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1บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จ�ากัด (มหาชน)

สารบัญ
1.	 วิสัยทัศน์	พันธกิจ	ค่านิยมองค์กร
	 และเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจ

14. การก�ากับดูแลกิจการ2 65

5.	 ผู้บริหารและเลขานุการบริษัท 18.	ค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝำ่ยจัดกำร12 115

9.	 การตลาดและการแข่งขัน 22.	รายงานคณะกรรมการบริหาร21 133

3.	 สารจากคณะกรรมการบริษัท 16.	การควบคุมภายในและการบริหารจัดการ	
	 ความเสี่ยง6 112

7.	 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 20. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ14 129

11. โครงสร้างการถือหุ้น 24.	รายงานของผู้สอบบัญชีอนุญาต37 138

2.	 ข้อมูลส�ำคัญทำงกำรเงิน 15. ความรับผิดชอบต่อสังคม4 94

6.	 ข้อมูลทั่วไป 19.	รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	
	 บริษัทต่อรายงานทางการเงิน13 128

10. ปัจจัยความเสี่ยง 23.	รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง33 135

4.	 คณะกรรมการบริษัท 17.	รายการระหว่างกัน7 113

8.	 โครงสร้างรายได้ 21.	รายงานคณะกรรมการสรรหา
	 และพิจารณาค่าตอบแทน20 131

12. นโยบายการจ่ายเงินปันผล40 25.	งบการเงิน143

26.	หมายเหตุประกอบงบการเงิน15213. โครงสร้างการจัดการ

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) ของบริษัท
แสดงไว้ใน www.set.or.th, www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัท www.harn.co.th
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เราจะเป็นผู้น�าการให้บริการโซลูชั่นที่ยั่งยืนของงานระบบวิศวกรรมดับเพลิงและความปลอดภัย

ระบบท�าความเย็น และระบบการพิมพ์ดิจิทัล ในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน

	 ในป	ี2562	เพื่อสานต่อการเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นกลยุทธ์	(Strategic	Focused	Organization)	คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการทบทวน

กลยุทธ์	 วิสัยทัศน์	 ภารกิจ	 และทิศทางการด�าเนินธุรกิจ	 เพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทฯ	มีกลยุทธ์ท่ีพร้อมและทันต่อปัจจัยภายนอกและภายในท่ี

เปลี่ยนแปลงไป	 โดยผู้บริหารระดับสูงได้มีการถ่ายทอดแผนดังกล่าวไปสู่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในบริษัทฯ	ให้ได้ทราบ	และติดตาม

ดูแลให้มีการน�ากลยุทธ์ของบริษัทฯ	 ไปปฏิบัติ	 เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ก�าหนดไว้	 และรายงานความคืบหน้าตามแผนกลยุทธ์ให้

คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กรและเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจ1

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

เราจะสร้างความพึงพอใจ

ให้ลูกค้าด้วยสินค้า

และบริการที่มีคุณภาพสูง 

เทคโนโลยีที่น�าหน้าและ

การจัดการธุรกิจที่เป็นเลิศ

 1
เราเชื่อมั่นในคุณค่าและ
ศักยภาพของพนักงาน 
และมุ่งมั่นที่จะสร้าง

บรรยากาศการท�างาน
ที่มีความสุข กระตือรือล้น
มีความคิดริเริ่ม และมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้แก่
ทีมงานที่มีความสามารถ 
รอบรู้ บนหลักการของ

ความถูกต้อง เที่ยงธรรม 
ความคิดบวก และความ
รับผิดชอบอย่างมืออาชีพ

 2
เราจะสร้างผลตอบแทน
ที่ดีต่อผู้ถือหุ้น และขยาย
ธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่อง

อย่างยั่งยืน

 3
เราจะสร้างคุณค่าระยะยาว

และเสริมคุณภาพชีวิต
ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ทุกฝ่ายของเรา ภายใต้การ
บริหารจัดการ

อย่างสุขุมรอบคอบ
และบรรษัทภิบาลที่ดี

 4



3บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จ�ากัด (มหาชน)

TS VO ii EP
ความรับผิดชอบ
อย่างมืออาชีพ

การพัฒนา
อย่างยั่งยืน

ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์

มีความรัก 
ผูกพัน และเป็น
เจ้าขององค์กร

ความร่วมมือ
ท�างานเป็นทีม

ความซื่อสัตย์
และยึดมั่น

ในความถูกต้อง
และเป็นธรรม

การสร้าง
คุณค่า

การมุ่งมั่นสู่
ความเป็นเลิศ

Professional 
Responsibility

Sustainable 
Development

InnovationOwnership TeamworkIntegrity Value
Creation

Excellence

มุ่งเน้นการบริหารงานโดยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
กับลูกค้าหลักอย่างต่อเนื่องสม�า่เสมอ

สร้างค่านิยมร่วมกันภายในองค์กรเพื่อให้บริษัท
มีวัฒนธรรมการท�างานที่ดี

ขยายฐานลูกค้ารับเหมางานโครงการ	กลุ่มลูกค้าโรงงาน
อุตสาหกรรม	และขยายธุรกิจไปยังลูกค้าขนาดกลาง
และขนาดย่อม	ลูกค้ากลุ่มผู้ใช้งานโดยตรงมากขึ้น

เพ่ิมการเป็นตวัแทนจ�าหน่ายสนิค้าและเพ่ิมจ�านวนผลติภัณฑ์
ในผลติภณัฑ์ระบบวิศวกรรมความปลอดภยั	ระบบท�าความเยน็

และระบบการพิมพ์ดิจิทัล	เพื่อเพิ่มทางเลือกและรองรับ
ความต้องการของลูกค้าได้ครบทุกกลุ่มมาตรฐานของสินค้า

มุ่งเน้นให้มีการติดตามดูแลลูกค้ากลุ่มงานโครงการ	ติดต่อ
ประสานงานผู้ออกแบบโครงการ	เน้นการจ�าหน่ายสินค้า
ที่บริษัทเป็นเจ้าของตราสินค้าเอง	และสินค้าที่เป็น
ตัวแทนจ�าหน่ายให้มากขึ้น

ขยายการจ�าหน่ายสินค้าไปยังกลุ่มประเทศเพื่อบ้าน	
เช่น	เมียนมา	เวียดนา	กัมพูชา	เป็นต้น

รักษาระบบการท�างานที่เป็นมาตรฐานสากล
และปรับปรุงกระบวนการท�างานอย่างต่อเนื่อง

สร้างองค์กรให้เกิดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ที่จะขับเคลื่อนบริษัทไปสู่ความส�าเร็จ	

1

3

5

7

2

4

6

8

ค่านิยมองค์กร

เป้าหมายการด�าเนินธุรกิจ
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ข้อมูลส�าคัญทางการเงิน2

หมายเหตุ : 1)	ใช้ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมในการค�านวณ

  2)	ใช้ก�าไรก่อนหักภาษีในการค�านวณ

  3)	ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี

  4)	อ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวม

ผลการด�าเนินงาน    

	 รายได้จากการขายและบริการ	 ล้านบาท	 1,366.88	 1,344.26	 1,285.96

	 รายได้รวม	 ล้านบาท	 1,393.97	 1,356.02	 1,300.70

	 ต้นทุนขายและบริการ	 ล้านบาท	 948.69	 931.22	 897.55

	 ก�าไรขั้นต้น	 ล้านบาท	 418.19	 413.04	 388.41

	 ก�าไร/	(ขาดทุน)	สุทธิ	 ล้านบาท	 149.62	 134.36	 129.68

	 ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	 ล้านบาท	 147.98	 134.36	 129.64

ฐานะทางการเงิน    

	 สินทรัพย์รวม	 ล้านบาท 1,596.30	 1,548.59	 1,457.34

	 หนี้สินรวม	 ล้านบาท 274.64	 281.38	 242.66

	 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	 ล้านบาท	 1,321.66	 1,267.21	 1,214.68

อัตราส่วนทางการเงิน    

	 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	1) % 11.43	 10.83	 11.02

	 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	2) % 11.89	 11.15	 11.36

	 อัตราก�าไรขั้นต้น	 %	 30.59	 30.73	 30.20

	 อัตราก�าไรสุทธิ	1) % 10.62	 9.91	 9.97

	 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	 เท่า	 0.21	 0.22	 0.20

	 อัตราการหมุนของสินทรัพย์รวม	 เท่า	 0.89	 0.90	 0.92

ข้อมูลส�าคัญในตลาดทุน    

	 ราคาพาร์ต่อหุ้น	 บาท	 0.50	 0.50	 0.50

	 มูลค่าหุ้นตามบัญชี	 บาท/หุ้น	 2.26	 2.17	 2.08

	 เงินปันผลต่อหุ้น	3)	 บาท/หุ้น	 0.18	 0.16	 0.14

	 อัตราการจ่ายเงินปันผล	 ร้อยละ	 69.23	 69.57	 63.64

	 ก�าไร/	(ขาดทุน)	ต่อหุ้น	 บาท/หุ้น	 0.26	 0.23	 0.22

25612562 4) 2560



5บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จ�ากัด (มหาชน)

รายได้จากการขายและบริการ

สินทรัพย์รวม

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

ก�าไร/ (ขาดทุน) สุทธิ

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

1,366.88 ล้านบาท

1,596.30 ล้านบาท

11.89 %

149.62 ล้านบาท

1,321.66 ล้านบาท

11.43 %

2562

2562

2562

2562

2562

2562

2561

2561

2561

2561

2561

2561

2560

2560

2560

2560

2560

2560

1,596.30

11.89

1,548.59

11.15

1,457.34

11.36

1,366.88

1,344.26

1,285.96

149.62

1,321.66

11.43

134.36

1,267.21

10.83

129.68

1,214.68

11.02

(ใช้ก�าไรก่อนภาษีในการค�านวณ) (ใช้ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมในการค�านวณ)
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ดร. ถกล นันธิราภากร
ประธานกรรมการบริษัท

นายวิรัฐ สุขชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

	 	 	 ริษัท	หาญ	เอ็นจิเนียริ่ง	โซลูชั่นส์	จ�ากัด	(มหาชน)	ตัวย่อ

	 	 	 หลักทรัพย์	�HARN�	ด�าเนินธุรกิจจ�าหน่ายสินค้าและให้

	 	 	 บริการในระบบวิศวกรรมหลากหลายประเภท	 ได้แก่	

ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิง	 ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ	 ผลิตภัณฑ์ระบบ

ท�าความเย็น	และผลติภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดจิทิลั	โดยผลการด�าเนินงานในปี

ทีผ่่านมายังคงมผีลประกอบการทีด่	ีธรุกิจส่วนใหญ่มกีารเตบิโตของยอดขาย

และก�าไร	ท่ามกลางปัญหาสภาวะเศรษฐกิจในประเทศทียั่งชะลอตวั	เงินบาท

แข็งค่า	และปัญหาจากภาวะสงครามการค้าโลก	ความขัดแย้งของประเทศ

ต่าง	 ๆ	ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจใหม่	 ๆ	 ซึ่งส่งผลท�าให้ภาค

ธุรกิจต้องมีการปรับตัวเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง	 อย่างไรก็ตาม	คณะ

กรรมการบรษิทัและพนกังาน	ได้มุง่มัน่ในการด�าเนนิธุรกิจให้มคีวามก้าวหน้า

และเตบิโตอย่างย่ังยืน	ซึง่แสดงเป็นผลการด�าเนินงานท่ียังคงมกีารเตบิโตใน

ด้านธุรกิจ	บริษัทฯ	มีแผนในการน�าสินค้าใหม่เข้าสู่ตลาดที่ยังมีโอกาส	เช่น	

มีการจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศเวียดนามในปี	2562	เพื่อด�าเนินธุรกิจการ

พมิพ์ดิจิทัล	ซึ่งเป็นการเปิดตลาดไปสู่ต่างประเทศอย่างชัดเจน	รวมถงึมีการ

ให้บริการเพ่ิมข้ึนในแต่ละธุรกิจ	เพ่ือสร้างรายได้จากการให้บริการที่เพ่ิม

มากขึ้นทุกป	ีอีกทั้งยังมีการพัฒนาด้านบุคลากร	มีการฝึกอบรมเพื่อความรู้

มากขึ้น	และสามารถปฏิบัติหน้าที่รองรับแผนการด�าเนินงานในอนาคตของ

บริษัทฯ	 ซึ่งพวกเรามั่นใจว่า	 จะท�าให้บริษัทฯ	 สามารถเติบโตอย่างมั่นคง

ต่อเนื่องไป		

	 ส่วนการด�าเนินงานภายใต้นโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 บริษัทฯ	

ได้ให้ความส�าคัญในการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีมาอย่าง

ต่อเนื่อง	เราด�าเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่าง

เป็นธรรม	โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้	ซึง่จะเหน็ได้เป็นรปูธรรมจากการ

บ ท่ีได้รบัคะแนนการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดเีพ่ิมขึน้ในระดบัสงูสดุ	(CG	Score	5	

ดาว)	อีกทั้งบริษัทฯ	ยังได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกภาคีเครือข่ายต่อต้าน

การทุจริตคอร์รัปชั่น	มีการจัดท�าคู่มือ	ออกนโยบายและประกาศเจตนารมย์

ให้แก่พนักงาน	คู่ค้า	 และสาธารณชน	 จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ	แจ้ง

เบาะแส	ฝึกอบรม	ตลอดจนสร้างแนวทางปฏิบัต	ิเพื่อแสดงให้เห็นถึงความ

มุ่งมัน่ในการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่	โดยมุ่งหวงัให้ธุรกิจสามารถเตบิโต

ได้อย่างยั่งยืนและได้รับความเชื่อมั่นจากพนักงาน	คู่ค้า	ตลอดจนนักลงทุน

ทั่วไป

	 ในนามของคณะกรรมการบริษัท	 ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้น	 ลูกค้า	คู่ค้า

พันธมติรทางธุรกิจ	ตลอดจนคณะกรรมการ	ผูบ้รหิารและพนกังานทกุท่าน	ที่

ได้ให้การสนับสนนุบรษิทัฯ	ด้วยดเีสมอมา	และขอให้ค�ามัน่ว่าคณะกรรมการ

บริษัท	 ผู้บริหารและพนักงานของเรา	 จะร่วมมือ	 มุ่งมั่นพัฒนาบริษัทฯ	 ให้

เตบิโตอย่างย่ังยืนภายใต้หลกัการก�ากับดแูลกิจการท่ีดี	เพือ่ให้เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย	 และก่อให้เกิดผลดีต่อภาพรวมทาง

เศรษฐกิจและสังคมต่อไป														

สารจากคณะกรรมการบริษัท3



7บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จ�ากัด (มหาชน)

ดร. ถกล นันธิราภากร

กรรมการอิสระ	(ไม่เป็นผู้บริหาร)	
ประธานกรรมการบริษัท	
และประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ	74	ปี

•	 สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	(ณ	วันที่่่่	31	ธ.ค.	2562)	 -	ไม่มี	-
•	 วันที่่่่ได้รับการแต่งตั้ง    5	กันยายน	2555
	 (บริษัทฯ	เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	ปี	2557	ท�าให้ด�ารงต�าแหน่งต่อเนื่องมา)
•	 คุณวุฒิการศึกษา
	 •	 ปรญิญาเอก	Col.	of	BAd./Accounting,	MIS,	Economics,	University	of	Arkansas,	

USA.
	 •	 ปริญญาโท	Col.	of	BAd./MBA,	University	of	Louisiana,	Monroe,	USA.
	 •	 ปรญิญาตร	ีBusiness	Administration/BS	(Finance),	West	Liberty	State	University,	

West	Virginia
	 •	 ประกาศนียบัตรชั้นสูง	(การเงินการธนาคาร)	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
•	 ประวัติการฝึกอบรม
 หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	 1.	 หลักสูตร	Role	of	the	Chairman	Program	(RCP)	รุ่น	43/2018
	 2.	 หลักสูตร	Anti-Corruption	the	Practical	Guide	(ACPG)	รุ่น	36/2017
	 3.	 หลักสูตร	Chairman	Forum	(R-CF)	รุ่น	1/2016
	 4.	 หลักสูตร	Directors	Certification	Program	(DCP)	รุ่น	228/2016
	 5.	 หลักสูตร	Ethical	Leadership	Program	(ELP)	รุ่น	3/2016
	 6.	 หลักสูตร	Audit	Committee	Program	(ACP)	รุ่น	8/2005
	 7.	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่น	8/2004
 หลักสูตรอื่น ๆ
	 1.	 หลักสูตร	Internal	Audit�s	Challenge	in	Value	Adding
•	 ประสบการณ์การท�างานในช่วงระยะเวลา	5	ปี
 ทางธุรกิจ

•	 2562	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	และกรรมการตรวจสอบ,	บมจ.ยูไนเต็ด	เปเปอร์
•	 2558	-	ปัจจุบัน		 กรรมการอิสระ		ประธานกรรมการบริษัท	และประธาน
		 	 กรรมการตรวจสอบ,	บมจ.หาญ	เอ็นจิเนียริ่ง	โซลูชั่นส์
•	 2545	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ,	
		 	 บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง
•	 2555	-	2558		 กรรมการอิสระ	และประธานกรรมการตรวจสอบ,	
		 	 บมจ.หาญ	เอ็นจิเนียริ่ง	โซลูชั่นส์
•	 2555	-	2558	 คณบด	ีคณะบัญชี,	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
•	 2548	-	2554	 รองอธิการบด	ีฝ่ายบริหารธุรกิจ,	มหาวิทยาลัยหอการค้า

•	 ต�าแหน่งที่ส�าคัญอื่น	ๆ	ในปัจจุบัน 
	 1.	 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	(2)	
  •	 บริษัท	ราชธานีลิสซิ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)
  •	 บริษัท	ยูไนเต็ด	เปเปอร	์จ�ากัด	(มหาชน)
	 2.	 บริษัทจ�ากัด	 -	ไม่มี	-
	 3.	 องค์กรหรือหน่วยงานอื่น	ๆ	 -	ไม่มี	-
	 4.	 รัฐวิสาหกิจ	 -	ไม่มี	-
•	 การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการอื่น	 -	ไม่มี	-
•	 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	 -	ไม่มี	-
•	 ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ	10	ปี	ย้อนหลัง	 -	ไม่มี	-
•	 การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน	พนักงาน	ลูกจ้าง	หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ -	ไม่มี	-
 เงินเดือนประจ�า 
•	 การเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	เช่น	ผู้สอบบัญชีที่ปรึกษาทางกฎหมาย	 -	ไม่มี	-
•	 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยส�าคัญอันอาจมีผลท�าให้ไม่สามารถ	 -	ไม่มี	-
 ท�าหน้าที่ได้อย่างอิสระ

คณะกรรมการบริษัท4

นางสาววรนุช สุไพบูลย์พิพัฒน์

กรรมการอิสระ	(ไม่เป็นผู้บริหาร)	
กรรมการตรวจสอบ	และประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน	
อายุ	56	ปี

•	 สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	(ณ	วันที่่่	่31	ธ.ค.	2562)	 -	ไม่มี	-

•	 วันที่่่่ได้รับการแต่งตั้ง    5	กันยายน	2555

	 (บริษัทฯ	เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย	์ปี	2557	ท�าให้ด�ารงต�าแหน่งต่อเนื่องมา)

•	 คุณวุฒิการศึกษา

	 •	 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต		Middle	Tennessee	State	University,	USA.

	 •	 เศรษฐศาสตรบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	 ประวัติการฝึกอบรม

 หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

	 1.	 หลักสูตร	Board	Nomination	&	Compensation	Program	(BNCP)	รุ่น	8/2019

	 2.	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่น	278/2019

	 3.	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่น	SET/2012

 หลักสูตรอื่น ๆ

	 1.	 หลักสูตร	Executive	Development	Program	(Thai	Listed	Companies	

	 	 Association)	รุ่นที	่10

•	 ประสบการณ์การท�างานในช่วงระยะเวลา	5	ปี

•	 2561	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	และประธานกรรมการ

		 	 สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน,	บมจ.หาญ	เอ็นจิเนียริ่ง	

		 	 โซลูชั่นส์

•	 2555	-	2561	 กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ,	บมจ.หาญ	

		 	 เอ็นจิเนียริ่ง	โซลูชั่นส์

•	 2530	-	2561	 First	Senior	Vice	President,	บมจ.ทิสโก้	ไฟแนลเชียลกรุ๊ป

•	 ต�าแหน่งที่ส�าคัญอื่น	ๆ	ในปัจจุบัน 

	 1.	 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	 -	ไม่มี	-

	 2.	 บริษัทจ�ากัด	 -	ไม่มี	-

	 3.	 องค์กรหรือหน่วยงานอื่น	ๆ	 -	ไม่มี	-

	 4.	 รัฐวิสาหกิจ	 -	ไม่มี	-

•	 การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการอื่น	 -	ไม่มี	-

•	 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	 -	ไม่มี	-

•	 ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ	10	ปี	ย้อนหลัง	 -	ไม่มี	-

•	 การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน	พนักงาน	ลูกจ้าง	หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ -	ไม่มี	-

 เงินเดือนประจ�า 

•	 การเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	เช่น	ผู้สอบบัญชีที่ปรึกษาทางกฎหมาย	 -	ไม่มี	-

•	 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยส�าคัญอันอาจมีผลท�าให้ไม่สามารถ	 -	ไม่มี	-

 ท�าหน้าที่ได้อย่างอิสระ
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ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ

กรรมการอิสระ	(ไม่เป็นผู้บริหาร)	
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ	53	ปี

•	 สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	(ณ	วันที่่่่	31	ธ.ค.	2562)	 -	ไม่มี	-
•	 วันที่่่่ได้รับการแต่งตั้ง    1	พฤศจิกายน	2559
•	 คุณวุฒิการศึกษา
	 •	 วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต	(Electronic	Engineering)	The	University	of	Tokyo
	 	 ประเทศญี่ปุ่น
	 •	 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต	 (Information	 and	Computer	 Sciences)	 Toyohashi	

University	of	Technology	ประเทศญี่ปุ่น
	 •	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(ไฟฟ้าสื่อสาร)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ประวัติการฝึกอบรม
 หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	 1.	 หลักสูตร	IT	Governance	&	Cyber	Resilience	Program	(ITG)	11/2019	
	 2.	 หลักสูตร	How	to	Develop	a	Risk	Management	Plan	(HRP)	รุ่น	12/2017
	 3.	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่น	195/2014
	 4.	 หลักสูตร	Finance	for	Non-Finance	Directors	(FND)	รุ่น	20/2005
•	 ประสบการณ์การท�างานในช่วงระยะเวลา	5	ปี

•	 2562	-	2562	 กรรมการอิสระ	 และประธานคณะกรรมการก�ากับความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารไอซีบีซี	 (ไทย)	
จ�ากัด	(มหาชน)

•	 2561	-	2562		 ผูอ้�านวยการโครงการ	CU	Transformation,	จฬุลงกรณ์มหาวิทยาลยั
•	 2559	-	2562		 กรรมการอิสระ	และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง,	บมจ.หาญ	

เอ็นจิเนียรึง	โซลูชั่นสั่
•	 2557	-	2562		 กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	และประธานกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง,	บมจ.เอทีพี่	30
•	 2559	-	2560		 ที่ปรึกษาอธิการบดี,	จุฬลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 2555	-	2560	 กรรมการ,	บจก.บลูฟินิกซ์อินโนเวชั่น
•	 2557	-	2560	 ผู้อ�านวยการโครงการร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์
		 	 กับภาคอุตสาหกรรม,	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 2557	-	2557	 รองกรรมการผู้จัดการ	สายงานกลยุทธ์องค์กร,	บมจ.ซิมโฟนี่
		 	 คอมมูนิเคชั่น
•	 2555	-	2557	 ผู้ช่วยอธิการบดี	(ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและยุทธศาสตร์),	
		 	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 2550	-	2554	 ผู้อ�านวยการ		สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม,	
		 	 สนง.คณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง	กจิการโทรทัศน์และกิจการ
		 	 โทรคมนาคมแห่งชาติ
•	 2547	-	2550	 ผู้อ�านวยการสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร,	ผู้อ�านวยการ
		 	 สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์,	เลขานุการคณะกรรมการบริหาร,	
		 	 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง,	บมจ.ทีทีแอนด์ที
•	 2547	-	2550	 กรรมการผู้จัดการ,	บจก.ทีทีแอนด์ที	ซับสไครเบอร์	เซอร์วิสเซส
•	 2547	-	2550	 กรรมการ,	บจก.ทริปเปิล	ที	โกลบอลเน็ท
•	 2538	-	2547		 ผู้อ�านวยการฝ่ายวางแผนวิสาหกิจ,	ผู้อ�านวยการฝ่ายเทคโนโลยี
		 	 สารสนเทศ,	บมจ.ทีทีแอนด์ที
•	 2538	-	2542		 ผูช่้วยผูอ้�านวยการฝ่ายบรกิารและเทคโนโลยีใหม่การวางแผนองค์กร,	
		 	 บมจ.ทีทีแอนด์ที
•	 2537	-	2538	 เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรม	ส�านักงานอุตสาหกรรม	
		 	 สถานเอกอัครราชทูตไทยประจ�ากรุงโตเกียว	ประเทศญี่ปุ่น

•	 ต�าแหน่งที่ส�าคัญอื่น	ๆ	ในปัจจุบัน 
	 1.	 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	(2)	
  •	 บริษัท	เอทีพ	ี30	จ�ากัด	(มหาชน)
  •	 ธนาคารไอซ์บีซ	ี(ไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)
	 2.	 บริษัทจ�ากัด	 -	ไม่มี	-
	 3.	 องค์กรหรือหน่วยงานอื่น	ๆ	(1)	
  •	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 4.	 รัฐวิสาหกิจ	 -	ไม่มี	-
•	 การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการอื่น	 -	ไม่มี	-
•	 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	 -	ไม่มี	-
•	 ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ	10	ปี	ย้อนหลัง	 -	ไม่มี	-
•	 การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน	พนักงาน	ลูกจ้าง	หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ -	ไม่มี	-
 เงินเดือนประจ�า 
•	 การเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	เช่น	ผู้สอบบัญชีที่ปรึกษาทางกฎหมาย	 -	ไม่มี	-
•	 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยส�าคัญอันอาจมีผลท�าให้ไม่สามารถ	 -	ไม่มี	-
 ท�าหน้าที่ได้อย่างอิสระ

(ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	:	1	มกราคม	2563)

ดร. โสตถิธร มัลลิกะมาส

กรรมการอิสระ	(ไม่เป็นผู้บริหาร)	
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ	57	ปี

•	 สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	(ณ	วันที่่่่	31	ธ.ค.	2562)	 -	ไม่มี	-

•	 วันที่่่่ได้รับการแต่งตั้ง    5	กันยายน	2555

	 (บริษัทฯ	เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	ปี	2557	ท�าให้ด�ารงต�าแหน่งต่อเนื่องมา)

•	 คุณวุฒิการศึกษา

	 •	 เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต	University	of	Wisconsin,	USA.

	 •	 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต	University	of	Wisconsin,	USA.

	 •	 เศรษฐศาสตรบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	 ประวัติการฝึกอบรม

 หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

	 1.	 หลักสูตร	Board	Nomination	&	Compensation	Program	(BNCP)	รุ่น	8/2019

	 2.	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่น	278/2019

	 3.	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่น	102/2013

 หลักสูตรอื่น ๆ

	 1.	 หลักสูตร	Internal	Audit�s	Challenge	in	Value	Adding

•	 ประสบการณ์การท�างานในช่วงระยะเวลา	5	ปี

•	 2561	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	และกรรมการสรรหาและ	 	

พิจารณาค่าตอบแทน,	บมจ.หาญ	เอ็นจิเนียริ่ง	โซลูชั่นส์

•	 2555	-	ปัจจุบัน	 ประธานหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต	สาขาเศรษฐศาสตร์,	

		 	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	 2555	-	2561	 กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ,	

		 	 บมจ.หาญ	เอ็นจิเนียริ่ง	โซลูชั่นส์

•	 2549	-	2552	 คณบดี	คณะเศรษฐศาสตร์,	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	 2546	-	2549	 รองคณบด	ีคณะเศรษฐศาสตร์,	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	 2542	-	2546	 ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์	คณะเศรษฐศาสตร์,	

		 	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	 2535	-	2541	 ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยภัทร,	บลจ.ภัทรธนกิจ

•	 2537	-	2538	 ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการเงินการคลัง,	สภาผู้แทนราษฎร

•	 ต�าแหน่งที่ส�าคัญอื่น	ๆ	ในปัจจุบัน 

	 1.	 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	 -	ไม่มี	-

	 2.	 บริษัทจ�ากัด	 -	ไม่มี	-

	 3.	 องค์กรหรือหน่วยงานอื่น	ๆ	(1)	

  •	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 4.	 รัฐวิสาหกิจ	 -	ไม่มี	-

•	 การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการอื่น	 -	ไม่มี	-

•	 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	 -	ไม่มี	-

•	 ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ	10	ปี	ย้อนหลัง	 -	ไม่มี	-

•	 การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน	พนักงาน	ลูกจ้าง	หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ -	ไม่มี	-

 เงินเดือนประจ�า 

•	 การเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	เช่น	ผู้สอบบัญชีที่ปรึกษาทางกฎหมาย	 -	ไม่มี	-

•	 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยส�าคัญอันอาจมีผลท�าให้ไม่สามารถ	 -	ไม่มี	-

 ท�าหน้าที่ได้อย่างอิสระ
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นายวิรัฐ สุขชัย นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร

กรรมการ	(เป็นผู้บริหาร)	ประธานกรรมการบริหาร	
กรรมการบริหารความเสี่ยง	
และกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท	
อายุ	54	ปี

กรรมการ	(เป็นผู้บริหาร)	กรรมการบริหาร	
กรรมการบริหารความเสี่ยง	
และกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท	
อายุ	52	ปี

•	 สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	(ณ	วันที่่่่	31	ธ.ค.	2562) 88,583,559	หุ้น	(15.16%)

•	 วันที่่่่ได้รับการแต่งตั้ง  5	กันยายน	2555

	 (บรษิทัฯ	เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์	ปี	2557	ท�าให้ด�ารงต�าแหน่งต่อเนือ่งมา)

•	 คุณวุฒิการศึกษา

	 •	 บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต	(E-MBA)	สถาบนับณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์	(นด้ิา)

	 •	บริหารธุรกิจบัณฑิต	(การขายและการตลาด)	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

•	 ประวัติการฝึกอบรม

 หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

	 1.	หลักสูตร	How	to	Develop	a	Risk	Management	(HRP)	รุ่น	12/2017

	 2.	หลักสูตร	Successful	Formulation	&	Execution	of	Strategy	(SFE)	

	 	 รุ่น	24/2015

	 3.	หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่น	204/2015

	 4.	หลักสูตร	Role	of	the	Chairman	Program	(RCP)	รุ่น	36/2015

	 5.	หลักสูตร	Anti-Corruption	for	Executive	Program	(ACEP)	รุ่น	14/2015

	 6.	หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่น	SET/2012

 หลักสูตรอื่น ๆ

	 •	 หลักสูตร	ผู้บริหารระดับสูง	(วตท.)	รุ่นที่	29	

	 •	 หลักสูตร	ISO	9001:2015	Understanding	and	Implementation

	 •	 หลักสูตร	12	คุณภาพผู้น�าสู่การเปลี่ยนแปลงยุคดิจิตอลและ	AEC

	 •	 หลักสูตร	การบริหารความเสี่ยงขององค์กร

	 •	 หลักสูตร	4	สุดยอดไอเดียเชิงกลยุทธ์

	 •	 หลักสูตร	Finance	for	Non-finance	Executive

	 •	 หลักสูตร	marketing	3.0	:	Human	Spirit	Marketing

	 •	 หลักสูตร	Vice	Excellence

	 •	 หลักสูตร	Root	Cause	Analysis	&	Corrective	Actions

	 •	 หลักสตูร	การเสรมิสร้างและต่อยอดทางวชิาการ	Refreshment	Program	4th

	 •	 เสวนาเจาะลึก	เรื่อง	แนวทางการท�าธุรกิจรับเหมาติดตั้งและธุรกิจจ�าหน่าย

	 	 สินค้าให้ประสบความส�าเร็จ

	 •	 หลกัสตูร	Fire	Research,	Education,	Performance	Codes	&	Investigation

	 •	 หลักสูตร	�HYGOOD�	SAPPHIRE	FIRE	SUPPRESSION	SYSTEM

	 •	 หลักสูตร	TQM	:	การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร

	 •	 หลักสูตร	การตรวจสอบระบบความปลอดภัยด้านอัคคีภัยของอาคาร

•	 ประสบการณ์การท�างานในช่วงระยะเวลา	5	ปี

•	 2559	-	ปัจจุบัน	 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	และกรรมการผู้จัดการ	 :	 ธุรกิจ

ระบบดับเพลิง	ปรับอากาศ	และสุขาภิบาล,	บมจ.หาญ	

		 	 เอ็นจิเนียริ่ง	โซลูชั่นส์

•	 2555	-	2559	 กรรมการผู้จัดการ,	บมจ.หาญ	เอ็นจิเนียริ่ง	โซลูชั่นส์

•	 2544	-	2555	 ผู้จัดการทั่วไป,	บจก.ไฟร์วิคเตอร์

•	 ต�าแหน่งที่ส�าคัญอื่น	ๆ	ในปัจจุบัน	

	 1.	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		 -	ไม่มี	-

	 2.	บริษัทจ�ากัด	 	 	 -	ไม่มี	-

	 3.	องค์กรหรือหน่วยงานอื่น	ๆ	 	 -	ไม่มี	-

	 4.	รัฐวิสาหกิจ	 	 	 -	ไม่มี	-

•	 การมีส่วนได้เสียในบริษัทฯ	 	 -	ไม่มี	-

•	 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	 -	ไม่มี	-

•	 ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ	10	ปี	ย้อนหลัง	 -	ไม่มี	-

•	 สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	(ณ	วันที่่่่	31	ธ.ค.	2562)	 21,573,106	หุ้น	(3.69%)

•	 วันที่่่่ได้รับการแต่งตั้ง  1	พฤศจิกายน	2559

•	 คุณวุฒิการศึกษา

	 •	บริหารธุรกิจบัณฑิต	(การจัดการทั่วไป)		มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

•	 ประวัติการฝึกอบรม

 หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

	 1.	หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่น	211/2015

	 2.	หลักสูตร	Successful	Formulation	&	Execution	of	Strategy	(SFE)	

	 	 รุ่น	24/2015

	 3.	หลักสูตร	Financial	Statements	for	Directors	(FSD)	รุ่น	28/2015

	 4.	หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่น	116/2015

 หลักสูตรอื่น ๆ

	 •	 หลักสูตร	Chief	Transformation	Officer	(CTO)

	 •	 หลกัสตูร	P01	การบรหิารความรบัผดิชอบต่อสงัคมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน

	 •	 หลักสูตร	S01	การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์

	 •	 หลักสูตร	S02	การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานและผู้มีส่วนได้เสีย

	 •	 หลักสูตร	S03	การพัฒนากิจกรรมเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

	 •	 ISO	9001:2015	Understanding	and	Implementation

	 •	 หลักสูตร	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างาน

	 •	 หลักสูตร	การพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์

	 •	 หลักสูตร	การตลาด	การขาย	และการบริการ

	 •	 หลักสูตร	Leadership	Skill

	 •	 หลักสูตร	Internal	Quality	Audit

	 •	 หลักสูตร	After	Sales	Service	Strategy

	 •	 หลักสูตร	การประยุกต์ใช้	KPIs	กับ	ISO	9001:2000

	 •	 หลักสูตร	CRM	-	Strategy	&	Technology

•	 ประสบการณ์การท�างานในช่วงระยะเวลา	5	ปี

•	 2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมการผู้จัดการ	:	ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล,	

		 	 บมจ.หาญ	เอ็นจิเนียริ่ง	โซลูชั่นส์

•	 2558	-	2559	 กรรมการผู้จัดการ,	บจก.คิว	ทู	เอส

•	 2557	-	2559	 กรรมการ,	บจก.ชิลแมทช์

•	 2553	-	2558	 กรรมการและผู้จัดการทั่วไป,	บจก.คิว	ทู	เอส

•	 2545	-	2553	 ผู้จัดการขาย,	บจก.คิว	ทู	เอส

•	 2544	-	2545	 ผู้จัดการขายแผนกเครื่องพิมพ์บรรจุภัณฑ์,	

		 	 บจก.หาญเอ็นยิเนียริ่ง

•	 ต�าแหน่งที่ส�าคัญอื่น	ๆ	ในปัจจุบัน 

	 1.	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	 -	ไม่มี	-

	 2.	บริษัทจ�ากัด	 	 	 -	ไม่มี	-

	 3.	องค์กรหรือหน่วยงานอื่น	ๆ	 	 -	ไม่มี	-

	 4.	รัฐวิสาหกิจ	 	 	 -	ไม่มี	-

•	 การมีส่วนได้เสียในบริษัทฯ	 	 -	ไม่มี	-

•	 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	 -	ไม่มี	-

•	 ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ	10	ปี	ย้อนหลัง	 -	ไม่มี	-
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•	 สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	(ณ	วันที่่่่	31	ธ.ค.	2562)	 72,319,130	หุ้น	(12.37%)

•	 วันที่่่่ได้รับการแต่งตั้ง  28	เมษายน	2560

•	 คุณวุฒิการศึกษา

	 •	Doctoral	Philosophy	of	Mechanical	Engineering,	Minor	in	Management,	

	 	 Massachusetts	Institute	of	Technology,	Cambridge,	USA

	 •	Master	of	Science	in	Mechanical	Engineering,	Massachusetts	

Institute	of	Technology,	Cambridge,	USA

	 •	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(เกียรตินิยม	อันดับ	1)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	 ประวัติการฝึกอบรม

 หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

	 1.	หลักสูตร	How	to	Develop	a	Risk	Management	Plan	(HRP)	รุ่น	8/2015

	 2.	หลักสูตร	Successful	Formulation	&	Execution	of	Strategy	(SFE)	

	 	 รุ่น	23/2015

	 3.	หลักสูตร	Family	Business	Sustainability	(FBS)	รุ่น	1/2014

	 4.	หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่น	173/2013

 หลักสูตรอื่น ๆ

	 •	 หลักสูตร	ทิศทางการขับเคลื่อนธุรกิจตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

	 •	 หลกัสตูร	ทศิทางและแนวโน้มของเทคโนโลยีส�าคัญสู	่Digital	Transformation

	 •	 หลกัสตูร	P01	การบริหารความรับผดิชอบต่อสงัคมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน

	 •	 หลักสูตร	S01	การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์

	 •	 หลักสูตร	S02	การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานและผู้มีส่วนได้เสีย

	 •	 หลักสูตร	S03	การพัฒนากิจกรรมเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

	 •	 หลักสูตร	S04	การวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน

	 •	 หลักสูตร	S05	การประเมินผลและการจัดการข้อมูลด้านความรับผิดชอบ

	 	 ต่อสังคม

	 •	 หลักสูตร	S06	การจัดท�ารายงานแห่งความยั่งยืน

•	 ประสบการณ์การท�างานในช่วงระยะเวลา	5	ปี

•	 2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	และกรรมการบริหาร,	บมจ.หาญ	เอ็นจิเนียริ่ง	

		 	 โซลูชั่นส์

•	 2550	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ,	บจก.หาญเอ็นยิเนียริ่ง

•	 2544	-	2557	 ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร,	Siam	General	

		 	 Aviation	Company	Limited	(SGA)

•	 2542	-	2544	 กรรมการและผูจ้ดัการทัว่ไป,	Siam	Land	Flying	Company	

		 	 Limited

•	 2541	-	2543		 Business	Analyst,		ธนาคารไทยพาณิชย์	จ�ากัด	(มหาชน)

•	 2540	-	2541	 ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป,	Thai	Air	Cargo	Co.,	Ltd.

•	 ต�าแหน่งที่ส�าคัญอื่น	ๆ	ในปัจจุบัน

	 1.	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	 -	ไม่มี	-

	 2.	บริษัทจ�ากัด	(1)	

	 	 •		บริษัท	หาญเอ็นยิเนียริ่ง	จ�ากัด

	 3.	องค์กรหรือหน่วยงานอื่น	ๆ	 	 -	ไม่มี	-

	 4.	รัฐวิสาหกิจ	 	 	 -	ไม่มี	-

•	 การมีส่วนได้เสียในบริษัทฯ	  -	ไม่มี	-
•	 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน 

	 น้องชาย	นางสิริมา	เอี่ยมสกุลรัตน์

•	 ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ	10	ปี	ย้อนหลัง -	ไม่มี	-

ดร. เจน ชาญณรงค์ นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์

กรรมการ	(ไม่เป็นผู้บริหาร)	
กรรมการบริหาร	
และกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท
อายุ	53	ปี

กรรมการ	(ไม่เป็นผู้บริหาร)	
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
และกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท	
อายุ	57	ปี

•	 สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	(ณ	วันที่่่่	31	ธ.ค.	2562)	 84,234,151	หุ้น	(14.41%)

•	 วันที่่่่ได้รับการแต่งตั้ง  5	กันยายน	2555

	 (บรษิทัฯ	เข้าจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์	ปี	2557	ท�าให้ด�ารงต�าแหน่งต่อเนือ่งมา)

•	 คุณวุฒิการศึกษา

	 •	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	MBA,	Stanford,	USA.

	 •	 เศรษฐศาสตรบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	 ประวัติการฝึกอบรม

 หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

	 1.	หลักสูตร	Board	Nomination	&	Compensation	Program	(BNCP)	

	 	 รุ่น	5/2018

	 2.	หลักสูตร	Successful	Formulation	&	Execution	of	Strategy	(SFE)	

	 	 รุ่น	24/2015

	 3.	หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่น	211/2015

	 4.	หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)		รุ่น	SET/2012

 หลักสูตรอื่น ๆ

	 •	 หลกัสตูร	P01	การบรหิารความรบัผดิชอบต่อสงัคมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน

	 •	 หลักสูตร	S01	การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์

	 •	 หลักสูตร	S02	การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานและผู้มีส่วนได้เสีย

	 •	 หลักสูตร	S03	การพัฒนากิจกรรมเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

	 •	 หลักสูตร	S04	การวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน

	 •	 หลักสูตร	S05	การประเมินผลและการจัดการข้อมูลด้านความรับผิดชอบ

	 	 ต่อสังคม

	 •	 หลักสูตร	S06	การจัดท�ารายงานแห่งความยั่งยืน

	 •	 หลกัสตูร	ความท้าทายของผูต้รวจสอบภายในต่อการสร้างมลูค่าเพ่ิมในภาวะ

	 	 เศรษฐกิจปัจจุบัน

•	 ประสบการณ์การท�างานในช่วงระยะเวลา	5	ปี

•	 2561	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน,	

		 	 บมจ.หาญ	เอ็นจิเนียริ่ง	โซลูชั่นส์	

•	 2532	-	ปัจจุบัน	 กรรมการบริหาร,	บจก.หาญเอ็นยิเนียริ่ง

•	 2559	-	2561		 กรรมการ	และประธานกรรมการบริหาร,	

		 	 บมจ.หาญ	เอ็นจิเนียริ่ง	โซลูชั่นส์	

•	 2555	-	2559	 กรรมการบริหาร,	บมจ.หาญ	เอ็นจิเนียริ่ง	โซลูชั่นส์

•	 2544	-	2555		 กรรมการบริหาร,	บจก.ไฟร์วิคเตอร์

•	 2545	-	2559	 กรรมการบริหาร,	บจก.คิว	ทู	เอส

•	 2532	-	2559	 กรรมการบริหาร,	บจก.ชิลแมทช์

•	 ต�าแหน่งที่ส�าคัญอื่น	ๆ	ในปัจจุบัน

	 1.	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	 -	ไม่มี	-

	 2.	บริษัทจ�ากัด	(1)	

	 	 •		บริษัท	หาญเอ็นยิเนียริ่ง	จ�ากัด

	 3.	องค์กรหรือหน่วยงานอื่น	ๆ	 	 -	ไม่มี	-

	 4.	รัฐวิสาหกิจ	 	 	 -	ไม่มี	-

•	 การมีส่วนได้เสียในบริษัทฯ	  -	ไม่มี	-

•	 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน 

	 พี่สาว	ดร.เจน	ชาญณรงค์

•	 ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ	10	ปี	ย้อนหลัง -	ไม่มี	-
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นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย

กรรมการ	(ไม่เป็นผู้บริหาร)
อายุ	79	ปี

กรรมการ	(ไม่เป็นผู้บริหาร)	
และกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท
อายุ	65	ปี

•	 สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	(ณ	วันที่่่่	31	ธ.ค.	2562)	 4,230,325	หุ้น	(0.72%)

•	 วันที่่่่ได้รับการแต่งตั้ง  5	กันยายน	2555

	 (บรษิทัฯ	เข้าจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์	ปี	2557	ท�าให้ด�ารงต�าแหน่งต่อเนือ่งมา)

•	 คุณวุฒิการศึกษา

	 •	 วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต	(สาขาไฟฟ้า)	มหาวิทยาลัย	Illinois	Institute	of	

Technology,	U.S.A.

	 •	 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต	(สาขาไฟฟ้า)	มหาวิทยาลัย	University	of	Illinois,	

USA.

