํเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2562 อนมุติัตอ่ไป 

5. จิาร าการสรร าผู้บริ ารระดับผู้จัดการ ่ า ขน ป พิจารณาคดัเลือก แตง่ตงั โยกยา้ย เลิกจา้ง และ

กาํหนดโครงสรา้งกรอบอาํนาจหน้าที่  บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดาํรงตาํแหน่งบริหารในระดับ

ผูจ้ัดการฝ่ายขนไป ยกเวน้ตาํแหน่งประธานเจา้หน้าที่บริหารและกรรมการผูจ้ัดการ  โดยในปี 2562 ได้

คดัเลือกและแต่งตงัผูอ้าํนวยการขาย สายงานธุรกิจระบบทาํความเย็น และไดร้ายงานใหค้ณะกรรมการ

บรษัิททราบ 

6. กาํ นดน บา อัตราค่าตอบแทนและ ครงสร้างเงินเดอนของ นักงาน และผู้บริ าร พิจารณา

กลั่นกรองนโยบายอตัราค่าตอบแทน โครงสรา้งเงินเดือน โบนสั และผลประโยชนต์อบแทนอื่นๆ ที่

เหมาะสมสาํหรบัพนกังาน และผูจ้ดัการฝ่ายขนไป ยกเวน้ตําแหน่งประธานเจา้หนา้ที ่บริหารและ

กรรมการผูจ้ดัการ 

 คณะกรรมการบริหารมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบติัหนา้ที่ดว้ยความระมดัระวงั ซื่อสตัยส์จุริต รอบคอบ และพรอ้มที่

จะพั นาธุรกิจอย่างเต็มความสามารถ โดยคาํนงถงประโยชนส์งูสดุของบริษัท  ผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียทุกฝ่าย 

รวมทังดูแลใหบ้ริษัท  มีระบบการดาํเนินงานที่เป็นไปในลักษณะที่ถูกตอ้งตามกฎหมาย และมีจริยธรรมตามหลักการ

กาํกบัดแูลกิจการที่ดี เพื่อนาํพาองคก์รสูค่วามกา้วหนา้อย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป 

 

 

( นายวิรั   สขุชยั ) 

 ประธานกรรมการบรหิาร 
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5.6 รา งานค ะกรรมการบริ ารความเส่ี ง 

เรยีน ท่านผูถื้อหุน้ 

 ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อเป็นการสนับสนุน

คณะกรรมการบรษัิท  ในการกาํกบัดแูลการบรหิารจดัการความเส่ียงขององคก์รใหส้ามารถบรรลเุป้าหมายทางธุรกิจที่ตงั

ไว้ สรา้งความมั่นใจและความน่าเช่ือถือให้กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดาํเนินธุรกิจของบริษัท  โดย

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซ่งได้รบัการแต่งตังจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการผู้มีความรู ้

ความสามารถและประสบการณ ์ตลอดจนมีความเขา้ใจการดาํเนินธุรกิจ จาํนวน 11 ท่าน ดงันี 

 ดร สพุจน ์ เธียรวุ ิ ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 

 นายวิรั  สขุชยั กรรมการบรหิารความเส่ียง 

 นายธรรมนญู ตรเีพ็ชร กรรมการบรหิารความเส่ียง 

 นายประชา พรอ้มพรชยั กรรมการบรหิารความเส่ียง 

 นายรตันพนัธ ์ มขุหรวิั นานนท ์ กรรมการบรหิารความเส่ียง 

 นายสชุาติ สวุั โนดม กรรมการบรหิารความเส่ียง 

 นายสกิุจ ลิติกรณ ์ กรรมการบรหิารความเส่ียง 

 นายวิ รูย ์ ทามี กรรมการบรหิารความเส่ียง 

 นายพงษส์วสัดิ เพ่งเลง็ผล กรรมการบรหิารความเส่ียง 

 นายวิ ิษฏ ์ วชิรลาภไพ รูย ์ กรรมการบรหิารความเส่ียง 

 นางวรนิกาญจน ์ ธีระอมัรานนท ์ กรรมการบรหิารความเส่ียง 

 คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงไดท้าํหนา้ที่กาํหนดและทบทวนกรอบการบรหิารความเส่ียงองคก์ร นโยบายและ