•	 ประวัติการฝึกอบรม

 หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

	 1.	หลักสูตร	Anti-Corruption	for	Executive	Program	(ACEP)	รุ่น	14/2015

	 2.	หลักสูตร	Role	of	the	Chairman	Program	(RCP)	รุ่น	36/2015

	 3.	หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่น	42/2005

 หลักสูตรอื่น ๆ

	 •	 หลักสูตร	การบริหารระบบคุณภาพ	ISO	9001	:	2000

	 •	 หลักสูตร	Self	-Improvement	(7-Habits)

	 •	 หลักสูตร	สรุปประเด็นกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่	2551

	 •	 หลักสูตร	การตรวจสอบและการควบคุมภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

	 	 ขององค์กร

	 •	 หลักสูตร	การบัญชี	แบบ	�ลีน�

	 •	 หลักสูตร	EVA	ส�าหรับผู้บริหาร

	 •	 หลักสูตร	การประยุกต์ใช้	the	Balance	Scorecard	&	KPIs

•	 ประสบการณ์การท�างานในช่วงระยะเวลา	5	ปี

•	 2558	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ,	บมจ.หาญ	เอ็นจิเนียริ่ง	โซลูชั่นส์

•	 2542	-	2560	 กรรมการ,	บจก.หาญเอ็นยิเนียริ่ง

•	 2545	-	2559	 กรรมการ,	บจก.คิว	ทู	เอส

•	 2542	-	2559	 กรรมการ,	บจก.ชิลแมทช์

•	 2555	-	2558	 ประธานกรรมการ,	บมจ.หาญ	เอ็นจิเนียริ่งโซลูชั่นส์

•	 2544	-	2555	 กรรมการบริหาร,	บจก.ไฟร์วิคเตอร์

•	 2541	-	2554	 กรรมการผู้จัดการ,	บริษัทในเครือ	บจก.หาญเอ็นยิเนียริ่ง

•	 2535	-	2540	 กรรมการผู้จัดการ,	บมจ.อุตสาหกรรมพรมไทย

•	 2528	-	2534	 กรรมการและผู้จัดการทั่วไป	บมจ.คาร์เปทอินเตอร์

		 	 แนชั่นแนล

•	 ต�าแหน่งที่ส�าคัญอื่น	ๆ	ในปัจจุบัน

	 1.	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	 -	ไม่มี	-

	 2.	บริษัทจ�ากัด	 	 	 -	ไม่มี	-

	 3.	องค์กรหรือหน่วยงานอื่น	ๆ	 	 -	ไม่มี	-

	 4.	รัฐวิสาหกิจ	 	 	 -	ไม่มี	-

•	 การมีส่วนได้เสียในบริษัทฯ	 	 -	ไม่มี	-

•	 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	 -	ไม่มี	-

•	 ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ	10	ปี	ย้อนหลัง	 -	ไม่มี	-

•	 สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	(ณ	วันที่่่่	31	ธ.ค.	2562)	 8,081,986	หุ้น	(1.38%)

•	 วันที่่่่ได้รับการแต่งตั้ง  5	กันยายน	2555

	 (บรษิทัฯ	เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์	ปี	2557	ท�าให้ด�ารงต�าแหน่งต่อเนือ่งมา)

•	 คุณวุฒิการศึกษา

	 •	 บรหิารธุรกิจบณัฑิต	(บญัช)ี	มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั

•	 ประวัติการฝึกอบรม

 หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

	 1.	หลักสูตร	Financial	Statements	for	Directors	(FSD)	รุ่น	28/2015

	 2.	หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่น	205/2015

	 3.	หลักสูตร	Anti-Corruption	for	Executive	Program	(ACEP)	รุ่น	14/2015

	 4.	หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่น	SET/2012

 หลักสูตรอื่น ๆ

	 •	 หลักสูตร	12	คุณภาพผู้น�าสู่การเปลี่ยนแปลงยุคดิจิตอลและ	AEC

	 •	 หลักสูตร	การบริหารความเสี่ยงขององค์กร

	 •	 หลักสูตร	4	สุดยอดไอเดียเชิงกลยุทธ์

	 •	 หลักสูตร	Finance	for	Non-finance	Executive

	 •	 หลักสูตร	The	habits	of	Highly	Effective	Working	Person

	 •	 หลักสูตร	Marketing	3.0	Human	Spirit	Marketing

	 •	 หลักสูตร	เจาะประเด็นปัญหาการหักภาษีเงินเดือนค่าจ้างสวัสดิการ

	 •	 หลักสูตรผ่านมาตรฐานบัญชีใหม่ที่กระทบธุรกิจ

	 •	 หลักสูตร	เทคนิคการใช้ข้อมูลบัญชีและการเงินส�าหรับผู้บริหาร

•	 ประสบการณ์การท�างานในช่วงระยะเวลา	5	ปี

•	 2561	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ,	บมจ.นูทริกซ์

•	 2561	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ,	บมจ.หาญ	เอ็นจิเนียริ่ง	โซลูชั่นส์

•	 2555	-	2561	 กรรมการ	และกรรมการบริหาร,	บมจ.หาญ	เอ็นจิเนียริ่ง	

		 	 โซลูชั่นส์

•	 2555	-	2560	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	:	ด้านปฏิบัติการ,	

		 	 บมจ.หาญ	เอ็นจิเนียริ่ง	โซลูชั่นส์

•	 2550	-	2559	 กรรมการ	และกรรมการบริหาร,	บจก.ชิลแมทช์

•	 2550	-	2559	 กรรมการ	และกรรมการบริหาร	บจก.คิว	ทู	เอส

•	 2552	-	2558	 กรรมการ,	บจก.โปรมาร์ค

•	 2550	-	2555	 ผู้อ�านวยการสายงานการเงิน,	บจก.ไฟร์วิคเตอร์

•	 2547	-	2555	 ผู้จัดการทั่วไป	สายการเงินและบริหารทั่วไป,	บจก.หาญ

		 	 เอ็นยิเนียริ่ง

•	 2542	-	2547		 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน,	บจก.หาญเอ็นยิเนียริ่ง

•	 ต�าแหน่งที่ส�าคัญอื่น	ๆ	ในปัจจุบัน 

	 1.	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	(1)	

	 	 •		บริษัท	นูทริกซ์	จ�ากัด	(มหาชน)

	 2.	บริษัทจ�ากัด	 	 	 -	ไม่มี	-

	 3.	องค์กรหรือหน่วยงานอื่น	ๆ	 	 -	ไม่มี	-

	 4.	รัฐวิสาหกิจ	 	 	 -	ไม่มี	-

•	 การมีส่วนได้เสียในบริษัทฯ	  -	ไม่มี	-

•	 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน -	ไม่มี	-

•	 ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ	10	ปี	ย้อนหลัง -	ไม่มี	-
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01 นายวิรัฐ สุขชัย 

	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	และกรรมการผู้จัดการ	:	

	 ธุรกิจระบบดับเพลิง	ปรับอากาศ	และสุขาภิบาล

02 นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร

	 กรรมการผู้จัดการ	:	ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล

03 นายวิศิษฏ์ วชิรลาภไพฑูรย์

	 ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

04 นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์

	 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	และเลขานุการบริษัท

05 นายรัตนพันธ์ มุขหริวัฒนานนท์

	 ผู้อ�านวยการสายงานขาย	:	

	 ธุรกิจระบบดับเพลิง	ปรับอากาศ	และสุขาภิบาล

ผู้บริหารและเลขานุการบริษัท5

0206 050708 01 09 100403

06 นายประชา พร้อมพรชัย

	 ผู้อ�านวยการสายงานขายงานโครงการ	:	

	 ธุรกิจระบบดับเพลิง	ปรับอากาศ	และสุขาภิบาล

07 นายสุชาติ สุวัฒโนดม

	 ผู้อ�านวยการสายงานขายปิโตรเคมี	:	

	 ธุรกิจระบบดับเพลิง	ปรับอากาศ	และสุขาภิบาล

08 นายสุกิจ ลิติกรณ์

	 ผู้อ�านวยการสายงานสนับสนุนวิศวกรรม	:	

	 ธุรกิจระบบท�าความเย็น

09 นายวิฑูรย์ ทามี

	 ผู้อ�านวยการสายงานขาย	:	

	 ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล

10 นายพงษ์สวัสดิ์ เพ่งเล็งผล

	 ผู้อ�านวยการสายงานขายสินค้าพิเศษ	:	

	 ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล
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ข้อมูลทั่วไป6

ชื่อบริษัท	 บริษัท	หาญ	เอ็นจิเนียริ่ง	โซลูชั่นส์	จ�ากัด	(มหาชน)

ชื่อบริษัท	 HARN	ENGINEERING	SOLUTIONS	PUBLIC	COMPANY	LIMITED

ชื่อย่อ	 HARN

เลขทะเบียนบริษัท	 0107557000217

ตลาดหลักทรัพย์	 mai

กลุ่มอุตสาหกรรม	 บริการ

วันที่เริ่มต้นซื้อขาย	 13	พฤศจิกายน	2557

ราคาพาร์	 0.50	บาท

ทุนจดทะเบียน	 292,250,000	บาท	(หุ้นสามัญ	584,500,000	หุ้น)	

ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว	 292,250,000	บาท	(หุ้นสามัญ	584,500,000	หุ้น)	

ลักษณะการประกอบธุรกิจ	 ประกอบธุรกิจน�าเข้า	และจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ในระบบดับเพลิง	ปรับอากาศและสุขาภิบาล	ระบบท�า

	 ความเย็น	และระบบการพิมพ์ดิจิทัล	รวมทั้งให้ค�าปรึกษาและออกแบบระบบในโครงการต่าง	ๆ	และการ

	 ให้บริการโซลูชั่นด้านวิศวกรรมครบวงจร		

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 เลขที	่19/20-22	ซอยศูนย์วิจัย	ถนนพระราม	9	แขวงบางกะปิ	เขตห้วยขวาง	กรุงเทพมหานคร	10310

	 โทรศัพท์	(02)	203-0868,	โทรสาร		(02)	203-0245

ที่ตั้งคลังสินค้าศูนย์วิจัย	 เลขที	่503/1,	509	ซอยศูนย์วิจัย	4	แขวงบางกะปิ	เขตห้วยขวาง	กรุงเทพมหานคร	10310		

	 โทรศัพท์	(02)	719-7285,	(02)	716-9070,	โทรสาร	(02)	318-8624

ที่ตั้งคลังสินค้ามอเตอร์เวย์	 เลขที	่6,	8	ซอยมอเตอร์เวย์	9	แขวงทับช้าง	เขตสะพานสูง	กรุงเทพมหานคร	10240

	 โทรศัพท์	(081)	914-2236,	(085)	480-2420

เว็บไซต์บริษัท	 www.harn.co.th

เลขานุการบริษัท	 นางวรินกาญจน์	ธีระอัมรานนท์	โทรศัพท์	(02)	203-0868,	E-mail	:	varinkan.t@harn.co.th

นักลงทุนสัมพันธ์	 นายวิรัฐ	สุขชัย	โทรศัพท์	(02)	203-0868,	E-mail	:	wirat.s@harn.co.th

ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน	 นายวิศิษฏ์	วชิรลาภไพฑูรย	์โทรศัพท	์	(02)	203-0868,	E-mail	:	wisit.w@harn.co.th	

บัญชีและการเงิน  

ผู้ควบคุมดูแลการท�าบัญชี		 นางสาวอนัญญา	โปรยเงิน	โทรศัพท	์(02)	203-0868,	E-mail	:	ananya.p@harn.co.th

ข้อมูลบริษัทย่อย	 Harn	Vietnam	Co.,	Ltd.	68	Nguyen	Hue,	Ben	Nghe	Ward,	District	1,	Ho	Chi	Minh	City,	Vietnam.

ชื่อ สถานที่ตั้งของบุคคลอ้างอิงอื่น ๆ  
นายทะเบียนหลักทรัพย์	 บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย	์(ประเทศไทย)	จ�ากัด

	 เลขที	่93	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงดินแดง	เขตดินแดง	กรุงเทพมหานคร	10400

	 โทรศัพท์	(02)	009-9000,	โทรสาร	(02)	009-9991,	เว็บไซต์	http://www.set.or.th/tsd

ผู้สอบบัญชี	 บริษัท	สอบบัญชีธรรมนิติ	จ�ากัด

	 178	อาคารธรรมนิติ	ชั้น	6-7	ซอยเพิ่มทรัพย	์(ประชาชื่น	20)	ถนนประชาชื่น	แขวงบางซื่อ	เขตบางซื่อ	

	 กรุงเทพมหานคร	10800

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

ข้อมูลส�าคัญอื่น ที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน
-	ไม่มี	-

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมของบริษัทฯ	 ได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	 (แบบ	56-1)	 ของบริษัทฯ	ที่ได้แสดงไว้ในเว็บไซต์

ของส�านักงาน	ก.ล.ต.	ที่	www.sec.or.th	หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่	www.set.or.th	หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ที่		www.harn.co.th
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ7

1  ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ
	 ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ	แบ่งออกเป็น	4	ผลิตภัณฑ์	ได้แก่	

 1.1 ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิง และงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง

	 ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงเป็นอุปกรณ์ในระบบอาคารโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กและใหญ่	 รวมทั้งโรงผลิตไฟฟ้า	 และโรงงาน

อตุสาหกรรมปิโตรเคม	ีส�าหรบัการป้องกัน	เตอืนภัย	และเพือ่ควบคมุเพลงิและควนัไฟ	ผลิตภณัฑ์ระบบดบัเพลงิทีบ่รษิทัฯ	จดัจ�าหน่ายประกอบด้วย

วาล์วและข้อต่อ	 ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้งในระบบป้องกันอัคคีภัย	 โดยวาล์วช่วยในการเปิดหรือปิดน�้าของระบบดับเพลิงท่ีติดตั้งอยู่กับท่อน�้า

ของระบบดังกล่าว	เช่น	วาล์วควบคุมการไหลของน�้าในระบบ	วาล์วเปิดปิดน�้าเมื่อต้องการซ่อมบ�ารุงรักษาระบบ	วาล์วป้องกันน�้าย้อนไหลกลับ	

เป็นต้น	ส�าหรับอุปกรณ์ดบัเพลงิ	เป็นอปุกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบหรอือปุกรณ์ร่วมท่ีใช้งานคูกั่บอปุกรณ์หลกัในระบบดบัเพลงิ	เพือ่ให้ระบบดบัเพลงิ

ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์	และรวมถึงอุปกรณ์ต่าง	ๆ 	ที่ช่วยในการป้องกันเพลิงไหม	้เช่น	ตู้สายฉีดน�า้ดับเพลิง	สายฉีดน�า้ดับเพลิง	ถังดับเพลิง	และ

ระบบสปริงเกอร์	(หัวกระจายน�้าดับเพลิง)	เป็นต้น	

	 นอกจากนี้บริษัทฯ	ให้ค�าปรึกษา	ออกแบบ	และติดตั้งระบบดับเพลิงต่าง	ๆ	โดยบริษัทฯ	มีทีมงานวิศวกรที่เชี่ยวชาญติดต่อประสานงาน

กบัลกูค้า	แนะน�าสนิค้าทีจ่�าหน่าย	รวมถงึการออกแบบ	และน�าเสนอสนิค้า	และบรกิารให้แก่ลกูค้าตามมาตรฐานดบัเพลงิสากล	รวมถงึทดสอบ

ระบบหลังการติดตั้งแล้ว	

 1.2 ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ และระบบสุขาภิบาล

	 ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ	เป็นอุปกรณ์ร่วมท่ีประกอบรวมกับระบบปรับอากาศหลักในอาคารขนาดใหญ่ท่ีใช้ระบบปรับอากาศด้วย

น�้าเย็นส�าหรับการปรับท้ังอุณหภูมิ	 เเละคุณภาพอากาศให้อยู่ในอุณหภูมิ	 และคุณภาพที่เหมาะสม	 ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ระบบสุขาภิบาลเป็น

อุปกรณ์ในระบบอาคารได้แก	่ ระบบประปา	ระบบท่อระบายน�้าทิ้ง	และระบบท่อระบายอากาศ	 เป็นต้น	บริษัทฯ	จัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็น

ลูกค้าแจ้งความต้องการ
ลูกค้าแจ้งความต้องการในการรับสินค้า

และบริการ

ออกแบบและเลือกใช้อุปกรณ์
ออกแบบและเลือกใช้อุปกรณ์ในระบบ

อบรมและบริการหลังการขาย
อบรมให้ความรู้แก่ลูกค้า	และบริการตรวจเช็ค

สภาพอุปกรณ์ตามก�าหนดเวลา

ลูกค้าแจ้งความต้องการ
ลูกค้าแจ้งความต้องการในการรับสินค้า

และบริการ

ติดตั้งและควบคุมงาน
ติดตั้งและควบคุมงานโดยทีมวิศวกร

ผู้เชี่ยวชาญ

ออกแบบระบบดับเพลิง
ออกแบบระบบดับเพลิง	พร้อมอุปกรณ์

ในระบบดับเพลิงครบวงจร

อบรมและบริการหลังการขาย
อบรมให้ความรู้แก่ลูกค้า	และบริการตรวจเช็ค

สภาพอุปกรณ์และระบบดับเพลิง	ตามก�าหนดเวลา



15บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จ�ากัด (มหาชน)

	 ผลติภณัฑ์ระบบท�าความเย็นเป็นอปุกรณ์ในระบบห้องเย็นหรอืระบบขนส่งสนิค้าเพือ่ท�าการแช่แขง็หรอืลดอณุหภูมขิองสนิค้าซึง่ต้องการ

การควบคุมอุณหภูมิที่คงที่	โดยทั่วไประบบท�าความเย็นสามารถลดอุณหภูมิได้ตั้งแต	่-30oC	ถึง	+25oC	บริษัทฯ	จัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบ

ท�าความเย็นอย่างครบวงจร	 รายละเอียดปรากฎตามแผนภาพวงจรระบบท�าความเย็น	ซึ่งประกอบด้วย	คอยล์ร้อน	 (Condenser)	คอยล์เย็น	

(Evaporator)	อุปกรณ์ควบคุมการละลายน�้าแข็งอัตโนมัติ	 (DOD)	เป็นต้น	และในระบบท�าความเย็นยังมีวาล์วซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ส�าคัญ	ที่ช่วย

ในการเปิดหรือปิดของเหลวและความดันของระบบท�าความเย็น		นอกจากนี้บริษัทฯ	ได้ออกแบบและผลิตชุดคอนเดนซิ่ง	(Condensing	Units)	

โดยการประกอบรวมอปุกรณ์และหลกัการระบบท�าความเย็นต่าง	ๆ 	เป็นหน่วยผลติภัณฑ์หน่ึง	ซึง่สามารถใช้ตดิตัง้ระบบห้องเย็นหรอืระบบขนส่ง

สินค้าได้ทันที

 1.4 ผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัล

•	 ผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัลกลุ่มเครื่องพิมพ์วันท่ีผลิต/หมดอายุ	ล็อตนัมเบอร์	ประกอบด้วย	เครื่องพิมพ์ข้อความบน

	 บรรจุภัณฑ์เครื่องป้อนชิ้นงาน	อุปกรณ์การพิมพ	์และวัสดุสิ้นเปลืองประเภทต่าง	ๆ 	เป็นต้น	เครื่องพิมพ์ที่บริษัทจัดจ�าหน่ายเป็น

เครือ่งพิมพ์ท่ีใช้เพ่ือการพิมพ์รหสั	(Coding)	ได้แก่	วนัทีผ่ลติ	วนัหมดอายุและข้อความต่างบนบรรจภัุณฑ์	อาทเิช่น	ลอ็ตนมัเบอร์	

เป็นต้น	และยังสามารถพิมพ์ภาพกราฟิก	Barcode,	 2D	Datamatrix,	QR	Code	พิมพ์เลขรหัสชิงโชคได้ด้วย	พื้นผิวท่ีพิมพ์

	 ได้มีดังน้ี	 บรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นขวดพลาสติก	ขวดแก้ว	 กระป๋องโลหะ	อลูมิเนียม	กล่องกระดาษ	กระดาษผิวมัน	 ซองพลาสติก	

	 ฟอยล์อลมูเินียม	ถ้วยพลาสตกิและอืน่	ๆ 		ด้วยเทคโนโลยหีลายชนดิ	เช่น	ชนดิเลเซอร์ไม่ใช้หมกึ	ชนดิพิมพ์ด้วยหมกึโดยไม่สมัผสั

	 พื้นผิว	ชนิดพิมพ์ผ่านริบบอนหมึก	ชนิดตลับหมึก	เป็นต้น	

อุปกรณ์ในระบบควบคุมระบบปรับอากาศ	และระบบสุขาภิบาล	ได้แก่	วาล์ว	ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการเปิดหรือปิดน�้าเย็นและควบคุมอัตรา

การไหลของน�า้ให้คงท่ีเพ่ือทีจ่ะท�าให้เครือ่งปรบัอากาศท�างานได้อย่างเตม็ประสทิธิภาพ	และระบบสขุาภิบาลทีต่ดิตัง้อยู่กบัท่อของระบบดงักล่าว		

นอกจากนี้	ในระบบสุขาภิบาล	และปรับอากาศ	ยังมีอุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ร่วมที่ส�าคัญ	ได้แก่	ท่อทองแดง	ข้อต่อ	อุปกรณ์

วัดอุณหภูมิและแรงดันของน�า้ในระบบ	และสวิตช์แจ้งการไหลของน�้าในระบบ	(Flow	Switch)	เป็นต้น

 1.3 ผลิตภัณฑ์ระบบท�าความเย็น 

ลูกค้าแจ้งความต้องการ
ลูกค้าแจ้งความต้องการในการรับสินค้า

และบริการ

ออกแบบและเลือกใช้อุปกรณ์
ออกแบบและเลือกใช้อุปกรณ์ในระบบ

อบรมและบริการหลังการขาย
อบรมให้ความรู้แก่ลูกค้า	และบริการตรวจเช็ค

สภาพอุปกรณ์ตามก�าหนดเวลา

ลูกค้าแจ้งความต้องการ
ลูกค้าแจ้งความต้องการในการรับสินค้า

และบริการ

ออกแบบและพัฒนาโซลูชั่น
วิเคราะห์และพัฒนาโซลูชั่นให้เหมาะกับประเภทงาน

อบรมและบริการหลังการขาย
อบรมการใช้งานเคร่ืองพิมพ์และบริการหลังการขาย
โดยทีมผู้เชี่ยวชาญภายใต้ระบบคุณภาพ	ISO	9001	:	2015	

ติดตั้ง
ติดตั้งระบบเครื่องพิมพ์ดิจิทัล
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•	 ผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัลกลุ่มเครื่องพิมพ์	 3	มิติ	 จัดจ�าหน่าย	และให้บริการพิมพ์	 ส�าหรับสร้างชิ้นงานจากไฟล์ดิจิทัล	

ส�าหรับอุตสาหกรรมการแพทย์ในยุค	4.0	คือ	การให้บริการปรับเปลี่ยนไฟล์จากเครื่องสแกนชนิด	MRI/CT	Scan	เป็นไฟล์	3D	

PDF	วตัถุประสงค์เพ่ือแสดงเป็นภาพคณุภาพสงู	บ่งชีบ้รเิวณทีป่กต	ิหรอืผดิปกตไิด้ชดัเจน	และยงัรวมถึงการพิมพ์โมเดลอวัยวะ

จากไฟล	์MRI/CT	Scan	ซึ่งจะสนับสนุนการวิเคราะห์	การวิจัยและพัฒนาทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	

•	 ผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัลกลุ่มเครื่องพิมพ์ลาเบลสติกเกอร์ระบบ	Digital	 UV	 Inkjet	 จัดจ�าหน่ายเครื่องพิมพ์ลาเบล

	 สตกิเกอร์ระบบ	UV	Digital	Inkjet	ซ่ึงสามารถพิมพ์ลาเบลสตกิเกอร์ด้วยเทคโนโลยีดจิทิลั	คณุภาพสงู	คมชดัสวยงาม	สีสนัสดใส	

ที่ความเร็วสูง	และช่วยลดต้นทุนให้กับโรงงานผู้ผลิตลาเบลสติกเกอร	์

•	 การให้บริการหลังการขายสินค้าทุกกลุ่มที่จ�าหน่ายครอบคลุมรวมถึงการให้ค�าปรึกษาแนะน�าการเลือกสเปคให้ตรงตาม

	 ความต้องการ	การติดตั้งเครื่อง	การฝึกอบรม	การบริการ	และการบ�ารุงรักษาเครื่อง	การรับประกัน	เป็นต้น

2  การรับประกันสินค้า
	 บรษิทัฯ	รบัประกันความเสยีหายหรอืช�ารดุของสนิค้า	ตามเงือ่นไขการรบัประกันสนิค้าทีบ่รษิทัฯ	จ�าหน่ายหรอืตดิตัง้ให้แก่ลกูค้าเป็นระยะ

เวลา	1	ปี	หรือ	 6	 เดือน	ส�าหรับสินค้าประเภทเครื่อง	และอะไหล่ตามล�าดับ	ซึ่งสินค้าของบริษัทฯ	 ได้รับการรับประกันมาจากผู้ผลิตสินค้าอีก

ทอดหนึ่งเป็นระยะเวลาอย่างน้อย	1	ปี	และ	6	เดือนเช่นกัน

	 ส�าหรับงานโครงการ	ภายหลังติดตั้งงานแล้วเสร็จ	บริษัทฯ	มีการรับประกันผลงานหลังติดตั้ง	โดยรับประกันสินค้าที่จ�าหน่ายตามเงื่อนไข

การรับประกันเป็นเวลา	1	ปี		ซึ่งผู้ผลิตสินค้ามีการรับประกันสินค้าที่จ�าหน่ายให้แก่บริษัทฯ	อย่างน้อย	1	ปี	เช่นเดียวกัน

3  คลังสินค้าและการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า
	 บริษัทฯ	มีคลังสินค้ารวม	3	แห่ง	โดย	

1.	 คลังสินค้าหลัก	 ตั้งอยู่เลขท่ี	 503/1	 และ	 509	 ถนนพระราม	 9	 ซอย	 13	 แขวงบางกะปิ	 เขตห้วยขวาง	 กรุงเทพฯ	 พ้ืนที่เช่ารวม

	 2,482	ตารางเมตร	ซึ่งเช่าจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ	เพื่อใช้เป็นพื้นที่เก็บผลิตภัณฑ์วาล์ว	และผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิง	ระบบ

ปรับอากาศ	ระบบสขุาภิบาลและผลติภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจทัิล		รวมทัง้ใช้เป็นพ้ืนท่ีการประกอบชิน้ส่วนอปุกรณ์ต่าง	ๆ	ตามค�าสัง่ซือ้	

2.	 คลังสินค้าแห่งที่	2	ตั้งอยู่ที่	38/43	หมู่	4	ถนนล�าลูกกา	ต�าบลล�าลูกกา	อ�าเภอล�าลูกกา	จังหวัดปทุมธานี	พื้นที่รวม	80	ตารางเมตร	

ซึ่งเช่ากับบุคคลภายนอกที่ให้บริการคลังสินค้าและไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ	 เพื่อใช้เป็นพื้นที่เก็บสารเคมีอันตรายที่สั่งซื้อจาก

ผู้ผลิต	และรอการจัดส่งให้แก่ลูกค้า	หรือน�าไปใช้ในงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิงให้แก่ลูกค้า

3.	 คลงัสนิค้าแห่งท่ี	3	ตัง้อยูท่ี่	6,	8	ซอยมอเตอร์เวย์	9	แขวงทบัช้าง	เขตสะพานสูง	กรงุเทพมหานคร	10240	พืน้ท่ีรวม	1,875	ตารางเมตร

	 ซึง่เช่ากับบคุคลภายนอกท่ีให้บรกิารคลงัสนิค้าและไม่มคีวามเก่ียวข้องกับบรษิทัฯ	เพ่ือใช้เป็นพ้ืนท่ีเกบ็ผลติภัณฑ์วาล์ว	และผลติภัณฑ์

ระบบท�าความเย็น

	 บริษัทฯ	 จัดส่งสินค้าจากคลังสินค้าให้แก่ลูกค้า	 (ค่าจัดส่งรวมอยู่ในราคาสินค้าแล้ว)	 โดยใช้รถบรรทุกขนส่งของบริษัทฯ	 และรถบรรทุก

ขนาดต่าง	ๆ	ที่บริษัทฯ	ได้ว่าจ้างผู้ประกอบการขนส่งจากภายนอกที่ไม่มีความเกี่ยวข้องใด	ๆ	กับบริษัทฯ	ซึ่งผ่านการคัดเลือกและขึ้นทะเบียน

ผู้ขาย	(Approved	Vendor	List,	AVL)	กับบริษัทฯ	จ�านวน	13	ราย	นอกจากนี	้บริษัทฯ	ได้ท�าประกันภัยสินค้าที่เก็บในคลังสินค้าเพื่อคุ้มครอง

อุบตัเิหตทุีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างการเก็บสนิค้าหรอืการปฏิบตังิานโดยคุม้ครองภัยต่าง	ๆ	 เช่น	 ไฟไหม้	 ฟ้าผ่า	แผ่นดนิไหว	ลมพายุ	น�า้ท่วม	 รวม

ถึงอุบัติเหตุต่าง	 ๆ	ที่เกิดขึ้นในคลังสินค้าท่ีส่งผลให้ทรัพย์สินเสียหาย	ซึ่งปัจจุบันการประกันภัยครอบคลุมมูลค่าทรัพย์สินในส�านักงานใหญ่

และสินค้าในคลังสินค้า	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	25621	รวมทั้งบริษัทฯ	มีการท�าประกันภัยสินค้าที่ขนส่งในประเทศส�าหรับค�าสั่งซื้อที่มีมูลค่าสูง

เพือ่คุม้ครองความเสยีหาย	หรอืความสญูเสยีของสนิค้าจากอุบตัิเหต	ุการยกขนสินค้าขึน้ไปยงัพาหนะทีใ่ช้ขนสง่	และคุม้ครองตลอดระยะเวลา

ที่สินค้าน้ันอยู่บนพาหนะท่ีใช้ขนส่ง	 โดยมีบริษัทฯ	 เป็นผู้รับผลประโยชน์แต่เพียงผู้เดียว	และตั้งแต่ปี	 2555	 -	ปัจจุบัน	บริษัทฯ	ยังไม่มีประวัติ

การเคลมประกันภัยสินค้าที่เกิดจากเหตุการณ์ร้ายแรงยกเว้นอุบัติเหตุที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายสินค้าในคลังสินค้า	ซึ่งความเสียหายแต่ละครั้ง

ไม่เกิน	10,000	บาท

1	 บริษัทก�าหนดทุนประกันภัยในแต่ละปี	โดยพิจารณาจากมูลค่าทรัพย์สินตามงบการเงินงวดล่าสุดก่อนที่จะมีการท�าประกันภัยนั้น	ๆ
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4  กระบวนการรับสินค้าเข้าเก็บในคลังสินค้าและการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า
 4.1 กระบวนการขั้นตอนการรับสินค้าจากผู้ผลิตสินค้า

1.	 เมื่อพนักงานคลังสินค้าได้รับใบตรวจรับสินค้าจากฝ่ายจัดซื้อ	จะจัดเตรียมบาร์โค้ดสินค้า	สถานที่จัดวางสินค้า		

2.	 เมือ่มกีารส่งสนิค้ามาทีค่ลงัสนิค้า	พนกังานคลงัสนิค้าจะตรวจรบัสนิค้าตามรายละเอยีดท่ีได้รบัแจ้งจากแผนกจดัซือ้	ตดิบาร์โค้ด

	 ที่สินค้า	จัดท�าใบแจ้งรับสินค้า	

3.	 พนักงานคลังสินค้าซ่ึงท�าหน้าท่ีจัดเก็บสินค้า	 จะตรวจสอบประเภท	 สภาพสินค้า	 จ�านวน	 และบาร์โค้ดกับใบแจ้งรับสินค้า

	 ว่าถูกต้องครบถ้วนตรงกัน	จากนั้นน�าสินค้าเข้าเก็บในคลังสินค้า	 จัดเรียงสินค้าท่ีรับเข้าก่อนไว้ด้านนอกและสินค้าที่รับเข้า

	 ทีหลังจัดเรียงไว้ด้านใน	 เพื่อความสะดวกในการเบิกจ่ายต่อไป	และบันทึกสต็อก	 สินค้า	พร้อมท้ังส่งรายละเอียดให้แก่ฝ่าย

	 อื่น	ๆ		ที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่	ฝ่ายจัดซื้อ	และฝ่ายบัญชี

4.	 ในกรณีที่ตรวจรับไม่ตรงตามการสั่งซื้อหรือมีสินค้าช�ารุด	 เสียหาย	พนักงานคลังสินค้าจะแจ้งข้อมูลมาที่ฝ่ายจัดซื้อเพ่ือให้

	 ตรวจสอบ	และด�าเนินการแจ้งผู้ผลิต	และ/หรือ	บริษัทที่รับประกันภัยสินค้าต่อไป

 

 4.2 กระบวนการและขั้นตอนการเบิกสินค้าเพื่อจัดส่งให้แก่ลูกค้า

1.	 พนักงานจัดส่งบันทึกรายการจัดของ	 (Picking	 List)	 ส่งมอบให้แก่พนักงานคลังสินค้า	 เพื่อเตรียมสินค้าส่งมอบให้แก่ลูกค้า

	 รวมทัง้ท�าหน้าทีต่รวจสอบรายชือ่ลกูค้า	ปริมาณสนิค้า	สถานท่ีส่งมอบ	เพ่ือวางแผนเส้นทางการจดัส่งสนิค้า	ตดิต่อประสานงาน

	 กับฝ่ายการเงินเพื่อรับเอกสารที่ใช้ในการจัดส่งสินค้า

2.	 พนักงานจดัส่ง	จดัท�าใบควบคมุการขนส่งสนิค้า	เพ่ือบนัทกึรายการในแต่ละเส้นทางการจดัส่งให้เรยีบร้อยภายในเวลา	09.00	น.

	 ของทุกวันท�าการ	เพื่อให้ฝ่ายขายมีข้อมูลประสานงานกับลูกค้าในการแจ้งช่วงเวลาโดยประมาณที่สินค้าจะส่งถึง

3.	 ในกรณีการขนส่งสินค้าเร่งด่วน	 หรือการจองเวลาจัดส่งสินค้าล่วงหน้า	 พนักงานจัดส่งจะรับใบแจ้งการจัดส่งสินค้าจาก

	 พนักงานขาย	 และท�าหน้าท่ีประสานงานกับผู้ให้บริการขนส่งตามรายชื่อที่บริษัทฯ	 ได้อนุมัติไว้	 โดยแจ้งผู้ให้บริการขนส่ง

	 ถึงก�าหนดเวลาในการเข้ารับสินค้า	ณ	คลังสินค้า	 ก�าหนดเวลาในการส่งมอบ	 และเส้นทางในการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า

	 และจัดท�าใบควบคุมการขนส่งสินค้า	

4.	 พนักงานจัดส่ง	 ส่งเอกสารที่ใช้ในการจัดส่งสินค้า	 รวมทั้งใบควบคุมการขนส่งสินค้าให้พนักงานขับรถ/พนักงานส่งของโดย

พนกังานขับรถ/พนักงานส่งของตรวจสอบประเภทผลติภัณฑ์	จ�านวนสนิค้ากับรายละเอยีดเอกสารท่ีใช้ในการจดัส่ง	และเซน็ชือ่

	 ผู้รับสินค้าในส�าเนาส่วนของคลังสินค้า	 จากนั้นน�าสินค้าออกจากพ้ืนที่เตรียมจ่ายขึ้นรถตามเส้นทางที่ได้วางแผนไว้	 และ

	 จัดส่งสินค้าตามเส้นทาง	ชี้แจงและทบทวนรายการสินค้าท่ีส่งมอบกับเอกสารที่ใช้ในการจัดส่งกับลูกค้า	และให้ลูกค้าเซ็นชื่อ

ผู้รับสินค้าในเอกสารที่ใช้ในการจัดส่ง	จากนั้นน�าเอกสารประกอบด้วยเอกสาร	อาทิ	 ต้นฉบับใบวางบิล	ส�าเนาใบก�ากับภาษ	ี

	 กลบัคนืจากลกูค้าและน�าส่งให้พนักงานจดัส่งเพ่ือท�าหน้าทีร่วบรวมเอกสารให้ฝ่ายการเงินตดิตามการช�าระเงนิตามระเบยีบปฏิบตัิ

	 ทางการเงินและบัญชีต่อไป

5  คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่จ�าหน่าย 
	 บริษัทฯ	ให้ความส�าคัญกับคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าที่จัดจ�าหน่าย	เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า	

ว่าเป็นไปตามข้อก�าหนดที่ลูกค้าได้ตกลงไว้กับบริษัทฯ	โดยสินค้าที่บริษัทฯ	จัดจ�าหน่ายส่วนใหญ่ผ่านการรับรองมาตรฐาน	UL	(Underwriters	

Laboratories)2	และ/หรอืมาตรฐาน	FM	(Factory	Mutual)3	และ/หรอืมาตรฐาน	BS	(British	Standard)4	และ/หรอืมาตรฐาน	TIS	(Thai	Industrial	

Standards)5	และ/หรือมาตรฐาน	EN	(European	Standard)	และ/หรือมาตรฐาน	Vds6	ส�าหรับสินค้าว่าจ้างผลิตภายใต้แบรนด์ของบริษัทฯ

จะผลิตภายใต้มาตรฐาน	BS	หรือ	ASTM	International	รวมทั้งระบบงานทุกระบบของบริษัทผ่านการรับรองมาตรฐาน	ISO	9001	:	2015

2	 Underwriters	Laboratories	(UL)	มาตรฐานความปลอดภัย	โดย	Underwriters�	Laboratories	Inc.	(UL)	ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหาผลก�าไรใน

	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	เป็นผู้ด�าเนินการทดสอบผลิตภัณฑ	์จัดท�ามาตรฐานด้านความปลอดภัย	และให้การรับรองความปลอดภัยของสินค้า	
3		 Factory	Mutual	(FM)	หน่วยงานที่ท�าการทดสอบอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยของกลุ่มประกันภัยในประเทศสหรัฐอเมริกา
4			British	Standard	(BS)	มาตรฐานความปลอดภัย	โดยสถาบันมาตรฐานแห่งประเทศสหราชอาณาจักร	(The	British	Standard	Institution	หรือ	BSI)	
5			Thai	Industrial	Standards	(TIS)	มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์โดยส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของประเทศไทย	
6		 VdS	เป็นสถาบันอิสระที่ท�าการทดสอบอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย	ที่รับรองความปลอดภัย	และความน่าเชื่อถือในด้านการป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัย	

ประเทศเยอรมัน
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6  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ
	 บริษัท	หาญ	เอ็นจิเนียริ่ง	โซลูชั่นส์		จ�ากัด	(มหาชน)	เดิมชื่อ	บริษัท	ไฟร์วิคเตอร์	จ�ากัด	(มหาชน)	ซึ่งเริ่มต้นจากการเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท	

หาญ	เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด	ต่อมาภายหลัง	บ.หาญฯ	ปรับโครงสร้างการบริหารงานแบบครอบครัวสู่การบริหารงานแบบมืออาชีพ	บริษัทฯ	จึงได้

จดทะเบียนจดัตัง้ข้ึน	เมือ่วันที	่9	พฤษภาคม	2544	ในนาม	�บรษิทั	ไฟร์วคิเตอร์	จ�ากัด�	ด้วยทนุจดทะเบยีนเริม่แรก	1	ล้านบาท	โดยกลุม่นามสกุล

ชาญณรงค์7	และคุณวิรัฐ	สุขชัย	ซึ่งเป็นอดีตผู้บริหารเดิมของ	บ.หาญฯ	ในสายงานขายวาล์วและอุปกรณ์ดับเพลิง	บริษัทฯ	จัดตั้งขึ้นเพื่อด�าเนิน

ธุรกิจน�าเข้าและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์วาล์วและอุปกรณ์ระบบดับเพลิง	 วาล์วและอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ	และให้บริการติดต้ัง

ระบบดับเพลิงงานโครงการ	ต่อมาเมื่อวันที่	21	กุมภาพันธ์	2546,	24	กรกฎาคม	2549	และ10	ตุลาคม	2555	บริษัทฯ	ได้เพิ่มทุนจดทะเบียน

เป็น	3	ล้านบาท,	4	ล้านบาท	และ	65	ล้านบาทตามล�าดับ	เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด�าเนินธุรกิจ	

	 ในปี	 2546	บริษัทฯ	 ได้เร่ิมขยายกิจการ	 โดยเพิ่มสายงานขายโครงการ	ซึ่งให้บริการให้ค�าปรึกษา	ออกแบบ	และติดตั้งระบบดับเพลิง

ต่าง	 ๆ	 เช่น	 ระบบดับเพลิงด้วยน�้า	 ระบบโฟมดับเพลิง	 (Foam	 Fire	 Protection)	 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ	 และระบบสัญญาณเตือนภัย	

(Fire	Suppression	and	Alarm	Systems)	 โดยทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ	มุ่งเน้นการรับงานโครงการที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก	 เช่น	 โรงงาน

ขนาดกลาง	และโรงงานขนาดเลก็	ในปี	2548	เพ่ิมผลติภัณฑ์ระบบดบัเพลงิอตัโนมตัด้ิวยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	(CO
2
)	และ	FM2008	ในปี	2550	

บริษัทฯ	ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ	Outstanding	Distributor	Award	จาก	NIBCO	Inc.	ประเทศสหรัฐอเมริกา	และในป	ี2560	บริษัทฯ

ได้รับการรบัรองมาตรฐาน	ISO	9001	:	2015	จากสถาบนั	UKAS	(UNITED	KINGDOM	ACCREDITATION	SERVICE)	ซึง่เป็นสถาบนัท่ีให้การ

รับรองระดับโลกจากประเทศสหราชอาณาจักร	ด้วยการตรวจประเมินระบบคุณภาพ	จาก	บริษัท	เอสจีเอส	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

7	 กลุ่มนามสกุลชาญณรงค	์ประกอบด้วย	นางประยูรศร	ีชาญณรงค	์นางสิริมา	เอี่ยมสกุลรัตน์	และนายเจน	ชาญณรงค์
8	 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ	 FM	 200	 เป็นระบบดับเพลิงด้วยสารสะอาด	 ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน	UL/FM	 โดยใช้สารเคมีชนิดที่ไม่ท�าความเสียหายต่ออุปกรณ์

คอมพิวเตอร์	อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	และไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์	เหมาะส�าหรับติดตั้งในห้องส�าคัญ	เช่น	Server	Room,	Data	Center,	UPS	Room

พัฒนาการที่ส�าคัญของบริษัทฯ	ในช่วง	5	ปีที่ผ่านมา	สรุปได้ดังนี้

 •	 บริษัทฯ	ได้รับเกียรติจาก	ศ.ดร.บัณฑิต	เอื้ออาภรณ์	อธิการบดี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ในการร่วมเปิด	�ส�านักพิมพ์สามมิติ	หาญ-
จุฬาฯ�	ณ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	เมื่อวันที่	8	มกราคม	2562	ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม	ร่วมสนับสนุน
ให้คณาจารย์และนิสิตเข้าถึงเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติได้ในราคาต�่ากว่าต้นทุนในท้องตลาด

 •	 บริษัทฯ	จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท	หาญ	เวียดนาม	จ�ากัด	(�บริษัทย่อย�)	ประเทศเวียดนาม	ด้วยทุนจดทะเบียน	800,000,000	ดอง
เวียดนาม	หรือประมาณ	1,057,444	บาท	โดยบริษัทฯ	ถือหุ้นในบริษัทย่อยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	100	ของทุน

	 	 จดทะเบียน	เมื่อวันที่	30	กรกฎาคม	2562

 •	 บรษิทัฯ	ได้รับการรบัรอง	CG	Score	ว่ามีหลกัการก�ากับดแูลกิจการท่ีดสี�าหรบับรษิทัจดทะเบยีน	ประจ�าปี	2562	ทีร่ะดบั	5	ดาว	�ยอด
เยี่ยม�	เมื่อวันที่	25	ตุลาคม	2562

 •	 บริษัทฯ	จัดแถลงข่าวผลส�าเร็จโครงการ	 �3D	Med	แบบจ�าลองอวัยวะ	ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติข้ันสูงเพ่ือช่วยวินิจฉัยและ
วางแผนการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ�	เมื่อวันที่	17	ธันวาคม	2562	โดยจากจ�านวนแบบจ�าลองอวัยวะที่ท�าไป	50	ชิ้น	ตั้งแต่เดือน	
พ.ค.	2561	-	พ.ย.	2562	ได้รับผลคะแนนประเมินเฉลี่ย	4.49	จากคะแนนเต็ม	5

 •	 บริษทัฯ	ได้รบัทนุสนับสนุน	โครงการ	HARN	3DMed	:	การสร้างแบบจ�าลองอวัยวะด้วยเทคโนโลยีการพมิพ์สามมติขิัน้สงู	เพ่ือวินจิฉยั
และวางแผนการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ	จากส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาต	ิ(องค์การมหาชน)	ในรูปแบบแปลงเทคโนโลยีเป็นทุน	
เมื่อวันที่	15	พฤษภาคม	2561

 •	 บริษัทฯ	 ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	 (CAC)	 รอบไตรมาส	3/2561	
เมื่อวันที่	5	พฤศจิกายน	2561

ปี 2562

ปี 2560

ปี 2561

 •	 บรษิทัฯ	เข้าร่วมการประกาศเจตนารมย์เป็นแนวร่วมปฏบิตั	ิ(Collective	Action	Coalition	:	CAC)	ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต	เมื่อวันที่	21	มีนาคม	2560

 •	 บรษิทัฯ	ให้การสนบัสนุนงาน	International	Packaging	and	Printing	Exhibition	for	Asia	(PACKPRINT	INTERNATIONAL	2017)	
ณ	ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค	กรุงเทพฯ	เมื่อวันที	่20-23	กันยายน	2560	และได้รับใบประกาศนียบัตร	จากสมาคมการ
พิมพ์ไทย	และสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทยและบริษัท	เมสเซ	่ดุสเซลดอร์ฟ	เอเชีย

 •	 บริษัทฯ	ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมส�าหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และ
ตลาดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ	และได้รับรางวัล	�องค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม	ประจ�าปี	2560�	เมื่อวันที	่6	ตุลาคม	2560
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 •	 ท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหุ้นครัง้ที	่1/2559	เมือ่วันที	่1	พฤศจกิายน	2559	มมีตใิห้ซือ้และรบัโอนกิจการท้ังหมดของบรษิทั	ชลิแมทช์	จ�ากัด	
และบริษัทย่อย	ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด	(Entire	Business	Transfer)	และการเข้าลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้อง	ทั้งนี้	
บรษิัทฯ	ช�าระค่าโอนกจิการด้วยหุน้สามญัเพิม่ทนุของบรษิัทฯ	จ�านวน	234,500,000	หุน้	มูลค่าทีต่ราไว้หุน้ละ	0.50	บาท	โดยก�าหนด
ราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคาหุ้นละ	2.62	บาทต่อหุ้นบริษัทจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ�านวน	234,500,000	หุ้น	มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ	0.5	บาท	ให้แก่กลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัท	ชิลแมทช์	จ�ากัด	แทนการช�าระด้วยเงินสด	

 •	 วันที่	2	พฤศจิกายน	2559	บริษัทฯ	จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท	จากบริษัท	ไฟร์วิคเตอร์	จ�ากัด	(มหาชน)	เป็น	บริษัท	หาญ
	 	 เอน็จเินยีริง่	โซลชูัน่ส์	จ�ากัด	(มหาชน)	และได้เปลีย่นแปลงชือ่ย่อหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ	จาก	�FIRE�	เป็น	�HARN�	ต่อตลาดหลักทรพัย์

แห่งประเทศไทย	(มีผลตั้งแต่วันที่	7	พฤศจิกายน	2559)	เพื่อรองรับการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท	ชิลแมทช	์จ�ากัด	และ
บริษัทย่อย	ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	1/2559

 •	 บริษัทฯ	ได้เริ่มด�าเนินการขยายตลาดสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้าน	เช่น	ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา

 •	 บรษิทัฯ	มกีารจดัตัง้ฝ่ายขายโครงการปิโตรเคมคีอล	ขึน้เพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องทางการจ�าหน่ายผลติภัณฑ์ระบบป้องกันอคัคภัียเตม็รปู
แบบในเขตอุตสาหกรรมหนัก

 •	 บริษัทฯ	น�าระบบ	ERP	(Enterprise	Resource	Planning	Application)	โดยเลือกโปรแกรม	SAP	มาใช้ในการจัดการโดยเชื่อมโยง
การท�างานทุกระบบ	ลดกระบวนการท�างาน	ช่วยให้การรายงานผลทางบัญชีมีความถูกต้อง	แม่นย�า	และทันต่อเวลา	อีกทั้งสามารถ
วิเคราะห์ข้อมูลได้ฉับไวมากยิ่งขึ้น

ปี 2559

ปี 2558

 •	 บริษัทฯ	ได้การรับรองระบบมาตรฐาน	ISO	9001:2015	จาก	SGS	เมื่อวันที	่23	พฤศจิกายน	2560

 •	 บริษัทฯ	ได้รับรางวัล	Highest	Revenue	Growth	in	Asia-Pacific	2016	จากบริษัท	Domino	ผู้ผลิตเครื่องพิมพ์รายใหญ่จากประเทศ
อังกฤษ	ซึง่เป็นรางวัล	3	ปีซ้อน	ส�าหรบัธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจทัิล	และยังได้รบัสทิธ์ิเป็นผูแ้ทนจ�าหน่ายในประเทศไทย	เมยีนมาร์	และ
กัมพูชา	โดยสามารถสร้างมูลค่าธุรกิจได้เป็นอันดับที่	4	ในภูมิภาคเอเชียรองจากประเทศญี่ปุ่น	เกาหลีใต้	และไต้หวัน

 •	 บริษัทฯ	 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงส�าหรับห้องครัว	Wet	Chemical	System	ของ	Lehavot	
ประเทศอิสราเอล

 •	 บริษัทฯ	ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์คอนเดนเซอร์แบบไอระเหย	ของ	EVAPCO	ประเทศสหรัฐอเมริกา

 •	 บริษัทฯ	 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ในระบบท�าความเย็น	 และชุดคอนเดนซิ่งยูนิตของ	DANFOSS	
ประเทศเดนมาร์ก

 •	 บรษิทัได้รบัการแต่งตัง้ให้เป็นตวัแทนจ�าหน่ายผลติภัณฑ์	Balancing	and	Control	วาล์ว	ของ	OVENTROP	ประเทศสหพันธ์สาธารณรฐั
เยอรมนี	

 •	 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2557	เมื่อวันที่	19	มีนาคม	2557	ได้มีมติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก	65	ล้านบาท	เป็น	130	
ล้านบาท	โดยออกหุ้นสามัญใหม่จ�านวน	6,500,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	10	บาท	เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือ
หุ้น	ในอัตรา	1	หุ้นเดิมต่อ	1	หุ้นใหม่	ในราคามูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	10	บาท	เพื่อน�าเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ในการด�าเนินธุรกิจ	 โดยบริษัทได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนช�าระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย	์ เมื่อวันท่ี	 21	 เมษายน	
2557

 •	 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	1/2557	เมื่อวันที่	15	พฤษภาคม	2557	ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทแปรสภาพจากบริษัทจ�ากัดเป็นบริษัท
มหาชนจ�ากัด	และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก	130	ล้านบาท	เป็น	175	ล้านบาท	โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ�านวน	45,000,000	หุ้น	
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	 เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นคร้ังแรก	 (IPO)	พร้อมกับการน�าหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์	mai

 •	 บรษิทัฯ	ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจ�ากัด	โดยใช้ชือ่ว่า	�บริษทั	ไฟร์วิคเตอร์	จ�ากัด	(มหาชน)�	เมือ่วนัท่ี	22	พฤษภาคม	
2557

 •	 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	1/2557	เมื่อวันที่	19	กันยายน	2557	มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท	จาก
หุ้นละ	1	บาท	เป็นหุ้นละ	0.50	บาท	ซึ่งบริษัทจะมีจ�านวนหุ้นจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจาก	175,000,000	หุ้น	เป็น	350,000,000	หุ้น	และ
อนุมัติการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ทั้งหมดของบริษัทให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก	ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้	 เพิ่ม
ขึ้นจากจ�านวน	45,000,000	หุ้น	เป็น	90,000,000	หุ้น		โดยบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า	กระทรวงพาณิชย์	เมื่อวันที่	22	กันยายน	2557

 •	 บรษิทัฯ	เข้าเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์	เอม็	เอ	ไอ	(mai)	และเริม่ท�าการซือ้ขายโดยมหีุน้จดทะเบยีนจ�านวน	350,000,000	
หุ้น	เมื่อวันที่	13	พฤศจิกายน	2557

ปี 2557



20 	 รายงานประจ�าปี	2562

ประเภทรายได้

รายได้จากการขายและบริการ

1.	 ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิง	 644.12	 46.21	 569.59	 42.00	 579.54	 44.56

	 และงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง

3.	 ผลิตภัณฑ์ระบบท�าความเย็น	 262.00	 18.80	 320.39	 23.63	 312.51	 24.03

2.	 ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ	 81.10	 5.82	 89.33	 6.59	 86.17	 6.62	 	

	 และระบบสุขาภิบาล

4.	 ผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัล	 379.66	 27.24	 364.96	 26.91	 307.74	 23.66

รวมรายได้จากการขายและบริการ 1,366.88 98.07 1,344.26 99.13 1,285.96 98.87

รายได้อื่น 2) 27.09 1.93 11.76 0.87 14.74 1.13

รายได้รวม  1,393.97 100.00 1,356.02 100.00 1,300.70 100.00

ปี 25621) ปี 2561 ปี 2560

ล้านบาทล้านบาทล้านบาท ร้อยละร้อยละร้อยละ

หมายเหตุ : 1)	 อ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมของบริษัท	หาญ	เอ็นจิเนียริ่ง	โซลูชั่นส์	จ�ากัด	(มหาชน)	

 2)		รายได้อื่น	ประกอบด้วยก�าไรขาดทุนจากเงินลงทุนในกองทุนรวมและหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด	ดอกเบี้ยรับ	 รายได้เงินปันผล	และก�าไร

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	รวมทั้งรายได้ค่าเช่าและค่าบริการจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	เป็นต้น

โครงสร้างรายได้8

	โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ	ส�าหรับปี	2560	-	2562	มีรายละเอียดดังนี้

โครงสร้างรายได้ปี 2562

HARN
1,393.97

ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิง
และงานโครงการ

ติดตั้งระบบดับเพลิง
46.21%

ผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัล
27.24%

ผลิตภัณฑ์ระบบท�าความเย็น
18.80%

ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ
และระบบสุขาภิบาล

5.82%

รายได้อื่น 1.93%



21บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จ�ากัด (มหาชน)

การตลาดและการแข่งขัน9

1  ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มอุตสาหกรรม
	 บรษิทัฯ	ประกอบธรุกิจน�าเข้าและจ�าหน่ายผลติภัณฑ์ระบบดับเพลงิ	ผลิตภัณฑ์ระบบปรบัอากาศและสขุาภบิาล	ผลิตภัณฑ์ระบบท�าความ

เย็น	 และผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัลส�าหรับอุตสาหกรรม	 รวมทั้งให้บริการให้ค�าปรึกษา	 ออกแบบ	และติดตั้งระบบดับเพลิงให้กับงาน

โครงการต่าง	ๆ	โดยสินค้าส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมอาคาร	เช่น	ระบบดับเพลิง	ระบบปรับอากาศ	ระบบสุขาภิบาล	และระบบท�าความ

เย็น	กว่าร้อยละ	50	ของรายได้จากการขาย	จ�าหน่ายให้แก่กลุ่มลูกค้าผู้รับเหมา	ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างงานอาคาร	งานภาครัฐ	หรือ

โรงงานต่าง	ๆ 	ได้แก่	อาคารส�านักงาน	คอนโดมิเนียม	โรงพยาบาล	ห้างสรรพสินค้า	โครงการรถไฟฟ้า	โรงงานอุตสาหกรรม	และห้องเย็น	เป็นต้น	

ท�าให้การด�าเนินธุรกิจของบรษิทัฯ	มคีวามสมัพันธ์โดยตรงกับการเตบิโตของอตุสาหกรรมก่อสร้าง	ซึง่เป็นอตุสาหกรรมท่ีมกีารเตบิโตสอดคล้อง

กับการเติบโตของเศรษฐกิจ	หรือการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	(Gross	Domestic	Product	:	GDP)	แต่จะมีความผันผวน

มากกว่า	กล่าวคือ	เมื่อเศรษฐกิจเริ่มขยายตัว	การก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ต่าง	ๆ	จะขยายตัวได้มากและเร็วกว่า	แต่เมื่อเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัว	

การก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ต่าง	ๆ	จะชะลอตัวลงเร็วกว่า	และสอดคล้องกับพื้นที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างในแต่ละป	ี

เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สามของปี 2562 และแนวโน้มปี 2562-2563
	 ส�านกังานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต	ิขอแถลงตวัเลขผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ	(GDP)	ในไตรมาสทีส่ามของปี	2562

และแนวโน้มปี	2562	-	2563	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สามของ 2562
	 เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สามของปี	2562	ขยายตัวร้อยละ	2.4	ปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ	2.3	ในไตรมาสก่อนหน้า	(%YOY)	

และเมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว	เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สามของป	ี2562	ขยายตัวจากไตรมาสที่สองของปี	2562	ร้อยละ	0.1	(%QoQ	

SA)	รวม	9	เดือนแรกของปี	2562	เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ	2.5	

 ด้านการใช้จ่าย	 มีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวในเกณฑ์ดีของการบริโภคภาคเอกชน	และการเร่งตัวขึ้นของการลงทุนภาคเอกชน	

และการใช้จ่ายของรัฐบาล	 ในขณะที่ปริมาณการส่งออกสินค้าลดลง	 ตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและผลกระทบจากมาตรการกีดกัน

ทางการค้า

 การบริโภคภาคเอกชน	 ขยายตัวในเกณฑ์ดี	 ร้อยละ	4.2	ต่อเนื่องจากการขยายตัวร้อยละ	4.6	 ในไตรมาสก่อนหน้า	 โดยได้รับปัจจัย

สนับสนุนจากอัตราดอกเบี้ย	 อัตราเงินเฟ้อ	 และอัตราการว่างงานที่ยังอยู่ในระดับต�่า	 รวมทั้งการปรับตัวดีข้ึนของราคาสินค้าเกษตร	 และการ

ด�าเนินมาตรการดูแลผู้มีรายได้น้อยของภาครัฐ	การขยายตัวของการใช้จ่ายภาคครัวเรือนในไตรมาสนี้	สอดคล้องกับการขยายตัวต่อเนื่องของ

เครื่องชี้ด้านการใช้จ่ายส�าคัญ	ๆ	 โดยเฉพาะดัชนีปริมาณการใช้ไฟฟ้า	ภาคครัวเรือนดัชนีปริมาณการจ�าหน่ายน�้ามันเบนซิน	แก๊สโซฮอล์	 และ

น�า้มันดีเซล	และดัชนีปริมาณการน�าเข้า	สินค้าหมวดสิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม	ซึ่งขยายตัวร้อยละ	8.3	ร้อยละ	4.7	และร้อยละ	5.0	ตามล�าดับ	ในขณะ

ที่ยอดขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลปรับตัวลดลงร้อยละ	6.5	ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ที่ระดับ	60.8	 เทียบกับ

ระดับ	64.8	ในไตรมาสก่อนหน้า

 การใช้จ่ายเพือ่การอุปโภคของรฐับาล	ขยายตวัร้อยละ	1.8	เร่งขึน้	จากการขยายตัวร้อยละ	1.1	ในไตรมาสก่อนหน้า	อตัราการเบกิจ่าย

งบประมาณรายจ่ายรวมในไตรมาสนี้อยู่ที่ร้อยละ	21.0	(สูงกว่าอัตราเบิกจ่ายร้อยละ	20.5	ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน)

 การลงทุนรวม	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	 2.8	 เร่งขึ้น	 จากการขยายตัวร้อยละ	 1.9	 ในไตรมาสก่อนหน้า	 โดยการลงทุนภาคเอกชนขยายตัว

ร้อยละ	2.4	เร่งขึน้จากการขยายตวัร้อยละ	2.1	ในไตรมาสก่อนหน้า	เป็นผลจากการลงทุนในเครือ่งมอืเครือ่งจกัรทีข่ยายตวัร้อยละ	3.1	ในขณะที่

การลงทุนในสิ่งก่อสร้างทรงตัว	ส่วนการลงทุนภาครัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ	3.7	เร่งขึ้นจากการเพิ่มขึ้นร้อยละ	1.4	ในไตรมาสก่อนหน้า	โดยการลงทุน

ของรัฐบาลขยายตวัร้อยละ	5.6	และการลงทุนของรฐัวิสาหกิจเพ่ิมขึน้ร้อยละ	0.8	ส�าหรบัอตัราการเบกิจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทนุในไตรมาส

นี้อยู่ที่ร้อยละ	21.6	เทียบกับอัตราเบิกจ่ายร้อยละ	16.8	ในไตรมาสก่อนหน้า	และร้อยละ	19.9	ในช่วงเดียวกันของปีก่อน
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 ในด้านภาคการค้าต่างประเทศ การส่งออกสนิค้า	มมีลูค่า	63,295	ล้านดอลลาร์สหรัฐ	ทรงตวั	เทยีบกับการลดลงร้อยละ	4.2	ในไตรมาส

ก่อนหน้า	โดยปรมิาณการส่งออกลดลงร้อยละ	0.4	และราคาส่งออกเพ่ิมข้ึนร้อยละ	0.4	กลุม่สนิค้าส่งออกท่ีมูลค่าขยายตวั	เช่นน�า้ตาล	(ร้อยละ

5.1)	 ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์	 (ร้อยละ	0.3)	 รถกระบะและรถบรรทุก	 (ร้อยละ	0.5)	 รถจักรยานยนต์	 (ร้อยละ	19.5)	 เครื่องปรับอากาศ

(ร้อยละ	4.0)	และผลไม้	(ร้อยละ	41.4)	เป็นต้น	กลุ่มสินค้าส่งออกที่มูลค่าลดลง	เช่น	ข้าว	(ลดลงร้อยละ	35.1)	มันส�าปะหลัง	(ลดลงร้อยละ	

27.3)	ยางพารา	(ลดลงร้อยละ	3.9)	แผงวงจรรวมและชิ้นส่วน	(ลดลงร้อยละ	8.4)	เครื่องจักรและอุปกรณ์	(ลดลงร้อยละ	7.2)	ผลิตภัณฑ์ยาง	

(ลดลงร้อยละ	14.2)	รถยนต์นั่ง	(ลดลงร้อยละ	4.4)	ชิ้นส่วนและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	(ลดลงร้อยละ	10.6)	ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	(ลดลงร้อยละ	

29.3)	และเคมภัีณฑ์	(ลดลงร้อยละ	18.8)	เป็นต้น	การน�าเข้าสนิค้า	มมีลูค่า	55,333	ล้านดอลลาร์สหรฐั	ลดลงร้อยละ	6.8	(ปรบัตวัลดลงต่อเนือ่ง

เป็นไตรมาสที่สาม)	เทียบกับการลดลงร้อยละ	3.4	ในไตรมาสก่อนหน้า	โดยปริมาณการน�าเข้าลดลงร้อยละ	6.6	เทียบกับการลดลงร้อยละ	3.3

ในไตรมาสก่อนหน้า	ซึ่งเป็นการลดลงของปริมาณการน�าเข้าในหมวดวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางร้อยละ	3.8	สอดคล้องกับการลดลงของการ

ส่งออก	ขณะที่ราคาน�าเข้าปรับตัวลดลงร้อยละ	0.2	เทียบกับการลดลงร้อยละ	0.1	ในไตรมาสก่อนหน้า

การขยายตัวของมูลค่าการส่งออกและเศรษฐกิจของประเทศส�าคัญ

 ด้านการผลิต	การผลิตสาขาเกษตรกรรมกลับมาขยายตัว	การผลิตสาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหารขยายตัวเร่งขึ้น	การผลิตสาขา

การขนส่งและสถานทีเ่ก็บสนิค้าขยายตวัต่อเนือ่ง	ในขณะทีก่ารผลติสาขาการขายส่ง	การขายปลีก	และการซ่อมฯ	สาขาก่อสร้าง	และสาขาไฟฟ้า	

ก๊าซฯ	ชะลอตัวลงจากไตรมาสก่อนหน้า	ส่วนสาขาอุตสาหกรรมปรับตัวลดลงต่อเนื่อง

 สาขาเกษตรกรรม	การป่าไม้	และการประมงขยายตวัร้อยละ	1.5	ปรบัตวัดขีึน้จากการลดลงร้อยละ	1.3	ในไตรมาสก่อนหน้า	สอดคล้อง

กับการเพิ่มขึ้นของดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรร้อยละ	1.1	โดยผลผลิตสินค้าเกษตรส�าคัญที่เพิ่มขึ้น	ได้แก	่ยางพารา	(ร้อยละ	5.9)	มันส�าปะหลัง	

(ร้อยละ	6.9)	และปาล์มน�้ามัน	(ร้อยละ	10.8)	เป็นต้น	ส่วนผลผลิตพืชเกษตรส�าคัญที่ลดลง	เช่น	ข้าวเปลือก	(ลดลงร้อยละ	6.3)	และข้าวโพด

เลี้ยงสัตว์	(ลดลงร้อยละ	5.2)	เป็นต้น	ด้านหมวดประมงขยายตัวร้อยละ	5.1	ในขณะที่หมวดปศุสัตว์ลดลง	ร้อยละ	1.0	ดัชนีราคาสินค้าเกษตร

เพ่ิมข้ึนร้อยละ	2.4	เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ	2.1	ในไตรมาสก่อนหน้า	และเป็นการเพิ่มขึ้นเป็นไตรมาสท่ีสองติดต่อกัน	โดยเฉพาะราคา

ข้าวเปลือก	(ร้อยละ	9.9)	ราคาสุกร	(ร้อยละ	15.9)	และราคากลุ่มไม้ผล	(ร้อยละ	5.7)	เป็นต้น	การเพิ่มขึ้นของทั้งดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรและ

ดัชนีราคาสินค้าเกษตร	ส่งผลให้ดัชนีรายได้เกษตรกรโดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ	3.5

 สาขาการผลิตอุตสาหกรรม	ปรับตัวลดลง	ร้อยละ	1.5	ต่อเนื่องจากการลดลงร้อยละ	0.2	ในไตรมาสก่อนหน้า	สอดคล้องกับการลดลง

ของการส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและมาตรการกีดกันทางการค้า

 ดชันีผลผลติอตุสาหกรรม ท่ีมสีดัส่วนการส่งออกในช่วงร้อยละ 30 - 60 และดชันีผลผลติอุตสาหกรรมการผลติเพือ่การส่งออก

(สดัส่วนส่งออกมากกว่าร้อยละ 60)	ลดลงร้อยละ	5.9	และดชันีผลผลติอุตสาหกรรมกลุม่การผลติเพือ่บรโิภคภายในประเทศ (สดัส่วน

ส่งออกน้อยกว่าร้อยละ 30)	ลดลงร้อยละ	2.3	อัตราการใช้ก�าลังการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ	65.0	ลดลงจากร้อยละ	65.6	ในไตรมาส

ก่อนหน้า	และร้อยละ	68.7	ในไตรมาสเดยีวกันของปีก่อน	ดชันีผลผลติอุตสาหกรรมส�าคัญท่ีลดลง	เช่น	การผลติยานยนต์	(ลดลงร้อยละ	6.3)	

การส่งออก (%YoY) GDP (%YoY)

ประเทศ 2561 2561

ทั้งปี ทั้งปี ต�่าสุดในรอบ

			 สหรัฐฯ	 	7.8	 1.3	 -3.2	 -1.8

			 ยูโรโซน	 8.7	 -4.3	 -3.6	 -1.6

			 ญี่ปุ่น	 	5.7	 -5.7	 -6.2	 -1.3

			 จีน	 	9.9	 1.3	 -1.0	 -0.4

			 อินเดีย	 	8.5	 6.7	 -1.2	 -3.8

  

			 อินโดนีเซีย	 	6.7	 -8.2	 -8.9	 -6.9

			 เกาหลีใต้	 	5.4	 -8.5	 -8.6	 -12.2

			 ไทย	 	7.5	 -4.0	 -4.2	 0.0

			 เวียดนาม	 	13.3	 5.2	 9.0	 10.7

	 2.9	 2.7	 2.3	 2.0

	 1.9	 1.3	 1.2	 1.2

	 0.8	 0.9	 0.9	 1.3

	 6.6	 6.4	 6.2	 6.0

	 7.4	 5.8	 5.0	 -

 

	 5.2	 5.1	 5.1	 5.0

	 2.7	 1.7	 2.0	 2.0

	 4.1	 2.8	 2.3	 2.4

	 7.1	 6.8	 6.7	 7.3

12	ไตรมาส	ตั้งแต	่Q4/59

-

-

111	ไตรมาส	ตั้งแต่	Q1/35

(Q2)	ต�่าสุดในรอบ	25	ไตรมาส	

ตั้งแต่	Q2/56

9	ไตรมาส	ตั้งแต่	Q3/60

-

-

-

Q1 Q1Q2 Q2Q3 Q3

2562 2562
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การผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	(ลดลงร้อยละ	7.4)	และการผลิตผลิตภัณฑ์ยางอื่น	ๆ		(ลดลงร้อยละ	18.2)	เป็นต้น	ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม

ส�าคัญๆ ที่เพิ่มขึ้น	เช่น	การต้ม	การกลั่น	และการผสมสุรา	(ร้อยละ	36.1)	การผลิตพลาสติกและยาง	(ร้อยละ	3.8)	และการผลิตสัตว์น�า้และ

ผลิตภัณฑ์สัตว์น�้าสด	แช่เย็นหรือแช่แข็ง	(ร้อยละ	10.3)	เป็นต้น

 สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร	 ขยายตัวในเกณฑ์สูงร้อยละ	 6.6	 เร่งข้ึนจากการขยายตัวร้อยละ	 3.7	 ในไตรมาสก่อนหน้า

ตามการขยายตัวในเกณฑ์สูงของจ�านวนนักท่องเท่ียวต่างประเทศ	 โดยในไตรมาสนี้มีจ�านวน	นักท่องเที่ยวต่างประเทศ 9.7 ล้านคน

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.2	ปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ	1.4	 ในไตรมาส	ก่อนหน้า	ส่งผลให้ในไตรมาสนี้มีรายรับรวมจากการท่องเท่ียว

738.5 พนัล้านบาท เพิม่ขึน้ร้อยละ 2.5	ชะลอลง	จากการขยายตัวร้อยละ	2.9	ในไตรมาสก่อนหน้า	ประกอบด้วย	(1)	รายรบัจากนักท่องเท่ียว

ต่างประเทศ 476.7 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8	 โดยรายรับจากนักท่องเที่ยวจากประเทศส�าคัญท่ียังขยายตัวสูง	 ประกอบด้วย

จีน	อินเดีย	ญี่ปุ่น	เกาหลีใต้	และไต้หวัน	เป็นต้น	และ	(2)	รายรับจากนักท่องเที่ยวชาวไทย 261.8 พันล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.0 อัตรา

การเข้าพกัเฉลีย่อยู่ท่ีร้อยละ 64.08	ลดลงจากร้อยละ	69.83	ในไตรมาสก่อนหน้า	และลดลงจากร้อยละ	65.38	ในไตรมาสเดยีวกันของปีก่อน

 สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า	ขยายตัวร้อยละ	2.5	 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ	2.3	ในไตรมาสก่อนหน้า	ตามการขยาย

ตัวเร่งขึ้นของบริการขนส่งผู้โดยสาร	เป็นส�าคัญ	โดยบริการขนส่งทางบกและท่อล�าเลียงขยายตัวร้อยละ	4.2	เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ	3.8		

ในไตรมาสก่อนหน้า	และบริการขนส่งทางอากาศขยายตัวร้อยละ	2.5	เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ	1.2	ในไตรมาสก่อนหน้า	ในขณะที่บริการ

ขนส่งทางน�า้ลดลงร้อยละ	3.0	ส่วนบริการสนับสนุนการขนส่งและบริการไปรษณีย์ขยายตัวต่อเนื่องร้อยละ	3.9	และร้อยละ	1.6	ตามล�าดับ

 เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ	ยังอยู่ในเกณฑ์ดี	โดยอัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับต�่าที่ร้อยละ	1.1	อัตราเงินเฟ้อ	ทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ	

0.6	บัญชีเดินสะพัดเกินดุล	9.1	พันล้านดอลลาร์สหรัฐ	(2.8	แสนล้านบาท)	หรือคิดเป็นร้อยละ	6.8	ของ	GDP	เงินทุนส�ารองระหว่างประเทศ

ณ	สิ้นเดือนกันยายน	2562	อยู่ที่	220.5	พันล้านดอลลาร์สหรัฐ	และหนี้สาธารณะ	ณ	สิ้นเดือนกันยายน	2562	มีมูลค่าทั้งสิ้น	6,902	พันล้านบาท

คิดเป็นร้อยละ	40.9	ของ	GDP

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2562
	 เศรษฐกิจไทยปี	2562	คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ	2.6	โดยมูลค่าการส่งออกสินค้าจะลดลงร้อยละ	2.0	การบริโภคภาคเอกชน	และการ

ลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ	4.3	และร้อยละ	2.7	ตามล�าดับ	อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ	0.8	และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ	6.2	ของ	

GDP	

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2563
	 เศรษฐกิจไทยปี	2563	คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ	2.7	-	3.7	โดยมีแรงสนับสนุนส�าคัญ	ประกอบด้วย

(1)	 แนวโน้มการขยายตัวในเกณฑ์ที่น่าพอใจของอุปสงค์ภายในประเทศทั้งในด้านการใช้จ่ายภาคครัวเรือน	และ	การลงทุนภาครัฐและ

เอกชน	

(2)	 การปรับตัวดีขึ้นอย่างช้า	ๆ	ของการส่งออกภายใต้แนวโน้มการปรับตัวดีขึ้น	อย่างช้า	ๆ	ของเศรษฐกิจโลก	และการปรับตัวของภาค

การส่งออกต่อมาตรการกีดกันทางการค้าที่จะมีความชัดเจนมากขึ้น	

(3)	 การด�าเนินมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาครัฐ	และ	

(4)	 การปรับตัวดีขึ้นของภาคการท่องเที่ยวทั้งนี้	 คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะขยายตัวร้อยละ	2.3	การบริโภคภาคเอกชน	และการ

ลงทุน	รวมขยายตัวร้อยละ	3.7	และร้อยละ	4.8	ตามล�าดับ	อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ	0.5	-	1.5	และ	บัญชีเดินสะพัด

เกินดุลร้อยละ	5.6	ของ	GDP	

 รายละเอียดของการประมาณการเศรษฐกิจในปี 2563 ในด้านต่าง ๆ มีดังนี้

1. การใช้จ่ายเพื่ออุปโภคบริโภค (1) การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน	คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ	3.7	ชะลอลงจาก

ร้อยละ	4.3	ในป	ี2562	โดยเป็นการชะลอตัวจากฐานการขยายตัวสูงโดยเฉพาะ	ในช่วงครึ่งแรกของปี	2562	ซึ่งการบริโภคในหมวด

สินค้าคงทนประเภทรถยนต์ที่มีการขยายตัวสูง	อย่างไรก็ตาม	การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มที่จะขยายตัวในเกณฑ์ดี	โดยมีปัจจัย

สนับสนุนจากอัตราดอกเบี้ย	อัตราเงินเฟ้อ	และอัตราการว่างงานที่อยู่ในระดับต�่า	และการด�าเนินนโยบายของภาครัฐเพื่อช่วยเหลือ

	 ผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกร	และ	 (2) การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคภาครัฐบาล	คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ	2.6	 เร่งขึ้นจากร้อยละ	

2.2	 ในปี	 2562	สอดคล้องกับกรอบวงเงินงบรายจ่ายประจ�าภายใต้งบประมาณประจ�าปีงบประมาณ	2563	ที่เพ่ิมขึ้น	 ร้อยละ	3.9	

จากปีงบประมาณ	2562
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2. การลงทุนรวม	คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ	4.8	เร่งขึ้นจากร้อยละ	2.7	ในป	ี2562	โดยคาดว่า	การลงทุนภาครัฐจะขยายตัวร้อยละ	

6.5	เร่งขึ้นจากร้อยละ	2.3	ในปี	2562	สอดคล้องกับกรอบวงเงินงบรายจ่าย	ลงทุนภายใต้งบประมาณประจ�าปีงบประมาณ	2563	ที่

เพิ่มขึ้นร้อยละ	18.9	จากปีงบประมาณ	2562	ส่วนการลงทุนภาคเอกชน	คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ	4.2	เร่งขึ้นจากร้อยละ	2.8	ในปี	

2562	โดยได้รบัแรงสนับสนนุจาก	ปัจจัยพ้ืนฐานด้านการลงทุนทีอ่ยู่ในเกณฑ์ด	ีทัง้ในด้านการเพ่ิมขึน้ของมลูค่าการขอรบัการส่งเสรมิ

การลงทนุ	โดยเฉพาะมูลค่าการขอรบัการส่งเสรมิการลงทนุในพืน้ทีเ่ขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก	(EEC)	รวมทัง้การลงทนุ	ภายใต้

โครงการร่วมลงทนุระหว่างภาครฐัและภาคเอกชน	(PPP)	และแนวโน้มการย้ายฐานการผลติของนักลงทุนต่างชาตเิพ่ือลดผลกระทบ

	 จากมาตรการกีดกันทางการค้าที่มีความรุนแรงมากขึ้นตลอดช่วงปี	 2562	ภายใต้การด�าเนินมาตรการสนับสนุนการลงทุนของ

	 ภาครัฐเพื่อรองรับการย้ายฐานการผลิตของนักลงทุนที่มีความชัดเจนมากขึ้น

3. มลูค่าการส่งออกสนิค้าในรปูเงนิดอลลาร์สหรฐั	คาดว่าจะขยายตวัร้อยละ	2.3	ปรบัตวัดขีึน้จาก	การลดลงร้อยละ	2.0	ในปี	2562	

โดยคาดว่าปรมิาณการส่งออกสนิค้าจะเพ่ิมข้ึนร้อยละ	2.4	ปรบัตวัดข้ึีนจาก	การลดลงร้อยละ	2.3	ในปี	2562	ตามแนวโน้มการขยายตวั

	 ดขีึน้อย่างช้า	ๆ 	ของเศรษฐกจิและปรมิาณการค้าโลก	และการปรบัตวัของการส่งออกต่อมาตรการกีดกันทางการค้าท่ีมแีนวโน้มชดัเจน

มากข้ึน	เมือ่รวมกบัการส่งออก	บรกิารทียั่งมแีนวโน้มขยายตวัในเกณฑ์ดต่ีอเน่ืองจากครึง่หลงัของปี	2562	ตามแนวโน้มการขยายตวั

เร่งขึ้นของรายรับและจ�านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ	คาดว่าจะส่งผลให้ปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการเพ่ิมขึ้นร้อยละ	3.5

	 ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลงร้อยละ	1.4	ในปี	2562

ที่มา:	ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	|	18	พฤศจิกายน	2562	(ตัดย่อบทความโดยธรรมนูญ	ต.)

ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากาศ และสุขาภิบาล
	 สภาวะตลาดของธุรกิจระบบดับเพลิงและปรับอากาศยังคงทรงตัว	 โดยกลุ่มลูกค้าหลักท่ีเป็นผู้รับเหมายังคงมีโครงการในมือส่วนใหญ่

เป็นคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพและปริมณฑล	โดยเฉพาะคอนโดมิเนียมแนวเขตรถไฟฟ้า	และกรุงเทพชั้นในยังได้รับความนิยม		งานในส่วน

โครงการของภาคอุตสาหกรรมเริ่มมีการฟื้นตัวบ้าง	 ส่วนงานภาครัฐยังคงอยู่ในระยะด�าเนินการ	 คาดว่าจะเริ่มทยอยส่งมอบงานโครงการของ

ภาครัฐตั้งแต่ป	ี2562	ในปริมาณที่มากขึ้น	คาดการณ์ว่าแนวโน้มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพฯ	และปริมณฑลยังมีแนวโน้มที่ดี	และมี

การทยอยเปิดตัวโครงการใหม	่ โดยจะเน้นกลุ่มลูกค้าตลาดกลาง-บน	มากขึ้น	แต่มีปัจจัยลบบ้างในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	

รวมทัง้การจ�ากัดสนิเชือ่ตลอดจนการควบคมุอตัราเงนิดาวน์ของธนาคารแห่งประเทศไทยทีจ่ะก�าหนดให้ผูซ้ือ้บ้านหลงัทีส่อง	และบ้านทีม่มีลูค่า

มากกว่า	10	ล้านบาท	ต้องจ่ายเงินดาวน์ไม่น้อยกว่า	20%

 สายงานขายระบบปรับอากาศและอุปกรณ์ดบัเพลงิ :	ภาพรวมของปี	2562	มยีอดขายรวมท้ัง	2	ระบบเพิม่ขึน้จากปี	2561	โดยสดัส่วน

คือยอดขายอุปกรณ์ในระบบดับเพลิงลดลงเล็กน้อย	แต่มียอดขายในระบบปรับอากาศเพ่ิมขึ้นจากปีท่ีผ่านมา	สาเหตุเน่ืองจากในปีที่ผ่านมา	

การขยายตัวของงานก่อสร้างคอนโดมิเนี่ยมและโรงงานอุตสาหกรรมลดลง	จึงท�าให้ความต้องการในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงลดลงตามไปด้วย	

แต่งานในส่วนของกลุม่โรงพยาบาลและโรงแรมขนาดใหญ่มกีารขยายตวัเพ่ิม	ซึง่กลุม่เหล่าน้ีมคีวามต้องการใช้อปุกรณ์ระบบปรบัอากาศเพ่ิมขึน้

ตามไปด้วย	จึงท�าให้มียอดขายจากงานในระบบปรับอากาศเพ่ิมข้ึน	และอีกหนึ่งสาเหตุท่ีท�าให้ยอดขายเพ่ิมข้ึนก็คือ	 ในปัจจุบัน	ค่าแรงของ

ผูใ้ชแ้รงงานเพิม่ขึน้	ท�าให้ลกูค้าในกลุม่ผูต้ดิตัง้ท่อดบัเพลงิและท่อน�า้เยน็ในระบบปรบัอากาศ	หนัมาใชว้ธิกีารตดิตัง้ท่อแบบ	Groove	coupling	

แทนการเชื่อม	ซึ่งท�าให้การติดต้ังได้เร็ว	ประหยัดเวลาและใช้คนลดลง	ดังนั้นจึงท�าให้มียอดขายในส่วน	Groove	Coupling	 เพ่ิมข้ึน	 และมี

แนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี	2563

  สายงานขายระบบดบัเพลงิโครงการอุตสาหกรรม :	ยอดขายในงานติดตัง้ของโครงการ	ลดลงเล็กน้อยเทียบจากปีทีผ่่านมา	เน่ืองจาก

มีหลายโครงการที่รอสินค้าเข้าจากผู้ผลิตต่างประเทศเพ่ือส่งมอบให้ลูกค้า	 และรอความพร้อมของงานก่อสร้างและความพร้อมของพื้นท่ี

เพื่อเข้าด�าเนินการติดตั้งและส่งมอบงาน	คาดว่าในป	ี2563	จะมียอดขายที่เติบโตขึ้น	จากงานค้างส่งมอบทั้งโครงการภาคเอกชนและภาครัฐ

หลายโครงการ	และบรษิทัได้รบังานตดิตัง้เข้ามาเพ่ิมเตมิหลายโครงการ	โดยเฉพาะส่วนงานขายระบบก๊าซดบัเพลงิซึง่มโีครงการในมอืรอตดิตัง้

หลายโครงการ	ส่วนงานบรกิารตรวจสอบระบบดบัเพลงิมแีนวโน้มการเตบิโตท่ีด	ีจากการท�าสญัญางานบรกิารทีเ่พ่ิมข้ึนหลงัจากหมดระยะเวลา

การรับประกันงานโครงการที่บริษัทได้ติดตั้ง	ซึ่งมีแนวโน้มที่งานบริการจะเพิ่มสูงขึ้นในทุก	ๆ	ปี

 สายงานขายระบบดับเพลิงโครงการปิโตรเคมีคัลและโรงไฟฟ้า :	 แผนกโครงการปิโตรเคมีคัลและโรงไฟฟ้า	ภาพรวมของปี	 2562

มียอดขายรวมทัง้	2	ตลาดเพ่ิมขึน้จากปี	2561	โดยสดัส่วนยอดขายในส่วนของกล้องวงจรปิดและระบบแลนของโรงผลติไฟฟ้าบางปะกงเพ่ิมข้ึน	

30-40%	และมียอดค้างส่งที่จะจัดส่งให้แล้วเสร็จประมาณ	30%	ภายในปี	2563	นอกจากนี้ยังมีงานโครงการระหว่างการติดตั้งอยู่จ�านวนหนึ่ง	

และอยู่ในระหว่างการติดตามโครงการขนาดใหญ่ที่จะเริ่มประมูลในปี	2562	ซึ่งมีโอกาสขยายตัวได้มากขึ้นในป	ี2562	เนื่องจากอุตสาหกรรม

ปิโตรเคมีจะมีการลงทุนขยายโรงงานและปรับปรุงอุปกรณ์ระบบดับเพลิงเพิ่มเติมในระยะถัดไป
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ธุรกิจระบบท�าความเย็น
	 ส�าหรบัสภาวะตลาดเครือ่งท�าความเยน็	ในปีนียั้งมกีารแข่งขนัทีร่นุแรง	โดยเฉพาะการเข้ามาของผูเ้ล่นรายใหม่จากประเทศจนี	ซึง่สามารถ

น�าสนิค้าทีม่รีาคาถูกและมคีณุภาพทีด่ขีึน้เข้ามาแข่งขนัในตลาด	ท�าให้เกิดการแข่งขนัทีเ่ข้มข้นมากขึน้	งานโครงการในการขยายก�าลงัการผลติ

ของผูป้ระกอบการโรงงานอตุสาหกรรมต่าง	ๆ 	ไม่ได้มแีผนลงทุนมากนัก	แต่หนัมาเพ่ิมประสทิธิภาพในการหารายได้แทนจากทรพัยากรทีม่อียู่เดมิ	

โดยตลาดที่มีความน่าสนใจและคาดว่าจะยังมีอัตราการเติบโตได้ดี	และเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจระบบท�าความเย็น	ได้แก่

 1) อุตสาหกรรมไก่แช่แข็งและแปรรูป

	 อุตสาหกรรมไก่แช่แข็งและแปรรูปของไทยในปี	 2562-2563	มีแนวโน้มเติบโตได้ดี	 โดยมีผลพลอยได้จากการท่ีทางการจีน	 ได้ประกาศ

ขึ้นทะเบียน	โรงงานผลิตและแปรรูปสัตว์ปีกของไทย	เพิ่มอีกจ�านวน	9	แห่ง	รวมทั้งสิ้นเป็น	19	แห่ง	เพื่อให้สามารถส่งออกไปที่จีนได	้ช่วยเพิ่ม

ยอดการส่งออกไก่แช่แข็งได้เป็นอย่างดี	 รวมถึงจากเหตุการณ์การระบาดของโรคอหิวาต์	 แอฟริกา	 (ASF)	 ในกลุ่มสุกร	ท�าให้ความต้องการ

บรโิภคเน้ือไก่จากไทยเพ่ิมขึน้อย่างเหน็ได้ชดั	รวมถงึความตกลงการทางค้าเสร	ีหรอื	เอฟทีเอ	ทีเ่ป็นปัจจยัหนุนน�าให้ยอดการส่งออกไก่สดแช่แข็ง

จากไทย	ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 2) ธุรกิจร้านค้าปลีก

	 ภาพรวมการค้าปลีกไทย	2563	โดยรวมยังไม่สดใส	คาดการณ์ว่าจะเติบโตเพียง	2.8-3.0%	ในปีนี้	เนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา	

และก�าลังซื้อที่ถดถอย

 ดิสเคาท์สโตร์ / ไฮเปอร์มาร์เก็ต/ซูเปอร์เซ็นเตอร์ :	คาดว่าจะได้รับผลกระทบมากที่สุดอันเนื่องจากภาวะหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มสูงและ

ค่าครองชีพที่มีการปรับตัวสูงขึ้น	อีกทั้งยังมีการแข่งขันที่รุนแรงทางด้านราคา	และการแข่งขันกับร้านค้าปลีกประเภทอื่น	ๆ		เช่น	ร้านสะดวกซื้อ

และซูเปอร์มาร์เก็ต	ท�าให้ภาพรวมของธุรกิจประเภทนีเ้ตบิโตค่อนข้างต�า่	ผูป้ระกอบการหลายรายยังลงทนุขยายสาขาอย่างต่อเน่ือง	แต่จะเป็นการ

ขยายสาขาที่มีขนาดเล็กลง	 เพื่อกระจายไปในแหล่งชุมชนมากขึ้นและลดค่าใช้จ่าย	รวมถึงเพิ่มช่องทางการค้าเป็นแบบออนไลน์เพื่อหารายได้

เพิ่มให้มากขึ้น	และตอบสนองต่อพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนไป

 ซเูปอร์มาร์เก็ต :	ส�าหรบัตลาดซเูปอร์มาร์เก็ตทีม่ฐีานลกูค้าทีม่กี�าลงัซือ้ปานกลาง	ถึงบนนัน้ยังมแีนวโน้มเตบิโตได้ด	ีเน่ืองจากลกูค้ากลุม่นี้

ยังคงมีก�าลังซื้อสูงอยู่	 แต่ก็ยังคงมีความระมัดระวังในการใช้จ่าย	 เน่ืองจากความไม่แน่นอนทางรายได้	 และเลือกซื้อสินค้าที่มีความจ�าเป็นใน

ชีวิตประจ�าวันเป็นส่วนมาก	อย่างไรก็ดีธุรกิจกลุ่มนี้ยังได้รับอานิสงค์จากนักท่องเที่ยวต่างชาติท่ีนิยม	 ซื้อสินค้าภายในซูเปอร์มาร์เก็ต	กลับไป

เป็นของฝาก	อีกทั้งยังมีการปรับตัวเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้ามากขึ้น	 เช่น	การสั่งซื้อออนไลน	์และแตกแบรนด์ย่อยเพื่อให้เข้าถึง

ชุมชนมากขึ้น	ท�าให้แนวโน้มธุรกิจในเซกเมนต์นี้ยังคงสามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง

 ร้านสะดวกซื้อ / มินิมาร์ท :	คาดว่าจะเติบโตในกรอบ	2%-3%	ตามการขยายสาขาใหม่	ๆ 	และการขยายตัวของชุมชนเมือง	ที่พักอาศัย

แนวสูง	 และสถานีบริการน�้ามัน	 การแข่งขันในเซกเมนต์นี้ยังมีแนวโน้มรุนแรง	 จากก�าลังซื้อที่ถดถอยในกลุ่มลูกค้าระดังกลางลงล่าง	 รวมถึง

การแข่งขันท่ีสูงท้ังจากการเปิดสาขาของคู่แข่งในพ้ืนที่เดียวกัน	 และผู้ประกอบการซูเปอร์มาร์เก็ต	 ไฮเปอร์มาร์เก็ต	 ท่ีแตกแบรนด์ลงมาแข่งขัน

กันอย่างคับคั่ง	 เพื่อเจาะเข้าถึงลูกค้าในชุมชน	 และเพิ่มความสะดวกสบาย	 ให้เข้าถึงง่ายขึ้นรวมถึงมีการขยายบริการ	 และสินค้ามากขึ้น	 เพื่อ

ช่วงชิงยอดขายและตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้บริโภคที่ต้องการความรวดเร็ว	และสะดวกสบายมากขึ้น
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ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล
	 ส�าหรบัธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจทัิล	กลุม่ลกูค้าเป้าหมายหลกัของบรษิทัฯ	ได้แก่	กลุ่มลกูค้าโรงงานอตุสาหกรรมซึง่เป็นกล่มผูใ้ช้งานโดยตรง	

(End	user)	เนื่องจากกระบวนการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ถือเป็นกระบวนการที่ส�าคัญหนึ่งในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมต่าง	ๆ 	ซึ่งต้อง

พมิพ์วันทีผ่ลติหมดอายุ	หรอืลอ็ตการผลติ	หรอืข้อความลงบนสนิค้าก่อนท่ีจะจดัจ�าหน่าย	ซึง่จะรวมถึงกลุม่ลกูค้าโรงงานทีเ่ปิดกิจการใหม่	ลูกค้า

ที่มีการขยายสายการผลิตเพ่ิมเติม	รวมทั้งลูกค้าที่มีการเปล่ียนแทนระบบใหม่และผลิตภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพตามอายุใช้งาน	ปัจจุบันบริษัทฯ

จัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัลให้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท	 เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่จ�าหน่ายสามารถน�าไปติดตั้ง

ใช้งานได้เกือบทกุอตุสาหกรรม	อาท	ิอตุสาหกรรมอาหารและเครือ่งดืม่	อตุสาหกรรมเครือ่งอปุโภคบรโิภค	อุตสาหกรรมวัสดกุ่อสร้าง	อตุสาหกรรม

ยาและเครื่องมือแพทย์และอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	 เป็นต้น	ด้วยเหตุนี้โดยภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมระบบการพิมพ์ดิจิทัล

ของบรษิทัฯ	จึงมคีวามสมัพันธ์โดยตรงกับดชันกีารลงทนุภาคเอกชน	และมลูค่าเงนิลงทุนก่อสร้างโรงงานอตุสาหกรรม	ซึง่สามารถสะท้อนภาวะ

โดยรวมของอุตสาหกรรมต่าง	ๆ	ได้

2  การแข่งขัน
 ธุรกิจน�าเข้าและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิง	 มีสภาพการแข่งขันระดับปานกลาง	และยังเป็นคู่แข่งรายเดิม	 ๆ	 เนื่องจากเป็น

ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัย	จึงจ�าเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพด	ีผ่านการรับรองมาตรฐานสากล	และมีตัวแทนจ�าหน่ายที่น่าเชื่อถือ	

คู่แข่งส�าคัญของบริษัทฯ	จะเป็นบริษัทที่เป็นกลุ่มตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าจากต่างประเทศ	ซึ่งมีจ�านวนไม่มากนัก	 เนื่องจากตราสินค้ามีความ

น่าเชื่อถือในระดับโลกมีไม่มาก	ประกอบกับนโยบายผู้ผลิตสินค้าส่วนใหญ่มีนโยบายจัดจ�าหน่ายผ่านตัวแทนจ�าหน่ายแต่เพียงผู้เดียว	 หรือมี

การแต่งตั้งตัวแทนจ�าหน่ายให้มีจ�านวนน้อยราย	 เพื่อป้องกันการแข่งขันกันเองระหว่างตัวแทนจ�าหน่าย	ทั้งนี้	 คู่แข่งขันทางตรงซึ่งด�าเนินธุรกิจ

น�าเข้าจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ดบัเพลงิในตลาดอาคารสงูและโรงงานมจี�านวน	4-5	ราย	โดยการด�าเนินธุรกิจในบางครัง้คูแ่ข่งขนัอาจเป็นคูค้่าในการ

ซื้อสินค้าจากบริษัทฯ	ได้เช่นกัน	หากพิจารณาส่วนแบ่งตลาดของบริษัทฯ	โดยเทียบเคียงรายได้ของบริษัทและคู่แข่งขันหลักรวม	3	ราย	ครอง

ส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ	 80	 โดยบริษัทฯ	 มีส่วนแบ่งการตลาดในตลาดอาคารสูงและโรงงานประมาณร้อยละ	 25	 โดยหากคิดท้ัง

อุตสาหกรรมคาดว่ามีส่วนแบ่งการตลาดในอุตสาหกรรมอุปกรณ์ระบบดับเพลิงประมาณร้อยละ	10	

 ส�าหรบัธุรกจิการให้บรกิารงานโครงการเพือ่รบัเหมา ออกแบบ จัดหา ตดิตัง้ ทดสอบระบบดบัเพลงิ	มจี�านวนคูแ่ข่งขนัน้อยราย	

เนื่องจากงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิงต้องใช้ความสามารถทางด้านวิศวกรรมออกแบบ	คู่แข่งหลัก	จะเป็นกลุ่มผู้จัดจ�าหน่ายและรับเหมา

งานวิศวกรรมระบบดับเพลิง	 โดยธุรกิจน้ียังมีโอกาสเติบโตได้อีก	 เนื่องจากภาครัฐมีการออกกฎหมายเพ่ือป้องกันการเกิดอัคคีภัยให้มีความ

พื้นที่ที่มีศักยภาพในการขยายสาขาใหม่ส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง	ที่มา :	การวิเคราะห์โดย	EIC	จากข้อมูลของบริษัท	SES	และ	NESDB

•	กาญจนบุรี	

•	เพชรบูรณ์	

•	ก�าแพงเพชร	

•	นครปฐม	

•	อ่างทอง	

•	นครสวรรค์	

•	อุทัยธานี	

•	เลย	

•	หนองคาย	

•	หนองบัวล�าภู	

•	อุบลราชธานี	

•	ขอนแก่น	

•	นครราชสีมา	

•	กาฬสินธ์ุ	

•	ชัยภูมิ	

•	อ�านาจเจริญ	

•	สกลนคร	

•	มหาสารคาม	

•	ร้านสะดวกซื้อ •	ซูเปอร์มาร์เก็ต •	ไฮเปอร์มาร์เก็ต

•	แม่ฮ่องสอน	

•	เชียงราย	

•	แพร่	
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เข้มงวดมากข้ึน	ตลอดจนการปรบัปรงุอาคารโรงงานเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายพระราชบญัญัติควบคมุอาคาร	พ.ศ.	2535	ท�าให้ตลาดมคีวาม

ต้องการสินค้าและบริการเกี่ยวกับระบบดับเพลิงมากขึ้น	

 ธุรกิจน�าเข้าและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ	 ในปีที่ผ่านมายังมีสภาพการแข่งขันรุนแรง	 แต่เนื่องจาก

เป็นตลาดที่ใหญ่และบริษัทฯ	ยังมีตราสินค้าหลากหลายท่ีได้รับการยอมรับในกลุ่มลูกค้า	 และมีการหาสินค้าในกลุ่มงานระบบสุขาภิบาลและ

ปรบัอากาศมาจ�าหน่ายเพิม่ขึน้	จงึยังคดิว่าสามารถเตบิได้อย่างเนือ่ง	และบรษิทัฯ	มช่ีองทางจ�าหน่ายไปสูล่กูค้าได้อกีมาก	โดยบรษิทัฯ	มจีดุเด่น	

ที่มีสินค้าหลากหลาย	สินค้ามีชื่อเสียงในตลาด	สามารถจ�าหน่ายให้ลูกค้าทั่วไปและลูกค้ากลุ่มผู้รับเหมาได้อย่างทั่วถึง	

 ธรุกิจน�าเข้าและจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ระบบท�าความเย็น	ในปี	2562	มสีภาพการแข่งขนัระดับสงู	ตามสภาวะการเตบิโตของอตุสาหกรรม

อาหาร	 อาหารแปรรูป	 และอาหารส�าเร็จรูปแช่แข็ง	 จากการท่ีประเทศไทยยังคงมีศักยภาพสูงในการเป็นผู้ผลิตอาหาร	 เนื่องจากมีพ้ืนฐาน

ด้านเกษตรและประมง	และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล	 โดยธุรกิจที่เกี่ยวข้องและมีการเติบโตไปด้วย	 ได้แก	่

ธรุกิจร้านค้าปลกี	ขยายตวัไม่มากนัก	โดยผู้ประกอบการยงัคงให้ความนยิมกับโมเดลขนาดเลก็แบบร้านสะดวกซือ้	ในขณะทีโ่มเดลขนาดใหญ่	เช่น

ไฮเปอร์มาร์เก็ตได้รับแรงกดดันเพิ่มขึ้นจากข้อจ�ากัดด้านพื้นที	่และซุปเปอร์มาร์เก็ตที่มียอดขายต่อตารางเมตรลดลง	อีกทั้งผู้ประกอบการธุรกิจ

ค้าปลีกหลายรายเริ่มพัฒนาช่องทางออนไลน์ควบคู่กับร้านค้า	(omni-channel)	รวมถึงการพัฒนาโมเดลธุรกิจรูปแบบใหม่	ๆ	ตลอดจน

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือช่วยสร้างความแตกต่างและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของร้านค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคสมัยใหม่

ในอนาคต	ทั้งนี้	 ในปี	 2563	คาดว่าจะมีจ�านวนร้านสะดวกซื้อและซูเปอร์มาร์เก็ต	 เปิดสาขาใหม่อย่างต่อเนื่อง	 โดยผู้แข่งขันรายส�าคัญเดิมใน

อุตสาหกรรม	ได้แก่	เซเว่นอีเลฟเว่น	แฟมิลี่มาร์ท	เทสโก้เอ็กซ์เพรส	บิ๊กซี	มินิ	เป็นต้น	

	 นอกจากนี้ยังมีโอกาสในการขยายธุรกิจ	จากปัจจัยสนับสนุนการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(AEC)	ซึ่งจะก่อให้เกิดการเชื่อมโยง

การค้าการลงทนุในภูมภิาค	การเชือ่มโยงซพัพลายเชนระหว่างกันตามมา	ตวัอย่างเช่น	ร้านสะดวกซ้ือในประเทศพม่าท่ีมกีารเติบโตอย่างรวดเรว็

ในช่วง	4-5	ที่ผ่านมา	เนื่องจากบางแบรนด์มีการขยายธุรกิจจากกลุ่มผู้ลงทุน	ที่ท�าโมเดิร์นเทรด	อย่างซูเปอร์มาร์เก็ต	และไฮเปอร์มาร์เก็ต

ในประเทศอยู่แล้ว	บางรายก็มีการร่วมทุนกับต่างชาติ	เช่น	สิงคโปร์	ไทย	และมาเลเซียด้วย

	 เกิดการใช้เส้นทางผ่านใหม่	ๆ 	ในการขนส่งสนิค้า	เช่น	การขนส่งผกัและผลไม้จากจนีมาไทย	ผ่านเส้นทาง	R3A	จงัหวดัเชยีงราย	ล�าเลยีงสู่

ตลาดไทและตลาดไอยรา	เป็นต้น	ซึง่จะช่วยให้มกีารเติบโตของธุรกิจอาหาร	ธรุกิจร้านอาหาร	และธรุกิจจดัเก็บและขนส่งสนิค้าควบคมุอณุหภูมิ

มากขึ้นไปด้วย	

	 ในส่วนของอุตสาหกรรมประมง	ยังคงประสบปัญหาต่อเน่ือง	 จากเรื่องการท�าประมงผิดกฎหมาย	ขาดการรายงานและการควบคุม

ซึง่เป็นปัญหาเดมิ	และยงัเก่ียวพันไปถึงปัญหาการขาดแคลนแรงงาน	อกีทัง้สภาวะค่าเงนิบาททีแ่ขง็ตวัมากข้ึน	และต้องลงทนุปรบัเปลีย่นอปุกรณ์

ให้เป็นไปตามระเบียบ	IUU	Fishing	จึงมีความเสี่ยงประสบภาวะขาดทุนต่อเนื่อง	ส่งผลกระทบต่อก�าไรของผู้ประกอบการส่งออกอาหารทะเล

หดตัวลงไป	ท�าให้การลงทุนต่าง	ๆ	เพื่อขยายการเติบโตของธุรกิจเป็นไปอย่างระมัดระวัง	

 ธุรกิจน�าเข้าและจ�าหน่ายระบบการพิมพ์ดิจิทัล	 มีสภาพการแข่งขันระดับปานกลาง	 เน่ืองจากลูกค้าให้ความส�าคัญกับบริการ

หลงัการขายทีดี่	และความพร้อมด้านบคุลากรส�าหรบับรกิารหลงัการขาย	สต๊อคสินค้าประเภทวัสดสุิน้เปลอืงและอะไหล่	ซึง่ลกูค้าความต้องการ