กระบวนการบรหิารความเส่ียงตามบทบาทหนา้ที่ในกฎบตัรคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง และใหข้อ้เสนอแนะแนวทาง

ในการบริหารจัดการความเส่ียงใหเ้หมาะสมกับการดาํเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกับทิ ทางกลยุทธก์าร

ดาํเนินงานและแผนธุรกิจ รวมทงัสนบัสนนุและพั นาการบรหิารความเส่ียงในทกุระดบัทั่วทงัองคก์รอย่างต่อเน่ือง และมี

ประสิทธิภาพตามมาตร านสากล เพื่อใหเ้กิดเป็นวั นธรรมองคก์ร โดยมี นางวรนิกาญจน ์ธีระอมัรานนท ์เป็นเลขานกุาร

คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง  

 สาํหรบัในปี  2562  คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงไดจ้ดัใหมี้การประชมุรวม 4 ครงั โดยมีสาระสาํคญัสรุปไดด้งันี 

 พิจารณาแผนบรหิารความเส่ียงประจาํปีที่ฝ่ายบรหิารจากทกุหน่วยงานไดท้าํการประเมินความเส่ียง 

 จดัระดบัความสาํคญัของความเส่ียงพรอ้มกาํหนดผลกระทบที่เกิดขน เพื่อกาํหนดวิธีการบรหิารความเส่ียง 

 สนบัสนนุและพั นาการบรหิารความเส่ียงใหเ้กิดขนอย่างตอ่เน่ืองทั่วทงัองคก์ร 

 ติดตามและทบทวนการดาํเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเส่ียง ภายใตน้โยบายและกรอบการ

บริหารความเส่ียงที่กาํหนดไว ้โดยผูต้รวจสอบภายในทาํการติดตาม และสอบทานการบริหารความเส่ียง

อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
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 ทบทวนนโยบายการบรหิารจดัการความเส่ียง ที่เก่ียวกบัความเส่ียงดา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น ใหส้อดคลอ้งกบั

กรอบมาตรการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่นที่ประกา ใชใ้นปี 2561 

ในปี 2562  คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดจ้ดัใหมี้ปรบัปรุงแบบประเมินและควบคุมความเส่ียงดว้ยตนเอง  

โดยเพิ่มขนัตอนในการปฏิบติังานที่อาจจะก่อใหเ้กิดความเส่ียง และใหค้าํแนะนาํเป็นกลุ่มย่อย เพื่อใหค้วามเส่ียงระดบัป 

ฏิบัติการมีความครอบคลุมและยง  แต่ละฝ่ายเห็นสัญญาณล่วงหน้าในการลดความสูญเสียจากการดาํเนินงานอย่าง

แทจ้รงิ  ดงันนั คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง จงมีความเห็นว่า บรษัิท  ไดพ้ั นาระบบบรหิารความเส่ียงขององคก์รให้

ครอบคลมุปัจจยัเส่ียงทกุดา้น มีการบรหิารความเส่ียงอย่างต่อเน่ืองและสอดคลอ้งกบัสภาวการณท์ี่เปล่ียนแปลงไป โดยมี

การประชมุของคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงเป็นประจาํ เพื่อพิจารณาความเส่ียงที่สาํคญัและเรง่ด่วนอย่างทนัท่วงที ซ่ง

ทาํใหเ้กิดประสิทธิผลของการบริหารจดัการความเส่ียงของบริษัท  โดยบริษัท  ไดมี้การบริหารจดัการความเส่ียงสาํคญั

ระดบัองคก์รอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสม และควบคมุใหอ้ยู่ในระดบัที่ยอมรบัได ้

 

( ดร สพุจน ์  เธียรวุ ิ ) 

 ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 