ใช้เป็นประจ�าต่อเนื่อง	สินค้าที่จ�าหน่ายส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มีชื่อเสียง	และมีคุณภาพชั้นน�า	และได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจ�าหน่ายแต่เพียง

ผู้เดียวโครงสร้างรายได้แบ่งเป็น	3	ประเภทหลัก	คือ	1)	รายได้จากการจ�าหน่ายเครื่อง	2)	รายได้จากการจ�าหน่ายวัสดุสิ้นเปลือง	และ	3)	รายได้

จากค่าอะไหล่	ค่าบรกิาร	และสญัญาบรกิาร	คู่แข่งหลกัจะเป็นบรษิทัทีเ่ป็นผูแ้ทนจ�าหน่ายสนิค้าจากต่างประเทศซึง่มจี�านวนไม่มากนัก	เน่ืองจาก

ตราสนิค้าท่ีได้รบัการยอมรบัในระดบัโลกมจี�านวนจ�ากัด	ดงันัน้กลุม่ลกูค้าโรงงานอตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่จงึเลอืกซือ้สนิค้าจาก

ตราสินค้าที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกเป็นหลัก	เมื่อเปรียบเทียบรายได้ของธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัลและคู่แข่งขันหลักอีก	5	ราย	รวมเป็น	

6	ราย	คิดเป็นยอดขายรวม	1,627	ล้านบาท	หรือ	87%	ของตลาดรวม	พบว่ามีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ในกลุ่มผู้น�า	3	อันดับแรก	โดยส่วนแบ่ง

การตลาดประมาณร้อยละ	22.43%	และยอดขายเติบโต	18.60%	เทียบกับการเติบโตรวมของ	6	บริษัท	ที่	7.94%	(อ้างอิงจากฐานข้อมูล

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	ยอดขายปี	2561)

3  ลักษณะลูกค้าและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
	 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของบริษัทฯ	 เป็นลูกค้าโครงการก่อสร้างอาคาร	 งานภาครัฐ	 หรือโรงงานอุตสาหกรรม	 เช่น	ห้างสรรพสินค้า	

อาคารส�านกังาน	คอนโดมเีนียม	โครงการรถไฟฟ้าบทีเีอส	โครงการรถไฟฟ้าใต้ดนิ	อาคารหน่วยงานราชการ	อาคารโรงงาน	อาคารห้องเยน็	และ

คลงัสนิค้า	รวมทัง้ผูร้บัเหมาข้ามชาตทิัง้	เกาหล	ีญีปุ่น่	และ	อเมรกิา	ส�าหรบังานปิโตรเคมแีละโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่	เป็นต้น	ทีต้่องมกีารตดิตัง้ระบบ
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วิศวกรรมอาคาร	ได้แก่	งานระบบดับเพลิงเพื่อความปลอดภัยตามกฎหมายควบคุมอาคาร	งานระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศในอาคารหรือ

โรงงานต่าง	ๆ 	งานระบบท�าความเย็นในห้องเย็นหรอืห้องระบบ	โดยลกูค้าของบรษิทัฯ	อาจเป็นลูกค้าทางตรงซึง่เป็นเจ้าของโครงการก่อสร้าง	หรือ

เป็นผูร้บัเหมาโครงการทีซ่ือ้สนิค้าจากบรษิทัฯ	ไปตดิตัง้ในงานโครงการนัน้	ๆ 		ตลอดจนร้านค้าหรอืผูจ้�าหน่ายสนิค้าทีเ่ก่ียวข้องกับงานระบบต่าง	ๆ

ที่ซื้อสินค้าจากบริษัทฯ	 เพื่อจ�าหน่ายต่อให้แก่ผู้รับเหมาโครงการหรือผู้ใช้งานโดยตรง	ซึ่งบริษัทฯ	มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับกลุ่มลูกค้าดังกล่าวมา

โดยตลอด	และมีกลุ่มลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าของบริษัทฯ	เป็นประจ�า	เนื่องจากเชื่อมั่นในคุณภาพ	ความปลอดภัยของสินค้า	ที่ส่วนใหญ่ได้รับการ

รบัรองมาตรฐานในระดบัสากล	ประกอบกบัการบรกิารท่ีดจีากทีมงานขายท่ีมคีวามรูอ้ย่างดเีก่ียวกับสนิค้านัน้	ๆ 	อย่างไรก็ตาม	ใน	ปี	2561	และ

ปี	2562	บริษัทฯ	ไม่มีลูกค้ารายใดที่มีสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ	30	ของรายได้รวม	

ภาครัฐ อาคาร Modern Trade โรงงาน

4  กลยุทธ์การแข่งขัน
	 บริษัทฯ	มุ่งเน้นการจ�าหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพสูง	ให้บริการลูกค้าด้วยสินค้าท่ีมีคุณภาพ	พร้อมให้ค�าแนะน�าด้วยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ

ทีมงานบริการหลังการขายที่รวดเร็วและเป็นมืออาชีพ	ด้วยนโยบายการบริหารจัดการเสริมสร้างความรู้	 ความช�านาญในสินค้า	 เพ่ือให้ลูกค้า

ได้รับการบริการอย่างรวดเร็ว	และสร้างความพึงพอใจสูงสุด	โดยมีกลยุทธ์การแข่งขัน	ดังนี้	

•  จ�าหน่ายสินค้าคุณภาพและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

	 เน้นจ�าหน่ายสนิค้าทีม่คีณุภาพและมาตรฐานทีย่อมรบัทัว่โลก	โดยบรษิทัฯ	จะคดัเลอืกสนิค้าท่ีมคีณุภาพ	โดยเฉพาะผลิตภณัฑ์ระบบ

วิศวกรรมอาคาร	ได้แก่	ระบบดับเพลงิ	ระบบปรบัอากาศ	ระบบสขุาภิบาล	และระบบความเยน็	รวมทัง้ผลติภณัฑ์ระบบการพิมพ์ดจิทิลั	

ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย	กระบวนการเก็บรักษาสินค้า	และความต่อเนื่องของกระบวนการผลิตในอย่างมาก	จึงจ�าเป็น

ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพดี	ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล	 เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า	สินค้าที่มีชื่อเสียงได้รับ

	 ความนิยมและยอมรับอย่างกว้างขวางในตลาด	เพื่อสร้างความไว้วางใจ	ความเชื่อมั่น	และความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง		

•  การเพิ่มการเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้า 

	 บริษัทฯ	วางแผนจะเพิ่มการเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าในสินค้าของระบบวิศวกรรมอาคาร	ได้แก่	ระบบดับเพลิง	ระบบปรับอากาศ	

ระบบสุขาภิบาล	และระบบความเย็น	รวมทัง้ผลติภณัฑ์ระบบการพิมพ์ดจิทัิล	โดยจะทยอยสัง่ซือ้สนิค้าเพ่ือเพ่ิมทางเลอืกให้กับลกูค้า	

โดยรองรับความต้องการของลกูค้าได้ครบทกุกลุม่มาตรฐานของสนิค้า	นอกจากน้ี	บรษิทัฯ	จะเพิม่จ�านวนบคุลากรให้เพียงพอต่อการ

ขยายธุรกิจ	 โดยเฉพาะงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง	 และระบบวิศวกรรมอาคารอื่น	 ๆ	 	 ซึ่งบริษัทฯ	ต้องการให้มีจ�านวนวิศวกร

	 เพียงพอที่จะสามารถรองรับงานโครงการที่มีปริมาณงานมากขึ้นและมีมูลค่างานที่สูงขึ้น

•  มีสินค้าหลากหลาย ครบวงจร มีสต็อกสินค้าเพียงพอต่อความต้องการและไม่ท�าให้ลูกค้าต้องรอสินค้านาน

	 บริษัทฯ	 เป็นหนึ่งในผู้จัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคารแบบครบวงจร	 โดยเป็นผู้น�าในธุรกิจน�าเข้าและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์

ระบบดับเพลิง	ผลิตภัณฑ์ระบบความเย็น	ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศและระบบสุขาภิบาล	รวมทั้งผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัล	

ที่มีสินค้าหลากหลาย	สินค้าที่จ�าหน่ายส่วนใหญ่น�าเข้าจากต่างประเทศ	ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการสั่งซื้อและรอการขนส่งเข้ามาใน

ประเทศ	บริษัทฯ	จึงต้องประมาณการยอดขาย	วางแผนการสั่งซื้อสินค้าและเก็บสต็อกสินค้าให้เหมาะสม	เพื่อให้มีสินค้าหมุนเวียน

เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า	และสามารถส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วทันที	ไม่เกิดความล่าช้า	ซึ่งอาจจะท�าให้เสีย
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ยอดขายและเสยีโอกาสในการขายครัง้ต่อไปได้	ในขณะเดยีวกันบรษิทัฯ	ต้องไม่สตอ็กสนิค้าไว้มากเกินไป	จนท�าให้มค่ีาใช้จ่ายในการ

จัดเก็บสต็อกสินค้าสูง		

•  จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นยอดขาย 

	 บริษัทฯ	มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างสม�่าเสมอ	 เช่น	 การออกงานแสดงสินค้า	 เพ่ือให้เป็นที่รู้จักและเข้าถึงกลุ่มลูกค้า

	 เป้าหมายโดยตรง	มีการจัดสัมมนาผลิตภัณฑ์ให้ผู้ออกแบบโครงการและลูกค้าเพื่อให้รูจ้ักและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ	จ�าหน่าย	

มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อนิตยสารต่าง	 ๆ	ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	 รวมทั้งจัดกิจกรรมเชิญผู้ออกแบบโครงการ

	 ไปเย่ียมชมโรงงานของผูผ้ลติ		ในต่างประเทศทีม่ชีือ่เสยีงในตลาดโลก		เพ่ือศกึษาเทคโนโลยีและรบัแนวความคดิเก่ียวกับอตุสาหกรรม

ก่อสร้างในมุมมองใหม่	 ยกระดับมาตรฐานการก่อสร้างในประเทศไทย	ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในนโยบาย	CSR	และสร้างความเชื่อมั่น

	 ในสินค้าของบริษัทฯ	ที่น�าเข้ามาจ�าหน่าย	และพิจารณาน�าสินค้าของบริษัทฯ	ไปใช้ในโครงการต่าง	ๆ	ได้อย่างมั่นใจ

•  การขยายกิจการไปลงทุนยังประเทศในกลุ่มอาเซียน

	 บริษัทฯ	 วางแผนขยายกิจการไปลงทุนยังประเทศในกลุ่มอาเซียน	 เช่น	 ราชอาณาจักรกัมพูชา	 และเวียดนาม	 เป็นต้น	 เนื่องจาก

	 เป็นประเทศมีอัตราการเจริญเติบโตทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน	 งานก่อสร้างต่าง	 ๆ	 ในปริมาณมาก	 โดยน�าสินค้าที่บริษัทฯ	 เป็น

	 ตัวแทนจ�าหน่ายเข้าไปจ�าหน่ายในประเทศดังกล่าวในลักษณะเดียวกับที่จ�าหน่ายอยู่ในประเทศไทย	 หรือว่าจ้างบุคลากรในพ้ืนท่ี

	 เพื่อด�าเนินกิจกรรมทางด้านการตลาด	จนมียอดขายเป็นที่น่าพอใจ	จึงจะด�าเนินการลงทุน	และจัดหาสถานที่	ท�าการและสิ่งจ�าเป็น

อื่น	ๆ		ในล�าดับถัดไป	ทั้งนี้	จากการที่	บริษัทฯ	เป็นหนึ่งในผู้จัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคารแบบครบวงจร	ส่งผลให้บริษัทมี

ความได้เปรยีบในการน�าเสนอผลติภัณฑ์และบรกิารในกลุม่ประเทศเป้าหมาย	รวมทัง้ยังสามารถบรหิารจดัการค่าใช้จ่ายในการขยาย

ธุรกิจในกลุ่มประเทศเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นกัน

5  นโยบายการก�าหนดราคา
	 บริษัทฯ	มีนโยบายก�าหนดราคาขายสินค้าจากราคาต้นทุนสินค้าบวกอัตราก�าไร	 (Cost	Plus	Pricing)	 โดยการก�าหนดราคาขายสินค้า

ของบริษัทฯ	จะต้องมีความยืดหยุ่นและเหมาะสมตามลักษณะของแต่ละสินค้า	ช่องทางการจ�าหน่าย	กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย		ปริมาณ	และมูลค่า

การสัง่ซือ้	รวมทัง้ต้องค�านงึถึงราคาตลาดของสนิค้านัน้	ๆ 	ซึง่ในบางครัง้อาจให้ส่วนลด	(discount)	ตามสภาวะตลาดและการแข่งขนัในขณะนัน้			

เพ่ือให้สามารถแข่งขนักับคูแ่ข่งขนัในตลาดได้		ในขณะเดยีวกันก็ต้องรกัษาอตัราก�าไรขัน้ต้นทีเ่พียงพอรองรบัต่อค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร	

และการด�าเนินงานต่าง	ๆ	ได้		

	 ส�าหรับการก�าหนดราคางานโครงการ	บริษัทฯ	 ก�าหนดราคาการให้บริการจากงบประมาณของลูกค้า	 และต้นทุนของแต่ละโครงการ

เป็นหลัก	 โดยการเสนอราคาจะมีความยืดหยุ่นเพ่ือให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันในตลาดได้	 และในขณะเดียวกันก็ต้องให้ความส�าคัญ

กับคุณภาพบริการ	 รวมท้ังสินค้าและอุปกรณ์ที่น�ามาใช้ในงาน	 เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง	 รวมท้ัง

ในการเสนอราคา	บริษัทฯ	จะต้องมีอัตราก�าไรขั้นต้นที่เพียงพอรองรับต่อค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	และการด�าเนินงานต่าง	ๆ	ได้	

6  การจ�าหน่ายและช่องทางการจ�าหน่าย
	 บริษัทฯ	จ�าหน่ายสินค้าในประเทศทั้งหมด	โดยทีมงานขายและการตลาดของบริษัทฯ	ซึ่งปัจจุบันมีจ�านวน	151	คน	แบ่งความรับผิดชอบ

ดูแลการขายสินค้าตามแต่ละประเภทของสินค้า	 รวมทั้งงานขายโครงการ	 โดยทีมงานขายและการตลาด	ท�าหน้าที่ติดต่อ	 ดูแลความต้องการ	

และน�าเสนอสินค้าให้แก่ลูกค้า	 รวมทั้งติดต่อประสานงานกับผู้ผลิตหรือคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง	 เพ่ือให้ทราบถึงปริมาณความต้องการของลูกค้าใน

ปัจจุบันและแนวโน้มความต้องการในอนาคต	 ตลอดจนรายละเอียดของผลิตภัณฑ์	 แนวโน้มของปริมาณและราคาสินค้าของผู้ผลิตในตลาด		

เพื่อประโยชน์ในการวางแผน	การขาย	และการก�าหนดราคาสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 สินค้าท่ีบริษัทฯ	จ�าหน่ายส่วนใหญ่ได้รับค�าสั่งซื้อล่วงหน้าจากลูกค้า	 โดยมีระยะเวลาเพ่ือเตรียมการในการจัดซื้อและจัดส่งให้แก่ลูกค้า

ตามก�าหนดเวลาทีไ่ด้ตกลงกนั	ซ่ึงส่วนใหญ่ลกูค้าจะก�าหนดความต้องการ	มาตรฐานของสนิค้า	แหล่งทีม่าหรอืผูผ้ลติสนิค้าให้แก่บรษิทัฯ	ทราบ	

เพือ่ให้บรษิทัฯ	เสนอสนิค้าได้ตรงกับความต้องการของลกูค้า	รวมทัง้เสนอราคาและเงือ่นไขการขายต่าง	ๆ 	ให้แก่ลูกค้า		โดยสินค้าทีจ่ดัจ�าหน่าย

ส่วนใหญ่เป็นสินค้าท่ีมาจากผู้ผลิตที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจ	และเป็นไปตามมาตรฐานที่ใช้ในงานระบบดับเพลิง	 ระบบปรับอากาศ	 ระบบ

ท�าความเย็น	และระบบการพิมพ์ดิจิทัล	ลูกค้าจึงไว้วางใจในสินค้าของบริษัทฯ	อย่างต่อเนื่อง	ทั้งนี้		ช่องทางการจ�าหน่ายสินค้าของบริษัทฯ	แบ่ง

ออกเป็น	3	ช่องทางหลัก	ได้ดังนี	้
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1) ช่องทางจ�าหน่ายผ่านผู้รับเหมาก่อสร้างงานหลักหรือผู้รับเหมางานระบบ	บริษัทฯ	 จ�าหน่ายสินค้าให้แก่ผู้รับเหมาก่อสร้าง

งานหลัก	หรือผู้รับเหมางานระบบของโครงการก่อสร้างอาคาร	โครงการภาครัฐ	หรือโรงงานอุตสาหกรรม	และผู้รับเหมางานห้องเย็น	

เป็นต้น	ซึง่ผูร้บัเหมาจะจดัหาสนิค้าหรอืน�าสนิค้าของบรษิทัไปตดิตัง้ในโครงการต่าง	ๆ 	ตามรายละเอียด	(Specification)	ทีผู่อ้อกแบบ

โครงการได้วางไว้	โดยส่วนใหญ่บริษัทจ�าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางจ�าหน่ายน้ี	หรือคิดเป็นร้อยละ	55.09	และร้อยละ	54.42	ของราย

ได้จากการขายและให้บริการรวมในปี	2561	และป	ี2562	ตามล�าดับ		

2)  ช่องทางจ�าหน่ายผ่านร้านค้าหรอืผู้จ�าหน่ายสนิค้าท่ีเก่ียวข้อง	บรษิทัฯ	อาจไม่สามารถเข้าถึงผูร้บัเหมาขนาดเลก็หรอืลกูค้าเจ้าของ

โครงการได้อย่างทัว่ถึง	การจ�าหน่ายผ่านช่องทางนีเ้ป็นช่องทางทีท่�าให้บรษิทัฯ	สามารถกระจายสินค้าได้อย่างกว้างขวางมากขึน้	โดย

สัดส่วนการจ�าหน่ายผ่านช่องทางนี้	คิดเป็นร้อยละ	8.52	และร้อยละ	6.57	ของรายได้จากการขายและให้บริการรวม	ในป	ี2561	และ

	 ปี	2562	ตามล�าดบั	นอกจากนีใ้นบางกรณีร้านค้าหรอืผูจ้�าหน่ายสนิค้าดงักล่าวก็เป็นคูค้่าทีม่กีารจ�าหน่ายสนิค้าบางอย่างให้แก่บรษิทัฯ	

เพื่อน�ามาติดตั้งในโครงการตามความต้องการของลูกค้าหรือน�ามาจ�าหน่ายต่อให้แก่ผู้รับเหมาที่สั่งซื้อสินค้าจาก	บริษัทฯ	โดยสินค้า

ดังกล่าวอาจเป็นสินค้าของผู้ผลิตอื่นที่บริษัทฯ	ไม่ได้เป็นผู้จัดจ�าหน่าย	หรือเป็นสินค้าที่ไม่มีความต้องการของตลาดมากนักและไม่มี

เก็บในสต็อกของบริษัทฯ	เป็นต้น	

3)  ช่องทางจ�าหน่ายให้แก่ผู้ใช้งานโดยตรง (End user)	เป็นการจ�าหน่ายให้เจ้าของอาคาร	โรงงานอุตสาหกรรม	หรือผู้ใช้งานทั่วไป

โดยตรง	โดยเป็นการจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ระบบการพิมพ์ดจิทัิล	รวมทัง้สนิค้า	และ/หรอื	พร้อมการให้บรกิารในลกัษณะของงานโครงการ

ติดตั้งระบบดับเพลิงและระบบวิศวกรรมต่าง	ๆ 	ที่บริษัทฯ	มีความพร้อมในด้านวิศวกรรมและทีมงาน	การออกแบบ	ติดตั้ง	ตรวจสอบ

และบริการบ�ารุงรักษาระบบดับเพลิง	 รวมทั้งมีการจ�าหน่ายให้แก่ผู้ใช้งานรายย่อยท่ัวไป	แต่มีจ�านวนไม่มากและปริมาณการสั่งซื้อ

	 ต่อครั้งมีมูลค่าไม่สูงนัก	โดยสัดส่วนการจ�าหน่ายในช่องทางนี้	คิดเป็นร้อยละ	36.39	และร้อยละ	39.01ของรายได้จากการขายและ

	 ให้บริการรวมในปี	2561	และป	ี2562	ตามล�าดับ

7  การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
	 ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ	จ�าหน่ายส่วนใหญ่กว่าร้อยละ	70	สั่งซื้อจากผู้ผลิตหลายรายในต่างประเทศ	ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตสินค้าชั้นน�า

ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิง	ระบบสุขาภิบาล	ระบบปรับอากาศ	ผลิตภัณฑ์ระบบท�าความเย็น	และผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัล

ระดบัโลก	โดยบริษทัฯ	มนีโยบายมุง่เน้นการจ�าหน่ายสนิค้าทีม่คีณุภาพและมาตรฐานตรงกับความต้องการของลกูค้า	โดยมข้ัีนตอนการแสวงหา

และคัดเลือกสินค้าเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ	มาตรฐาน	ผ่านการรับรองจากหน่วยงานหรือสถาบันต่าง	ๆ	ที่น่าเชื่อถือ

	 ในการสั่งซื้อสินค้าเพ่ือมาจ�าหน่ายให้แก่ลูกค้าน้ัน	บริษัทฯ	มีการวางแผนการส่ังซื้อล่วงหน้าในปริมาณท่ีเหมาะสม	 โดยพิจารณาจาก

แนวโน้มของตลาด	ความต้องการของลกูค้าในแต่ละช่วงเวลา	รวมทัง้ปรมิาณสนิค้าคงคลงั	เพ่ือจะได้จดัเตรยีมสนิค้าให้เพียงพอต่อการจ�าหน่าย

ลดความสญูเสยีจากการเสยีโอกาสเน่ืองจากขาดแคลนสนิค้าคงคลงั	หรอืไม่สามารถจดัหาสนิค้าได้ทนัและเพียงพอกับความต้องการของลกูค้า	

ในขณะเดียวกันก็ต้องควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม	 และไม่ให้มีสินค้าค้างในคลังนานเกินไปจนเป็นภาระแก่บริษัทฯ	

สินค้าที่บริษัทฯ	จ�าหน่ายมีหลากหลายมากกว่า	13,000	รายการ	ภายใต้ตราสินค้าที่มีชื่อเสียงมากกว่า	60	ตราสินค้า	ซึ่งในจ�านวนนี้เป็นตรา

สินค้าท่ีในปัจจุบันบริษัทฯ	 ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ�าหน่าย	 45	ตราสินค้า	 โดยเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้ารายเดียว	 (Sole	Distributor

ในประเทศไทยให้กับผู้ผลิตจ�านวน	5	ตราสินค้า	ประกอบด้วย	ผู้ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา	2	ตราสินค้า	ได้แก่	Potter	Electric	และ	Weiss

ผู้ผลิตในประเทศเยอรมัน	3	ตราสินค้า	ได้แก่	KUBA	DOD,	ESK	SCHULTZE	และ	DOD	defrost	on	demand	และผู้ผลิตในประเทศอื่น	ๆ		

ได้แก่	DOMINO	(อังกฤษ)	KORTHOFAH	(ฮอลแลนด์)	EDM	(ญี่ปุ่น)	ทั้งนี้	บริษัทฯเป็นผู้น�าเข้าและจ�าหน่ายสินค้าในแต่ละกลุ่มสินค้า	ดังนี้

กลุ่มสินค้า

	วาล์วและอปุกรณ์ระบบดบัเพลงิ	ได้แก่	อปุกรณ์

ระบบท่อ	 ข้อต่อ	 (Groove	Coupling)	 วาล์ว

	 ดับเพลิง	 หัวฉีดน�้าอัตโนมัติ 	 (Automatic	

Sprinkler)	 ชุดสายฉีดดับเพลิง	 สายดับเพลิง	

เคร่ืองดับเพลิงแบบแขวน	 (Fire	Hose	Rack)	

	POTTER	ELECTRIC

	VICTAULIC

	MOYNE	ROBERTS

	BADGER

	GIACOMINI

	สหรัฐอเมริกา

	สหรัฐอเมริกา

	ไอร์แลนด์

	สหรัฐอเมริกา

	อิตาลี

ผู้ผลิตสินค้า ประเทศเจ้าของตราสินค้า
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กลุ่มสินค้า

	วาล์วและอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาล	และปรับ

อากาศ	 ได้แก่	 วาล์วประตูน�้า	 (Gate	 Valve),	

วาล์วปีกผีเสื้อ	 (Butterfly	 Valve),	 วาล์วกันน�้า

ย้อนกลับ	(Check	Valve),	วาล์วระบายอากาศ

ออกจากระบบน�้า	(Air	Vent)	เป็นต้น	ตัวกรอง

	 ฝุ่นผงในระบบน�้า	(Strainer)	อุปกรณ์ระบบท่อ	

	 ข้อต่อ	 อุปกรณ์ใช้วัดความดันและอุณหภูม	ิ

เป็นต้น	

	วาล์วปรับปริมาณน�า้	(Balancing	Valve),	วาล์ว

ควบคุมอุณหภูมิและปรับอัตราการไหลของน�้า

อัตโนมัติ	(PICV)

	แผ่นกรองอากาศอลูมิเนียม(Aluminum	Filter)	

ส�าหรบักรองสิง่สกปรกและฝุน่ละอองในอากาศ	

	WEISS

	VICTAULIC

	HONEYWELL

	OVENTROP

	RESEARCH	

PRODUCTS

	สหรัฐอเมริกา

	สหรัฐอเมริกา

	สหรัฐอเมริกา

	เยอรมัน

	เบลเยี่ยม

ผู้ผลิตสินค้า ประเทศเจ้าของตราสินค้า

เครื่องดับเพลิงแบบหิ้ว	 น�้ายา	 โฟมดับเพลิง	

อุปกรณ์โฟมดับเพลิง	 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ	

ระบบตรวจจับควัน	 ระบบดับเพลิงด้วยก๊าซ	

ระบบกล้องตรวจจับควันและเปลวไฟ	เป็นต้น	

	HYGOOD

	5-ELEM

	NIBCO

	CHEMGUARD

	WAGNER

	SIEMENS

	SRI

	GKB

	RELIABLE

	สหราชอาณาจักร

	จีน

	สหรัฐอเมริกา

	สหรัฐอเมริกา

	เยอรมัน

	เยอรมัน

	มาเลเซีย

	ไต้หวัน

	สหรัฐอเมริกา

	อุปกรณ์ระบบท�าความเย็น	ได้แก่	ท่อทองแดง	

และข้อต่อทองแดง	น�้ายาท�าความเย็น	

คอมเพรสเซอร์	คอยล์เย็น	อุปกรณ์ควบคุม

การละลายน�้าแข็งอัตโนมัติ	อุปกรณ์ประหยัด

พลังงาน	อุปกรณ์ควบคุมความดัน	เป็นต้น

	KUBA

	DOD

	ESK	SCHULTZE

	BITZER

	ABB

	DANFOSS

	O&F

	ZEILABEGG

	EBM	PAPST

	BVA

	9	LIFE

	NARA

	3Q

	EVAPCO

	เยอรมัน

	เยอรมัน

	เยอรมัน

	เยอรมัน

	ฟินแลนด์

	เดนมาร์ก

	จีน

	เยอรมัน

	เยอรมัน

	จีน

	ไต้หวัน

	เกาหลีใต้

	ไทย

	สหรัฐอเมริกา
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กลุ่มสินค้า ผู้ผลิตสินค้า ประเทศเจ้าของตราสินค้า

	อปุกรณ์การพิมพ์ดจิทัิลส�าหรบัระบบบรรจภุณัฑ์

	 ได้แก่	 เครื่องพิมพ์วันหมดอายุเครื่องพิมพ์

ข้อความบนบรรจุภัณฑ์	 เครื่องป้อนชิ้นงาน	

ส�าหรับการพิมพ์	3	มิต	ิและส�าหรับการพิมพ์

	 ลาเบลสติกเกอร์สีพร้อมด้วยอุปกรณ์การพิมพ	์

และวัสดุสิ้นเปลืองประเภทต่าง	ๆ	เป็นต้น

	Domino

	Korthofah

	EDM	

	MSSC

	United	RIBtype

	EnvisionTEC

	Materialise

	อังกฤษ

	ฮอลแลนด์

	ญี่ปุ่น

	สหรัฐอเมริกา

	สหรัฐอเมริกา

	เยอรมัน

	เบลเยี่ยม	

	 นอกจากนี้	บริษัทฯ	ได้พัฒนาตราสินค้าเป็นของตัวเอง	จ�านวน	7	ตราสินค้า	โดยเป็นเจ้าของแบรนด์หรือเครื่องหมายการค้า	ได้แก่

	 เครื่องหมายการค้า	 �HARN�	ส�าหรับ	จัดการขาย	ออกแบบ	ติดตั้ง	 และให้บริการ	อุปกรณ์ระบบดับเพลิง	 ระบบปรับอากาศ	และ

สุขาภิบาล	จัดการขาย	ประกอบ	อุปกรณ์ระบบท�าความเย็นอุตสาหกรรม	จัดการขาย	ติดตั้ง	และให้บริการ	เครื่อง	อุปกรณ	์อะไหล	่

วัสดุสิ้นเปลือง	ส�าหรับระบบการพิมพ์ดิจิทัลบนบรรจุภัณฑ์	หีบห่อ	สลาก	รวมถึงการสร้างแบบชิ้นงานจากไฟล์ดิจิทัล

	 เครื่องหมายการค้า	�VALTEC�	ส�าหรับผลิตภัณฑ์วาล์วและผลิตภัณฑ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ	โดยการว่าจ้างผู้ผลิต

	 ในประเทศจีน	และผลิตตามมาตรฐาน	BS	Standard	(ปัจจุบันได้รับการรับรองมาตรฐาน	UL	เรียบร้อยแล้ว)

	 เครือ่งหมายการค้า	�SPARK�	ส�าหรบัผลติภณัฑ์สายฉดีน�า้ดบัเพลงิ	โดยการว่าจ้างผู้ผลติในประเทศมาเลเซยี	และผลิตตามมาตรฐาน	

BS	Standard

	 เครื่องหมายการค้า	 �GUARDIAN�	 ส�าหรับผลิตภัณฑ์เครื่องดับเพลิงบรรจุชนิดผงเคมีแห้ง	 โดยการว่าจ้างผู้ผลิตในประเทศไทย

	 สินค้าได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	(TIS)	จากส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

	 เครื่องหมายการค้า	�Blue	Ice�	ส�าหรับผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ท�าความเย็นโดยการว่าจ้างผู้ผลิตในประเทศจีน	และผลิตตามมาตรฐาน	

American	Society	for	Testing	and	Materials	(ASTM)

	 เครือ่งหมายการค้า	�Koppar�	ส�าหรบัผลติภณัฑ์ท่อทองแดง	โดยการว่าจ้างผูผ้ลติในประเทศจนี	และผลิตตามมาตรฐาน	American	

Society	for	Testing	and	Materials	(ASTM)

	 เคร่ืองหมายการค้า	�YUKI�	ส�าหรบัผลติภัณฑ์น�า้ยาแอร์	โดยการว่าจ้างผู้ผลติในประเทศจนี	สินค้าได้รบัการรบัรองมาตรฐานผลติภณัฑ์

อุตสาหกรรม	(TIS)	จากส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

	 บรษิทัฯ	คดัเลอืกผูผ้ลติเพ่ือว่าจ้างผลติสนิค้าส�าหรบัตราสนิค้าของบรษิทัฯ	โดยพจิารณาจากความสามารถของผูผ้ลติและความสามารถ

ของโรงงาน	ซึ่งในแต่ละตราสินค้า	บริษัทฯ	ใช้ผู้ผลิตรายเดียวที่ติดต่อค้าขายมาเป็นเวลานาน	โดยเป็นการว่าจ้างผลิตเป็นครั้งคราว		ไม่มีการท�า

สัญญาว่าจ้างผลิตระยะยาว	ซึ่งที่ผ่านมาการจ�าหน่ายสินค้าในตราสินค้าของบริษัทฯ	 เป็นสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับสินค้าที่น�าเข้าจากผู้ผลิต

ในต่างประเทศ	หรือมีสัดส่วนยอดขายในป	ี2561	และปี	2562	ร้อยละ	5.40	และร้อยละ	5.10	ของยอดขายรวม

	 ทั้งนี	้ในปี	2561	และปี	2562	บริษัทฯ	ไม่มียอดสั่งซื้อสินค้าจากผู้ผลิตรายใดรายหนึ่ง	เกินกว่า	ร้อยละ	30	ของมูลค่าการสั่งซื้อรวม	

8  ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	 -	ไม่มี	-

9  งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	บริษัทฯ	มีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ	รวมมูลค่าประมาณ	359.83	ล้านบาท	ซึ่งเป็นงานติดตั้งระบบดับเพลิงด้วย

ก๊าซ	ระบบดับเพลิงโรงไฟฟ้า	งานติดตั้งระบบหัวกระจายน�้าดับเพลิง	(Sprinkler)	ระบบโฟมดับเพลิง	และระบบปิโตรเคมี	มูลค่าประมาณ	170	

ล้านบาท	และมูลค่าของสินค้าในส่วนของการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิง	ระบบปรับอากาศ	มูลค่าประมาณ	113	ล้านบาท,	ผลิตภัณฑ์

ระบบท�าความเย็น	มูลค่าประมาณ	38.36	ล้านบาท	และผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัล	มูลค่าประมาณ	38.47	ล้านบาท	ที่ได้รับใบสั่งซื้อและ

รอส่งมอบในช่วงป	ี2563
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ปัจจัยความเสี่ยง10

	 บริษัทฯ	มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเน่ือง	ด้วยความตระหนักถึงภาวะความเสี่ยงที่ซับซ้อนและรุนแรงขึ้น

ของการด�าเนินธุรกิจ	ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของบริษัทฯ	การที่บริษัทฯ	จะด�าเนินธุรกิจให้เจริญเติบโต

ได้อย่างมัน่คงในระยะยาวน้ัน	จ�าเป็นต้องสร้างพ้ืนฐานการบรหิารความเสีย่งท่ีด	ีเพียงพอทีจ่ะป้องกันและลดผลกระทบของความเสีย่ง	อันเกิดขึน้

ได้จากปัจจัยผันแปรต่าง	ๆ 	บริษัทฯ	จึงจัดท�าแบบประเมินและควบคุมความเสี่ยงด้วยตนเอง	(Risk	&	Control	Self	Assessment	:	RCSA)	โดย

มกีารประเมนิ	ระบปัุจจยัความเสีย่ง	และวเิคราะห์ความเสีย่งท่ีส�าคญั	รวมถงึก�าหนดมาตรการรองรบัและป้องกันความเสีย่ง	โดยมผีูร้บัผดิชอบ

ตามสายงานท่ีสงักัด	อกีทัง้ใช้ดชันชีีว้ดัความเสีย่ง	เพือ่ตดิตามประเมนิผลการบรหิารความเสีย่ง	เพ่ือให้การด�าเนนิงานของบรษิทัฯ	บรรลเุป้าหมาย

และประสบผลส�าเร็จตามทิศทางที่ก�าหนดไว้	โดยมีความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและความเสี่ยงอื่น	ๆ	ที่ส�าคัญ	ดังนี้

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

1. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

	 สนิค้าทีบ่รษิทัฯ	จ�าหน่ายให้ลกูค้าส่วนใหญ่เป็นสนิค้าทีน่�าเข้าจากต่างประเทศ	ยอดส่ังซือ้สนิค้าจากต่างประเทศ	ในปี	2561	และปี	2562	

คิดเป็นร้อยละ	74.85	และร้อยละ	72.09	ของยอดการสั่งซื้อรวม	ตามล�าดับ	การเสนอซื้อและการช�าระเงินค่าซื้อสินค้าส่วนใหญ่ใช้สกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	ปอนด์สเตอร์ลิง	และยูโร	รวมกันคิดเป็นร้อยละ	98.91	และร้อยละ	98.66	ของยอดค่าซื้อสินค้าต่างประเทศตามล�าดับ		

ในขณะทีก่ารจ�าหน่ายสนิค้าส่วนใหญ่จ�าหน่ายภายในประเทศเป็นสกุลเงนิบาท	ซึง่ในบางครัง้บรษิทัฯ	ไม่สามารถปรบัราคาสนิค้าให้สอดคล้อง

กับต้นทุนสินค้าท่ีเพ่ิมข้ึนได้ทันที	 ดังน้ัน	บริษัทฯ	จึงอาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน	 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นทุน

สินค้าและก�าไรขั้นต้นของบริษัทฯ	ได้	อย่างไรก็ตาม	มีข้อตกลงส�าหรับลูกค้าบางรายให้ช�าระราคาเป็นเงินสกุล	USD	EUR	และ	GBP

	 บริษัทฯ	ค�านึงถึงผลกระทบดังกล่าว	จึงมีนโยบายการบริหารอัตราแลกเปลี่ยน	ดังนี้

	 ก�าหนดให้บรษิทัฯ	จะต้องด�าเนินการเปิดวงเงนิซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้ากับสถาบนัการเงนิเพ่ือป้องกันความเสีย่งดังกล่าว	

ซ่ึงเป็นวงเงินที่สามารถครอบคลุมยอดสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศเกือบทั้งหมดโดยบริษัทจะพิจารณาซื้อเงินตราต่างประเทศ

	 ล่วงหน้าตามยอดในใบแจ้งหนี้การซื้อสินค้าในแต่ละรอบการสั่งซื้อ	นอกจากนี	้บริษัทฯ	ได้เปิดบัญชีเงินฝากสกุลเงินต่างประเทศใน

สกุลเงิน	USD	GBP	EUR	JPY	และ	AUD	เพื่อใช้รับช�าระเงินจากลูกค้ากรณีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ	และเป็นการลดความเสี่ยง

จากอัตราแลกเปลี่ยนอีกทางหนึ่ง

	 ติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินอย่างต่อเนื่องเพื่อสามารถติดตาม	ประเมินและบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ได้อย่างใกล้ชิด

	 ในปี	2561	และ	ปี	2562		บริษัทฯ	ซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	จ�านวน	637.24	ล้านบาท	และ	603.63	ล้านบาทตามล�าดับ	คิดเป็น

ร้อยละ95.39	และร้อยละ	94.16	ของยอดการสัง่ซือ้สนิค้าจากต่างประเทศ	ด้วยการตดิตามความเคลือ่นไหวของอตัราแลกเปลีย่นอย่างสม�า่เสมอ

ท�าให้บริษัทฯ	 ได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าวไม่มากนัก	 ดังจะเห็นได้จากผลการบริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน	 ในปี	 2561	

และ	ปี	2562	มีก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับ	2.40	ล้านบาท	และ	4.63	ล้านบาท	ตามล�าดับ	บริษัทฯ	ประเมินการควบคุมความเสี่ยงนี้อยู่

ในระดับที่น่าพอใจ

	 นอกจากนี	้หากอตัราแลกเปลีย่นมกีารเปลีย่นแปลงจนมผีลท�าให้ต้นทนุสนิค้าของบรษิทัฯ	เพ่ิมข้ึนมาก	บรษิทัฯ	จะท�าการปรบัราคาสนิค้า

ไปตามสภาพตลาดโดยแจ้งให้ลกูค้าทราบล่วงหน้า	และบรษิทัฯ	มสีตอ็คสนิค้าจ�านวนหนึง่	ซึง่สามารถรองรบังานจ�าหน่ายสนิค้าล่วงหน้า	ท�าให้

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้และต้นทุนของบริษัทฯ	อย่างมีนัยส�าคัญ
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2. ความเสี่ยงจากการสูญเสียการเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้า 

	 บริษัทฯ	เป็นผู้จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์วาล์วและอุปกรณ์ระบบดับเพลิง	ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ	ระบบท�าความเย็น	และระบบการ

พิมพ์ดจิทัิล	ทีม่สีนิค้าหลากหลายรายการ	โดยบรษิทัฯ	เป็นตวัแทนจ�าหน่ายสนิค้าทีม่ชีือ่เสยีงระดบัโลก		ซึง่ตราสนิค้าท่ีมยีอดขายสงูสดุ	3	อนัดบั

แรก		คิดเป็นประมาณร้อยละ	20	และร้อยละ	19.50	ของยอดขายรวมในปี	2561	และป	ี2562	ตามล�าดับ	ดังนั้น	หากบริษัทฯ	สูญเสียการเป็น

ตัวแทนจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ในตราสินค้าที่ส�าคัญไป	อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทฯ	ได้

	 การได้รบัแต่งตัง้เป็นตวัแทนจ�าหน่ายตราสนิค้าเป็นปัจจยัส�าคญัส�าหรบัธุรกิจของบรษิทัฯ	ซึง่การเป็นตวัแทนจ�าหน่ายสนิค้าให้กับคูค้่ามทีัง้

ลกัษณะทีก่�าหนดอายุของการเป็นตวัแทนและไม่มกี�าหนดอายุของการเป็นตวัแทน		โดยส่วนใหญ่บรษิทัฯ	ไม่ได้ท�าสญัญาเป็นตวัแทนจ�าหน่าย

อย่างเป็นทางการกับบริษัทเจ้าของตราสินค้า	ดังนั้น	บริษัทฯ	อาจมีความเสี่ยงจากการเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าในกรณีดังกล่าว	โดยหาก

บริษัทฯ	ถูกยกเลิกการเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าให้แก่เจ้าของตราสินค้า	หรือหากบริษัทฯ	ถูกยกเลิกสัญญาไม่ว่าด้วยกรณีใด	ๆ 	เช่น	บริษัท

คู่ค้ามีการควบรวมกิจการกับบริษัทอื่น	หรือมีการเลิกกิจการคู่ค้า	เป็นต้น	อาจส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทฯ	ได้	ซึ่งตั้งแต่ป	ี2554	เป็นต้น

มา	บริษัทฯ	ไม่มีการสูญเสียตราสินค้าที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ�าหน่าย	อย่างไรก็ตาม		จากประสบการณ์ในการด�าเนินธุรกิจ		การรักษา

ความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทเจ้าของตราสินค้าที่มี	มายาวนาน	และบริษัทฯ	มีตราสินค้าที่จัดจ�าหน่ายมากกว่า	60	ตราสินค้า	ทั้งยังให้บริการและ

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าจนเป็นที่ยอมรับ	อีกทั้งมีฐานลูกค้าที่กว้างขวางมากกว่า	5,400	ราย	บริษัทฯ	จึงมั่นใจว่า	หากบริษัทฯ	สูญเสีย

การเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าในตราสินค้าใดสินค้าหนึ่งไป	บริษัทฯ	ก็มีความสามารถในการหาผลิตภัณฑ์ตราสินค้าอื่น	 เข้ามาทดแทนเพื่อ

ตอบสนองความต้องการของตลาดได้		เนือ่งจากบรษิทัฯ	มเีป้าหมายในการคดัสรรสนิค้าคณุภาพดแีละเป็นสนิค้าทีม่เีทคโนโลยีใหม่ๆ	อยูต่ลอด

เวลา	ในปี	2562	บริษัทได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เพิ่มอีก	1	ตราสินค้า	อีกทั้งบริษัทฯ	ได้มีการพัฒนาตราสินค้าภายใต้

เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ	ในบางผลิตภัณฑ์เองเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวด้วย

	 นอกจากน้ี	 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	บริษัทฯ	สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการค้าตามที่ตกลง	 และได้รับความไว้วางใจจากบริษัท

เจ้าของตราสนิค้าให้เป็นตวัแทนจ�าหน่ายสนิค้ามาโดยตลอด		ดงัจะเหน็ได้จากการท่ีบรษิทัฯ	มยีอดขายทีเ่ตบิโตขึน้เป็นล�าดบั		ประกอบกบัการที่

บรษิทัฯ		มช่ีองทางการจ�าหน่ายทีม่ปีระสทิธิภาพ		มทีมีงานขายทีเ่ข้มแขง็		สนิค้าทีบ่รษิทัฯ	เป็นตวัแทนจ�าหน่ายสามารถสร้างยอดขายให้เตบิโต

อย่างต่อเนือ่ง	บริษทัฯ	จงึเชือ่มัน่ว่าบรษิทัเจ้าของตราสนิค้าจะยังคงมอบหมายให้บรษิทัฯ	เป็นตวัแทนจ�าหน่ายสนิค้าต่าง	ๆ 	อย่างต่อเนือ่งต่อไป

ในอนาคต		จึงจัดเป็นความเสี่ยงในระดับ	บริษัทฯ	ประเมินการควบคุมความเสี่ยงนี้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ	

3. ความเสี่ยงจากการที่บริษัทเจ้าของตราสินค้าอาจเข้ามาท�าตลาดเอง

	 กรณีที่เจ้าของตราสินค้าจากต่างประเทศมีความประสงค์จะเข้ามาด�าเนินธุรกิจในประเทศไทยโดยไม่ผ่าน	บริษัทฯ	ซึ่งจะท�าให้บริษัทฯ	มี

ความเสี่ยงในการสูญเสียความเป็นตัวแทนจ�าหน่ายตราสินค้านั้น	ๆ	ได้	และอาจต้องมีการแข่งขันกับบริษัทเจ้าของตราสินค้าดังกล่าว	

	 อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	เชื่อมั่นว่า	ความเสี่ยงดังกล่าวมีโอกาสเกิดขึ้นน้อย	เนื่องจากความไม่คุ้มค่าในการลงทุนเข้ามาจ�าหน่ายสินค้าเอง	

อีกทั้งการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ในระบบวิศวกรรมอาคาร	ได้แก	่ระบบดับเพลิง	ระบบปรับอากาศ	ระบบสุขาภิบาล	ระบบความเย็น	รวมทั้งระบบ

การพมิพ์ดจิทิลัต้องมคีวามหลากหลายและต้องสามารถตอบสนองความพึงพอใจของลกูค้าได้อย่างครบวงจร		ลกูค้าจะค�านงึถึง		ความสะดวก

ในการสั่งซื้อสินค้าจาก	ผู้จ�าหน่ายที่มีสินค้าให้ครบตามที่ต้องการ		ซึ่งจากที่ผ่านมาเคยมีผู้ผลิตสินค้าจากต่างประเทศบางรายให้บริษัทในเครือ

เข้ามาด�าเนินธุรกิจโดยตรงแทน	แต่กไ็ม่ประสบความส�าเรจ็และเลอืกกลบัไปจ�าหน่ายผ่านตวัแทนเหมอืนเดมิ		บรษิทัฯ	ประเมนิการควบคมุความ

เสี่ยงนี้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ

4. ความเสี่ยงจากอัตราก�าลังคนและความสามารถของบุคลากรไม่เพียงพอต่อความต้องการทางธุรกิจ  

	 บริษัทฯ	ตระหนักถึงความเพียงพอของอัตราก�าลังคนซึ่งสอดคล้องกับการขยายงานตามกลยุทธ	์บริษัทฯ	มีมาตรการจัดการความเสี่ยง

ดังกล่าว	ดังนี้
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	 มีการทบทวนโครงสร้างองค์กรและวิเคราะห์แผนความต้องการอัตราก�าลังคน

	 ด�าเนินการตามกระบวนการ	สรรหา	โดยคัดเลือกและเพิ่มช่องทางการสรรหาที่มีประสิทธิภาพ

	 จัดท�าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจ	มีการประชุมปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหาร	 เพื่อพิจารณาผู้สืบทอด

ต�าแหน่งงาน		รวมถึงกระตุ้นให้พนักงานที่มีความสามารถเล็งเห็นเป้าหมายและการเติบโตในอนาคตที่ชัดเจน	และเร่งพัฒนาตนเอง

อย่างต่อเนื่อง

	 รกัษาบคุลากร	ผ่านกจิกรรมทีส่่งเสรมิความสมัพันธ์ทีด่รีะหว่างพนกังานกับบรษิทัฯ	เช่น	การเตรยีมความพร้อมและสร้างความมัน่ใจ

ของพนกังานใหม่	กจิกรรมท่องเท่ียวประจ�าปี	งานปีใหม่	Family	Day	และกีฬาส	ีรวมถงึมกีารส�ารวจความผกูพัน	ความสขุ	และความ

พึงพอใจของพนกังานทีม่ต่ีอการท�างาน	เป็นประจ�าทกุปี		เพ่ือน�าผลส�ารวจและข้อเสนอแนะต่าง	ๆ 	มาปรบัปรงุกระบวนการและสภาพ

แวดล้อมการท�างานให้ดียิ่งขึ้น

	 โดยปี	2562	ผลประเมินทีไ่ด้	เท่ากบัร้อยละ	74.47	เทยีบกบัปี	2561	เท่ากบัรอ้ยละ	68	เพิม่ขึน้จากปี	2561	ร้อยละ	9.51	บรษิัทฯ	ได้ท�าการ

วิเคราะห์สาเหตุคะแนนและข้อเสนอแนะในอันดับต้น	ๆ 	ยังคงเป็น	ปัญหาการสื่อสารภายใน	ภาวะผู้น�า	สภาพแวดล้อมในการท�างาน	รวมถึงสิ่ง

อ�านวยความสะดวก	ซึ่งบริษัทฯ	ได้มอบหมายให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องน�าไปท�าแผนการแก้ไขในป	ี2563	

	 ในปี	2562	บริษทัฯ	มอีตัราการลาออกของพนกังานเพ่ิมขึน้จากร้อยละ	9.7	ในปี	2561	เหลือร้อยละ	14.86	และมอีตัราการสรรหาพนกังาน

เข้าบรรจุในต�าแหน่งที่ว่าง	 คิดเป็นร้อยละ	 23.75	 ซึ่งต�่ากว่าเป้าหมายที่ก�าหนด	 สืบเน่ืองจากต�าแหน่งที่สรรหาน้ันเป็นต�าแหน่งสายงานขาย	

ประกอบกบัสายงานท่ีรบัสมคัรนัน้	เป็นสนิค้าเก่ียวกับเทคโนโลยีดจิทัิล	ท�าให้หาผูส้มคัรทีม่คีณุสมบตัติรงตามท่ีต้องการค่อนข้างยาก	อย่างไรก็

ดี	บริษัทฯ	ท�าการทบทวนคุณสมบัต	ิและโครงสร้างค่าตอบแทนโดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนในตลาดแรงงาน	ของบริษัทฯ	ในระดับเดียวกัน

	 บริษัทฯ	ประเมินว่าผลการควบคุมความเสี่ยงอยู่ในระดับควบคุมได้ในระดับหนึ่ง	 แต่ยังไม่เป็นที่พอใจ	อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	 ให้ความ

ส�าคัญกับการเร่งด�าเนินการตามแผน	HR	master	plan	ในปี	2563

5. ความเสี่ยงจากการด้อยค่าของค่าความนิยม 

	 บริษัทฯ	บันทึกค่าความนิยมจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนเพื่อซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท	ชิลแมทช์	จ�ากัด	และบริษัท

ย่อย	ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิ	 (Net	Assets)	ของบริษัท	ชิลแมทช	์จ�ากัดและบริษัทย่อย	ณ	วันที่ออกหุ้นสามัญเพิ่ม

ทุนเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด	โดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯจะท�าการทดสอบการด้อยค่าเป็นประจ�าทุกปี	และตั้งค่าเผื่อการด้อยค่า	

(ถ้ามี)	ดังนั้นบริษัทฯ	อาจจะมีความเสี่ยงหากผู้สอบบัญชีได้พิจารณาแล้วว่าค่าความนิยมนี้ควรจะต้องมีการด้อยค่า	ซึ่งการด้อยค่าดังกล่าวจะ

มีผลกระทบต่องบก�าไรขาดทุนของบริษัทฯ	ในด้านของก�าไรสุทธิ	ส่วนของเจ้าของ	และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ

	 ฝ่ายบรหิารได้ทดสอบการด้อยค่าของค่าความนยิม	ซึง่ประกอบไปด้วย	หน่วยธรุกิจของผลติภณัฑ์ระบบท�าความเย็น	และผลิตภัณฑ์ระบบ

พิมพ์ดิจทัิล	โดยจัดท�าประมาณการกระแสเงนิสดอสิระทีค่าดว่าจะได้รบัในอนาคต	บางครัง้เรยีกว่า	�มลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รบัคนื	หรอื	Realizable	

Value�	ของทั้ง	2	หน่วยธุรกิจ	อันประกอบไปด้วย	ประมาณการยอดขาย,	ต้นทุนขาย,	ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(ไม่รวมค่าเสื่อมราคา

และค่าตัดจ�าหน่าย),		ภาษีเงินได้,	งบประมาณการลงทุน,	ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน	อันได้แก่	ลูกหนี้การค้า	สินค้าคงเหลือ	

และเจ้าหนีก้ารค้า	เมือ่ได้กระแสเงนิสดอสิระในแต่ละปีก็ค�านวณเป็นมลูค่าปัจจบุนัด้วยอตัราคดิลดทีอ้่างองิกับอตัราก่อนภาษท่ีีสะท้อนถึงความ

เสี่ยงที่เป็นลักษณะเฉพาะของบริษัทฯ	ในภาพรวม	ตามหลักเกณฑ์มูลค่าจากการใช	้(Value	in	Use)

	 ฝ่ายบรหิารค�านวณกระแสเงนิสดอสิระโดยอ้างองิกับประมาณการทางธุรกิจทีส่มเหตสุมผล	มคีวามเป็นไปได้	และเหมาะกบัสถานการณ์

ปัจจบุนั	ซึง่มลูค่าดงักล่าวมากกว่ามลูค่าตามบญัชขีองค่าความนิยมและความสมัพันธ์กับลกูค้าอนัได้มาจากการซือ้และรบัโอนกิจการทัง้หมด

จากบริษัท	ชิลแมทช	์จ�ากัด	และบริษัท	คิว	ทู	เอส	จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด	จึงถือได้ว่าความความนิยม

และค่าสัมพันธ์ของลูกค้า	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	ไม่ด้อยค่า	ทั้งนี้เป็นไปตามข้อก�าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินและผ่านการ

สอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
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6.  ความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น

	 บริษัทฯ	เป็นผู้จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์วาล์วและอุปกรณ์ระบบดับเพลิง	ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ	ระบบท�าความเย็น	และระบบการ

พิมพ์ดจิทิลั		ซึง่น�าเข้าจากต่างประเทศ	รวมถงึจดัจ�าหน่ายให้แก่บรษิทัเอกชน	หน่วยงานราชการ	ซึง่อาจเกิดการทุจรติคอร์รปัชัน่ในกระบวนการ

ในกรณีบรษิทัฯ	ปฏิบตัไิม่ถกูต้องตามขัน้ตอน	อาท	ิการน�าเข้าสนิค้า	การเดินพิธีการศลุกากร	การเสนองานประมลู	รวมถึงการเสนองานโครงการ

ที่มีมูลค่าสูง	รวมถึงกระบวนการภายในซึ่งอาจเกิดจากการละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบวิธีปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน		อาทิ	การจัดซื้อจัดจ้าง	

การควบคุมสินค้าหรือทรัพย์สิน	การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง	ๆ 		โดยรูปแบบการทุจริตคอร์รัปชั่นอาจเกิดจาก	การจ่ายเงินค่าอ�านวยความสะดวก	

การจ่ายเงินหรือถูกเรียกรับเงินจากเจ้าหน้าที่รัฐ	การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่ไม่เหมาะสม	หรือการบันทึกบัญชีไม่ถูกต้อง

	 บริษัทฯ	ได้จัดต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	เพ่ือประเมิน	วิเคราะห์	และก�าหนดมาตรการในการบริหารความเส่ียงของการ

	 ด�าเนินธุรกิจ	รวมถึงป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น	ทั้งในระดับองค์กร	และระดับปฏิบัติการ	จัดให้มีระบบ

การควบคุมภายใน	 และการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายนอกที่มีประสิทธิภาพ	 รวมถึงมีการตรวจติดตามคุณภาพภายในตาม

มาตรฐานคุณภาพ	ISO	9001	:	2015

	 บรษิทัฯ	ได้รบัการรบัรองเป็นสมาชกิโครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุรติ	(CAC)	เมือ่วันที	่5	พฤศจิกายน	

2561		เพือ่แสดงถึงความมุง่มัน่ในการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ทุกรปูแบบ	รวมถงึได้จดัท�านโยบายต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่และ

แนวทางปฏิบัติ	สื่อสารแก่คณะกรรมการบริษัท	ผู้บริหาร	พนักงานทุกระดับ	รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง	รับทราบในช่องทางที่

ก�าหนด	และให้รายงานผลแก่คณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

	 จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน	และการแจ้งเบาะแส

	 บริษัทฯ	ประเมินการควบคุมความเสี่ยงนี้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ
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โครงสร้างการถือหุ้น11

	 บริษัทฯ	มีทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้ว	292,250,000	บาท	แบ่งเป็น	หุ้นสามัญ	584,500,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้	หุ้นละ	0.50	บาท

	 การกระจายการถือหุ้น	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดของบริษัทฯ	ดังนี้

	 ในป	ี2562	บริษัทฯ	จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท	หาญ	เวียดนาม	จ�ากัด	(�บริษัทย่อย�)	ประเทศเวียดนาม	ด้วยทุนจดทะเบียน	800,000,000	

ดองเวียดนาม	หรือประมาณ	1,057,444	บาท	 โดยบริษัทฯ	 ถือหุ้นในบริษัทย่อยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	 100	 ของทุนจดทะเบียน	 เมื่อวันท่ี

30	กรกฎาคม	2562

	 บริษัทฯ	มีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน	โปร่งใส	ไม่มีการถอืหุ้นไขว้กับผู้ถอืหุ้นรายใหญ่	และไม่มีโครงสร้างการถอืหุ้นแบบปิรามิดในกลุ่ม

ของบริษัท	จึงไม่ท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง	 โดยรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	ณ	วันที่	 31	ธันวาคม	

2562	มีดังนี้	(มีผู้ถือหุ้นรายย่อย	จ�านวน	102,868,070	หุ้น	คิดเป็น	17.60%	ของจ�านวนหุ้นทั้งหมด)

นิติบุคคล
คิดเป็น

%
จ�านวนหุ้น

รวม
จ�านวน

ราย
ผู้ถือหุ้น

บุคคลธรรมดา

จ�านวน
ราย

จ�านวน
ราย

จ�านวนหุ้น
รวม

จ�านวนหุ้น
รวม

คิดเป็น
%

คิดเป็น
%

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย	 2,458	 510,583,525	 87.35	 7	 1,253,835	 0.21	 2,451	 509,329,690	 87.14

ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว	 2	 73,916,475	 12.65	 1	 73,316,475	 12.55	 1	 600,000	 0.10

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

	 1.	 นายวิรัฐ	 สุขชัย	 88,583,559	 15.155

	 2.	 นางสิริมา	 เอี่ยมสกุลรัตน์	 84,234,151	 14.411

	 3.	 Nice	Noble	Limited	 73,316,475	 12.543

	 4.	 นายเจน		 ชาญณรงค์	 72,319,130	 12.373

	 5.	 นางสาวนพพร		 ชาญณรงค์	 26,407,444	 4.518

	 6.	 นายชัยวัฒน์		 แต้ไพสิฐพงษ์	 24,120,000	 4.127

	 7.	 นายธรรมนูญ	 ตรีเพ็ชร	 21,573,106	 3.691

	 8.	 นายวสันต์	 นันทขว้าง	 18,091,600	 3.095

	 9.	 นางสาวปนัดดา		 ทองเหลี่ยม	 14,832,149	 2.538

	 10.	 นางนพรัตน์		 สุขชัย	 13,000,000	 2.224

	 11.	 นายประชา		 พร้อมพรชัย	 11,460,688	 1.961

	 12.	 นางวลีรัตน์		 เชื้อบุญชัย	 8,081,986	 1.383

	 13.	 นางสาวธารดา		 ตรีเพ็ชร	 7,504,024	 1.284

	 14.	 นางสาวอุไรรัตน์		 หาญทวีภัทร	 6,873,791	 1.176

	 15.	 นายภาคภูมิ		 ว่องไพฑูรย์	 4,230,325	 0.724

	 16.	 นายธนศักดิ์		 ตรีนุสนธิ์	 3,545,600	 0.607

	 17.	 นายรัตนพันธ์		 มุขหริวัฒนานนท์	 3,457,902	 0.592

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้นล�าดับ % ของจ�านวนหุ้นทั้งหมด

100%
โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ



38 	 รายงานประจ�าปี	2562

	 ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการ	และผู้บริหาร	รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและบุคคลที่มีความสัมพันธ์	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562

	 1.	 นายถกล	 นันธิราภากร	(1)/* - -

	 2.	 นางสาววรนุช	 สุไพบูลย์พิพัฒน์	(1)/* - -

	 3.	 นายโสตถิธร	 มัลลิกะมาส	(1)/*  - -

	 4.	 นายสุพจน์	 เธียรวุฒิ	(1)/* - -

	 5.	 กลุ่มนายวิรัฐ	สุขชัย	(2)	 	

	 	 5.1	นายวิรัฐ	 สุขชัย	 88,583,559	 15.155

	 	 5.2	นางนพรัตน์		 สุขชัย	(คู่สมรส)	 13,000,000	 2.224

	 6.	 กลุ่มนายธรรมนูญ	ตรีเพ็ชร	(2)	 	

	 	 6.1	นายธรรมนูญ		 ตรีเพ็ชร	 21,573,106	 3.691

	 	 6.2	นางสาวธารดา		 ตรีเพ็ชร	(บุตร)	 7,504,024	 1.284

	 7.	 กลุ่มนายเจน	ชาญณรงค	์(3)	 	

	 	 7.1	นายเจน		 ชาญณรงค์	 72,319,130	 12.373

	 	 7.2	นายหาญ		 ชาญณรงค์	(บิดา)	 1,000,000	 0.171

	 	 7.3	นางประยูรศรี		 ชาญณรงค์	(มารดา)	 733,900	 0.126

	 8.	 นางสิริมา		 เอี่ยมสกุลรัตน์	 84,234,151	 14.411

	 9.	 กลุ่มนายภาคภูมิ	ว่องไพฑูรย์	(2)	 	

	 	 9.1	นายภาคภูมิ		 ว่องไพฑูรย์	 4,230,325	 0.724

	 	 9.2	นางเทียมจันทร์	 ว่องไพฑูรย์	(คู่สมรส)	 21,500	 0.004

	 10.	 กลุ่มนางวลีรัตน์	เชื้อบุญชัย	(3)	 	

	 	 10.1	นางวลีรัตน์		 เชื้อบุญชัย	 8,081,986	 1.383

	 	 10.2	นายฐานิต		 สัจจริตานันท์	(บุตร)	 53,000	 0.009

	 	 10.3	นางสาวสุธิดา		 สัจจริตานันท์	(บุตร)	 40,000	 0.007

	 1.	 กลุ่มนายประชา	พร้อมพรชัย	(2)	 	

	 	 1.1	นายประชา		 พร้อมพรชัย	 11,460,688	 1.961

	 	 1.2	นางสาวสุกันยา		 ลิ้มความสุข	(คู่สมรส)	 200,000	 0.034

	 2.	 กลุ่มนายรัตนพันธ์	มุขหริวัฒนานนท์	(2)	 	

	 	 2.1	นายรัตนพันธ์		 มุขหริวัฒนานนท์	 3,457,902	 0.592

	 	 2.2	นางระเบียบ	 มุขหริวัฒนานนท์	(มารดา)	 140,000	 0.024

กรรมการบริษัท

ผู้บริหาร

จ�านวนหุ้นล�าดับ % ของจ�านวนหุ้นทั้งหมดรายชื่อผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ :	*	กรรมการอิสระ
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ผู้บริหาร

	 รายงานการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562

	 3.	 กลุ่มนายสุชาต	ิสุวัฒโนดม	(2)	 	

	 	 3.1	นายสุชาติ	 สุวัฒโนดม		 483,416	 0.083

	 	 3.2	นางสาวอันญกร	 ไวเนตรสุทชา	(คู่สมรส)	 53,500	 0.009	

	 4.	 นายสุกิจ	 ลิติกรณ์	(1)	 456,827	 0.078

	 5.	 นายวิฑูรย์	 ทามี	(1)	 487,036	 0.083

	 6.	 นายพงษ์สวัสดิ์	 เพ่งเล็งผล	(1)	 8,689	 0.002

	 7.	 นางวรินกาญจน์	 ธีระอัมรานนท์	(1)	 1,050,290	 0.180

	 8.	 นายวิศิษฏ์	 วชิรลาภไพฑูรย์	(1)	 330,431	 0.057

	 1.	 นายประชา	 พร้อมพรชัย	 11,460,688	 11,311,315	 149,373

	 2.	 นายรัตนพันธ์	 มุขหริวัฒนานนท์	 3,457,902	 3,306,864	 151,038

	 3.	 นายสุชาติ	 สุวัฒโนดม	 483,416	 443,604	 39,812

	 4.	 นายสุกิจ	 ลิติกรณ์	 456,827	 276,776	 180,051

	 5.	 นายวิฑูรย์	 ทามี	 487,036	 419,571	 67,465

	 6.	 นายพงษ์สวัสดิ์	 เพ่งเล็งผล	 8,689	 32,300	 (23,611)

	 7.	 นางวรินกาญจน์	 ธีระอัมรานนท์	 1,050,290	 949,823	 100,467

	 8.	 นายวิศิษฏ์	 วชิรลาภไพฑูรย์	 330,431	 223,867	 106,564

หมายเหตุ : 1/	กรรมการอิสระ

ผู้บริหาร

	 1.	 นายถกล	 นันธิราภากร	/1 - - -

	 2.	 นางสาววรนุช	 สุไพบูลย์พิพัฒน์	/1 - - -

	 3.	 นายโสตถิธร	 มัลลิกะมาส /1 - - -

	 4.	 นายสุพจน์	 เธียรวุฒิ	/1 - - -

	 5.	 นายวิรัฐ	 สุขชัย	 88,583,559	 87,981,135	 602,424

	 6.	 นายธรรมนูญ	 ตรีเพ็ชร	 21,573,106	 21,159,399	 413,707

	 7.	 นายเจน	 ชาญณรงค์	 72,319,130	 72,319,130	 -

	 8.	 นางสิริมา	 เอี่ยมสกุลรัตน์	 84,234,151	 72,649,151	 11,585,000

	 9.	 นายภาคภูมิ	 ว่องไพฑูรย์	 4,230,325	 4,230,325	 -

	 10.	 นางวลีรัตน์	 เชื้อบุญชัย	 8,081,986	 8,276,986	 (195,000)

กรรมการบริษัท

ณ วันที่่่่

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
ล�าดับ

เพิ่มขึ้น

(ลดลง)
รายชื่อผู้ถือหุ้น
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นโยบายจ่ายเงินปันผล12

	 บริษัทฯ	มีนโยบายจ่ายเงินปันผล	 ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ	 40	ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหลังหักส�ารองทุกประเภทตาม

กฎหมายก�าหนด	โดยพจิารณาจากงบการเงนิเฉพาะกิจการ	ซ่ึงการพิจารณาจ่ายเงนิปันผลจะขึน้อยู่กับกระแสเงนิสด	ความเพยีงพอของเงนิทุน

หมุนเวียนในการด�าเนินธุรกิจ	แผนการลงทุน	การจ่ายช�าระคืนเงินกู้ยืม	 เงื่อนไขและข้อก�าหนดในสัญญาต่าง	 ๆ	ที่บริษัทฯ	 ผูกพันอยู่	 รวมท้ัง

ข้อจ�ากัดทางกฎหมาย	ความจ�าเป็นและความเหมาะสมอื่น	ๆ		ในอนาคต		

	 ท้ังน้ี	มติของคณะกรรมการบริษัท	ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกน�าเสนอเพ่ือขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	 เว้นแต่การจ่ายเงิน

ปันผลระหว่างกาล	ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทมีอ�านาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราว	เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ	มีผลก�าไรสมควรพอจะท�า

เช่นนั้นได้	โดยจะต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ	ในการประชุมคราวถัดไป

หมายเหตุ : •	 เงินปันผลประจ�าป	ี2562		จ�านวน	0.18	บาทต่อหุ้น	ยังไม่มีความแน่นอน	จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2563

	 •	 ผู้ถือหุ้นสามัญประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา	20/80	ของเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในมาตรา	47	ทวิ

	 	 แห่งประมวลรัษฎากร

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล ปี 2561ปี 2562 ปี 2559ปี 2560

เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) - - - -

เงินปันผลประจ�าปี (บาท/หุ้น) 0.18 0.16 0.14 0.09

หุ้นปันผล (บาท/หุ้น) - - - -

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.26 0.23 0.22 0.11

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�าไรสุทธิ (%) 69.23 69.57 63.64 81.82

ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 0.50 0.50 0.50 0.50

จ�านวนหุ้นสามัญ ณ วันสิ้นงวด (หุ้น) 584,500,000 584,500,000 584,500,000 584,500,000
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โครงสร้างการจัดการ13

แผนผังโครงสร้างองค์กรของ บริษัท หาญเอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จ�ากัด (มหาชน)

ผู้ตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

เลขานุการบริษัท

กรรมการผู้จัดการ
ธุรกิจระบบดับเพลิง 

ปรับอากาศและสุขาภิบาล

กรรมการผู้จัดการ
ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล

ประธานเจ้าหน้าที่
การเงิน

ประธานเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการ

กรรมการผู้จัดการ
ธุรกิจระบบท�าความเย็น

ผู้อ�านวยการ
สายงานขายปิโตรเคมี

ผู้อ�านวยการ
สายงานขายโครงการ

ผู้อ�านวยการ
สายงานขายทั่วไป

ผู้อ�านวยการ
สายงานขาย

ผู้อ�านวยการ
สายงานสนับสนุน

วิศวกรรม

ผู้อ�านวยการ
สายงานขาย

ผู้อ�านวยการ
สายงานบริการ

ผู้อ�านวยการ
สายงานขายสินค้าพิเศษ

หมายเหตุ :	เลขที่	1	-	12	เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ	ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)

5 8

96

7

1 2 43

10

11

12

แผนกความ
ปลอดภัยอาชีว

อนามัยและ
สิ่งแวดล้อม

ฝ่าย
บัญชี

ฝ่าย
ทรัพยากร

บุคคล

ฝ่ายองค์กร
ดิจิทัลและ
สารนิเทศ 

(DEC)

ฝ่ายบริหาร
ระบบ

คุณภาพ

ฝ่าย
การเงิน

ฝ่ายก�ากับ
ดูแลกิจการ

ฝ่ายธุรการ
ส�านักงาน

ฝ่าย
จัดซื้อ

ฝ่ายคลังสินค้า
และจัดส่ง

ฝ่าย ICT
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1  คณะกรรมการบริษัท

	 ข้อมูล	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	คณะกรรมการบริษัท	มีกรรมการ	จ�านวน	10	คน	ประกอบด้วย	

•	 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	จ�านวน	8	คน	โดยในจ�านวนนี้ประกอบด้วยกรรมการอิสระ	จ�านวน	4	คน

•	 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	จ�านวน	2	คน	คือ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1	คน	และกรรมการผู้จัดการ	1	คน

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	ประกอบด้วย

	 โครงสร้างการจัดการของบริษัท	หาญ	เอ็นจิเนียริ่ง	โซลูชั่นส	์จ�ากัด	(มหาชน)	ประกอบด้วย

•	 คณะกรรมการบริษัท

•	 คณะกรรมการชุดย่อยท่ีช่วยกลั่นกรองเรื่องท่ีส�าคัญ	ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท	จ�านวน	4	คณะ	 ได้แก่	 คณะ

กรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	

ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา	 68	แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน	 จ�ากัด	พ.ศ.	 2535	และตาม

ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

•	 ฝ่ายบริหาร		โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	เป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ

ชื่อ-สกุล ต�าแหน่งล�าดับ

	 5	กันยายน	2555	

	 1	มิถุนายน	2558

	 5	กันยายน	2555

	 5	กันยายน	2555	

	 5	กันยายน	2555

	 17	ธันวาคม	2561

	 5	กันยายน	2555	

	 5	กันยายน	2555

	 17	ธันวาคม	2561

	 1	พฤศจิกายน	2559

	 11	พฤศจิกายน	2559

	 5	กันยายน	2555	

	 11	พฤศจิกายน	2559

	 1	มีนาคม	2561

	 1	ธันวาคม	2559

	 5	กันยายน	2555

	 1	พฤศจิกายน	2559	

	 11	พฤศจิกายน	2559

	 1	ธันวาคม	2559

	 28	เมษายน	2560	

	 1	มีนาคม	2560

	 17	ธันวาคม	2561

	 5	กันยายน	2555

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

	 1.	 ดร.	ถกล	 นันธิราภากร		 กรรมการอิสระ

	 	 	 	 ประธานกรรมการบริษัท				

	 	 	 	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	

	 2.	 นางสาววรนุช	 สุไพบูลย์พิพัฒน์	 กรรมการอิสระ

	 	 	 	 กรรมการตรวจสอบ		

	 	 	 	 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

	 3.	 ดร.	โสตถิธร	 มัลลิกะมาส	 กรรมการอิสระ

	 	 	 	 กรรมการตรวจสอบ	

	 	 	 	 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

	 4.	 ดร.	สุพจน์	 เธียรวุฒิ	1)	 กรรมการอิสระ		

	 	 	 	 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

	 5.	 นายวิรัฐ	 สุขชัย	 กรรมการ		

	 	 	 	 กรรมการบริหารความเสี่ยง

	 	 	 	 ประธานกรรมการบริหาร

	 	 	 	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	

	 	 	 	 กรรมการผู้จัดการ

	 6.	 นายธรรมนูญ	 ตรีเพ็ชร		 กรรมการ

	 	 	 	 กรรมการบริหารความเสี่ยง

	 	 	 	 กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

	 7.	 ดร.	เจน	 ชาญณรงค์	 กรรมการ

	 	 	 	 กรรมการบริหาร

	 8.	 นางสิริมา	 เอี่ยมสกุลรัตน์	 กรรมการ

	 	 	 	 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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ชื่อ-สกุล ต�าแหน่งล�าดับ วันที่ได้รับแต่งตั้ง

	 9.	 นายภาคภูมิ	 ว่องไพฑูรย์	 กรรมการ	

	 10.	 นางวลีรัตน์	 เชื้อบุญชัย	 กรรมการ		

	 5	กันยายน	2555

	 5	กันยายน	2555

หมายเหตุ :	 บริษัทฯ	เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	ป	ื2557	ท�าให้กรรมการด�ารงต�าแหน่งต่อเนื่องมา

 1)	 ดร.	สุพจน์	เธียรวุฒิ	ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการอิสระ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2563

	 โดยมีนางวรินกาญจน	์ธีระอัมรานนท์	เป็นเลขานุการบริษัท	

	 ท้ังนี้	 บริษัทฯ	มีกรรมการอิสระท้ังสิ้น	 4	ท่าน	ซึ่งท�าให้บริษัทฯ	มีโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า	 3	ท่าน	

และไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ�านวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท	และมีกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น	3	ท่าน	 โดยกรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบทกุท่านจะสามารถให้ความเหน็ได้อย่างเป็นอสิระตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง	และมคีณุสมบตัเิป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของประกาศคณะ

กรรมการก�ากับตลาดทุน	ที่	ทจ.	28/2551	เรื่อง	การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่	(และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)	ครบถ้วน

ทุกประการ

 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

	 1.	 มีจ�านวนกรรมการเพียงพอที่จะก�ากับดูแลธุรกิจของบริษัท	ซึ่งประกอบด้วยบุคคล	ที่มีความรู้	 ประสบการณ์	 และความสามารถที่

เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ		โดยต้องมีจ�านวนกรรมการรวมกันไม่น้อยกว่า	5	คน	ตามกฎหมาย	โดยกรรมการ

ไม่น้อยกว่า	3	คนหรือ	ไม่น้อยกว่า	1	ใน	3	ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด	ต้องเป็นกรรมการอิสระ	กรรมการอิสระดังกล่าวสามารถให้

ความเห็นเกี่ยวกับการท�างานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ	ท�าให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่าง	ๆ	ตลอด

จนสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหาร	เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท	ทั้งนี้	กรรมการอิสระของบริษัทจ�านวน	3	คน	ต้อง

ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วย

	 2.	 กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง	(1/2)	ของจ�านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

	 3.	 จ�านวนกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารต้องมไีม่เกินก่ึงหนึง่	(1/2)	ของจ�านวนกรรมการทัง้คณะ	เพือ่ให้มกีารถ่วงดลุระหว่างกรรมการท่ีไม่เป็น

ผู้บริหารกับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

	 4.	 ต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร	อย่างน้อย	1	คน	ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจซื้อมาขายไปเกี่ยวกับสินค้าด้านวิศวกรรมซึ่ง

เป็นธุรกิจหลักของบริษัท	 และอย่างน้อยอีก	 1	คน	ที่มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน	 โดยคณะกรรมการจัดให้มีการเปิดเผย

นโยบายในการก�าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการดังกล่าว	รวมถึงจ�านวนปีการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทของกรรมการ

แต่ละคนในรายงานประจ�าป	ีและบน	website	ของบริษัทฯ

 วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบริษัท

	 1.	 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีทุกครั้ง	กรรมการจะต้องออกจากต�าแหน่งอย่างน้อยจ�านวนหนึ่ง	(1)	ในสาม	(3)	โดยอัตรา	ถ้า

จ�านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้	ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่ง	(1)	ในสาม	(3)

	 	 กรรมการท่ีจะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทัฯน้ัน	ให้จบัสลากว่าผูใ้ดจะออก	ส่วนปีหลงั	ๆ 	ต่อ

ไปให้กรรมการที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดนั้น	เป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง	กรรมการผู้ออกจากต�าแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับต�าแหน่ง

อีกก็ได้

	 2.	 กรรมการมวีาระการด�ารงต�าแหน่งตามทีก่�าหนดไว้ในข้อบงัคบับรษิทั	กรรมการทีพ้่นจากต�าแหน่ง	อาจได้รับเลอืกเข้ามาด�ารงต�าแหน่ง

ใหม่อกีได้โดยไม่จ�ากัดจ�านวนครัง้		ส�าหรบัคณุสมบตัใินการด�ารงต�าแหน่งกรรมการอสิระนัน้	คณะกรรมการบรษิทั	ก�าหนดเป็นนโยบาย

ว่าให้กรรมการอิสระด�ารงต�าแหน่งต่อเนื่องได้ไม่เกิน	9	ปี	นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ	เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
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	 3.	 นอกจากการพ้นต�าแหน่งตามวาระแล้ว	กรรมการบริษัทอาจพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ

	 	 3.1	 ตาย

	 	 3.2	 ลาออก

	 	 3.3	 ขาดคุณสมบัติ	หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด	หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ	 	

	 	 	 ตลาดหลักทรัพย์

	 	 3.4	 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก

	 	 3.5	 ศาลมีค�าสั่งให้ออก

	 	 3.6	 มีอายุครบ	80	ปี	โดยพ้นจากต�าแหน่งนับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี

	 4.	 กรรมการคนใดจะลาออกจากต�าแหน่งให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษัทฯ	การลาออกมีผลนับแต่วันท่ีใบลาออกไปถึงบริษัทฯกรรมการซึ่ง

	 	 ลาออกตามวรรคหนึ่ง	จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทฯ	มหาชนจ�ากัดทราบด้วยก็ได้

	 5.	 ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราว	ออกตามวาระ	คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ	และ

ไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบรษิทัฯมหาชนจ�ากัดและกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์เข้าเป็นกรรมการ

แทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป	เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า	2	เดือน	บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะ

อยู่ในต�าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

	 	 มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

	 6.	 ในกรณีท่ีกรรมการพ้นจากต�าแหน่งทัง้คณะ	ให้คณะกรรมการท่ีพ้นจากต�าแหน่งยังคงอยู่รกัษาการในต�าแหน่งเพ่ือด�าเนินกิจการของ	

บริษัทฯ	ต่อไปเพียงเท่าที่จ�าเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่	เว้นแต่ศาลจะมีค�าสั่งเป็นอย่างอื่น	

	 	 ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากต�าแหน่งตามค�าสั่งศาล	คณะกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่ง	ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือก

ตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายใน	1	เดือนนับแต่วันพ้นจากต�าแหน่ง	โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า	14	วันก่อนวัน

ประชุม	และโฆษณาค�าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า	3	วันก่อนวันประชุมด้วย	โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลา	

3	วันติดต่อกัน

	 7.	 ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต�าแหน่งก่อน	 ถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน

สามของจ�านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง	 และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้น

ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

 กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท

	 ตามข้อบงัคบับรษิทั	ได้ก�าหนด	จ�านวนหรอืชือ่กรรมการผูม้อี�านาจลงลายมอืชือ่ผกูพันบรษิทัได้นัน้	ให้กรรมการสอง	(2)	คนลงลายมือชือ่

ร่วมกัน	โดยให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการ	มีอ�านาจก�าหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทได้		

	 คณะกรรมการบริษัท	ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	 2/2562	พฤหัสบดีที	่ 28	มีนาคม	2562	ได้มีมติก�าหนดชื่อและจ�านวน

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามของบริษัทฯ	ประกอบด้วย	 กรรมการกลุ่มที่หนึ่ง	 นายวิรัฐ	 สุขชัย,	 นายธรรมนูญ	ตรีเพ็ชร	 กรรมการกลุ่มท่ีสอง

นางสิริมา	 เอี่ยมสกุลรัตน์,	 นายเจน	ชาญณรงค์,	 นางวลีรัตน์	 เชื้อบุญชัย	 กรรมการคนหนึ่งคนใดในกลุ่มหน่ึง	 ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการ

คนหนึ่งคนใดในกลุ่มสอง	รวมเป็นสองคน

 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

	 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เลือกต้ังกรรมการด้วยกันด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการเพ่ือดูแล	 ควบคุม	 การประชุมของคณะกรรมการ

บริษัท	และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท	ให้ด�าเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ	เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและบรรลุวัตถุประสงค์

ในการประชุม	(รายละเอียดการคัดเลือก/บทบาท	หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท	แสดงไว้ในหัวข้อ	14.	การก�ากับดูแล

กิจการ	หมวด	3	การเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล	หน้า	68)
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 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

	 คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทส�าคัญในการก�าหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร	แผนการด�าเนินธุรกิจ	 รวมทั้งมีบทบาทส�าคัญใน

การก�ากับดูแล	ตรวจสอบ	ประเมินผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้	ตลอดจนด�าเนินกิจการของบริษัทฯ	ให้เป็นไปตาม

กฎหมาย	ข้อบังคับ	และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	มีจริยธรรม	ภายใต้จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ	รวมทั้งการก�ากับดูแล

ให้การบรหิารจดัการของฝ่ายบรหิารเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางทีไ่ด้ก�าหนดไว้	และก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัฯ	และผูถื้อหุ้น	โดย

รวมถึงอ�านาจ	หน้าที่	และความรับผิดชอบที่ส�าคัญ	ดังนี้

	 1.	 ก�าหนดวิสัยทัศน์	นโยบาย	กลยุทธ์	เป้าหมาย	แผนการด�าเนินธุรกิจ	งบประมาณประจ�าป	ีโครงสร้างการบริหารงาน	และอ�านาจการ

บริหารต่าง	ๆ	ของบริษัทฯ	รวมทั้งนโยบายก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ทั้งนี้	ในป	ี2562	คณะกรรมการได้มีการทบทวนและอนุมัติกลยุทธ์	

และติดตามดูแลให้มีการน�ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ	 โดยในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาสคณะกรรมการได้ติดตามผลการด�าเนิน

งานของฝ่ายบริหาร	เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้

	 2.	 ควบคุมก�ากับดูแล	(Monitoring	and	Supervision)	การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหาร	หรือบุคคลใด	ๆ 	ที่ได้รับมอบหมายให้

ท�าหน้าทีด่งักล่าว	ให้เป็นไปตามนโยบาย	แผนงาน	และงบประมาณทีก่�าหนดไว้อย่างมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล		ตลอดจนดูแล

ให้บริษัทฯ	มีการบริหารจัดการตามนโยบายก�ากับดูแลกิจการที่ดี

	 3.	 มีอ�านาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย	 เพ่ือช่วยศึกษาและกล่ันกรองงานต่าง	 ๆ	 เฉพาะด้าน	อาทิ	 คณะกรรมการตรวจสอบ	

คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	

กรรมการผู้จัดการ	รวมถึงการก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	กรรมการผู้จัดการ	

ที่แต่งตั้ง

	 	 ทั้งน้ี	 การมอบอ�านาจตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่ที่ก�าหนดนั้น	ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจท่ีท�าให้	 คณะกรรมการบริหาร	

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	กรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง	ๆ 	ดังกล่าว	สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมี

ความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย	หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดท�ากับบริษัทหรือบริษัทย่อย	(ถ้ามี)	ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการ

ที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

	 	 ในกรณีทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายให้	ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร	กรรมการผูจ้ดัการ	หรอืบคุคลอืน่ปฏบิตักิารแทนคณะกรรมการ

บรษิทัในเรือ่งใด	การมอบหมายดงักล่าวต้องจดัท�าเป็นลายลกัษณ์อกัษร	หรอืบนัทึกเป็นมตคิณะกรรมการบรษิทัในรายงานการประชมุ

คณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจน	และระบุขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของผู้รับมอบอ�านาจไว้อย่างชัดเจน

	 4.	 ประเมินผลงานของฝ่ายบริหารอย่างสม�่าเสมอ	รวมทั้งดูแลกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารและพนักงานอย่างเหมาะสม

	 5.	 จัดให้มีระบบการบัญชี	การรายงานทางการเงิน	และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือได้	รวมทั้งดูแลให้มีระบบการจัดเก็บเอกสารที่

ท�าให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ในภายหลัง	

	 6.	 จัดให้มีการท�างบการเงินของบริษัทฯ	 ให้มีความถูกต้อง	 เพ่ือแสดงฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานในรอบบัญชีท่ีผ่านมาได้ตรง

ต่อความเป็นจริง	ครบถ้วน	และถูกต้อง	เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป	โดยงบการเงิน	ณ	วันสิ้นสุดรอบบัญชีขอ

งบริษัทฯ	ต้องตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	 ก่อนที่จะน�าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	 ตลอดจนรายงานความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบริษัท	ในการจัดท�ารายงานทางการเงิน	โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญช	ีในรายงานประจ�าปีของบริษัท

	 7.	 ดแูลให้บริษทัฯ	มรีะบบควบคมุภายใน	ระบบตรวจสอบภายในท่ีมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล	มรีะบบบรหิารความเสีย่งท่ีครอบคลมุ	

และมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	การรายงานและการติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ	และกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและ

การด�าเนินการกรณีมีการชี้เบาะแสตลอดจนดูแลให้บริษัทฯ	มีการบริหารจัดการตามนโยบายก�ากับดูแลกิจการที่ดี	

	 8.	 ดแูลให้มกีระบวนการและการจดัการทีช่ดัเจนและโปร่งใส	เก่ียวกับการท�ารายการระหว่างบรษิทัฯ	กับบคุคลท่ีเก่ียวโยงกัน	เพ่ือป้องกัน

ไม่ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์	โดยต้องจดัให้มกีารเปิดเผยข้อมลูอย่างถูกต้องเพียงพอ	รวมทัง้มกีารรายงานต่อคณะกรรมการ

บริษัทอย่างสม�า่เสมอ
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	 9.	 ดูแลให้มีการด�าเนินธุรกิจต่อเนื่องในระยะยาว	รวมทั้งแผนพัฒนาพนักงาน	ความต่อเนื่องของผู้บริหาร	(Succession	Plan)	รวมทั้ง

ดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและแผนการสืบทอดต�าแหน่งของกรรมการ	และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ	ที่มีประสิทธิผล	

	 10.	พิจารณาอนุมตั	ิและ/หรอื	ให้ความเหน็ต่อรายการท่ีเก่ียวโยงกัน	การได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย์	การลงทนุ	และการด�าเนนิการ

ใด	ๆ	ของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	(ถ้ามี)	ตามกฎหมาย	ประกาศ	ข้อก�าหนด	และระเบียบข้อบังคับต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ยกเว้นเรื่องที่

กฎหมายก�าหนดให้ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

	 11.	ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน	มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน	และมีการรายงาน

ข้อมลูการด�าเนนิงานท่ีส�าคญั	และรายงานทางการเงินแก่ผูถื้อหุน้และผูม้ส่ีวนได้เสยีอย่างถูกต้องและเป็นไปตามท่ีข้อกฎหมายก�าหนด		

โดยกรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ	ทราบโดยไม่ชักช้า	หากมีส่วนได้เสียในสัญญาหรือข้อตกลงใด	ๆ 	ที่ท�ากบับริษัทฯ	หรือถือหุ้นเพิ่มขึ้น

หรือลดลงในบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย	(ถ้ามี)	ทั้งนี	้ส�าหรับรายการที่ท�ากับกรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสีย	

หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย	กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสีย	 ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

อนุมัติการท�ารายการในเรื่องนั้น		

	 12.	คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอ�านาจให้กรรมการคนหน่ึง	หรือหลายคน	หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะ

กรรมการบริษัทได้	 โดยอยู่ภายใต้การควบคุมและก�ากับดูแลของคณะกรรมการบริษัท	หรืออาจมอบอ�านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมี

อ�านาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร	และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร	ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจ

ยกเลิก	เพิกถอน	เปลี่ยนแปลง	หรือแก้ไขการมอบอ�านาจนั้น	ๆ	ได้เมื่อเห็นสมควร

	 	 ทั้งนี้	การมอบอ�านาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจที่ท�าให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตน	หรือ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มีส่วนได้เสีย	หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะท�าขึ้นกับบริษัทฯ	หรือบริษัท

ย่อย	(ถ้ามี)		เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติ	และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป	หรือเป็นตามนโยบายและหลักเกณฑ์

ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

	 13.	แต่งตัง้เลขานกุารบรษิทั	ทีม่คีณุสมบตัแิละประสบการณ์ของเลขานุการบรษิทัทีเ่หมาะสม	มีหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามพระราช

บญัญัตหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์		ท�าหน้าทีใ่ห้ค�าแนะน�าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง	ๆ 	ทีค่ณะกรรมการบรษิทัจะต้องทราบ	

และปฏบิตัหิน้าทีใ่นการดแูลกจิกรรมของคณะกรรมการบรษิทั	รวมทัง้ประสานงานให้มกีารปฏิบตัติามมตคิณะกรรมการบรษิทั	โดย

ได้เปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในหน้า	59

	 14.	ส่งเสริมและสนับสนุนให้เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง	ทั้งด้านกฎหมาย	การบัญชี	หรือการ

ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท

	 15.	จัดให้มีนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร	และมีการสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรได้เข้าใจถึงนโยบายการ

ก�ากับดแูลกิจการทีด่ใีห้ถูกต้องตรงกัน	เพือ่ส่งเสรมิให้ทุกคนในองค์กรปฏิบตัติามนโยบายทีก่�าหนด	ท้ังนีค้ณะกรรมการมกีารทบทวน

นโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจ�าอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

	 16.	ยึดมั่นการด�าเนินธุรกิจที่ถูกต้องและเป็นธรรม	โดยก�าหนดจรรยาบรรณธุรกิจ	(Code	of	Conduct)	เป็นลายลักษณ์อักษร	เพื่อให้น�า

มาใช้และเผยแพร่ให้แก่กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานทุกคน	เข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการด�าเนินธุรกิจ	และ

เป็นแนวทางการปฏิบัติ	เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการที่จะด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส	มีคุณธรรม	มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย	

ค�านึงถึงสังคม	และสิ่งแวดล้อม	 โดยผ่านการอบรม	และการสื่อสารภายในองค์กรในรูปแบบต่าง	 ๆ	 โดยที่จรรยาบรรณดังกล่าวจะ

สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยม	และแนวทางปฏิบัติงาน	ที่พนักงานทุกคนพึงปฏิบัติตน	และปฏิบัติงานตามกรอบจรรยาบรรณที่ก�าหนดไว้

ในด้านต่าง	ๆ 	โดยบรษิทัได้มกีารประกาศและแจ้งให้ทกุคนรบัทราบและยึดปฏิบตัอิย่างเคร่งครดั	รวมถงึให้มกีารปฏิบตัติามแนวทาง

ดังกล่าว	ทั้งนี้	คณะกรรมการได้ติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง

	 17.	จัดให้มีนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	เป็นลายลักษณ์อักษร	เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานของบริษัท

เป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	รวมถึงมีการสื่อสารแก่คณะกรรมการบริษัท
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	 	 ผู้บริหาร	และพนักงานทุกระดับ	รวมถึงบุคคลภายนอกอื่นที่เกี่ยวข้อง	และส่งเสริมให้เป็นวัฒนธรรมและค่านิยมหนึ่งในบริษัท	ทั้งนี้	

คณะกรรมการบรษิทัมกีารสอบทานและทบทวน	นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่	เป็นประจ�าทกุปี	เพือ่ให้สอดคล้อง

กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพการด�าเนินธุรกิจ	ระเบียบ	ข้อบังคับ	และบทบัญญัติของกฎหมาย

	 18.	พิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ	 การพิจารณาการท�ารายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์มี

แนวทางท่ีชดัเจน	และเป็นไปเพือ่ผลประโยชน์ของบรษิทัและผูถื้อหุ้นโดยรวมเป็นส�าคญั	โดยก�าหนดนโยบายทีไ่ม่ให้กรรมการ	ผูบ้รหิาร

	 	 และพนักงาน	รวมทัง้ผูท้ีเ่ก่ียวข้องกับบคุคลต่าง	ๆ 	ดงักล่าว	แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวัท่ีขดัแย้งกับผลประโยชน์ของบรษิทั	และควร

หลีกเลี่ยงการกระท�าที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	หรือมีส่วนได้เสีย	หรือเกี่ยวโยงกับรายการที่

พิจารณา	ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเก่ียวโยงของตนในรายการดังกล่าว	 โดยบุคคลดังกล่าวไม่มีส่วนร่วมใน

การตัดสินใจใด	ๆ	ในธุรกรรมดังกล่าว

	 	 คณะกรรมการตรวจสอบจะน�าเสนอคณะกรรมการบรษิทั	เกีย่วกับรายการทีเ่ก่ียวโยงกัน	และรายการท่ีมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์	

ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ	รวมท้ังบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ

	 	 หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	และตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครดั	ในเร่ืองการก�าหนดราคาและเงือ่นไขต่าง	ๆ 	กบั

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งด้านผลประโยชน	์ให้เสมือนท�ารายการกับบุคคลภายนอก

	 	 ทั้งนี้	คณะกรรมการบริษัทจะได้ก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการด�าเนินการ	และการเปิดเผยข้อมูลของ

รายการท่ีอาจมคีวามขดัแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วนโดยจะเปิดเผยการท�ารายการไว้ในงบการเงิน	รายงานประจ�าปี	และ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	(แบบ	56-1)

	 19.	จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน	ซึ่งเป็นกลไกส�าคัญท่ีจะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายจัดการในการช่วยลดความเส่ียงทางธุรกิจ	ช่วย

ให้การด�าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ	โดยมกีารจดัสรรทรพัยากรอย่างเหมาะสมและบรรลเุป้าหมายตามท่ีตัง้ไว้	ช่วยปกป้อง

คุม้ครองทรพัย์สนิไม่ให้รัว่ไหล	สญูหายหรอืจากการทุจรติประพฤตมิชิอบ	ช่วยให้รายงานทางการเงินมคีวามถูกต้องน่าเชือ่ถือ	ช่วยให้

บคุลากรปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องและช่วยคุม้ครองเงนิลงทุนของผูถื้อหุน้	ดงัน้ันบรษิทัจงึได้ก�าหนดภาระ

หน้าท่ี	อ�านาจการด�าเนนิการของผูป้ฏบิตังิานและผูบ้รหิารในเรือ่งต่าง	ๆ 	ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน	มกีารควบคมุดแูลการ

ใช้สินทรัพย์ของบริษัทให้เกิดประโยชน์	และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ติดตามควบคุม	และประเมินผลออกจากกัน	เพื่อให้

เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

	 	 คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพ

ของระบบควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดให้มีขึ้น	รวมทั้งได้จัดท�าและทบทวนระบบการควบคุม	ทั้งด้านการด�าเนินงาน	การรายงาน

ทางการเงิน	การปฏิบัติตามกฎ	ระเบียบ	นโยบาย	และการก�ากบัดแูลการปฏบิัติงาน	ตลอดจนการจัดการความเสี่ยง	และยงัให้ความ

ส�าคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการที่ผิดปกติ

	 	 ทัง้น้ี	บริษทัได้ว่าจ้างบคุคลภายนอกทีม่คีวามเป็นอสิระในการปฏิบตัหิน้าท่ีเป็นผูร้บัผดิชอบในการควบคมุภายในของบรษิทั	ท�าหน้าท่ี

ตรวจสอบเพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม	และเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าวมีความเป็น

อิสระ	สามารถท�าหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่	 ผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	

ทัง้นี	้บรษิทัมกีารตดิตามประเมนิผลอย่างสม�า่เสมอ	เพ่ือให้ความมัน่ใจว่าระบบทีว่างไว้สามารถด�าเนินไปได้อย่างมปีระสทิธิภาพ	โดย

จะมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน	และทบทวนระบบที่ส�าคัญอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	และเปิดเผยไว้ในรายงาน

ประจ�าปีของบริษัท

	 20.	จัดให้มีนโยบายการบริหารความเสี่ยง	(Risk	Management	Policy)	ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร	และติดตามผลการปฏิบัติเป็นประจ�า

ทุกไตรมาส

	 21.	จัดให้มีแนวทางด�าเนินการที่ชัดเจนกับผู้ที่ประสงค์จะร้องเรียน	หรือแจ้งเบาะแส	หรือผู้มีส่วนได้เสียผ่านทาง	website	หรือรายงาน

ตรงต่อบริษัท	 โดยให้แจ้งเบาะแสผ่านกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท	 เพ่ือส่ังการให้มีการตรวจสอบข้อมูลตาม

กระบวนการที่บริษัทก�าหนดไว้	และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
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2  คณะกรรมการชุดย่อย

  2.1  คณะกรรมการตรวจสอบ

	 คณะกรรมการตรวจสอบ	ประกอบด้วยกรรมการอสิระท่ีมคีณุสมบติัครบถ้วนตามที	่ก.ล.ต.	และ	ตลท.	ก�าหนด	จ�านวน	3	ท่าน	โดยมีอย่าง

น้อย	1	ท่านที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน	ดังนี้

ชื่อ ต�าแหน่ง

	 1.	ดร.	ถกล		 นันธิราภากร	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	

	 2.	นางสาววรนุช		 สุไพบูลย์พิพัฒน์	 กรรมการตรวจสอบ	

	 3.	ดร.	โสตถิธร		 มัลลิกะมาส	 กรรมการตรวจสอบ	

	 โดยมี	ดร.	ถกล	นันธิราภากร	เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน	โดย

จบการศึกษาระดับปริญญาเอก	จาก	Col.	Of	BAd./Accounting,	MIS,	Economics,	University	of	Arkansas,	U.S.A.	และผ่านการอบรม

หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นที่	8	ปี	2547	แล้ว	และมีนายวิศิษฏ์	วชิรลาภไพฑูรย	์เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

 องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

	 คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีองค์ประกอบ	ดังต่อไปนี้

	 1.	 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	1	ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือ

ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

	 2.	 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอสิระทีม่คีณุสมบติัครบถ้วนตาม	กฎหมายว่าด้วยบรษิทัมหาชนจ�ากัด	และกฎหมาย

ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ที่ก�าหนด	จ�านวนไม่น้อยกว่า	3	คน

	 3.	 กรรมการตรวจสอบมทีกัษะความช�านาญท่ีเหมาะสมตามภารกิจทีไ่ด้รบัมอบหมาย	กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย	1	คน	ต้องมีความ

รูค้วามเข้าใจหรอืมปีระสบการณ์ด้านการบญัชหีรอืการเงนิและมปีระสบการณ์เพียงพอทีจ่ะท�าหน้าทีใ่นการสอบทานความน่าเชือ่ถือ

ของงบการเงินได้

	 4.	 ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกและแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

	 5.	 ให้คณะกรรมการตรวจสอบเลือกและแต่งต้ังเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	โดยประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	เป็นเลขานุการ

	 	 คณะกรรมการตรวจสอบโดยต�าแหน่ง

 วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

	 1.	 ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในต�าแหน่งคราวละ	3	ปี	และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ	อาจได้รับ

การแต่งตั้งอีกได้	นอกจากการพ้นต�าแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น	กรรมการตรวจสอบพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ

	 	 1.1	 ตาย

	 	 1.2	 ลาออก

	 	 1.3	 ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตร	หรือตามหลักเกณฑ์ของส�านักงาน	ก.ล.ต.	และตลาดหลักทรัพย์ฯ

	 	 1.4	 พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท	หรือครบวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท

	 2.	 กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากต�าแหน่งให้ยืน่ใบลาออกต่อประธานกรรมการบรษิทั	โดยควรแจ้งเป็นหนงัสอืล่วงหน้าอย่าง

น้อย	1	เดอืน	พร้อมเหตผุล	และให้คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูอ้นุมตั	ิโดยบรษิทัจะแจ้งเรือ่งการลาออกพร้อมส�าเนาหนงัสอืลาออกให้

ตลาดหลักทรัพย์ฯ	ทราบ	ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากต�าแหน่งทั้งคณะ	ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากต�าแหน่งต้อง

รักษาการในต�าแหน่ง	เพื่อด�าเนินการต่อไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
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	 3.	 ในกรณทีีต่�าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตอุืน่	นอกจากถงึคราวออกตามวาระ	ให้คณะกรรมการบริษทัแต่งตัง้บคุคลทีม่ี

คณุสมบตัคิรบถ้วนข้ึนเป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน	90	วนั	เพ่ือให้กรรมการตรวจสอบมจี�านวนครบตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั

ก�าหนด	 โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในต�าแหน่งได้เพียงวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน	

ทั้งนี้	 ให้บริษัทแจ้งการพ้นจากต�าแหน่งของกรรมการตรวจสอบดังกล่าวพร้อมเหตุผลของการพ้นจากต�าแหน่งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ	

ทันที

 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

	 1.	 สอบทานให้บริษัทฯ	มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

	 2.	 สอบทานให้บริษัทฯ	มีระบบการควบคุมภายใน	 (Internal	Control)	 และระบบการตรวจสอบภายใน	 (internal	 audit)	ที่เหมาะสม

	 	 และมีประสิทธิผล	และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง

	 	 โยกย้าย	เลกิจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน	หรอืหน่วยงานอืน่ใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกับการตรวจสอบภายใน	ตลอดจนพจิารณา

ขอบเขตการปฏิบตังิาน	แผนการตรวจสอบประจ�าปี	และงบประมาณ	รวมทัง้บคุลากรว่า	เหมาะสม	สอดคล้องกับขอบเขตการปฏิบตัิ

งาน	และเพียงพอที่จะสนับสนุนงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

	 3.	 สอบทานให้บริษัทฯ	ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 	 (�ตลาดหลักทรัพย์�)	และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

	 4.	 พิจารณา	คัดเลือก	 เสนอแต่งต้ัง	 และเลิกจ้าง	 บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ	 เพ่ือท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	 และเสนอ

	 	 ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว	รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญช	ีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

	 5.	 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์		ทั้งนี้	เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

	 6.	 พิจารณาและประเมินธุรกรรมที่มีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน	และก�าหนดมาตรการ	/	วิธีการควบคุมและจัดการความเสี่ยง	

สอบทานข้อมูลทั้งหมดในแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

	 7.	 จดัท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ใน	รายงานประจ�าปีของบรษิทัฯ	ซึง่รายงานดงักล่าวต้องลงนามโดยประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ	และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

•	 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง	ครบถ้วน	เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

•	 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

•	 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

•	 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

•	 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

•	 จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

•	 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่

•	 รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก

	 คณะกรรมการบริษัท

	 8.	 ปฏิบตักิารอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายและด้วยความเหน็ชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ	ทัง้นี	้ในการปฏบิตัหิน้าที่

ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าว	คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง	และกรรมการบริษัทยังคงมี

ความรับผิดชอบในการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ต่อบุคคลภายนอก

	 9.	 พิจารณาและให้ความเห็นต่อการติดตามการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	รวมถึงระบบการบริหารความเสี่ยงที่

เชือ่มโยงกับความเสีย่งท่ีอาจเกิดขึน้จากการทุจรติคอร์รปัชัน่		เพือ่ให้มัน่ใจว่าการด�าเนนิงานของบรษิทัมคีวามโปร่งใส	สุจรติ	ยตุธิรรม	

ตามหลักคุณธรรม	จริยธรรม	และด�าเนินธุรกิจด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
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	 10.	รับเรื่องร้องเรียน	แจ้งเบาะแส	การกระท�าอันทุจริตคอร์รัปชั่น	ทั้งจากภายในและภายนอก	ที่กรรมการบริษัท	ผู้บริหาร	หรือพนักงาน

ของบริษทัฯ	มส่ีวนเก่ียวข้อง	และตรวจสอบข้อเทจ็จรงิตามท่ีได้รบัแจ้ง	และน�าเสนอให้คณะกรรมการบรษิทัร่วมกันพิจารณาโทษหรอื

แก้ไขปัญหาตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

	 11.	สรุปภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริษัททราบ

	 ทัง้นี	้คณะกรรมการตรวจสอบมอี�านาจในการด�าเนนิการต่าง	ๆ 	ได้แก่	การเชญิกรรมการ	พนกังาน	หรอืลกูจ้างของบรษิทัฯ	มาร่วมประชมุ

หารือ	ชี้แจง	หรือตอบข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ	การปรึกษาหารือผู้เชี่ยวชาญหรือที่

ปรึกษาของบริษัทฯ	(ถ้ามี)	หรือจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเป็นครั้งคราวในกรณีจ�าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ		การ

ขอให้พนกังานของบรษิทัฯ	ส่งเอกสารหลกัฐานเก่ียวกับกิจการของบรษิทัฯ	เพือ่ประโยชน์ในการตรวจสอบหรอืสอบสวนในเรือ่งต่าง	ๆ 	เพือ่ให้การ

ปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี	การมอบหมายให้พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ	คนหนึ่งหรือหลายคนกระท�า

การใด	ๆ	ภายในขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ	เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ		รวมถึงการด�าเนินการต่าง	ๆ	ที่กล่าวแล้วในส่วน

ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยเท่าที่ได้รับมอบหมายหรือร้องขอจากบริษัทย่อย	และเท่าที่อ�านาจหน้าที่จะเปิดช่องให้ด�าเนินการได้

	 เน่ืองจากบริษัทฯ	 ไม่มีฝ่ายตรวจสอบภายในเอง	จึงได้ว่าจ้างบริษัท	อัลทิมา	แอดไวเซอรี่	 จ�ากัด	ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและไม่มีความ

เก่ียวข้องใด	ๆ 	กบับรษิทัฯ	เป็นผูต้รวจสอบภายใน	(Internal	Auditor)	โดยท�าหน้าท่ีตรวจสอบระบบการควบคมุภายในของบรษิทัฯ		เพ่ือให้มัน่ใจ

ว่าบริษัทฯ	มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม

 2.2  คณะกรรมการบริหาร

	 คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูแ้ต่งต้ังคณะกรรมการบรหิาร	โดยจะพิจารณาคดัเลอืกจากกรรมการ	ผูบ้รหิาร	หรอืพนกังานระดบัสงูของบรษิทัฯ

ที่สามารถบริหารงานในเรื่องที่เก่ียวกับการด�าเนินงานตามธุรกิจปกติ	 และงานบริหารของบริษัทฯ	 และสามารถก�าหนดนโยบาย	 แผนธุรกิจ

งบประมาณ	 โครงสร้างการบริหารงาน	 รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท

ก�าหนด

	 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ	มีจ�านวน	5	คน	ดังนี้

ชื่อ-สกุล ต�าแหน่งล�าดับ

	 1.	 นายวิรัฐ	 สุขชัย	 ประธานกรรมการบริหาร

	 2.	 นายธรรมนูญ	 ตรีเพ็ชร	 กรรมการบริหาร

	 3.	 ดร.	เจน		 ชาญณรงค์	 กรรมการบริหาร

	 4.	 นายวิศิษฏ์		 วชิรลาภไพฑูรย์	 กรรมการบริหาร

	 5.	 นางวรินกาญจน์	 ธีระอัมรานนท์	 กรรมการบริหารและเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร

	 คณะกรรมการบริหารต้องมีองค์ประกอบ	ดังต่อไปนี้

	 1.	 คดัเลอืกจาก	กรรมการ	และ/หรอื	ผูบ้รหิาร	ซึง่ได้รบัการเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ทัง้นีค้ณะกรรมการ

บริหารประกอบไปด้วยกรรมการบริหารไม่น้อยกว่า	3	คน

	 2.	 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาและแต่งตั้งกรรมการบริหาร	1	คน	ที่มีความเหมาะสม	เพื่อท�าหน้าที่ประธานกรรมการบริหาร	โดย

ประธานกรรมการบริหารที่ได้รับการแต่งตั้งจะมีวาระการด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบริหารเท่ากับวาระการด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการบริหาร

	 3.	 คณะกรรมการบรหิารจะพิจารณาและแต่งตัง้บคุคลทีค่ณะกรรมการบรหิารเหน็สมควรเป็นเลขานกุารคณะกรรมการบรหิาร	เพ่ือช่วย

เหลือการท�างานของคณะกรรมการบริหารเก่ียวกับการนัดหมายการประชุม	การจัดเตรียมวาระการประชุม	การน�าส่งเอกสารการ

ประชุม	และการบันทึกรายงานการประชุม
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 วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบริหาร

	 1.	 ให้คณะกรรมการบริหาร	มีวาระอยู่ในต�าแหน่งคราวละ	3	ปี	ทั้งนี้	กรรมการบริหาร	ที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ	อาจได้รับการแต่งตั้ง

เข้าด�ารงต�าแหน่งได้อีกนอกจากการพ้นต�าแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น	กรรมการบริหาร	พ้นจากต�าแหน่งเมื่อ

	 	 1.1		ตาย

	 	 1.2		ลาออก

	 	 1.3		ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริหาร	ตามกฎบัตร	

	 	 1.4		คณะกรรมการบริษัทฯ	มีมติให้พ้นจากต�าแหน่ง

	 	 1.5		พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท	หรือครบวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท	/	ผู้บริหารของบริษัท

	 2.	 กรรมการบรหิารคนใดจะลาออกจากต�าแหน่งให้ย่ืนใบลาออกต่อประธานกรรมการบรษิทั	โดยควรแจ้งเป็นหนังสอืล่วงหน้าอย่างน้อย	

1	เดอืน	พร้อมเหตผุล	และให้คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูอ้นมุตั	ิในกรณทีีก่รรมการบรหิาร	พ้นจากต�าแหน่งทัง้คณะ	ให้คณะกรรมการ

บริหาร	ที่พ้นจากต�าแหน่งต้องรักษาการในต�าแหน่ง	เพื่อด�าเนินการต่อไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการบริหารชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

	 3.	 ในกรณีท่ีต�าแหน่งกรรมการบริหารว่างลงเพราะเหตุอื่น	 นอกจากถึงคราวออกตามวาระ	 ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลท่ีมี

คุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการบริหาร	ภายใน	90	วัน	เพื่อให้กรรมการบริหาร	มีจ�านวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด	

โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบริหาร	จะอยู่ในต�าแหน่งได้เพียงวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการบริหาร	ซึ่งตนแทน

 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

	 คณะกรรมการบรหิาร	มอี�านาจ	หน้าที	่และความรบัผดิชอบในการบรหิารงานในเรือ่งเก่ียวกับการด�าเนนิงานตามปกตธุิระและงานบรหิาร

ของบริษัทฯ	ตามวัตถุประสงค์	ข้อบังคับ	นโยบาย	ระเบียบ	ข้อก�าหนด	ค�าสั่งและมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ของบริษัทฯ	โดยคณะกรรมการบริหาร	มีหน้าที่กลั่นกรองและก�าหนดนโยบาย	แผนธุรกิจ	งบประมาณ	โครงสร้างการบริหารงาน	และอ�านาจ

การบริหารต่าง	 ๆ	 ของบริษัทฯ	 ตลอดจนก�าหนดหลักเกณฑ์ในการด�าเนินธุรกิจเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ	 เพื่อเสนอให้ท่ีประชุม

คณะกรรมการของบริษัทฯ	พิจารณาและอนุมัติ	 และ/หรือ	 ให้ความเห็นชอบ	 รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการด�าเนินงานของ

บริษัทฯ	ตามนโยบายที่ก�าหนด	โดยสรุปคณะกรรมการบริหารมีอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ส�าคัญดังต่อไปนี้

	 1.	 น�าเสนอนโยบาย	กลยุทธ์	เป้าหมาย	แผนการด�าเนินธุรกิจ	และงบประมาณประจ�าปีของบริษัทฯ	การตั้งกิจการใหม่/เลิกกิจการ/ควบ

กิจการ/โอนกิจการ	การร่วมลงทุน	(โดยมีส่วนร่วมในการบริหารงาน)	การก�าหนดแผนการเงิน	โครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน	

ตลอดจนพิจารณาและกลั่นกรองข้อเสนอของฝ่ายบริหาร	เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

	 2.	 ควบคุมดูแลการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 และติดตามผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 ให้เป็นไปตามนโยบาย	 แผนงาน	 เป้าหมาย

ที่ก�าหนดไว้	 และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท	 หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย	 และมีหน้าท่ีต้อง

รายงานผลการด�าเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�า

	 3.	 พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนท่ีส�าคัญ	 ๆ	 ที่ได้ก�าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีตามที่จะได้รับมอบหมายจาก

	 	 คณะกรรมการบริษัท	หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติ	ในหลักการไว้แล้ว

	 4.	 พิจารณาอนุมัติเงินลงทุน	(Capital	Expenditure)	นอกงบประมาณประจ�าปีเป็นจ�านวนเงินไม่เกิน	10	ล้านบาทต่อปี	และเมื่อมีการ

อนุมัติรายการดังกล่าวแล้ว	ให้แจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบต่อไป

	 5.	 พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน	การจัดหาวงเงินสินเชื่อ	หรือการขอสินเชื่อใด	ๆ	ของบริษัทฯ	แต่ละรายการภายในวงเงินไม่เกิน	10	ล้าน

บาท	และภายในวงเงินรวมไม่เกิน	30	ล้านบาท	และกรณีที่ต้องใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ	เป็นหลักประกัน	ต้องน�าเสนอขออนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัท	

	 6.	 พิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจ�าปีเพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติก่อนน�าเสนอต่อที่ประชุม

	 	 ผู้ถือหุ้นต่อไป
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	 7.	 ก�าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	 คัดเลือก	 และแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมให้ด�ารงต�าแหน่งบริหารในระดับ

	 	 ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป	ยกเว้นต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ	รวมทั้งการโยกย้าย	เลิกจ้าง	ก�าหนดเงินค่าจ้าง	

ค่าตอบแทน	โบนัส	และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น	ๆ	ที่เหมาะสม	ส�าหรับพนักงานบริหารดังกล่าว

	 8.	 มีอ�านาจในการมอบอ�านาจให้บุคคลอื่นใดหน่ึงคนหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด	 โดยอยู่ภายใต้	 การควบคุมของ

	 	 คณะกรรมการบริหาร	หรืออาจมอบอ�านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว	มีอ�านาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร	และภายในระยะ

เวลาท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร	 ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก	 เพิกถอน	 เปล่ียนแปลง	หรือแก้ไขบุคคลท่ีได้รับมอบ

อ�านาจหรือการมอบอ�านาจนั้น	ๆ	ได้ตามที่เห็นสมควร

	 	 ท้ังน้ี	 การมอบอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น	จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจ	หรือมอบ

อ�านาจช่วงที่ท�าให้ผู้รับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน	หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง	 (ตาม

นิยามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	และ/หรือ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และ/หรือ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�าหนด)	

มีส่วนได้เสีย	หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย	และ/หรือ	บริษัทฯ	ที่เกี่ยวข้อง	คณะกรรมการ

บริหารไม่มอี�านาจอนมุตักิารด�าเนินการในเรือ่งดงักล่าว		โดยเรือ่งดงักล่าวจะต้องเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการ	และ/หรอื	ทีป่ระชมุ

ผู้ถือหุ้น	(แล้วแต่กรณี)	เพื่ออนุมัติต่อไป	ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ	ซึ่งเป็นไปตาม

ประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	และ/หรือ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และ/หรือ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�าหนด

	 9.	 ปฏิบัติหน้าที่อื่น	ๆ	ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราว	ๆ	ไป

 2.3  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	มีจ�านวนทั้งสิ้น	11	คน	ดังนี้

ชื่อ-สกุล ต�าแหน่งล�าดับ

	 1.	 ดร.	สุพจน์	 เธียรวุฒิ	1)	 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

	 2.	 นายวิรัฐ		 สุขชัย	 กรรมการบริหารความเสี่ยง

	 3.	 นายธรรมนูญ	 ตรีเพ็ชร	 กรรมการบริหารความเสี่ยง

	 4.	 นายรัตนพันธ์		 มุขหริวัฒนานนท์	 กรรมการบริหารความเสี่ยง

	 5.	 นายประชา		 พร้อมพรชัย	 กรรมการบริหารความเสี่ยง

	 6.	 นายสุชาติ	 สุวัฒโนดม	 กรรมการบริหารความเสี่ยง

	 7.	 นายสุกิจ	 ลิติกรณ์	 กรรมการบริหารความเสี่ยง

	 8.	 นายวิฑูรย์	 ทามี	 กรรมการบริหารความเสี่ยง

	 9.	 นายพงษ์สวัสดิ์		 เพ่งเล็งผล	 กรรมการบริหารความเสี่ยง

	 10.	 นายวิศิษฏ์	 วชิรลาภไพฑูรย์	 กรรมการบริหารความเสี่ยง

	 11.	 นางวรินกาญจน์	 ธีระอัมรานนท์	 กรรมการบริหารความเสี่ยงและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ : 1)	ดร.	สุพจน์	เธียรวุฒ	ิลาออกจากต�าแหน่งกรรมการอิสระ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2563

	 ประกอบด้วย	กรรมการบริษัท	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	กรรมการผู้จัดการ	และผู้อ�านวยการสายงานต่าง	ๆ	เป็นกรรมการบริหารความ

เสี่ยงโดยต�าแหน่ง	 ซ่ึงได้รับการแต่งตั้งโดยประธานกรรมการบริหารความเส่ียง	 และประธานกรรมการบริหารความเส่ียงต้องได้รับการแต่งตั้ง

จากคณะกรรมการบริษัท	โดยมีประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยต�าแหน่ง



53บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จ�ากัด (มหาชน)

 วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยง

	 กรรมการบริหารความเสี่ยง	เป็นการด�ารงต�าแหน่งของผู้บริหารจากสายงานต่าง	ๆ		ซึ่งหากมีกรรมการบริหารความเสี่ยงลาออกระหว่าง

ด�ารงต�าแหน่ง	 ให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	แต่งตั้งบุคคลใหม่เข้าด�ารงต�าแหน่งแทน	และน�าเรื่องการแต่งตั้งกรรมการบริหารความ

เสี่ยง	เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งถัดไป

 การพ้นจากต�าแหน่ง

	 กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากต�าแหน่งโดยทันที	เมื่อ

 • พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท	/	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	/	กรรมการผู้จัดการ	/	ผู้อ�านวยการสายงานต่าง	ๆ

 • เสียชีวิต

 • ลาออก

 • คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	มีมติให้พ้นจากต�าแหน่ง

 • ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง

 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

	 1.	 พิจารณากลั่นกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ	 ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่าง	 ๆ	ที่

ส�าคัญ	เช่น	ความเสี่ยงด้านการเงิน	ความเสี่ยงด้านการลงทุน	และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ	 เป็นต้น	 เพื่อน�า

เสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ

	 2.	 ก�าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ	 ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเส่ียง	 โดยสามารถ

ประเมิน	ติดตาม	และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทฯ	ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

	 3.	 ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเส่ียงภายใต้แนวทางและนโยบายท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

	 4.	 ก�าหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทฯ	จะยอมรับได้

	 5.	 ก�าหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสภาวการณ์

	 6.	 ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเส่ียงโดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติตาม

	 	 นโยบายที่ก�าหนด

	 7.	 รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�าทุกไตรมาสเกี่ยวกับการบริหาร	การด�าเนินงาน	และสถานะความเสี่ยงของบริษัทฯ	และ

การเปลี่ยนแปลงต่าง	ๆ	รวมถึงสิ่งที่ต้องด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่ก�าหนด

	 8.	 จัดให้มีคณะท�างานบริหารความเสี่ยงตามความจ�าเป็น

	 9.	 สนับสนุนคณะท�างานบริหารความเสี่ยงในด้านบุคลากร	 งบประมาณ	และทรัพยากรอื่นที่จ�าเป็น	 ให้สอดคล้องกับขอบเขตความ

	 	 รับผิดชอบ

	 10.	จดัให้มกีารทบทวนระบบหรอืประเมนิประสทิธิผลของการจดัการความเสีย่งอย่างน้อยปีละ	1	ครัง้	และเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี

	 	 ของบริษัท	และในทุก	ๆ	ระยะเวลาที่พบว่า	ระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง	ซึ่งรวมถึงการให้ความส�าคัญกับสัญญาณเตือนภัย

ล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย
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 องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

	 1.	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ประกอบด้วยกรรมการบริษัทซึ่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร	

ไม่น้อยกว่า	3	คน	และกรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ

	 2.	 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

	 3.	 	คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน	เป็นผูค้ดัเลอืกและแต่งตัง้เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

	 1.	 ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	มวีาระอยู่ในต�าแหน่งคราวละ	3	ปี	ทัง้น้ี	กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน	

ทีพ้่นจากต�าแหน่งตามวาระ	อาจได้รบัการแต่งตัง้เข้าด�ารงต�าแหน่งได้อกีนอกจากการพ้นต�าแหน่งตามวาระดงักล่าวข้างต้น	กรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	พ้นจากต�าแหน่งเมื่อ

	 	 1.1	 ตาย

	 	 1.2	 ลาออก

	 	 1.3	 ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ตามกฎบัตร	

	 	 1.4	 คณะกรรมการบริษัทฯ	มีมติให้พ้นจากต�าแหน่ง

	 	 1.5	 พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท	หรือครบวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท

	 2.	 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนใดจะลาออกจากต�าแหน่งให้ย่ืนใบลาออกต่อประธานกรรมการบรษิทั	โดยควรแจ้งเป็น

หนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย	1	เดือน	พร้อมเหตุผล	และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ	ในกรณีที่กรรมการสรรหาและพิจารณา

	 	 ค่าตอบแทน	พ้นจากต�าแหน่งทัง้คณะ	ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ทีพ้่นจากต�าแหน่งต้องรกัษาการในต�าแหน่ง	

เพื่อด�าเนินการต่อไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

	 3.	 ในกรณีทีต่�าแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ว่างลงเพราะเหตอุืน่	นอกจากถึงคราวออกตามวาระ	ให้คณะกรรมการ

บริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ภายใน	90	วัน	เพื่อให้กรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน	มีจ�านวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษัทก�าหนด	โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณา

	 	 ค่าตอบแทน	จะอยู่ในต�าแหน่งได้เพียงวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ซึ่งตนแทน	

ชื่อ-สกุล ต�าแหน่งล�าดับ

	 1.	 นางสาววรนุช	 สุไพบูลย์พิพัฒน์	 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

	 2.	 ดร.	โสตถิธร	 มัลลิกะมาส	 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

	 3.	 นางสิริมา	 เอี่ยมสกุลรัตน์	 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและเลขานุการ

	 	 	 	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 2.4   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	มีจ�านวนทั้งสิ้น	3	ท่าน	ดังนี้
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 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

	 1.	 ด้านการสรรหา

1.1	 พิจารณาองค์ประกอบ	คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย	โดยรวม	และรายบุคคล	ที่เหมาะสมกับ

ขนาด	ประเภท	และความซับซอ้นของธรุกจิของบรษิัทฯ	ทัง้ในด้านการศกึษา	ความรู	้ความช�านาญ	ทกัษะ	ประสบการณ์	ความ

สามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	และความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์บริษัทฯ	ก�าหนด		

1.2	 พิจารณาคณุสมบตัขิองผูบ้รหิารสงูสดุท่ีเหมาะสมกับการบรหิารจดัการธุรกิจของบรษิทัฯ	เพ่ือให้บรรลวิุสยัทศัน์ทีก่�าหนดไว้	โดย

ให้ครอบคลุมทั้งในด้านการศึกษาประสบการณ์	ความรู้	ความเชี่ยวชาญ	และน�าปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ส�าคัญและ

เกี่ยวข้อง	เช่น	สภาพและแนวโน้มเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม	ตลอดจนภาวะแข่งขันทางธุรกิจมาประกอบการพิจารณาด้วย

1.3	 ก�าหนดกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคล	 ให้สอดคล้องกับโครงสร้างและคุณสมบัติตามที่ก�าหนดไว้ในข้อ	 1.1	

และ	1.2		โดยจัดท�าเป็น	Board	Skill	Matrix	เพื่อช่วยให้การสรรหากรรมการมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจ		

โดยยึดมั่นในหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

1.4	 สรรหาและคดัเลอืกกรรมการบรษิทัทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชดุย่อย	รวมถึงผูบ้รหิารระดบัสงู	เพ่ือ

น�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเมื่อมีต�าแหน่งว่างลง

1.5	 ก�ากับดูแลให้บริษัทฯ	จัดให้มีการปฐมนิเทศ	และมอบเอกสารที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีให้แก่กรรมการที่ได้รับการ

แต่งตั้งใหม่

1.6	 จัดท�าและทบทวนแผนการสืบทอดต�าแหน่ง	 (Succession	plan)	 ของผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ	 เพ่ือเตรียมความพร้อมเป็น

แผนต่อเนื่องให้มีสืบทอดงาน	เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ	สามารถด�าเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

1.7	 สนับสนุนให้บริษัทฯ	เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับบริการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ

	 2.	 ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

2.1	 ก�าหนดและจัดท�านโยบายการก�าหนดค่าตอบแทนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร	 ให้เหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบของ

กรรมการ	โดยเชือ่มโยงค่าตอบแทนกับผลการด�าเนนิงานโดยรวมของบรษิทัฯ	เพ่ือให้สามารถจงูใจและรกัษากรรมการท่ีมคีวาม

สามารถ	มีคุณภาพ	และศักยภาพ	ทั้งนี้	ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนน�าเสนอต่อที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี	เพื่อขออนุมัติ

2.2	 เสนอแนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท	และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง	ๆ 	ที่คณะกรรมการบริษัท

แต่งตั้ง	ทั้งส่วนที่เป็นค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	และสิทธิประโยชน์อื่น	ๆ			

2.3	 ก�าหนดเกณฑ์การประเมนิผลการปฏิบตังิานประจ�าปี	และพิจารณาปรบัอตัราค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมให้แก่ผูบ้รหิารสงูสดุของ	

บริษัทฯ	พร้อมทั้งน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

	 3.	 พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างสม�่าเสมอ

	 4.	 รับผิดชอบต่อการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัท	มอบหมาย

 การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ

	 ในปี	2562	กรรมการทั้งคณะเข้าประชุมเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ	92	โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการชุดย่อย	

และประชุมผู้ถือหุ้น	สรุปดังนี้
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	 1.	 ดร.	ถกล		 นันธิราภากร	 กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการบริษัท				

	 	 	 	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	

	 2.	 นางสาววรนุช		 สุไพบูลย์พิพัฒน์	 กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	

	 	 	 	 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

	 	 	 	 ค่าตอบแทน

	 3.	 ดร.	โสตถิธร		 มัลลิกะมาส	 กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ		

	 	 	 	 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

	 4.	 ดร.	สุพจน์	 เธียรวุฒิ1)	 กรรมการอิสระ		

	 	 	 	 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

	 5.	 นายวิรัฐ		 สุขชัย	 กรรมการ		กรรมการบริหารความเสี่ยง

	 	 	 	 ประธานกรรมการบริหาร

	 	 	 	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	กรรมการผู้จัดการ

	 6.	 นายธรรมนูญ	 ตรีเพ็ชร	 กรรมการ	กรรมการบริหารความเสี่ยง

	 	 	 	 กรรมการบริหาร	และกรรมการผู้จัดการ

	 7.	 ดร.	เจน	 ชาญณรงค์	 กรรมการ	กรรมการบริหาร

	 8.	 นางสิริมา		 เอี่ยมสกุลรัตน์	 กรรมการ

	 	 	 	 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

	 9.	 นายภาคภูม	ิ	 ว่องไพฑูรย์	 กรรมการ	

 

10.	 นางวลีรัตน	์	 เชื้อบุญชัย	 กรรมการ		

 

11.	 นางวรินกาญจน์	 ธีระอัมรานนท์	 กรรมการบริหาร	กรรมการบริหารความเสี่ยง

12.	 นายวิศิษฏ์	 วชิรลาภไพฑูรย์	 กรรมการบริหาร	กรรมการบริหารความเสี่ยง

 

13.	 นายประชา	 พร้อมพรชัย	 กรรมการบริหารความเสี่ยง

 

14.	 นายรัตนพันธ์	 มุขหริวัฒนานนท์	 กรรมการบริหารความเสี่ยง

 

15.	 นายสุชาติ	 สุวัฒโนดม	 กรรมการบริหารความเสี่ยง

 

16.	 นายสุกิจ	 ลิติกรณ์	 กรรมการบริหารความเสี่ยง

 

17.	 นายวิฑูรย์	 ทามี	 กรรมการบริหารความเสี่ยง

 

18.	 นายพงษ์สวัสดิ์	 เพ่งเล็งผล	 กรรมการบริหารความเสี่ยง

ต�าแหน่งชื่อ - นามสกุล

ประชุม
คณะ

กรรมการ
บริษัท
ประชุม
6	ครั้ง

4/4

(100%)

4/4

(100%)

4/4

(100%)

4/4

(100%)

4/4

(100%)

4/4

(100%)

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

N/A

1/1

11/12

(92%)

12/12

(100%)

11/12

(92%)

12/12

(100%)

12/12

(100%)

4/4

(100%)

4/4

(100%)

4/4

(100%)

4/4

(100%)

4/4

(100%)

4/4

(100%)

3/4

(75%)

3/4

(75%)

3/4

(75%)

3/4

(75%)

2/4

(50%)

ประชุม
คณะกรรม
การตรวจ
สอบ
ประชุม
4	ครั้ง

ประชุมคณะ
กรรม

การบริหาร
ความเสี่ยง
ประชุม
4	ครั้ง

ประชุมคณะ
กรรมการ
สรรหาและ
พิจารณาค่า
ตอบแทน
ประชุม
4	ครั้ง

ประชุมคณะ
กรรมการ
บริหาร
ประชุม
12	ครั้ง

ประชุม
ผู้ถือหุ้น	
(AGM)	
ประชุม
1	ครั้ง

6/6

(100%)

6/6

(100%)

6/6

(100%)

4/6	

(67%)

6/6	

(100%)

6/6	

(100%)

5/6	

(83%)

4/6	

(67%)

6/6	

(100%)

6/6

(100%)

หมายเหตุ :	 N/A	หมายถึง	ไม่ได้เข้าร่วม	

 1)	 ดร.	สุพจน์	เธียรวุฒิ	ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการอิสระ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2563
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3  ผู้บริหาร

  ผู้บริหารของบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	มีจ�านวน	10	คน	ประกอบด้วย	

ชื่อ-สกุล ต�าแหน่งล�าดับ

	 1.	 นายวิรัฐ	 สุขชัย	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	และกรรมการผู้จัดการ	:

	 	 	 	 ธุรกิจระบบดับเพลิง	ปรับอากาศและสุขาภิบาล

	 2.	 นายธรรมนูญ	 ตรีเพ็ชร	 กรรมการผู้จัดการ:	ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล

	 3.	 นางวรินกาญจน์	 ธีระอัมรานนท์	 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

	 4.	 นายวิศิษฏ์	 วชิรลาภไพฑูรย์	 ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

	 5.	 นายประชา	 พร้อมพรชัย	 ผู้อ�านวยการสายงานขายโครงการ

	 6.	 นายรัตนพันธ์	 มุขหริวัฒนานนท์	 ผู้อ�านวยการสายงานขายทั่วไป

	 7.	 นายสุชาติ	 สุวัฒโนดม	 ผู้อ�านวยการสายงานปิโตรเคมี

	 8.	 นายสุกิจ	 ลิติกรณ์	 ผู้อ�านวยการสายงานสนับสนุนวิศวกรรม

	 9.	 นายวิฑูรย์	 ทามี	 ผู้อ�านวยการสายงานขาย

	 10.	 นายพงษ์สวัสดิ์	 เพ่งเล็งผล	 ผู้อ�านวยการสายงานขายสินค้าพิเศษ

หมายเหตุ :	 ผู้บริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ	ก.ล.ต.

 ขอบเขตอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

	 1.	 เป็นผู้น�าในการก�าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ธุรกิจระยะสั้นและระยะยาว

	 2.	 ควบคุม	/	ก�ากับดูแล	/	แก้ไขปัญหา	การด�าเนินงานโดยภาพรวมในระดับกลยุทธ์และนโยบาย

	 3.	 ให้การสนับสนุนและอ�านวยการแก่คณะกรรมการบริษัท	และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง	ๆ	ให้สามารถปฏิบัติภารกิจด้านการก�ากับ

ดูแลบริษัทได้ตามเป้าหมาย

	 4.	 ก�ากับดูแลโครงการด้านพัฒนาบุคลากร	ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเติบโตของบริษัท

	 5.	 ติดตาม	ตรวจสอบ	ควบคุม	และรายงานผลการด�าเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ	ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�าทุกไตรมาส

	 6.	 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท	และ/หรือ	คณะกรรมการตรวจสอบ

	 7.	 สามารถมอบอ�านาจช่วงให้พนักงานอื่นปฏิบัติงานแทนได้	แต่ยังคงรับผิดชอบต่อการปฏิบัติของผู้รับมอบอ�านาจช่วงนั้นด้วย

 ขอบเขตอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

	 กรรมการผู้จัดการมีอ�านาจและหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ	ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย	 รวมถึงเรื่องหรือกิจการ

ต่าง	ๆ	ดังต่อไปนี้

	 1.	 ก�ากับดูแลการบริหารงาน	การด�าเนินงานทั่วไป	และการอนุมัติเรื่องต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวกับการด�าเนินกิจการ	และ/หรือบริหารงานประจ�า

วนัของบรษิทัฯ	เพือ่ประโยชน์ของบรษิทัฯ	และเป็นไปตามวัตถุประสงค์	ข้อบงัคบั	กฎระเบยีบ	ค�าสัง่	มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั

และมตทิีป่ระชมุผูถื้อหุน้ของบรษิทัฯ		ภายใต้กรอบของกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง	และขอบเขตอ�านาจหน้าทีท่ีค่ณะกรรมการบรษิทัก�าหนด

	 2.	 จดัเตรยีมนโยบาย	กลยทุธ์	เป้าหมาย	แผนการด�าเนนิธุรกจิ	และงบประมาณประจ�าปี	ตลอดจนโครงสร้างการบรหิารงานและอ�านาจ

การบรหิารต่าง	ๆ 	ของบรษิทัฯ	เสนอต่อคณะกรรมการบรหิารเพ่ือพิจารณาก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพ่ือให้ความเห็นชอบ	

	 3.	 ด�าเนินการหรือบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบาย	กลยุทธ	์เป้าหมาย	แผนการด�าเนินธุรกิจ	และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

	 4.	 ติดตาม	ตรวจสอบ	ควบคุม	และรายงานผลการด�าเนินงานที่รับมอบหมาย	ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�าทุกไตรมาส

	 5.	 ดแูลให้บคุลากรในฝ่ายงานต่าง	ๆ 	สามารถด�าเนนิการได้อย่างมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล	รวมถงึการพัฒนาองค์กรและบคุลากร

อย่างต่อเนื่อง	ตลอดจนดูแลและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
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	 6.	 มีอ�านาจจ้าง	แต่งตั้ง	โยกย้าย	เลื่อนต�าแหน่ง	พักงาน	เลิกจ้าง	ก�าหนดอัตราเงินเดือน	ค่าตอบแทนอื่น	ๆ	รวมทั้งบ�าเหน็จรางวัล	การ

ปรับเงินเดือนค่าจ้าง	ค่าตอบแทน	และเงินโบนัสของพนักงานบริษัทฯ	

	 7.	 มีอ�านาจในการออก	แก้ไข	เพิ่มเติม	ปรับปรุง	หรือ	ยกเลิก	ค�าสั่ง	ระเบียบ	บันทึก	และข้อบังคับที่เกี่ยวกับการท�างาน	เพื่อให้การปฏิบัติ

งานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัทฯ	และเพื่อรักษาระเบียบวินัยในการท�างานภายในองค์กร	

	 8.	 มอี�านาจอนุมตักิารลงทุนหรอืค่าใช้จ่ายในการด�าเนินธุรกิจของบรษิทัฯ	หรอืค่าใช้จ่ายอืน่	ๆ 	ทีเ่ก่ียวข้องกบัการด�าเนินธุรกิจของบรษิทัฯ	

ภายในวงเงินตามตารางอ�านาจอนุมัติการบริหารงาน	(S-QMO-003)	

	 9.	 มอี�านาจอนุมตักิารจ่ายเงนิตามสญัญา	หรอืข้อตกลง	(ตามงบประมาณทีไ่ด้รบัอนมุตั	ิหรอืตามทีไ่ด้รบัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั	

หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท)	ทั้งนี้	โดยไม่จ�ากัดวงเงิน

	 10.	มอี�านาจอนมุตักิารจดัหา	การเข้าท�าสญัญา	และการด�าเนินการตามธุรกิจปกตภิายในงบประมาณทีไ่ด้รบัอนุมตั	ิทัง้น้ี	โดยไม่จ�ากัดวงเงนิ

	 11.	ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร

	 12.	สามารถมอบอ�านาจช่วงให้พนักงานอื่นปฏิบัติงานแทนได้	แต่ยังคงรับผิดชอบต่อการปฏิบัติของผู้รับมอบอ�านาจช่วงนั้นด้วย

	 ทั้งนี	้	อ�านาจประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	/	กรรมการผู้จัดการ	ตลอดจนการมอบอ�านาจแก่บุคคลอื่นที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	/	กรรมการ

ผู้จัดการเห็นสมควร	จะไม่รวมถึงอ�านาจหรือการมอบอ�านาจที่ท�าให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	 /	 กรรมการผู้จัดการหรือผู้รับมอบอ�านาจจาก

กรรมการผูจ้ดัการ	สามารถอนุมตัริายการใดท่ีตนหรอืบคุคลท่ีเก่ียวข้องซึง่อาจมคีวามขดัแย้ง	(ตามนยิามของประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาด

ทุน	และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อก�าหนด)	มีส่วนได้เสีย	หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด	ขัดแย้งกับ

ผลประโยชน์ของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย	และ/หรือ	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	/	กรรมการผู้จัดการ	ไม่มีอ�านาจอนุมัติการ

ด�าเนินการในเรือ่งดงักล่าว	โดยเรือ่งดงักล่าวจะต้องเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั	และ/หรอืทีป่ระชมุผูถื้อหุ้นของบรษิทั		(แล้วแต่กรณี)		

เพือ่พิจารณาและอนมุตัติามท่ีข้อบงัคบัของบรษิทัฯ		หรอืกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องก�าหนด	ยกเว้นเป็นการอนมุตัริายการทีเ่ป็นไปตามธุรกิจปกตแิละ

เงื่อนไขทางการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และ/หรือหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องก�าหนด

4  เลขานุการบริษัท

	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	มีมติแต่งตั้ง	นางวรินกาญจน์	ธีระอัมรานนท์	เป็นเลขานุการบริษัท	ตั้งแต่วันที่	26	กุมภาพันธ์	2559	เพื่อ

ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	พ.ศ.	2535	(รวมทัง้ทีไ่ด้มกีารแก้ไขเพ่ิมเตมิ)เพ่ือท�าหน้าทีด่งัต่อไปน้ี

	 1.	 ดูแลและให้ค�าแนะน�าเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเก่ียวกับกฎเกณฑ์	และกฎหมายต่าง	ๆ	ที่คณะกรรมการบริษัท

และผู้บริหารจะต้องทราบ	

	 2.	 ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท	 รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท	บันทึก

รายงานการประชมุคณะกรรมการบรษิทัและการประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิทั		รวมทัง้ประสานงานให้มกีารปฏิบตัติามมตขิองทีป่ระชมุดงักล่าว	

	 3.	 จัดท�าและเก็บรักษาเอกสารส�าคัญของบริษัท	ได้แก	่

3.1	ทะเบียนกรรมการ

3.2	หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท	รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท	รายงานประจ�าปีของบริษัท

3.3	หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น	รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

	 4.	 การเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร	 (หมายถึง	 กรรมการและผู้บริหารท่ีมีหน้าท่ีรายงานการมีส่วนได้

เสียของตน	และผู้ที่เกี่ยวข้องให้บริษัททราบ)	

	 5.	 ด�าเนินการและรับผิดชอบอื่น	ๆ	ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด

	 	 ในปี	2562	บริษัทฯ	ไม่มีการถูกด�าเนินการโดยหน่วยงานก�ากับดูแล	โดยได้เปิยเผยสารสนเทศ	ข้อมูลตามเหตุการณ์เป็นการรายงาน

เมื่อมีเหตุการณ์ที่ส�าคัญจ�าเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 เพื่อให้การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์มี

สภาพคล่อง	มีความยุติธรรม	และเป็นไปอย่างมีระเบียบ
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ประวัติโดยย่อ ดังนี ้

ชื่อ - นามสกุล		 นางวรินกาญจน์	ธีระอัมรานนท์

คุณวุฒิการศึกษา	 บริหารธุรกิจบัณฑิต	(การบัญชี)	สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ประสบการณ์การท�างาน •	 2562	-	ปัจจุบัน	 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	และเลขานุการบริษัท

ในช่วงระยะเวลา 5 ปี •	 2559	-	2562	 ผู้อ�านวยการสายงานก�ากับดูแลกิจการ	และเลขานุการบริษัท

    •	 2559	-	2560	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	:	ด้านก�ากับดูแลกิจการ

    •	 2557	-	2559	 ผู้อ�านวยการสายงานบริหารทั่วไป

ประวัติการอบรม หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

    •	 หลักสูตร	Effective	Minute	Taking	Plan	(EMT)	รุ่นที่	36/2016

    •	 หลักสูตร	Company	Reporting	Program	(CRP)	รุ่นที่	16/2016

    •	 หลักสูตร	Company	Secretary	Program	(CSP)	รุ่นที่	72/2016

    •	 หลักสูตร	How	to	Develop	a	Risk	Management	Plan	(HRP)	รุ่นที่	8/2015

    หลักสูตรอื่น ๆ

    •	 หลักสูตร	P01	การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

    •	 หลักสูตร	S01	การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์

    •	 หลักสูตร	S02	การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานและผู้มีส่วนได้เสีย

    •	 หลักสูตร	S03	การพัฒนากิจกรรมเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

    •	 หลักสูตร	S04	การวิเคราะห์ความเส่ียงและประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน

    •	 หลักสูตร	S05	การประเมินผลและการจัดการข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

    •	 หลักสูตร	S06	การจัดท�ารายงานแห่งความยั่งยืน

    •	 หลักสูตร	ยุทธศาสตร์การวัดความส�าเร็จขององค์กร	KPI

    •	 หลักสูตร	กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด	360	องศา

    •	 หลักสูตร	Finance	for	Non-finance	Executive

    •	 หลักสูตร	Finance	for	the	Boss

	 บริษัทฯ	ได้ก�าหนดคุณสมบัติของเลขานุการบริษัท	โดยพิจารณาจากคุณสมบัติหลาย	ๆ	ด้าน	เช่น	อายุ	คุณวุฒิด้านการศึกษา	ความรู้

ด้านภาษาต่างประเทศ	ความสามารถในการสื่อสาร	ความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี	ความสามารถในการเป็นผู้ประสานงานทั้งภายในและภายนอก

องค์กร	 รวมถึงการประชาสัมพันธ์และดูแลภาพพจน์ขององค์กรต่อบุคคลภายนอก	 เป็นต้น	 ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากต�าแหน่งหรือไม่

อาจปฏิบัติหน้าที่ได้	 ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน	 90	 (เก้าสิบ)	 วัน	นับแต่วันท่ีเลขานุการบริษัทคนเดิมพ้น

จากต�าแหน่ง	หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที	่และให้คณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลา

ดังกล่าว	(ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์พ.ศ.	2535	(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

5  ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และผู้ควบคุมดูแลการท�าบัญชี

	 เพ่ือให้การจัดท�ารายงานทางการเงินมีคุณภาพและการก�ากับดูแลมีความสอดคล้องกันกับแนวทางของ	ส�านักงาน	ก.ล.ต.	บริษัทฯ	จึง

ได้พิจารณาก�าหนดผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน	 (CFO)	และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง

ในการควบคุมดูแลการท�าบัญชี	(ผู้ควบคุมดูแลการท�าบัญชี)	ดังต่อไปนี้

 5.1  ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) 

ประวัติโดยย่อ ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล 	 นายวิศิษฏ	์วชิรลาภไพฑูรย์

คุณวุฒิการศึกษา •	 บริหารธุรกิจบัณฑิต	การบัญชี	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

    •	 นิติศาสตร์บัณฑิต	นิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

    •	 บัญชีมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ประสบการณ์การท�างาน •	 2562	-	ปัจจุบัน	 ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน,	บมจ.หาญ	เอ็นจิเนียริ่ง	โซลูชั่นส์

ในช่วงระยะเวลา 5 ปี •	 2559	-	2562	 ผู้อ�านวยการสายงานการเงิน,	บมจ.หาญ	เอ็นจิเนียริ่ง	โซลูชั่นส์

    •	 2555	-	2559	 เจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน,	บมจ.ฮอท	พอท	

ประวัติการอบรมด้านบัญช ี •	 อบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญช	ี(CPD)	ส�าหรับผู้สอบบัญชีและผู้ท�าบัญช	ีตามข้อก�าหนด

	 	 	 	 	 ของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

    •	 Update	ภาษีเงินได้นิติบุคคลเตรียมให้พร้อมก่อนยื่นแบบ	ภ.ง.ด.50	ของปี	2560	ที่ต้องยื่นในปี	2561

    •	 เรื่องเล่าข่าวทุจริตและผิดมาตรฐานบัญชีของบริษัทจดทะเบียน	รุ่นที่	1/61

    •	 รับมือเกณฑ์การรับรู้รายได้ใหม่ตาม	TFRS	15	ส�าหรับธุรกิจทั่วไป	(In-House)

    •	 รวมประเด็นผลประโยชน์พนักงาน	และการแก้ไขข้อผิดพลาดในงบการเงิน	ส�าหรับ	NPAEs

    •	 ผู้ท�าบัญชีปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย	ครั้งที่	8/2560

    •	 โครงการพัฒนาความรูต่้อเน่ืองโดยการศกึษาด้วยตนเอง	(Self-Study	CPD)	ครัง้ท่ี	3/2560	(PACKAGE	:	A)

    •	 งบการเงินรวม

    •	 รับมือเกณฑ์การรับรู้รายได้ใหม่ตาม	TFRS	15	ส�าหรับธุรกิจทั่วไป	รุ่นที่	2/60

    •	 ประเด็นที่ควรรู้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และรายงานผู้สอบบัญชีแบบใหม่

    •	 โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องโดยการศึกษาด้วยตนเอง	(Self-study	CPD)	ครั้งที่	4/2559

    •	 ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน	(TFRS	9,	TFRS	7	และ	TAS	32)

    •	 Integrated	Reporting	รุ่นที่	1

    •	 XBRL	มิติใหม่ของการรายงานข้อมูลทางการเงินในโลกยุคดิจิตอล	รุ่นที่	1/58

    •	 การใช้โปรแกรมเอ็กเซล	(Excel)	ในการตรวจสอบแฟ้มข้อมูลบัญชี	รุ่นที่	2/58

 5.2   ผู้ควบคุมดูแลการท�าบัญชี 

ประวัติโดยย่อ ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล		 นางสาวอนัญญา	โปรยเงิน

คุณวุฒิการศึกษา • บริหารธุรกิจ	(การบัญชี)	สถาบันเทคโนโลย	ีราชมงคล	วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

    • บัญชีมหาบัณฑิต	การบัญชี,	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การท�างาน •  2559	-	ปัจจุบัน	 ผู้จัดการบัญชี,	บมจ.หาญ	เอ็นจิเนียริ่ง	โซลูชั่นส์

ในช่วงระยะเวลา 5 ปี • 2557	-	2558	 ผู้จัดการบัญชี,	I	AM	Consulting	Co.,	Ltd.

    •	 2556	-	2557							Accounting	Supervisor,	Yum	Restaurants	International

การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ท�าบัญชีตามประกาศ -	ใช่	-

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

ประวัติการอบรมด้านบัญช ี •	 Insight	Financial	Management	:	เสริมศักยภาพให้กิจการ	ผ่านการบริหารการเงินอย่างมืออาชีพ,	

	 	 	 	 	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

    •	 เจาะประเด็นสัญญาเช่าฉบับใหม	่(TFRS	16),	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

    •	 ผลกระทบของมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่เก่ียวกับรายได้จากสญัญาทีท่�ากับลกูค้า,	ตลาดหลักทรพัย์

	 	 	 	 	 แห่งประเทศไทย

    •	 เตรยีมความพร้อมรองรบัการเปลีย่นแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิเกีย่วกับเครือ่งมอืทางการเงนิ	

	 	 	 	 	 รุ่นที	่2,	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

    •	 แนวปฏิบัติทางบัญชีผลประโยชน์ของพนักงาน	ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่	19	และผลกระทบต่อการ

	 	 	 	 	 ด�าเนินงานของธุรกิจ,	บริษัท	ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ	จ�ากัด

    •	 การควบคุมภายในองค์กรตาม	Trend	2018,	บริษัท	ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ	จ�ากัด

    •	 เจาะลึกปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล,	สภาวิชาชีพบัญชี	ในพระบรมราชูปถัมภ์
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สรุปการเข้าอบรมหลักสูตร Orientation และ Refresh

ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน
บัญชีและการเงิน (CFO)

ผู้ควบคุมดูแล
การท�าบัญชี 3)หลักสูตร 1)

Orientation 12 ชั่วโมง  

พัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี (Refresh) 6 ชั่วโมงต่อปี 2) 	 

หมายเหตุ : 1)	 จ�านวนชั่วโมงการเข้าอบรมหลักสูตร	Orientation	และ	Refresh	เป็นไปตามที่	ส�านักงาน	ก.ล.ต.	ก�าหนด

 2)	 หลักสูตรพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญช	ี(Refresh)	ที่อบรมมีความสอดคล้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

 3)	ผู้ควบคุมดูแลการท�าบัญชีเป็นผู้ท�าบัญชีที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ท�าบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

    •	 เทคนิคการจัดท�างบการเงินและการจัดท�ารายงานวิเคราะห์งบการเงิน

    •	 ข้อควรระวังในการปิดบัญชีการจัดท�างบการเงินและการย่ืนภาษีเงินได้,	สภาวิชาชีพบัญชี	

	 	 	 	 	 ในพระบรมราชูปถัมภ์

    •	 การบัญชีเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน	รุ่นที่	1/60

    •	 ภาพรวมมาตรฐานการสอบบัญชีไทย,	สภาวิชาชีพบัญชี	ในพระบรมราชูปถัมภ์

    •	 การยื่นงบการเงินของผู้ท�าบัญชีด้วยระบบการให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์	(e-Filing)

    •	 เทคนิคการจัดท�าและยื่นแบบ	บช.1	ให้ถูกต้องตามประกาศ	ป.ป.ช.รุ่นที่	2/60,	สภาวิชาชีพบัญชี	

	 	 	 	 	 ในพระบรมราชูปถัมภ์

    •	 เจาะประเด็นปัญหาการหักภาษี	ณ	ที่จ่าย,	บริษัท	ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ	จ�ากัด

    •	 การบัญชีเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน,	สภาวิชาชีพบัญชี	ในพระบรมราชูปถัมภ์

    •	 เตรียมความพร้อมส�าหรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน,	บจก.ส�านักงาน	อีวาย

    •	 มาตรฐานยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	สิทธิประโยชน์ส�าหรับนักธุรกิจ	SME	

	 	 	 	 	 ตามพระราชก�าหนด,	ส�านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร	10

    •	 65	ประเดน็ส�าคัญรายได้	ค่าใช้จ่าย	แนวปฏบิตัทิีถู่กต้องตามมาตรฐานบญัช,ี	บรษิทั	ฝึกอบรมและสมัมนา

	 	 	 	 	 ธรรมนิต	ิจ�ากัด

จ�ำนวนชั่วโมง CPD ของผู้รับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน (CFO) ประจ�ำปี 2562

สถาบันจัดอบรม
จ�านวนชั่วโมง CPD

การบัญชี อื่น ๆ
หลักสูตร / รายละเอียดกิจกรรมปี

	 2562	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย์	 รอบรู้หลักประกัน	รู้ทันภาษีธุรกิจ	 0	 6

	 2562	 บริษัท	ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิต	ิจ�ากัด	 ประเด็นการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน		 6	 0

	 	 	 	 3	ฉบับส�าคัญ	TFRS15,	และร่าง	TFRS9,	TFRS16	ที่มีผล

	 	 	 	 บังคับใช้	2562	และ	2563

	 2562	 สภาวิชาชีพบัญช	ีในพระบรมราชูปถัมภ์	 สรุปหลักการบัญชีด้านสินทรัพย์ส�าหรับ	NPAEs	รุ่นที่	2/62	 6	 0

	 2562	 สภาวิชาชีพบัญช	ีในพระบรมราชูปถัมภ์	 โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพโดยการศึกษา	 20	 0

	 	 	 	 ด้วยตนเอง	(Self-Study	CPD)	ครั้งที่	2/2562	(ชุดที่	2)

	 2562	 บริษัท	ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิต	ิจ�ากัด	 เตรียมความพร้อม	มาตรฐานการรายงานทางการเงิน		 3:30	 0

	 	 	 	 ฉบับที่	9	เครื่องมือทางการเงิน	(TFRS	9)	และ	ฉบับที่	16	

	 	 	 	 สัญญาเช่า	(TFRS	16)

 รวมจ�านวนชั่วโมง CPD  35:30  6:00



62 	 รายงานประจ�าปี	2562

จ�ำนวนชั่วโมง CPD ของผู้ควบคุมดูแลกำรท�ำบัญชี ประจ�ำปี 2562

หลักสูตร / รายละเอียดกิจกรรม
จ�านวนชั่วโมง CPD

การบัญชี อื่น ๆ
ปี

	 2562	 การวางระบบบัญชี	ระบบเอกสาร	และรายงานทางการเงิน	 7	 0

	 2562	 เทคนิคและจุดที่ต้องระมัดระวัง	ส�าหรับนักบัญชีในการควบคุมภายในและปรับปรุงระบบบัญชี	 6:30	 0

 2562 โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพโดยการศึกษาด้วยตนเอง	(Self-Study	CPD)	ครั้งที	่2/2562	(ชุดที่	2)	 20	 0

	 2562	 WORKSHOP	การปรับใช	้TFRS	16	เรื่องสัญญาเช่า	 	 6	 0

 รวมจ�านวนชั่วโมง CPD  39:30  0:00

6  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

 6.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

 6.1.1 กรรมการ

	 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2562	 เมื่อวันที่	 25	 เมษายน	2562	ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	และคณะกรรมการชุด

ย่อยรายเดือน	และเบี้ยประชุม	ซึ่งสะท้อนจากผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ดังนี้

ค่าตอบแทน / เบี้ยประชุมต�าแหน่ง

1. ค่าตอบแทนประจ�ากรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 •	 ประธานกรรมการบริษัท	 30,000	บาท	/เดือน

 •	 ประธานกรรมการชุดย่อย	 25,000	บาท	/เดือน

 •	 กรรมการบริษัท	/	กรรมการอิสระ	 20,000	บาท	/เดือน

 •	 กรรมการบริษัท	(ท�างานสัปดาห์ละ	3	วัน)	 120,000	บาท	/เดือน

2. เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 •	 ประธานกรรมการ	 15,000	บาท	/ครั้ง

 •	 กรรมการ	 10,000	บาท	/ครั้ง

3. โบนัสคณะกรรมการบริษัท	 	-	ไม่มี	-

4. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	 -	ไม่มี	-

หมายเหตุ :	 หลักการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท	และคณะกรรมการชุดย่อย	:

	 1.		 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 เป็นผู้ก�าหนดและจัดท�าหลักการหรือนโยบาย	 �การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ�	 และน�าเสนอ

	 	 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ	 เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 โดยต้องสอดคล้องกับข้อบังคับบริษัท	หมวดที่	 4	 ว่าด้วยเรื่อง

คณะกรรมการรวมถึงปัจจัยต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ดังนี้

  •	 หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน

  •	 มีความเหมาะสมเมื่อเทียบเคียงกับบริษัทมหาชนอื่น	ๆ	ที่มีผลประกอบการและด�าเนินธุรกิจใกล้เคียงกัน

  •	 มีความเป็นธรรมและโปร่งใส	เพื่อสร้างแรงจูงใจในการรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ

  •	 มีความเหมาะสมกับความสามารถในการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท	

	 2.		 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 เป็นผู้สรุปผลการจ่ายค่าตอบแทนประจ�าปี	 ทั้งนี้ต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม

	 	 ผู้ถือหุ้นปีท่ีผ่านมา	และน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ	 เพื่อรายงานต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบถึงจ�านวนเงินที่ได้จ่ายไปจริง	 โดย

พิจารณาปัจจัยต่าง	ๆ	ดังต่อไปนี้	

  •	 ผลการด�าเนินงานของบริษัทปีที่ผ่านมา

  •	 ก�าหนดเวลาที่เหมาะสมในการจ่าย

  •	 รายละเอียดและเงื่อนไขการจ่าย	อาทิ	การจ่ายผลตอบแทนประจ�าปี	ให้จ่ายให้กรรมการทุกคนที่ยังคงด�ารงต�าแหน่งอยู่	กรณีที่กรรมการคนใดเพิ่ง	

	 เข้าด�ารงต�าแหน่งและยังไม่ครบปี	การจ่ายผลตอบแทนประจ�าปี	อาจจะจ่ายตามสัดส่วนของ	ระยะเวลาของการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการคนนั้น	

	 3.	 กรรมการที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ	ต้องไม่เป็นพนักงานของบริษัทซึ่งได้รับเงินเดือนประจ�า	

	 4.		 กรรมการบริษัทที่ด�ารงต�าแหน่งอื่น	ๆ	ในกรรมการชุดย่อย	จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนตามต�าแหน่งที่มีค่าตอบแทนสูงที่สุดเพียงต�าแหน่งเดียว
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	 สรุปค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	ปี	2562	จ�านวน	10	ราย	เป็นระยะเวลา	12	เดือน	สิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	เท่ากับ	3,955,000	

บาท	 ซ่ึงประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนส�าหรับกรรมการบริษัท	 จ�านวน	2,490,000	บาท	ค่าตอบแทนรายเดือนส�าหรับกรรมการชุดย่อย	

จ�านวน	580,000	บาท	และเบี้ยประชุม	885,000	บาท	ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2562	เมื่อวันที่	25	เมษายน	2562	

โดยพจิารณาถึงความเหมาะสมประการต่าง	ๆ 	และเปรียบเทยีบกับองค์กรท่ีอยู่ในอตุสาหกรรมเดยีวกันและมขีนาดธุรกิจใกล้เคยีงกัน	ตลอดจน

ผลการด�าเนินงานของบรัทฯ	ผลงาน	และบทบาท	หน้าที่	ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท	และสภาวการณ์ของธุรกิจโดยรวม

	 ในป	ี2562	และ	ปี	2561	บริษัทฯ	จ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการ	ดังนี้	

 6.1.2  ผู้บริหารของบริษัทฯ

	 ในปี	2562	บริษทัฯ	จ่ายค่าตอบแทนให้แก่นายวิรฐั	สขุชยั	ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร	และนายธรรมนูญ	ตรเีพ็ชร	กรรมการผูจ้ดัการ	ผูบ้รหิาร

ของบริษัทฯ	ดังนี้

	 1.	 ดร.	ถกล		 นันธิราภากร	 ประธานกรรมการ	/	

	 	 	 	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	/	กรรมการอิสระ	 360,000	 90,000	 60,000	 -	 -	 -	 360,000	 90,000	 60,000	 -	 -	 -

	 2.	 ดร.	โสตถิธร	 มัลลิกะมาส	 กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ	/	

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

	 3.	 นางสาววรนุช	 สุไพบูลย์พิพัฒน์	 กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ	/

	 	 	 	 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

	 	 	 	 ค่าตอบแทน	 280,000	 60,000	 40,000	 45,000	 -	 -	 240,000	 60,000	 40,000	 -	 -	 -

	 4.	 ดร.	สุพจน์	 เธียรวุฒิ	 กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหาร

	 	 	 	 ความเสี่ยง	 300,000	 40,000	 -	 -	 120,000	 60,000	 300,000	 50,000	 -	 -	 -	 180,000

	 5.	 นายวิรัฐ	 สุขชัย	 กรรมการ	/	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

	 6.	 นายธรรมนูญ	 ตรีเพ็ชร	 กรรมการ	/	กรรมการผู้จัดการ	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

	 7.	 ดร.	เจน	 ชาญณรงค์	 กรรมการ	 1,170,000	 50,000	 -	 -	 -	 -	 1,200,000	 50,000	 -	 -	 -	 -

	 8.	 นางสิริมา	 เอี่ยมสกุลรัตน์	 กรรมการ	/	กรรมการสรรหาและพิจารณา

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

	 9.	 นายภาคภูมิ	 ว่องไพฑูรย์	 กรรมการ	 240,000	 60,000	 -	 -	 -	 -	 240,000	 60,000	 -	 -	 -	

10.	 นางวลีรัตน์	 เชื้อบุญชัย	 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

ต�าแหน่งชื่อ - นามสกุล
ค่าตอบแทน
รายเดือน

ค่าตอบแทน
รายเดือน

ปี 2562 ปี 2561

คณะกรรม
การบริษัท

คณะกรรม
การบริษัท

ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรม
การบริหาร

คณะกรรม
การบริหาร

คณะกรรม
การบริหาร
ความเสี่ยง

คณะกรรม
การบริหาร
ความเสี่ยง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรม
การสรรหา
และพิจารณา
ค่าตอบแทน

คณะกรรม
การสรรหา
และพิจารณา
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทน

12,485,725

ปี 2562 ปี 2561

จ�านวน

(ราย)

2 10,526,329

จ�านวน

(ราย)

3เงินเดือน	โบนัส	และค่าตอบแทนอื่น	ๆ	ได้แก่	เงินสมทบ

กองทุนประกันสังคม	เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	

EJIPและผลประโยชน์หลังออกจากงาน

ค่าตอบแทน

(บาท)

ค่าตอบแทน

(บาท)

 6.1.3 ค่าตอบแทนอื่น

   • ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ		 -ไม่ม	ี-

   • ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหารของบริษัทฯ		 -	ได้แสดงไว้ในตาราง	6.1.2	ข้างต้น

12,485,725

7  บุคลากร

 7.1 จ�านวนบุคลากร

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	และ	วันที่	31	ธันวาคม	2561		บริษัทฯ	มีพนักงาน(ไม่รวมผู้บริหาร)	จ�านวนทั้งสิ้น	252	คน	(พนักงานชาย	

จ�านวน	159	คน	พนักงานหญิง	จ�านวน	93	คน)	และ	247	คน	(พนักงานชาย	จ�านวน	152	คน	พนักงานหญิง	จ�านวน	95		คน)		และตามล�าดับ	

โดยสามารถแบ่งตามสายงาน	ได้ดังนี้
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12,485,725

สายงาน
จ�านวนพนักงาน (คน)

ณ 31 ธันวาคม 2562

สายงานขายงานโครงการ	 35	 35

สายงานขายระบบดับเพลิง	ปรับอากาศและสุขาภิบาล	 28	 26

สายงานขายปิโตรเคมี	 7	 7

สายงานขายระบบท�าความเย็น	 14	 16

สายงานสนับสนุนวิศวกรรม	 8	 5

สายงานขายระบบการพิมพ์ดิจิทัล	 27	 25

สายงานบริการ	 32	 34

สายงานขายสินค้าพิเศษ	 16	 12

สายงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	 51	 52

สายงานเจ้าหน้าที่การเงิน	 34	 35

รวม 252 247

ณ 31 ธันวาคม 2561

 7.2 ค่าตอบแทนพนักงาน

	 พนักงานของบริษัทฯ	จะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	 และค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	

ได้แก่	เงินเดือน	โบนัสประจ�าปี	ค่าล่วงเวลา	ค่านายหน้า	เงินรางวัลจูงใจ	และสวัสดิการอื่นในรูปแบบที่เป็นตัวเงิน	ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินที่

ส�าคัญ	ได้แก่	1)	กองทุนเงินส�ารองเลี้ยงชีพพนักงาน	ในปี	2562	บริษัทฯ	ได้จ่ายสมทบเข้ากองทุนจ�านวน	3.82	ล้านบาท	ซึ่งบริหารโดยบริษัท

จัดการกองทนุรบัอนญุาต	โดยปฏิบตัติามข้อก�าหนดของพระราชบญัญัตกิองทุนส�ารองเลีย้งชพี	พ.ศ.	2542	โดยอัตราเงนิสะสมของพนกังานจะ

สูงขึ้นตามอายุการปฏิบัติงาน	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ได้เปิดโอกาสให้พนักงานใช้สิทธิในการเลือกหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนที่เหมาะสม

กบัตนเอง	และระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได้ของแต่ละบคุคล	โดยก�าหนดให้เลอืกหรอืเปลีย่นแปลงนโยบายการลงทุนได้ปีละ	2	ครัง้,	2)	การตรวจ

สขุภาพพนกังานประจ�าปี	การจดัท�าประกันชวีติและประกันสขุภาพกลุม่ให้กับผูบ้รหิารและพนักงาน	ซึง่วงเงนิผลประโยชน์พนักงานแต่ละคนจะ

แตกต่างกันไปตามต�าแหน่ง	และระดับความเสี่ยงของการปฏิบัติงาน,	3)	โครงการสะสมหุ้นส�าหรับพนักงาน	(EJIP)	ตั้งแต่วันที่	1	พฤษภาคม	

2558	ถึง	30	เมษายน	2563	รวมระยะเวลา	5	ป	ีเพื่อให้โอกาสพนักงานและผู้บริหารเข้าร่วมโครงการโครงการโดยตามความสมัครใจ	และเป็น

เจ้าของบริษัทฯ	ร่วมกัน	ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินออม	เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับพนักงานในระยะยาว	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังให้

ค่าตอบแทนแก่พนักงานในรูปแบบการให้ทุนการศึกษาพนักงานทั้งระดับปริญญาตรี	และปริญญาโท	รวมถึงสนับสนุนค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม	

สัมมนาต่าง	ๆ	ทั้งการฝึกอบรมสัมมนาภายในองค์กร	และภายนอกองค์กรอย่างเหมาะสม	และจัดให้มีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่	4	สายพันธุ์ใน

ราคาพิเศษ

	 ในปี	2562	และ	ปี	2561	บริษัทฯ	จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานของบริษัทฯ	ดังนี้		

 7.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส�าคัญในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

	 -	ไม่มี	-

ค่าตอบแทน

ปี 2562 ปี 2561

จ�านวน

(ราย)

252 170.26

จ�านวน

(ราย)

247เงินเดือน	โบนัส	และค่าตอบแทนอื่น	ๆ	ได้แก่	เงินสมทบ

กองทุนประกันสังคม	เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	

EJIPและผลประโยชน์หลังออกจากงาน

ค่าตอบแทน

(ล้านบาท)

ค่าตอบแทน

(ล้านบาท)

171.83
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1  นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

	 HARN	มีความมุง่มั่นทีจ่ะเป็นผู้น�าในงานระบบวศิวกรรมดบัเพลิงและความปลอดภยั	ระบบท�าความเยน็	และระบบการพมิพ์ดิจิทลั	เพือ่

สร้างผลประกอบการท่ีด	ีและตระหนกัดว่ีาสิง่ส�าคญัท่ีจะบรรลเุป้าหมายดงักล่าวได้น้ัน	นอกจาก	การส่งมอบสินค้าและบรกิารท่ีดมีคีณุภาพแล้ว	

ยงัต้องค�านงึถึงประโยชน์ของผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกภาคส่วน	โดยใช้หลกัการก�ากบัดแูลกิจการท่ีด	ียดึมัน่ในกรอบแห่งจรรยาบรรณธุรกิจ	ส่งผ่านทาง

กระบวนการบริหารงานและทีมบุคลากรที่มีคุณภาพ	จึงจะสามารถสร้างมูลค่าต่อบริษัทฯ	และส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน

	 HARN	ได้ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	เพื่อยึดถือปฏิบัติมาตั้งแต่ปี	2556	และเผยแพร่ผ่านทางเวปไซต์บริษัทฯ	ที่	www.harn.

co.th		และก�าหนดให้ทบทวนทุกปีโดยในปี	2562	คณะกรรมการบรษิทัทบทวนนโยบายและหลกัการก�ากบัดแูลกิจการ	ในวนัที	่28	มีนาคม	2562	

โดยมีสาระส�าคัญ		คือ	ทบทวนนโยบายและก�าหนดแนวทางปฏิบัติต่าง	ๆ	ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการก�ากับดูแลบริษัทย่อย	บริษัทร่วม	

การบริหารทรัพยากรบุคคล	การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผุ้มีส่วนได้เสียอื่น	ผ่านงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์	

และประกาศใช้นโยบายและหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ได้รับการทบทวนแล้วในวันที่	1	เมษายน	2562

 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	ที่ยึดถือเป็นกรอบในการปฏิบัติงานด้านต่าง	ๆ	

	 1.	 คณะกรรมการบริษัท	ผู้บริหาร	และพนักงานทุกคน	จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น	ทุ่มเท	และรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ

เพื่อประโยชน์สูงสุดของ	HARN	และยึดมั่นในหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	5	ประการ	(REACT)	

	 2.	 คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทส�าคัญร่วมกับผู้บริหารในการก�าหนดวิสัยทัศน์	กลยุทธ์	 นโยบาย	และแผนงานที่ส�าคัญ	 รวมทั้งจัด

โครงสร้างการบริหารที่สอดคล้องและสัมพันธ์กันอย่างเป็นธรรมระหว่างคณะกรรมการบริษัท	 ผู้บริหาร	และผู้ถือหุ้น	และมีการวาง

แนวทางการบริหารจัดการและการด�าเนินธุรกิจที่มีความเหมาะสม	 รวมทั้งต้องด�าเนินการเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าระบบบัญชีรายงาน

ทางการเงินและการสอบบัญชี	มีความน่าเชื่อถือ

การก�ากับดูแลกิจการ14
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	 3.	 คณะกรรมการบริษัท	และผู้บริหาร	จะต้องเป็นผู้น�าในเรื่องจริยธรรม	และเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์	สุจริต	

ยุติธรรม	โปร่งใสตรวจสอบได้

	 4.	 คณะกรรมการบริษัท	ผู้บริหาร	และพนักงานทุกคน	จะยึดมั่นความเป็นธรรมโดยปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม	

พร้อมกบัดแูลสอดส่อง	ควบคุม	ป้องกนัการตดัสนิใจหรอืการกระท�าใด	ๆ 	ทีม่คีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์	และรายการท่ีเก่ียวโยงกัน

	 5.	 คณะกรรมการบรษิทั	ต้องด�าเนนิการให้มรีะบบท่ีต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ท่ีมปีระสทิธิภาพ		เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าายบรหิารได้ตระหนกั

และให้ความส�าคัญและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

	 6.	 การปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของ	HARN	ถือเป็นตัวชี้วัดที่ส�าคัญในการประเมินผลการบริหารจัดการทางธุรกิจของ

คณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหาร	และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

	 คณะกรรมการบรษิทัได้ก�าหนดนโยบาย	หลกัการ	รวมถึงตดิตามผลการปฏิบตัติามหลกัการก�ากับดแูลกิจการท่ีด	ีในรอบปี	2562	สรปุได้ดงันี้

บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น�าองค์กร และการก�าหนดวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายหลักของบริษัทฯ ที่สร้างคุณค่าแก่ HARN อย่างยั่งยืน

1, 2

	 1.1	คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ตามความรับผิดชอบในฐานะผู้น�าองค์กร	เมื่อวันที่	28	มีนาคม	2562	ได้จัดให้มี

การประชมุเพ่ือทบทวนนโยบายและหลกัการก�ากบัดูแลกิจการ	จรรยาบรรณธุรกิจ	และนโยบายการบรหิารงานอืน่	ๆ 	ทัง้ระดบันโยบาย

และระดับจัดการที่จ�าเป็น	 และในวันที่	 2	ตุลาคม	2562	จัดให้มีการประชุมเพื่อทบทวน	 วิสัยทัศน์	 ภารกิจ	ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ

ทิศทางการด�าเนินธุรกิจทั้งปัจจัยภายในและภายนอก	 เพื่อส่งต่อให้คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการน�าไปก�าหนดเป็นกลยุทธ์

และตั้งเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาวส�าหรับปีถัดไป		

	 1.2	คณะกรรมการบรษิทั		ตดิตามให้มกีารน�ากลยุทธ์ไปปฏิบตั	ิ	ในทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั		โดยคณะกรรมการบรหิารเป็นผูต้ดิตาม

ฝ่ายจัดการเป็นประจ�าทุกเดือน	และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการเป็นรายไตรมาส	และคณะกรรมการบริหารเป็นผู้เสนอ

ดัชนีวัดความส�าเรจ็	(KPI)	ทัง้ในระดบัองค์กรและระดับปฏบิตักิาร	เพ่ือให้มัน่ใจว่าทิศทางการบรหิารงานของบรษิทัฯ	สามารถแข่งขนั

ได้ในระยะยาว	มีการด�าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม	และค�านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน	รวมถึงพร้อมรับการปัจจัยภายนอก

ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

	 1.3		ส�าหรบัการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบรษิทัฯ	ลงสู่ทกุระดบัของการปฏิบตังิานน้ัน		ได้มอบหมายผ่านทกุระดบัชัน้ของ

การบรหิารงาน	จากระดบัองค์กร	สูส่ายงาน	ฝ่าย	และพนักงาน	ผ่านการประชมุตดิตามงานทัง้ท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ	ตาม

ช่องทางที่บริษัทฯก�าหนด	โดยทุกวัตถุประสงค์และเป้าหมาย	ล้วนสอดคล้องและส่งเสริมเป้าหมายหลักที่คณะกรรมการบริษัทมอบ

หมาย	จะมีการปฏิบัต	ิตรวจสอบ	และติดตาม	การด�าเนินงานภายในระบบที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง

	 1.4		การปฏบิตังิานของกรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังานทกุคนเป็นไปตามกฎหมาย	ข้อบงัคบั	ระเบยีบการปฏบิตังิาน	ซึง่มกีารมอบหมาย

ให้ผูบ้รหิารท่ีเก่ียวข้องมกีารทบทวนและตดิตามกฎหมาย	การเปล่ียนแปลงเป็นประจ�า	และก�าหนดให้เป็นความเสีย่งด้านกฎระเบยีบ	

กฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง	รวมถงึก�าหนดให้การวดัผลด้าน	Low	Compliance	เป็นดชันวัีดผลการปฏบิตังิานของฝ่ายบรหิาร	และฝ่ายอ่ืน	ๆ

	 	 ที่เกี่ยวข้อง

	 1.5	คณะกรรมการบริษัท	มีความตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบที่ตนได้รับมอบหมาย	จึง	ได้ทบทวนกฎบัตร	ในป	ี2562	ในวันที่	

28	มีนาคม	2562		และแจกจ่ายให้กรรมการทุกท่านเป็นคู่มือในการปฏิบัติหน้าที่		รวมถึงได้ทบทวนและอนุมัติ	�ตารางอ�านาจอนุมัติ

การบริหารงาน�	ในวันที่	13	พฤศจิกายน	2562	เพื่อแบ่งแยกอ�านาจในการอนุมัติธุรกรรมต่าง	ๆ	ตามความรับผิดชอบของผู้บริหาร

และพนักงานทุกระดับเพ่ือความคล่องตัวในการบริหารงานบริษัทฯ	การแบ่งแยกหน้าท่ีระหว่างคณะกรรมการ	ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร	และฝ่ายบริหาร	ก�าหนดไว้ชัดเจน	(รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ	13.	โครงสร้างการจัดการ	:	คณะกรรมการบริษัท	หน้า	45-47,	

คณะกรรมการบริหาร	หน้า	51-52	และผู้บริหาร	หน้า	57-58)
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 3.1 คณะกรรมการบริษัท	ในฐานะตวัแทนของผูถื้อหุน้โดยรวม	มคีวามตระหนักถึงประโยชน์ความหลากหลายของคณะกรรมการบรษิทั	

และเห็นว่าเป็นปัจจัยส�าคัญปัจจัยหน่ึงในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการตัดสินใจและการท�างานของคณะกรรมการบริษัท	 ด้วยเหตุ

นี้	กรรมการบริษัท	จึงต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ	มีความทุ่มเท	ให้

เวลาอย่างเต็มทีใ่นการปฏบิตัหิน้าที	่มภีาวะผูน้�า	มวิีสยัทัศน์	มคีวามเป็นอสิระในการตดัสนิใจ	สามารถดแูลให้มรีะบบงานท่ีให้ความ

เชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมต่าง	ๆ	ของบริษัทฯ	ให้ด�าเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย	และมีจริยธรรม	และต้องเป็นอิสระจากฝ่าย

จัดการของบริษัทฯ	โดยจัดให้มีระบบแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน

(1)	 คณะกรรมการบรษิทัประกอบด้วยกรรมการทีม่คีณุสมบตัหิลากหลายท้ังในด้านทักษะ	ประสบการณ์	ความสามารถเฉพาะด้าน

ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร	อย่างน้อย	1	คน	ที่มีประสบการณ์	ในธุรกิจซื้อมาขายไป

เกี่ยวกับสินค้าด้านวิศวกรรมซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ	และอย่างน้อยอีก	1	คน	ที่มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน	โดย

คณะกรรมการบริษัทชุดปัจจุบันมีองค์ประกอบหลากหลายทั้งเพศ	อาย	ุประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ในวิชาชีพ	บริษัทฯ	ได้

ทบทวน	Board	Skill	Matrix	และจ�านวนปีของการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษิทัฯ	ของกรรมการแต่ละคน	ทกุปี	พอสรุปได้	ดงัน้ี

(2)	 ปัจจุบัน	 (ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562)	คณะกรรมการบริษัท	มีจ�านวน	10	คน	ประกอบด้วย	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	8	

คน	และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	คน	ประกอบด้วย	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1	คน	กรรมการผู้จัดการ	1	คน	และมีจ�านวน

กรรมการท่ีไม่ได้เป็นกรรมการอสิระให้เป็นไปตามสดัส่วนอย่างยุตธิรรมของเงนิลงทนุของผูถื้อหุ้นท่ีมอี�านาจควบคมุ	(Controlling	

Shareholders)	ในบริษัทฯ

(3)		มีสัดส่วนของกรรมการอิสระ	4	คน	จากจ�านวนกรรมการทั้งสิ้น	10	คน	ซึ่งเป็นจ�านวนที่เกินกว่า	1	ใน	3	ของจ�านวนกรรมการ

ทัง้หมดของบรษิทัฯ	กรรมการอสิระดงักล่าวสามารถให้ความเห็นเก่ียวกับการท�างานของฝ่ายจดัการได้อย่างอสิระ	ท�าให้เกิดการ

ถ่วงดลุในการ	ออกเสยีงในการพิจารณาเรือ่งต่าง	ๆ 	ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบรหิาร	เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุ

ต่อบริษัทฯ	ทั้งนี้	กรรมการอิสระของบริษัทฯ	ทั้ง	4	คน	ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ	3	คน	ซึ่งจ�านวนกรรมการอิสระและ

จ�านวนกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ	เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์

ก�าหนดไว้	รวมทัง้กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบทุกท่านมคีณุสมบตัเิป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการ

ก�ากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องทุกประการ

	(4)	 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ	 ก�าหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้ง	 กรรมการจะต้องออกจากต�าแหน่งอย่างน้อย

จ�านวน	1	 ใน	3	 โดยอัตรา	ถ้าจ�านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้	ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน	1	

ใน	3	กรรมการที่จะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรก	และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น	ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก	ส่วน

ปีหลัง	ๆ	ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง	กรรมการ	ผู้ออกจากต�าแหน่งไปนั้นอาจจะเลือก

เข้ารับต�าแหน่งอีกก็ได้โดยไม่จ�ากัดจ�านวนครั้ง		

ทักษะและความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการบริษัท

ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ

การบัญชี

การเงิน

กฎหมาย

การตลาด

เทคโนโลยี

การบริหารความเสี่ยง

การบริหารทรัพยากรบุคคล

การบริหารกลยุทธ์

สังคม, ความยั่งยืน

6	ท่าน

4	ท่าน

5	ท่าน

3	ท่าน

2	ท่าน

4	ท่าน

8	ท่าน

3	ท่าน

4	ท่าน

6	ท่าน

การเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล3



68 	 รายงานประจ�าปี	2562

(5)	 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการอสิระน้ัน	ก�าหนดเป็นนโยบายว่า	ให้กรรมการอิสระมกีารด�ารงต�าแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน	9	ปี	นบัตัง้แต่

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก	โดยไม่มีข้อยกเว้น	ปัจจุบันกรรมการอิสระจ�านวน	3	ท่านมีวาระด�ารงต�าแหน่ง	6	ปี	และ	1	ท่านมี

วาระด�ารงต�าแหน่ง	4	ปี	

 3.2 การคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ 

(1)	 ปัจจุบัน	ดร.	ถกล	นันธิราภากร,	กรรมการอิสระ	ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบริษัท	และไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับประธาน

	 เจ้าหน้าที่บริหาร	ซึ่งปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งโดยคุณวิรัฐ	สุขชัย	รวมถึงไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือทางธุรกิจระหว่างกัน	

เพื่อถ่วงดุลอ�านาจในการบริหารงาน

(2)	 บริษัทฯ	 ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท	 กับผู้บริหารอย่างชัดเจน	 โดยคณะกรรมการ

บริษัทท�าหน้าท่ีในการก�าหนดนโยบายและก�ากับดูแลการด�าเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย	ขณะที่ผู้บริหาร	ท�าหน้าที่

บริหารงานของบริษัทฯ	ในด้านต่าง	ๆ 	ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนด	ทั้งนี้	ประธานกรรมการบริษัท	ไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติ

ประจ�าวัน	แต่ให้การสนบัสนนุและค�าแนะน�าในการด�าเนนิธุรกิจของฝ่ายจดัการผ่านทางประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารอย่างสม�า่เสมอ	

ในขณะทีป่ระธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร	กรรมการผูจ้ดัการ	รบัผดิชอบเกีย่วกับการบรหิารจดัการบรษิทัฯ	ภายใต้กรอบอ�านาจท่ีได้รบั

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

(3)	 บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของประธานกรรมการในฐานะผู้น�าของคณะกรรมการบริษัท	มีดังนี้

•	 เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท	ตามระยะเวลาที่ก�าหนดในข้อบังคับบริษัทฯ	หรือกรณีที่จ�าเป็นเร่งด่วน	 เป็นประธานใน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	และการประชุมผู้ถือหุ้น	ตลอดจนมีบทบาทในการก�าหนดระเบียบวาระการประชุมร่วม

กับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

•	 สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนหรอืผูถื้อหุน้มส่ีวนร่วมในการประชมุ	ส่งเสรมิให้กรรมการใช้ดลุยพินิจทีร่อบคอบ	

และแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ

•	 สนับสนนุและส่งเสรมิให้คณะกรรมการบรษิทั	ปฏิบตัหิน้าทีอ่ย่างเตม็ความสามารถ	ตามขอบเขตอ�านาจหน้าทีค่วามรบัผดิ

ชอบและตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

•	 ก�ากับ	ติดตาม	และดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	มุ่งไปเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายหลักของบริษัทฯ	

•	 ดแูล	ตดิตาม	การบรหิารงานของคณะกรรมการบรษิทั	และคณะกรรมการชดุย่อยอืน่	ๆ 	ให้เป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ	และ

บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้

•	 เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	มีการลงคะแนนเสียง	และคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน

(4)		คณะกรรมการบริษัท	ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย	เพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง	กลั่นกรองข้อมูลและน�าเสนอแนวทาง

การพิจารณาก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ	โดยก�าหนดบทบาท	หน้าที่และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน	และ

เปิดเผยจ�านวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมทั้งหมดในรอบปีที่ผ่านมา	(รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ	13.โครงสร้างการ

จัดการ	หน้า	48	-	56)	โดยคณะกรรมการได้จัดท�ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน	และคณะ

กรรมการชุดย่อยทุกชุดได้จัดท�ารายงานผลการปฏิบัติหน้าท่ีของตนเองและเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี	 (รายละเอียดอยู่ใน

หัวข้อ	19-23.	รายงานคณะกรรมการฯ	หน้า	128	-	136)

 3.3 การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ

(1)		คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน	คดัเลอืกบคุคลทีเ่หมาะสมเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบรษิทัฯ	ด้วยการเสนอ

รายชือ่บคุคลทีม่คีณุวุฒ	ิประสบการณ์	ศกัยภาพ	โดยจะพจิารณาให้ความส�าคญัต่อผูม้ทัีกษะ	ประสบการณ์ท่ีมคีวามจ�าเป็นต่อ

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ	พิจารณาจากท�าเนียบกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	หรือของหน่วย

งานอ่ืน	ๆ 	ทีม่กีารจดัท�าข้อมลูดงักล่าว	หรอืช่องทางอืน่	ๆ 	ทีบ่รษิทัฯ	พิจารณาเหน็สมควร	ทัง้น้ีหากบรษิทัฯ	มกีลยุทธ์ในการด�าเนนิ

ธุรกิจใหม่ทีน่อกเหนอืจากธุรกิจเดิมทีด่�าเนนิการอยู่	การสรรหากรรมการกจ็�าเป็นต้องสรรหาผูม้คีณุสมบตัแิละประสบการณ์ให้

ตรงกับธุรกิจใหม่ที่บริษัทฯ	จะด�าเนินการต่อไป	เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท	และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัต	ิแล้ว

แต่กรณีซึ่งถือเป็นกระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ
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	(2)	 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ	ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตาม

คณุสมบติัทีบ่รษิทัฯ	ก�าหนด	เพ่ือเข้ารบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษิทั	โดยจะประกาศเชญิชวนในเว็ปไซต์ของบรษิทัฯ	ล่วงหน้า

อย่างน้อย	90	วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น	โดยในป	ี2562	บริษัทฯ	ได้ประกาศตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2562	ถึงวันที่	31	ธันวาคม	

2562	 	พร้อมทั้งประกาศข่าวในเวปไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ		

ซึ่งบริษัทฯได้ก�าหนดสัดส่วนของการถือหุ้นขั้นต�่าส�าหรับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า	 โดยต้องถือหุ้นรวมกันไม่

น้อยกว่าร้อยละ	5	ของจ�านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ		ทั้งนี้ในรอบปี	2562	ไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเสนอแต่งตั้งเป็น

กรรมการ	และไม่มผีูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชมุในระยะเวลาดงักล่าว	ซึง่เลขานกุารบรษิทัได้รายงานต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการ

บริษัทรับทราบแล้ว

(3)	 การพิจารณาจะต้องมีประวัติการศึกษา	และประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลน้ัน	ๆ	 โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ	

เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท

(4)	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	 เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ	ก่อนที่

จะมีกรรมการครบวาระเป็นประจ�าทุกปี	หากคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเสนอชื่อกรรมการรายเดิมเข้าด�ารง

ต�าแหน่งอีกวาระหนึ่ง	จะต้องน�าผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าวมาพิจารณาด้วย

	(5)	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนน�าเสนอรายชื่อเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท	 เพื่อพิจารณา

ความเหมาะสมของบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ	 รวมถึงดูแลให้การเลือกและ

แต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ	 เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป	

และจัดให้มีการปฐมนิเทศ	พร้อมมอบเอกสารที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีให้แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังใหม่	ทั้งน้ี

ในรอบป	ี2562	ไม่ได้มีการสรรหากรรมการใหม่

(6)	 ในปี	2562	ไม่มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

(7)	 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ	ดังต่อไปนี้	

•	 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจ�านวนหุ้นท่ีตนถือ	 โดยให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน

•	 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคล	คนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้	ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคล

หลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

•	 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมา	เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ	เท่าจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ

จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น	ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมา	มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนกรรมการ

ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น	ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

(8)		 คณะกรรมการบริษัท	หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 (แล้วแต่กรณี)	 เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระ	 เข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท	 ท้ังน้ี	

บริษัทฯ	มีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า	1	ใน	3	ของกรรมการทั้งคณะ	และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย	3	คน	โดย

คณะกรรมการอิสระของบริษัทฯ	มีจ�านวนทั้งสิ้น	4	ท่าน

(9)	 หลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืกกรรมการอสิระ	องิตามหลกัเกณฑ์การคดัเลอืกกรรมการบรษิทัฯ		โดยคณุสมบตัขิองผูท้ีจ่ะมาท�าหน้าท่ี

เป็นกรรมการอิสระ	พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	และ

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	รวมถึงประกาศ	ข้อบังคับ	และ/หรือ	ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	โดยกรรมการอิสระ

จะมีคุณวุฒิการศึกษา	ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	ประสบการณ์การท�างาน	และความเหมาะสมอื่น	ๆ	ประกอบกัน	 เพ่ือน�า

เสนอต่อทีป่ระชมุผูถื้อหุ้น	เพ่ือพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการของบรษิทัฯ	ต่อไป	ทัง้นี	้หากมกีรรมการอสิระคนหนึง่คนใดพ้นจาก

ต�าแหน่งก่อนครบวาระ	คณะกรรมการบรษิทัอาจแต่งตัง้กรรมการอสิระท่ีมคีณุสมบตัติามท่ีก�าหนดข้างต้นเข้ามาด�ารงต�าแหน่ง

แทน	โดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต�าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน
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(10)	คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ	ตามนิยามกรรมการอิสระ	ดังนี้

•	 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	1	ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

•	 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน	ลูกจ้าง	พนักงาน	ทีป่รกึษาทีไ่ด้เงนิเดอืนประจ�า	หรอืผูม้อี�านาจควบคมุ

ของบริษัทฯ	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน	ผู้ถือหุ้นรายใหญ	่หรือของผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	เว้น

แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้าด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ

•	 ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต	หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย	ในลักษณะที่เป็นบิดา	มารดา		คู่สมรส	พี่น้อง	และ

บตุร	รวมทัง้คูส่มรสของบตุร	ของผูบ้รหิาร	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ผูม้อี�านาจควบคมุ	หรอืบคุคลทีจ่ะได้รบัการเสนอให้เป็นผูบ้รหิาร

หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย

•	 ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบรษิทัฯ	บรษิทัใหญ่	บรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม	ผู้ถือหุน้รายใหญ่	หรอืผูม้อี�านาจควบคมุ

ของบรษิทัฯ	ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอสิระของตน	รวมท้ังไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถื้อหุ้นทีม่ี

นัย	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ	่

หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้ง

ให้เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ

•	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมขอ

งบริษัทฯ	และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	ผู้มีอ�านาจควบคุม	หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี	 ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	

บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	สังกัดอยู	่เว้นแต่จะได้พ้นจากการ

มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ

•	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด	ๆ	ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน	ซึ่ง

ได้รับค่าบริการเกินกว่า	2	ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ	่หรือผู้มีอ�านาจ

ควบคมุของบรษิทัฯ	และไม่เป็นผู้ถือหุน้ทีม่นียั	ผูม้อี�านาจควบคมุ	หรอืหุ้นส่วนของผูใ้ห้บรกิารทางวิชาชพีนัน้ด้วย	เว้นแต่จะ

ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ

•	 ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการ	ของบริษัทฯ	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่

เกี่ยวข้อง	กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

•	 ไม่ประกอบกิจการท่ีมสีภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแข่งขนั	ทีม่นัียกับกิจการของบรษิทัฯ	หรอื	บรษิทัย่อย	หรอืไม่เป็นหุ้น

ส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน	หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	ลูกจ้าง	พนักงาน	ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า	หรือ

ถือหุ้นเกินร้อยละ	1	ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น		ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ

เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย

•	 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ	เกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ

•	 ทั้งนี้	กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระของตนเอง	อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง		โดยจะแจ้งพร้อม

กับการรายงานข้อมูลประวัติกรรมการ	ณ	สิ้นปี	ส�าหรับจัดท�าแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	(แบบ	56-1)	และรายงาน

ประจ�าปีของบริษัทฯ

 3.4 การพิจารณาโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

(1)	 ค่าตอบแทนกรรมการจะสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ	ประสบการณ์	ภาระหน้าที่ขอบเขตของบทบาทและความรับผิด

ชอบ	(Accountability	and	Responsibility)	ของกรรมการแต่ละคณะ	รวมถงึประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบัจากกรรมการแต่ละคน	
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(2)		คณะกรรมการบรษิทัมกีารพิจารณากลัน่กรองนโยบายและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการทีช่ดัเจน	และเสนอขออนุมติั

จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี		โดยอาจก�าหนดเป็นจ�านวนที่แน่นอน	หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะก�าหนดไว้เป็นคราว	ๆ	ไป	หรือ

จะให้มผีลตลอดไปจนกว่าจะมกีารเปลีย่นแปลงก็ได้		ซึง่พิจารณาบนหลกัเกณฑ์ของความโปร่งใส	สามารถตรวจสอบได้	รวมทัง้

อยู่ในระดับที่เหมาะสม	เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม	ขนาดกิจการที่ใกล้เคียงกัน	และเพียงพอที่จะจูงใจ

และรกัษากรรมการทีม่คีณุภาพตามทีต้่องการ	พร้อมกนันี	้ยังพิจารณาถึงหน้าท่ีรบัผดิชอบทีไ่ด้รบัเพ่ิมขึน้	ส�าหรบักรรมการทีไ่ด้รบั

มอบหมายให้รบัต�าแหน่งในคณะกรรมการชดุย่อย	เช่น	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการบรหิารความเสีย่ง	กรรมการบรหิาร	เป็นต้น	

(3)	 ค่าตอบแทนกรรมการ	ต้องไม่กระทบกระเทอืนสทิธิของพนักงาน	ซึง่ได้รบัเลอืกต้ังเป็นกรรมการในอนัทีจ่ะได้รบัค่าตอบแทนและ

ผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ	

(4)	 ค่าตอบแทนกรรมการต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการด�ารงคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด

 3.5 การก�ากับให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ 

(1)	 คณะกรรมการบริษัท	ก�าหนดจ�านวนบริษัทท่ีกรรมการแต่ละคนจะไปด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น	 ไม่เกิน	 5	บริษัทจดทะเบียน	

โดยค�านึงถึงประสิทธิภาพการท�างานด้านก�ากับดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ	และเพ่ือให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเท

เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทฯ	ได้อย่างเพียงพอ	ในปี	2562	กรรมการแต่ละคนด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียน

อื่น	ดังนี้

(2)	 คณะกรรมการบริษัทก�าหนดนโยบายการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัท	ตามระเบียบข้อบังคับของ

บริษัทที่ว่า	 กรรมการบริษัทจะประกอบกิจการ	หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ	หรือหุ้นส่วนไม่จ�ากัดความรับผิดใน

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	หรือเป็นกรรมการของบริษัทจ�ากัด	หรือบริษัทมหาชนจ�ากัดอื่นท่ีประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน	

และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ	ไม่ได้	เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง	

(3)	 คณะกรรมการบริษัท	 ไม่มีนโยบายส่งผู้บริหารเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทอื่นนอกกลุ่มบริษัท	 ในกรณีท่ีผู้บริหารของบริษัทฯ	

จะเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น	ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารก่อน	ยกเว้น	การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

ในองค์กรการกุศลท่ีไม่แสวงหาก�าไร	ทัง้น้ี	การด�ารงต�าแหน่งต้องไม่ขดักบับทบญัญัตขิองกฎหมาย	ข้อบังคบั	ทีเ่ก่ียวข้องกับการ

ด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	และต้องไม่ใช้ต�าแหน่งงานในบริษัทฯ	ไปอ้างอิง	เพื่อส่งเสริมธุรกิจภายนอก

	(รายละเอียดแสดงไว้ในเอกสารแนบ	1	ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร	เลขานุการบริษัท	ของแบบ	56-1)

หมายเหตุ  

ดร.	สุพจน์	เธียรวุฒิ	ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท	ตั้งแต่	วันที่	1	มกราคม	2563	

รายชื่อกรรมการ จ�านวนบริษัทจดทะเบียนอื่น
ที่กรรมการด�ารงต�าแหน่ง

นายโสตถิธร	มัลลิกะมาส	 	-	ไม่มี	-	

นางสาววรนุช	สุไพบูลย์พิพัฒน์	 	-	ไม่มี	-	

นายวิรัฐ	สุขชัย	 	-	ไม่มี	-	

นายธรรมนูญ	ตรีเพ็ชร	 	-	ไม่มี	-	

นายเจน	ชาญณรงค์	 	-	ไม่มี	-	

นางสิริมา	เอี่ยมสกุลรัตน์	 	-	ไม่มี	-	

นายภาคภูม	ิว่องไพฑูรย์	 	-	ไม่มี	-	

นางวลีรัตน	์เชื้อบุญชัย	 1	บริษัท	

ดร.	ถกล	นันธิราภากร	 2	บริษัท	

ดร.	สุพจน์	เธียรวุฒิ	 2	บริษัท	
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 3.6 การก�าหนดกรอบและกลไกในการก�ากับดูแลนโยบายและการด�าเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม ท่ีบริษัทไปลงทุน

อย่างมีนัยส�าคัญ

(1)	 ก�าหนดนโยบายในการก�ากับดูแลบริษัทย่อย	บริษัทร่วม	โดยก�าหนดขอบข่ายหน้าที่ของบุคคลที่เป็นตัวแทนบริษัท,	ระบบการ

ควบคุมภายในของบริษัทย่อย	บริษัทร่วมที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอและการท�ารายงานต่าง	ๆ	 เป็นไปอย่างถูกต้องตาม

กฎหมายและหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง	และการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงนิและผลการด�าเนินงานการท�ารายการกับบคุคลท่ีเก่ียว

โยงกัน	การได้มาหรือจ�าหน่าย	ไปซึง่ทรพัย์สนิ	การท�ารายการอืน่ทีส่�าคญั	การเพิม่ทุน	การลดทุน	การเลกิบรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม	เป็นต้น	

(2)	 หากเป็นการเข้าร่วมทุนในกิจการอื่นอย่างมีนัยส�าคัญ	กล่าวคือ	มีสัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงต้ังแต่ร้อยละ	20	ถึง

	 ร้อยละ	50	และจ�านวนเงินลงทุนมีนัยส�าคัญต่อบริษัทฯ	ในกรณีท่ีจ�าเป็น	คณะกรรมการควรดูแลให้มีการจัดท�า	Shareholders�	

agreement	หรอืข้อตกลงอืน่	เพือ่ให้เกิดความชดัเจนเก่ียวกับอ�านาจในการบรหิารจดัการและการมส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจใน

เรื่องส�าคัญ	การติดตามผลการด�าเนินงาน	 เพ่ือสามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดท�างบการเงินของบริษัทได้ตามมาตรฐานและ

ก�าหนดเวลา	ในปี	2562	HARN	ได้ท�าการจดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัย่อย	HARN	Vietnam	Co.,	Ltd.	เมือ่วนัที	่30	กรกฎาคม	2562	

เพื่อรองรับการขยายตลาดไปยังประเทศในภูมิภาคเอเชีย	AEC	และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการลูกค้าปัจจุบันที่ตั้งฐานการ

ผลิตในเมืองโฮจิมินห์	ประเทศเวียดนาม	

 3.7 การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจ�าปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย

(1)	 คณะกรรมการบริษัท	และคณะกรรมการชุดย่อย	มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง	(Self-Assessment)	เป็นประจ�า

อย่างน้อยปีละ	1	ครัง้ทุกปี	เพ่ือให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพ่ือการปรบัปรงุแก้ไขต่อไป	โดยก�าหนดให้มี

•	 การประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบรายคณะ	แบ่งเป็นการประเมิน	4	หัวข้อหลัก

•	 การประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล	แบ่งเป็นการประเมิน	3	หัวข้อหลัก

(2)	 กระบวนการ	หลักเกณฑ์	 ขั้นตอน	 และผลการประเมินผลงานของคณะกรรมการแบบรายคณะและรายบุคคลสรุปภาพรวม	

ประจ�าปี	2562	ดังนี้

•	 กระบวนการประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบรายคณะ	และรายบุคคล

กระบวนการประเมินตนเอง

คณะกรรมการบริษัท	เป็น

ผู้อนุมัติ	และทบทวนแบบ

ประเมินผล	เพื่อให้เกิดความ

ถูกต้อง	ครบถ้วน	และเป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงาน

ก�ากับดูแลก�าหนด

กรรมการ	เป็นผู้ประเมินตนเอง	

ทั้งรายคณะ	และรายบุคคล	เพื่อ

แสดงความเห็นเกี่ยวกับบทบาท

หน้าที่ของกรรมการ	ความเป็น

อิสระ	โครงสร้างการบริหาร		

การพัฒนาความรู้	และความ

เห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

องค์กร

เลขานุการบริษัท	เป็นผู้สรุป

และวิเคราะห์ผลการประเมิน

ประสิทธิภาพการด�าเนินงาน

ของคณะกรรมการบริษัท	และ

รายงานผลการวิเคราะห์จาก

การประเมินให้คณะกรรมการ

บริษัท

เลขานุการบริษัท	น�าผล

วิเคราะห์และความเห็นเพิ่มเติม

จากคณะกรรมการบริษัท	ไป

จัดท�าแผนเพื่อด�าเนินการ

ปรับปรุง	หรือพัฒนากรรมการ

รายบุคคล

1 2 3 4
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•	 ผลการประเมินผลงานของคณะกรรมการแบบรายคณะและรายบุคคล

2562 - ผลการประเมินของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ (รายคณะ)

2562 - ผลการประเมินของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ (รายบุคคล)

(3)	 ผลการประเมินของคณะกรรมการจะถูกน�าไปใช้ประกอบพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการ

(4)	 คณะกรรมการยังไม่มท่ีีปรกึษาภายนอก	มาช่วยในการก�าหนดแนวทางและเสนอแนะประเดน็ในการประเมนิผลการปฏิบตังิาน

ของคณะกรรมการ

 3.8 คณะกรรมการแต่ละคน มีความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับบทบาทหน้าที ่ลกัษณะการประกอบธรุกจิและกฎหมายท่ีเกีย่วข้อง

กบัการประกอบธรุกจิ ตลอดจนได้รับการเสริมสรา้งทกัษะและความรู้ส�าหรับการปฏิบัติหน้าทีก่รรมการอย่างสม�า่เสมอ

(1)	 ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่	ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

ใหม่	อาทิ	

•	 ประวัติบริษัท	และลักษณะการประกอบธุรกิจ

•	 โครงสร้างกลุ่มบริษัท	โครงสร้างองค์กร	โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการ

•	 หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หลักเกณฑ์การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
แบบรายคณะ

หลักเกณฑ์การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
แบบรายบุคคล

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
บริษัท

	 86%	 94%	 69%	 79%	 88%

	 85%	 83%	 78%	 80%	 71%

	 82%	 96%	 76%	 77%	 58%

	 82%	 90%	 72%	 78%	 77%

	 90%	 96%	 74%	 77%	 85%

	 80%	 -	 -	 -	 -	

	 87%	 92%	 69%	 77%	 79%

 84% 96% 73% 78% 77%

 85% 88% 73% 78% 76%

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ  

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ  

รวมผลประเมิน

รวมผลประเมิน

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการ 

เรื่องอื่น ๆ 

การประชุมคณะกรรมการ 

•	ความหลากหลายของกรรมการด้านจ�านวนและประสบการณ์		•	สัดส่วนของกรรมการ	
•	คุณสมบัติของคณะกรรมการแต่ละคณะ

•	 คุณสมบัติ	ความรู	้ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท	
•	 ได้รับมอบหมายหน้าที่ที่เหมาะสมกับบทบาท	(กรรมการอิสระ/กรรมการชุดย่อย)	ที่ได้รับมอบหมาย

•	 การใช้เวลาที่เพียงพอต่อการพิจารณาเรื่องที่ส�าคัญ	อาทิ		ทิศทาง	กลยุทธ์	แผนงานด�าเนินธุรกิจ,	รายการที่มีความ
	 ขัดแย้งทางผลประโยชน์,	การควบคุมภายใน	และการจัดการความเสี่ยง

•	ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย	กฎบัตร	อย่างมีประสิทธิภาพ	
•	 มีเวลาและทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่	
•	 ควบคุมและติดตามการด�าเนินงานของฝ่ายจัดการอย่างเหมาะสม	
•	 ไม่แทรกแซงการท�างานของฝ่ายจัดการ		•		พัฒนาและเรียนรู้ตลอดเวลา	

•	 ก�าหนดการประชุมล่วงหน้าทั้งป	ี	•	ความเพียงพอของข้อมูลต่อการตัดสินใจของกรรมการ	
•	 ความเป็นอิสระในการตัดสินใจลงมติและการแสดงความเห็นของกรรมการ	
•	 การก�าหนดกรอบเวลาในการประชุม

•	 ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ		อาทิ	ไม่แทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่
•	 การพัฒนาตนเองของกรรมการ/ผู้บริหาร	ส่งเสริมให้ได้รับการฝึกอบรม

•	 การเข้าร่วมประชุม	l	การแสดงความเห็นในการประชุม		•	การศึกษาข้อมูลการประชุมล่วงหน้า	•	แสดงความเห็น
	 ที่เป็นประโยชน์ต่อที่ประชุมอย่างเหมาะสม	
•	 งดเว้นเข้าประชุมหรือออกเสียงกรณีมีส่วนได้ส่วนเสีย

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหารความ

เสี่ยง

คณะกรรมการ
บริหารความ

เสี่ยง

สรรหาและ
พิจารณาค่า
ตอบแทน

สรรหาและ
พิจารณาค่า
ตอบแทน

1

1

2

2

3

3

4

การวัดผล		90%	ขึ้นไป	ดีมาก,	80-89%	ดี,	70-79%	ค่อนข้างดี,	60-69%	พอใช้,	ต�่ากว่า	60%	ลงไป	ควรปรับปรุง

การวัดผล		90%	ขึ้นไป	ดีมาก,	80-89%	ดี,	70-79%	ค่อนข้างดี,	60-69%	พอใช้,	ต�่ากว่า	60%	ลงไป	ควรปรับปรุง
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•	 เรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่ก�าหนด

•	 หนังสือบริคณห์สนธิ	และข้อบังคับบริษัทฯ

•	 ขอบข่ายหน้าที่	ความรับผิดชอบ	ของคณะกรรมการบริษัท	และคณะกรรมการชุดย่อย

•	 ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่าง	ๆ	ของกรรมการบริษัท

•	 การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

•	 การก�ากับดูแลกิจการที่ดี	จรรยาบรรณทางธุรกิจ

รวมถึงการจัดแนะน�าลักษณะธุรกิจ	และแนวทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	รวมถึงจัดให้มีการพบปะหารือกับประธานกรรมการ	

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ให้แก่กรรมการใหม่		

ในปี	2562	บริษัทฯ	ไม่มีการสรรหากรรมการใหม่	แต่เพื่อให้กรรมการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน	บริษัทฯ	ได้ทบทวน

กฎบัตรบริษัท	รวมถึงนโยบายและหลักการก�ากับดูแลกิจการ	คู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	ที่กรรมการควรทราบ

เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติหน้าที่

(2)	 คณะกรรมการมคีวามเข้าใจเก่ียวกับกฎหมาย	กฎเกณฑ์	มาตรฐาน	ความเสีย่ง	และสภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบ

ธุรกจิ	รวมทัง้ได้รบัทราบข้อมลูทีเ่ป็นปัจจบุนัจากฝ่ายจดัการอย่างสม�า่เสมอผ่านช่องทางท่ีเหมาะสม	เช่น	จดหมายอเิลก็ทรอนกิส์	

การประชุมกรรมการ	เป็นต้น

(3)	 คณะกรรมการบรษิทั	ส่งเสรมิและอ�านวยความสะดวกให้มกีารฝึกอบรมและการให้ความรูแ้ก่ผูเ้ก่ียวข้องในระบบการก�ากบัดแูล

กิจการของบริษัทแก่	กรรมการ	กรรมการตรวจสอบ	เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง	ในปี	2562	มีกรรมการ

และผู้บริหารระดับสูง	เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง	ๆ	ดังนี้

1) กรรมการ

	 1.	 ดร.	ถกล	นันธิราภากร

	 2.	 นายโสตถิธร	มัลลิกะมาส

 

 

	 3.	 นางสาววรนุช	สุไพบูลย์พิพัฒน์

 

	 4.	 ดร.	สุพจน	์เธียรวุฒิ

	 5.	 นายวิรัฐ	สุขชัย

 

	 6.	 นายธรรมนูญ	ตรีเพ็ชร

 

	 7.	 นายเจน	ชาญณรงค์

	 8.	 นางสิริมา	เอี่ยมสกุลรัตน์

	 9.	 นายภาคภูม	ิว่องไพฑูรย์

	10.	 นางวลีรัตน	์เชื้อบุญชัย

 •	Thailand�s	10th	National	Conference	on	Collective	Action	against	Corruption	Invitation

 •	Audit	Committee	Forum:	Strategic	Audit	Committee:	Beyond	Figure	and	Compliance

 •	SET	Social	Impact	Day	2019

 •	DCP	Series:	3/2019	:Harnessing	Opportunities	from	Digital	Disruption	

 •	Towards	sustainable	finance	and	investment	in	Thailand

 •	Internal	Audit�s	Challenge	in	Value	Adding

 •	Board	Nomination	&	Compensation	Program	(BNCP)	รุ่น	8/2019

 •	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่น	278/2019

 •	Internal	Audit�s	Challenge	in	Value	Adding

 •	Board	Nomination	&	Compensation	Program	(BNCP)	รุ่น	8/2019

 •	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่น	281/2019

 •	IT	Governance	&	Cyber	Resilience	Program	(ITG)	11/2019

 •	ผู้บริหารระดับสูง	(วตท.)	รุ่นที่	29	

 •	Compensation	Strategy

 •	Chief	Transformation	Officer	(CTO)

 •	ความยั่งยืนของธุรกิจยุคดิจิทัล	:	รู้ให้ไว	ใช้ให้เป็น

 •	ไม่มี

 •	Compensation	Strategy

 •	ไม่มี

 •	ไม่มี

หลักสูตร
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 3.9 คณะกรรมการจะดูแลให้ม่ันใจว่าการด�าเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลท่ี

จ�าเป็น และมีเลขานุการบริษัทท่ีมีความรู้และประสบการณ์ท่ีจ�าเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการด�าเนินงานของ

คณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

(1)	 คณะกรรมการ	และคณะกรรมการชดุย่อย	ก�าหนดตารางประชมุประจ�าปีล่วงหน้าในเดอืนพฤศจกิายนของทุกปี		เพือ่ให้กรรมการ

สามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได	้ โดยจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ	6	ครั้ง	และอาจมีการประชุมอีก	1	ครั้ง	 ในหนึ่ง

เดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 รวมทั้งอาจมีประชุมวาระพิเศษเพ่ิมตามความจ�าเป็น	อย่างไรก็ตาม	 เพื่อให้เกิด

ความคล่องตัวต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	 ในแต่ละเดือนจึงจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร	ซึ่งท�าหน้าท่ีตัดสินใจ

ตามอ�านาจหน้าท่ีท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั	โดยทกุครัง้ท่ีมกีารประชมุกรรมการบรษิทั	คณะกรรมการบรหิาร

จะน�าเรือ่งทีผ่่านการพิจารณามาแจ้งให้คณะกรรมการบรษิทัทราบ	เพ่ือให้สามารถก�ากับ	ควบคมุ	ดแูล	การปฏิบตังิานของฝ่าย

จัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์	ทั้งนี้	ในป	ี2562	มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท	ทั้งหมด	6	ครั้ง	(รายละเอียดการ

เข้าร่วมประชุมของกรรรมการแต่ละท่าน	อยู่ในหัวข้อ	13.โครงสร้างการจัดการ	�การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท�

	 หน้า	56)	

	(2)		ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	จะเป็นผู้ดูแลให้ความเห็นชอบและร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องที่จะบรรจุ

เข้าเป็นวาระการประชมุ	โดยได้เปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์ต่อบรษิทัเข้าสูว่าระการประชมุ

อย่างอิสระได้ด้วย	และถือเป็นความรับผิดชอบของกรรมการทุกคนที่จะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	ของจ�านวนการ

ประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบป	ีในป	ี2562	กรรมการบริษัทเข้าประชุมโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ	92

(3)	 เลขานุการคณะกรรมการบริษัทท�าหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม	และเอกสารประกอบการ

ประชุมไปให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	5	วันท�าการ	เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาก่อนล่วงหน้า	เว้นแต่ในกรณีจ�าเป็นรีบ

ด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและก�าหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งเลขานุการบริษัทได้เข้าร่วมการประชุมด้วย	โดยเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม	

และจดัส่งให้ประธานกรรมการบรษิทัพิจารณาลงลายมอืชือ่รบัรองความถูกต้อง	โดยเสนอให้ท่ีประชมุรบัรองในการประชมุครัง้

ถัดไป	รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่าง	ๆ 	ที่ชั้น	4	ของส�านักงานใหญ่	ถ.พระราม	9		เพื่อสะดวกใน

การสืบค้นอ้างอิง	

2) ผู้บริหารระดับสูง

	 1.	 นายวิศิษฎ	์วชิรลาภไพฑูรย์

 

 

	 2.	 นางวรินกาญจน	์ธีระอัมรานนท์

	 3.	 นายประชา	พร้อมพรชัย

	 4.	 นายรัตนพันธ	์มุขหริวัฒนานนท์

	 5.	 นายสุชาต	ิสุวัฒโนดม

	 7.	 นายสุกิจ	ลิติกรณ์

	 8.	 นายวิฑูรย	์ทามี

	 9.	 นายพงษ์สวัสดิ	์เพ่งเล็งผล

 •	 เตรียมความพร้อมของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	TFRS	9	และ	16

 •	 เจาะลึกมาตรฐาน	TFRS9,	TFRS15	และ	TFRS16	สาระส�าคัญ	ผลกระทบ	แนวทางปฏิบัติ		และกรณีศึกษา

 •	 มาตรการรายงานทางการเงิน	3	ฉบับ	TFRS15	รายได้,	TFRS	9	เครื่องมือทางการเงิน	และร่าง	TFRS	16	สัญญาเช่า

 •	 รอบรู้หลักประกัน	รู้ทันภาษีธุรกิจ

 •	 Leadership	Development

 •	 Leadership	Development

 •	 Leadership	Development

 •	 Leadership	Development

 •	 Leadership	Development

 •	 Leadership	Development

 •	 Leadership	Development

หลักสูตร
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(4)	 ประธานกรรมการบริษัทท�าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม	มีหน้าที่ดูแลและจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้อย่างเพียงพอ	ซึ่งกรรมการ

ทกุคนสามารถแสดงความคดิเห็นอย่างเป็นอสิระในประเดน็ท่ีส�าคญัโดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นและผูม้ส่ีวนเก่ียวข้อง

อย่างเป็นธรรม	

	 ในการประชุมจะต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง	(1/2)	ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด	จึงจะครบองค์ประชุม

	 ท้ังน้ี	 ในการลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก	 โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหน่ึงเสียง	 โดย

กรรมการทีม่ส่ีวนได้เสยีจะไม่เข้าร่วมประชมุและ	/	หรอืไม่ใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งน้ัน	ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากัน		ประธาน

ในทีป่ระชมุจะออกเสยีงเพ่ิมขึน้อกีหน่ึงเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด	ณ	ขณะทีค่ณะกรรมการจะลงมตใินทีป่ระชมุ	ต้องมกีรรมการอยู่ไม่

น้อยกว่า	2	ใน	3	ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด

	 กรรมการทกุคนมสีทิธิทีจ่ะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชมุ	และเอกสารส�าคญัอืน่	ๆ 	และหากกรรมการอสิระหรอืกรรมการ

ตรวจสอบมข้ีอสงสยัใด	ๆ 	กรรมการอืน่	ๆ 	และฝ่ายจดัการของบรษิทัต้องด�าเนินการตอบข้อสงสยัดงักล่าวอย่างรวดเรว็และครบ

ถ้วนเท่าที่จะเป็นไปได้

	 ในกรณีที่กรรมการไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุม	 กรรมการสามารถขอให้เลขานุการบริษัท	 บันทึกข้อคัดค้านไว้ในรายงานการ

ประชุม	หรือยื่นหนังสือแสดงการคัดค้านต่อประธานกรรมการได้

(5)	 คณะกรรมการสนบัสนนุให้ผูบ้รหิารระดบัสงูหรอืฝ่ายบรหิารทีเ่ก่ียวข้อง	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตามความจ�าเป็นและเห็น

สมควร	และน�าเสนอสารสนเทศ	 รายละเอียดข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์เพ่ิมเติมในฐานะผู้ท่ีเก่ียวข้องอีกท้ังจะได้รับทราบนโยบาย

โดยตรงเพื่อสามารถน�าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ	รวมทั้งเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจของคณะกรรมการ	ตลอด

จนเพื่อให้คณะกรรมการมีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูงและส�าหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงานในอนาคต

(6)	 คณะกรรมการสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จ�าเป็นเพิ่มเติมได้จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	เลขานุการบริษัท	หรือผู้บริหารอื่นที่

ได้รบัมอบหมาย	ภายในขอบเขตนโยบายทีก่�าหนด	และในกรณีท่ีจ�าเป็น	คณะกรรมการอาจจดัให้มคีวามเหน็อสิระจากทีป่รกึษา

หรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก	โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท

(7)	 เมือ่วันท่ี	9	สงิหาคม	2562	กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารได้ประชมุร่วมกนัอย่างเป็นอสิระโดยไม่มกีรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิารและฝ่าย

จัดการเข้าร่วม	 โดยประธานกรรมการเป็นประธานของการประชุม	และเลขานุการบริษัทเป็นเลขานุการของการประชุม	 โดยที่

ประชุมมีการอภิปรายประเด็นเก่ียวกับทิศทางการด�าเนินงานธุรกิจและโครงสร้างการจัดการภายใน	 การพัฒนาแผนสืบทอด

ต�าแหน่งของผู้บริหารระดับสูง	ซึ่งภายหลังจากการประชุมได้มีการรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

ระดับสูงทราบภายในวันเดียวกัน	

การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท

(1)	 คณะกรรมการบริษัทไดแ้ต่งตั้งเลขานกุารบริษัท	ทีม่ีคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานกุารบริษัทที่เหมาะสม	มีหนา้ที่และ

ความรบัผดิชอบตามพระราชบญัญัตหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	ท�าหน้าท่ีให้ค�าแนะน�าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง	ๆ

	 ทีค่ณะกรรมการจะต้องทราบ	และปฏิบตัหิน้าทีใ่นการดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการ	รวมทัง้ประสานงานให้มกีารปฏิบตัติาม

	 มติคณะกรรมการ	โดยได้เปิดเผยคณุสมบตัแิละประสบการณ์ของเลขานกุารบรษิทัในหัวข้อ	13.	โครงสร้างการจดัการ	หน้า	58	-	59

	 และบนเวปไซต์ของบริษัท	www.harn.co.th

	(2)	 คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งด้าน

กฎหมาย	การบัญช	ีหรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท
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สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร4
 

 4.1 การสรรหาและพัฒนาผู้บรหิารระดบัสงู ซึง่หมายถงึ ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ ให้มีความรู ้ทักษะ 

ประสบการณ์และคุณลักษณะที่จ�าเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย

(1)	 บรษิทัฯ	คดัเลอืกบคุคลทีม่คีวามรู	้ความสามารถ	และมปีระสบการณ์ทีเ่ก่ียวข้องกับธุรกิจ	ในต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร	

กรรมการผูจ้ดัการ	โดยคดัเลอืกตามระเบยีบเก่ียวกับการบรหิารทรพัยากรบคุคล	และจะต้องได้รบัการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั	

(2)	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะรายงานต่อคณะกรรมการเพ่ือทราบเป็นประจ�าถงึแผนการพัฒนาและสบืทอด

งาน	เพ่ือเตรยีมพร้อมบคุคลทีม่ศีกัยภาพให้สามารถสบืทอดต�าแหน่งงานในกรณีทีป่ระธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร	กรรมการผูจ้ดัการ	

และผู้บริหารระดับสูง	เกษียณ	ลาออก	หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

	(3)	 คณะกรรมการไม่มนีโยบายส่งผูบ้รหิารเข้าไปเป็นกรรมการในบรษิทัอืน่นอกกลุม่บรษิทั	ในกรณีทีผู่บ้รหิารของบรษิทัจะเข้าด�ารง

ต�าแหน่งกรรมการในบรษิทัอืน่	ต้องได้รบัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรหิารก่อน	ยกเว้นการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในองค์กรการ

กุศลที่ไม่แสวงหาก�าไร	ทั้งนี้	การด�ารงต�าแหน่งต้องไม่ขัดกับบทบัญญัติของกฎหมาย	ข้อบังคับ	ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ

ของบริษัท	และต้องไม่ใช้ต�าแหน่งงานในบริษัทไปอ้างอิงเพื่อส่งเสริมธุรกิจภายนอก

 4.2 การก�าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม

(1)	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูก้�าหนดโครงสร้างค่าตอบแทน	และเกณฑ์การประเมนิผลท่ีเหมาะสมเสนอ

ต่อคณะกรรมการ	ตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท	มอบหมายไว้	ดังนี้

	 ค่าตอบแทนตามหน้าที่รับผิดชอบตามต�าแหน่งงาน	ได้แก่	เงินเดือน	ผลประโยชน์ตามต�าแหน่งงาน	เช่น	ค่ารถประจ�าต�าแหน่ง		

ส่วนผลตอบแทนเพื่อสร้างความมั่นคงในอนาคตระยะยาว	ได้แก่	กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	ค่าตอบแทนที่เป็นหุ้นโครงการ	EJIP	

รวมถึงแผนการประกันสุขภาพ	ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะ

สมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น

	 ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน	 ได้แก่	 เงินโบนัส	 โดยวัดจากดัชนีชี้วัดความส�าเร็จ	 (KPI)	ที่ได้ก�าหนดไว้ประจ�าปี	 จากผล

ปฏิบัติงานทางการเงิน	ผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว

(2)	 กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิารท้ังหมด	เป็นผู้ประเมนิผลประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร	กรรมการผู้จดัการเป็นประจ�าทกุปี	คณะกรรมการ

บรษิทัเป็นผูพิ้จารณาให้ความเห็นชอบผลประเมนิข้างต้น	และประธานกรรมการเป็นผูแ้จ้งผลการพิจารณาให้ประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร	กรรมการผู้จัดการทราบ

(3)		ผลการประเมินจะน�าไปใช้ในการพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	กรรมการผู้จัดการ	โดยจะเปรียบ

เทียบค่าตอบแทน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	กรรมการผู้จัดการ	กับค่าตอบแทนในตลาดแรงงาน	ซึ่งค่าตอบแทนที่บริษัทจ่าย

นั้นต้องอัตราที่แข่งขันได้กับกลุ่มธุรกิจเดียวกัน	 เพ่ือดูแลรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพ	ทั้งยังต้องค�านึงถึงผลประโยชน์ท่ีบริษัทฯ	

และผู้ถือหุ้นได้รับอีกทางหนึ่งด้วย

 4.3 คณะกรรมการเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการด�าเนินงานของ

กิจการ

(1)	 คณะกรรมการเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น	 ซึ่งมีผลต่ออ�านาจในการควบคุมการบริหารจัดการกิจการ	 โดย

อาศัยโครงสร้างคณะกรรมการบรษิทั	โดยมกีรรมการอสิระ	4	ท่านจากจ�านวนกรรมการทัง้หมด	10	ท่าน	เป็นการถ่วงดลุอ�านาจ

ท่ีด	ีรวมถึงส่งเสรมิวัฒนธรรมในการบรหิารงานอย่างมอือาชพี	มนีโยบายก�ากับดแูลกิจการ	และนโยบายอืน่	ๆ 	ก�ากับอย่างเคร่งครดั

(2)	 คณะกรรมการจะดแูลไม่ให้โครงสร้างและความสมัพันธ์ของผูถื้อหุน้ตาม	(1)	เป็นอปุสรรคต่อการปฏิบตัหิน้าท่ีของคณะกรรมการ	

เช่น	การมีบุคคลที่เหมาะสมมาสืบทอดต�าแหน่ง

(3)	 คณะกรรมการจะดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามข้อตกลงต่าง	ๆ	ที่มีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการ
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 4.4 คณะกรรมการจะติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจ�านวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และแรงจูงใจท่ี

เหมาะสม

(1)	 บริษัทฯ	 ตระหนักดีว่าพนักงานทุกระดับมีส่วนส�าคัญในการขับเคล่ือนไปสู่เป้าหมาย	 เพ่ือรักษาพนักงานที่มีความสามารถ

ของบริษัทไว้	 พนักงานทุกคนจะได้รับการพัฒนาตามแผนอบรมแต่ละปี	 ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ	 โดยมุ่งเน้น

ให้สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กรที่บริษัทฯ	 ก�าหนดในแต่ละปี	 รวมถึงได้รับค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม	 เป็นธรรม	

โดยบริษัทฯ	 ได้ทบทวนค่าตอบแทนของบริษัทกับตลาดแรงงานทั่วไปในระดับเดียวกัน	 เป็นประจ�าทุกปี	 และรายงานต่อคณะ

กรรมการทราบ	พนักงานทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม	พนักงานทุกคนสามารถขอค�าปรึกษา	แนะน�า	จากผู้บริหาร

ระดับสูง	ได้ทุกระดับ	ซึ่งเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น	และสนับสนุนให้กล้าคิด	กล้าพูด

	(2)	 เพ่ือเป็นการส่งเสรมิความเป็นอยู่ทีด่ขีองพนักงาน	บรษิทัฯ	จดัสวัสดกิารท้ังระยะสัน้และระยะยาว	และดแูลให้มสีวัสดกิารทีเ่ทยีบ

เคียงได้กับบริษัทฯ	อื่นในตลาดแรงงานท่ีมีขนาดใกล้เคียงกัน	สนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการ

เงิน	โดยจัดอบรมหลักสูตร		�วางแผนการเงินรอบด้าน	สร้างความมั่งคั่งและมั่นคง�	เมื่อวันที่	16	พฤษภาคม	2562	ความเข้าใจ

ในทางด้านการเงินที่ถูกต้อง	และแนวทางวางแผนการเงิน	มีกลยุทธ์ในการออมเงิน	และเตรียมความพร้อมส�าหรับการเกษียณ

อายุต่อไป	

 5.1 ให้ความส�าคัญและสนบัสนุนการสร้างนวตักรรมท่ีก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธรุกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างคณุประโยชน์ต่อลกูค้า

หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

(1)	 เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการเป็น	 �ผู้น�าในการให้บริการโซลูชั่นอย่างย่ังยืนของงานวิศวกรรมระบบ�	บริษัทฯ	 ทุ่มเทศึกษา

เทคโนโลยีใหม่	ๆ 	เพ่ือให้มกีารพัฒนาต่อยอดในกลุม่สนิค้าทีบ่รษิทัฯ	จ�าหน่ายอย่างต่อเน่ือง	สร้างความแตกต่าง	และตอบสนอง

ต่อลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง	โดยมีกลยุทธ์ที่เกี่ยวกับเป้าหมายโดยส่งผู้บริหารระดับสูง	พนักงานไปอบรมดูงานต่างประเทศ	และ

น�าความรู้ประสบการณ์มาต่อยอดพัฒนางานให้มีความก้าวหน้า	 รวมถึงถ่ายทอดประสบการณ์และให้การอบรมแก่พนักงาน

อื่น	ๆ	ในสายงาน	และมุ่งมั่นในการสร้างความส�าเร็จร่วมกันระหว่างพนักงานและบริษัทฯ		

เงินเดือน
จูงใจและรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ	ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

เงินโบนัสตามผลงาน
ตอบแทนความส�าเร็จผลงานตามดัชนีชี้วัดความส�าเร็จที่ได้รับมอบหมายแต่ละปี

ผลประโยชน์อื่นตามต�าแหน่ง
จูงใจและรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ	ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

Incentive ตามผลงาน
จูงใจให้เกิดผลงาน	เพื่อสร้างความเติบโตของบริษัท

ค่าตอบแทนที่เป็นหุ้น (EJIP)
ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท	และเป็นการรักษาบุคลากรในระยะยาว

การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการของบริษัท

CEO / MD







_























ผู้บริหาร พนักงาน

ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ5
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	 นอกจากนี้บริษัทฯ	 ได้ส่งเสริมนวัตกรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมองค์กร	 และเผยแพร่นวัตกรรมไปสู่สาธารณชน	ซึ่งถือเป็น

ส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบต่อสังคม	 โดยใช้ช่องทางการส่ือสารเผยแพร่ที่หลากหลายไปสู่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ

ทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างทั่วถึง

(2)	 จัดตั้งคณะกรรมการนวัตกรรมเพ่ือเป็นการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมขึ้นในบริษัทอย่างเป็นระบบ	 เพ่ือน�าไปสู่การ

คิดค้น	พัฒนา	นวัตกรรมใหม่	ๆ	ที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจให้บริษัทอย่างยั่งยืน

•	 การเพิ่มประสิทธิภาพด้วย	Digital	Transformation		

•	 วิธีคิดมุมมองในการออกแบบและพัฒนาสินค้าและบริการ	

•	 การวิจัย	

•	 การปรับปรุงกระบวนการท�างาน	

•	 การร่วมมือกับคู่ค้า

 5.2 จดัการประกอบธรุกจิอย่างมีความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม ทีจ่ะต้องสะท้อนอยูใ่นแผนด�าเนินการ (Operational 

Plan) เพื่อให้ม่ันใจได้ว่า ทุกฝ่ายขององค์กรได้ด�าเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักและแผนกลยุทธ์ 

(Strategic) ของกิจการ

บริษัทให้ความส�าคัญและมุ่งมั่นในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยแก่สังคม	สิ่งแวดล้อม	ด้วยการเป็นผู้น�าการให้

บริการ	�โซลูชั่นที่ยั่งยืนของงานวิศวกรรม�	ในระบบงานที่บริษัทเป็นตัวแทนจ�าหน่าย

(1)	 ฝ่ายจัดการน�าแผนกลยุทธ์ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท	กระจายเป้าหมายลงระดับฝ่ายและสายงานตามความ

รับผิดชอบ	และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารเป็นประจ�าทุกเดือน

ศึกษาดูงาน อบรม ประชุม

เยี่ยมชมโรงงานผู้ขายและงานแสดงสินค้าใน

ต่างประเทศ	อาทิ	สาธารณรัฐประชาชนจีน,	

ญี่ปุ่น,	สิงคโปร์,	เยอรมันนี

เข้าร่วมอบรมความรู้เกี่ยวกับสินค้า	

นวัตกรรมใหม่	จากผู้ขายในประเทศอังกฤษ

เข้าประชุม	แลกเปลี่ยน	โอกาสและทิศทาง

ในธุรกิจร่วมกับผู้ขาย	ต่างประเทศ	อาทิ	

สาธารณรัฐประชาชนจีน	แคนาดา	มาเลเซีย	

สิงคโปร์	สหรัฐอเมริกา	และอิตาลี
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 5.3 ดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค�านึงถึงผลกระทบ

และการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย Value Chain เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน

 5.4 จัดให้มีแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมท้ังดูแลให้มี

การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการด�าเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้

กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ

(1)	 ฝ่าย	ICT	จัดท�านโยบายและแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	(S-ICT-003)	เพื่อเป็นกรอบในการท�างานตามแผน	Digital	

Transformation	2019-2021	ทั้งด้านซอฟ์ทแวร์	และฮาร์ดแวร์	 เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งานของบริษัท	และเพิ่ม

ประสิทธิภาพของการท�างานภายในบริษัท	ครอบคลุมถึงการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการด�าเนินธุรกิจ

(2)	 คณะกรรมการจะดูแลให้การบริหารความเสี่ยงขององค์กร	ครอบคลุมถึงการจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย	

(3)	 คณะกรรมการจะจดัให้มนีโยบายและมาตรการรกัษาความมัน่คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ	โดยฝ่าย	ICT	จะจดัท�าแผนการ

รับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	และมีการทบทวนทุกปี

 6.1 คณะกรรมการจะก�ากับดูแลให้ม่ันใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ท่ีจะท�าให้บรรลุ

วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

การบริหารความเสี่ยง

(1)	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	เป็นผู้ทบทวนนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง	(Risk	Management	Policy)	ให้ครอบคลุม

ทัง้องค์กร		เพือ่ให้ผูบ้รหิารระดบัต่าง	ๆ 		พจิารณาจากการน�าวัตถุประสงค์และเป้าหมายทีเ่ก่ียวข้องน�าไปพิจารณาถึงความเสีย่ง

ต่าง	ๆ	ที่มีผลกระทบ	ทั้งระดับองค์กร	และระดับปฏิบัติการ	และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจ�าทุกไตรมาส	

และจะจัดให้มีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเส่ียงอย่างน้อยปีละ	 1	ครั้ง	 (แสดงอยู่ในหัวข้อ	

10.	ปัจจัยความเสี่ยง	หน้า	33-36)	

(2)	 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง	ตดิตามและประเมนิประสทิธิผลของการบรหิารความเสีย่ง	และเฝ้าระวงัถึงสญัญาณเตอืนภยั

ความเสี่ยงล่วงหน้า	รวมถึงรายการที่ผิดปกติทั้งหลาย	เป็นประจ�าทุกไตรมาส	ดังนี้

1. Hardware Good Performance

1. ดูแลให้ระบบ ERP และโปรแกรม
 ต่างๆ ให้ใช้งานอย่างมีเสถียรภาพ

2. Network & Internet stability

2. ปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรม ลด 
 กระบวนการท�างาน เพิม่ประสทิธภิาพ

3. Security Safety Management

4. Software ลิขสิทธิ์ถูกต้อง

5. Hybrid Cloud 

จัดหา	 notebook	พนักงานขายท้ังหมด	 และปรับปรุงเปลี่ยนทดแทน
เครื่อง/อุปกรณ์เก่าตามอายุ	เพื่อให้ทันสมัยต่อการใช้งาน

�ทุกฝ่ายสามารถท�างานได้โดยไม่ติดปัญหา	ส่งมอบงานท้ังภายในและ
ภายนอกได้ทันเวลา�

บริหารจัดการ	Network	ภายในและ	Link	 Internet	 ให้มีประสิทธิภาพ
ความเร็วเพียงพอต่อการใช้งานภาพรวมต่อทั้งองค์กร

โครงการ	Digital	Tranformation

บริหารจัดการด้านความปลอดภัยของข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลจาก
ภายนอก	ให้มีประสิทธิภาพ	ปลอดภัย	เชื่อถือได้

บริหารจัดการด้านจัดซื้อ	/	จัดหา	Software	ถูกสิขสิทธิ์ในองค์กร

การบริหารจัดการ	Server	on	cloud

ผลงาน

ผลงาน

Hardware Road map - 2019

Software Road map - 2019

100%

96.09%

ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม6
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	 นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังพิจารณาถึงความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	 เพื่อ

สร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ	มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลอีกทางหนึ่งด้วย

(3)	 เพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทฯ	ประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวข้องท้ังในและต่างประเทศ	 จึงก�าหนดให้

ความเสี่ยงด้านการละเมิดกฎหมาย	หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	เป็นความเสี่ยงประเภทหนึ่งที่แต่ละฝ่ายที่รับผิดชอบต้องทบทวน

เป็นประจ�าทุกเดือน	และก�าหนดให้มีดัชนีชี้วัดความส�าเร็จ	KPI-COR	07	Law	Compliance	เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผล

งานฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

(4)	 ในการบรหิารความเสีย่งดงักล่าวข้างต้น		บริษทัจะน�าผลประเมนิระบบการควบคมุภายในและการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั

ย่อย	บริษัทร่วม	มาพิจารณาด้วย	

การควบคุมภายใน

	 	 คณะกรรมการบรษิทั	ให้ความส�าคญัต่อการก�ากับดแูลและการควบคมุภายในทัง้ในระดบับรหิาร	และระดบัปฏิบตังิานทีม่ปีระสทิธิภาพ		

ทั้งนี้	 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกส�าคัญที่จะสร้างความมั่นใจ	ต่อฝ่ายจัดการในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ	ช่วยให้การ

ด�าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายตามท่ีตั้งไว้	 ช่วยปกป้อง

คุ้มครองทรพัย์สนิไม่ให้รัว่ไหล	สญูหายหรอืจากการทุจรติประพฤตมิชิอบ	ช่วยให้รายงานทางการเงินมคีวามถูกต้องน่าเชือ่ถือ	ช่วยให้

บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมาย	และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	และช่วยคุ้มครองเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น	ดังนั้น	บริษัทฯ	จึงได้ก�าหนด

ภาระหน้าท่ี	 อ�านาจการด�าเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารในเรื่องต่าง	ๆ	 ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน	มีการควบคุม

ดูแลการใช้สินทรัพย์ของบริษัทฯ	ให้เกิดประโยชน	์และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ติดตามควบคุม	และประเมินผล	ออกจาก

กัน	เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

(1)	 คณะกรรมการบรษิทั		ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ	รบัผดิชอบการสอบทานความเหมาะสมและความมปีระสทิธิภาพ

ของระบบควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดให้มีขึ้น	 รวมทั้งได้จัดท�าและทบทวนระบบการควบคุม	 ทั้งด้านการด�าเนินงาน	การ

รายงานทางการเงิน	การปฏิบัติตามกฎ	ระเบียบ	นโยบาย	และการก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน	ตลอดจนการจัดการความเสี่ยง		

และยังให้ความส�าคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการที่ผิดปกติ		

(2)	 บริษัทฯ	 ได้ว่าจ้างบุคคลภายนอกที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ี	 เป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมภายในของบริษัทฯ	

โดยให้	บริษัท	อัลทิมา	แอดไวเซอรี	จ�ากัด	เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ	ท�าหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า

บริษัทฯ	มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม	และเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าวมีความเป็นอิสระ	สามารถท�า

หน้าทีต่รวจสอบและถ่วงดลุได้อย่างเตม็ที	่ผูต้รวจสอบภายใน	จะรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ		ทัง้น้ี	บรษิทัฯ	

มกีารตดิตามประเมนิผลอย่างสม�า่เสมอ	เพือ่ให้ความมัน่ใจว่าระบบท่ีวางไว้สามารถด�าเนินไปได้อย่างมปีระสทิธิภาพ	โดยจะมี

การประเมนิความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน	และทบทวนระบบทีส่�าคญัอย่างน้อยปีละ	1	ครัง้	และเปิดเผยไว้ในรายงาน

ประจ�าปีของบริษัทฯ

 6.2 คณะกรรมการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ

(1)	 คณะกรรมการตรวจสอบ	ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่	ก.ล.ต.	และ	ตลท.	ก�าหนด	จ�านวน	3	ท่าน	

โดยมีอย่างน้อย	1	ท่านที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน	ดังนี้

ความเสี่ยงแยกตามประเภท

กลยุทธ์

3

กม./ระเบียบ

1

การเงิน

4

คอร์รับชั่น

10

ปฏิบัติการ

98

ปัจจัยภายนอก

6

บริษัทฯ	สามารถควบคุมความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทั้งหมด
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ดร. ถกล นันธิราภากร

ดร. โสตถิธร มัลลิกะมาสนางสาววรนุช สุไพบูลย์พิพัฒน์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ

	 โดยมี	 ดร.	 ถกล	นันธิราภากร	 เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ	และเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะท�าหน้าท่ี

ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน	 โดยจบการศึกษาระดับปริญญาเอก	จาก	Col.	Of	BAd./Accounting,	MIS,	

Economics,	University	of	Arkansas,	U.S.A.	และผ่านการอบรมหลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นที	่8	

ปี	2547	แล้ว

(2)	 	 คณะกรรมการได้ก�าหนดหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ในกฎบัตร	 (Charter)	 ซึ่งในปี	 2562	 ได้รับการทบทวน	1	คร้ัง	

(แสดงอยู่ในหัวข้อ	13.	โครงสร้างการจัดการ	หน้า	49-50)

 6.3 ตดิตาม ดแูลและจัดการความขดัแย้งของผลประโยชน์ ท่ีอาจเกิดขึน้ได้ระหว่างบรษัิทกับฝ่ายจดัการ คณะกรรมการหรอื

ผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัท ทั้งนี้ตลอดจนการท�า

ธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร

ความขัดแย้งของผลประโยชน์

(1)	 คณะกรรมการจะก�ากับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล	ซึ่งรวมถึงการก�าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการ

รักษาความลับ	(Confidentiality)	การรักษาความน่าเชื่อถือ	(Integrity)	และความพร้อมใช้ของข้อมูล	(Availability)	รวมทั้งการ

จัดการข้อมลูท่ีอาจมผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย์	(Market	Sensitive	Information)	นอกจากนี	้คณะกรรมการดแูลให้กรรมการ	

ผู้บริหารระดับสูง	พนักงาน	ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง	อาทิ	ที่ปรึกษาทางกฎหมาย	ที่ปรึกษาทางการเงิน	ปฏิบัติตาม

ระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วย

(2)	 บรษิทัฯ	ได้ยดึหลกัการในการปฏิบตัต่ิอผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกัน	และได้ก�าหนดแนวทางการจดัการ	เรือ่งการมส่ีวนได้ส่วนเสยี

อย่างโปร่งใส	และสามารถตรวจสอบได้	โดยเฉพาะในการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ	กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	หรือมีส่วน

เกี่ยวข้อง	โดยเมื่อเกิดกรณีดังกล่าว	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนั้น	จะต้องรายงานให้บริษัทฯ	ทราบโดยทันที	และในการประชุม

คณะกรรมการบริษัท	เพื่อพิจารณาเรื่องนั้น	ๆ	กรรมการจะต้องรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระ

นั้น	และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมด้วย

(3)	 บรษิทัฯ	ได้ก�าหนดแนวทางเพ่ือมใิห้กรรมการหรอืผูบ้รหิารทีม่ส่ีวนได้ส่วนเสยีหรอืมส่ีวนเก่ียวข้อง	เข้าร่วมกระบวนการตดัสนิใจ

ในการพิจารณาธุรกรรมดงักล่าว	โดยในการออกเสยีงในทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั	กรรมการซึง่มส่ีวนได้ส่วนเสยีในเรือ่งใด	

ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

(4)	 บริษัทฯ	ก�าหนดให้	กรรมการและผู้บริหาร	4	อันดับแรกทุกคน	ต้องรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทเป็นประจ�า

ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

(5)	 คณะกรรมการตรวจสอบ	จะน�าเสนอคณะกรรมการบริษัท	 เกี่ยวกับรายการท่ีเก่ียวโยงกัน	 และรายการที่มีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์	ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ	รวมทั้งบริษัทฯ	ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของส�านักงานคณะ

กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด	ในเรื่องการก�าหนดราคา

และเงื่อนไขต่าง	ๆ	กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งด้านผลประโยชน	์ให้เสมือนท�ารายการกับบุคคลภายนอก

การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

(1)	 บรษิทัฯ	มกีารก�ากับดแูลการใช้ข้อมลูภายในอย่างเคร่งครดั	เพือ่ป้องกันการหาประโยชน์จากข้อมลูภายในให้แก่ตนเองหรอืผูอ้ืน่

ในทางมชิอบ	(Abusive	Self-dealing)	เพือ่ให้เกิดความยุติธรรมต่อผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทุกราย	โดยบรษิทัฯ	ได้ก�าหนดแนวทางใน

การเก็บรกัษาข้อมลูภายในของบรษิทัฯ	และแนวทางป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในแสวงหาประโยชน์ส่วนตนเป็นค�าสัง่ทีเ่ป็นลาย
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ลักษณ์อักษร	และได้แจ้งให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัต	ิรวมทั้งก�าหนดให้กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน	จะต้องไม่ท�าการซื้อ

ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	โดยใช้ความลับ	และ/หรือ	ข้อมูลภายใน	และ/หรือ	เข้าท�านิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ	และ/หรือ	

ข้อมูลภายในของบริษัทฯ	อันก่อให้เกดิความเสียหายต่อบริษัทฯ	ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม		นอกจากนี้	กรรมการ		ผู้บริหาร

และพนักงาน	ที่อยู่ในหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในของบริษัทฯ	ต้องไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน	และห้าม

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในท�าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	โดยตนเอง	คู่สมรส	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่ว่าจะ

เป็นการซื้อขายโดยทางตรงหรือทางอ้อม	(เช่น	Nominee	ผ่านกองทุนส่วนบุคคล)	ภายใน	30	วันก่อนมีการเปิดเผยงบการเงิน

รายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี	และหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย	3	วันท�าการ		โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัด

ท�าตารางการห้ามซื้อขายหุ้น	และส่งให้กรรมการและผู้บริหาร	เป็นประจ�าทุกปี

(2)	 บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดโทษทางวินัยส�าหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการน�าข้อมูลภายในของบริษัทฯ	 ไปใช้	 หรือน�าไปเปิดเผย	

จนอาจท�าให้บริษัทฯ	ได้รับความเสียหาย	โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี	ได้แก่	การตักเตือนด้วยวาจา	การตักเตือนเป็น

หนงัสอื	การภาคทณัฑ์	ตลอดจนการเลกิจ้าง	พ้นสภาพการเป็นพนกังานด้วยเหตไุล่ออก	ปลดออก	หรอืให้ออก	แล้วแต่กรณ	ีเป็นต้น

(3)	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ได้ให้ข้อมูลแก่กรรมการและผู้บริหาร	 4	 รายแรก	 เก่ียวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์

ของบริษัทฯ	 และบทก�าหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	 2535	 และตามข้อก�าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	กรรมการและผู้บริหาร	4	รายแรกของบริษัทฯ	มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่ออก

โดยบริษัทฯ	ภายใน	30	 วัน	นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทฯ	รวมทั้งเมื่อมีการ

เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์	ภายใน	3	วันท�าการ	นับจากวันที่ซื้อ	ขาย	โอน	หรือรับโอน	ซึ่งเป็นของตนเอง	คู่สมรส	และ

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์โดยเลขานุการบริษัทรายงานให้

คณะกรรมการบริษัทฯ	รับทราบทุกไตรมาส

 6.4 จดัท�านโยบายและแนวปฏบิตัเิก่ียวกับการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนั ท่ีชดัเจนและสือ่สารในทุกระดบัขององค์กรรวมถงึ

คนนอก เพื่อให้เกิดการน�าไปปฏิบัติได้จริง

(1)	 คณะกรรมการบริษัท	อนุมัติใช้	�คู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น�	(S-QMO-025)	วันที่	10	พฤษภาคม	2561	ซึ่งเป็น

เอกสารในระบบคุณภาพ	ISO	9001:2015		และฝ่ายบริหารระบบคุณภาพจะตรวจสอบตามขั้นตอนการตรวจติดตามคุณภาพ

ภายใน	อย่างน้อยปีละ	1	ครัง้	เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจว่าการปฏบิตังิานของบรษิทัเป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง

กับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น		รวมถึงมีการสื่อสารแก่คณะกรรมการบริษัท	ผู้บริหาร	และพนักงานทุกระดับ	รวมถึงบริษัท

ย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทอื่นที่บริษัทมีอ�านาจควบคุม	รวมถึงตัวแทนทางธุรกิจ	(ถ้ามี)	บุคคลภายนอกอื่นที่เกี่ยวข้อง	อาทิ	คู่ค้าทั้ง

ในและต่างประเทศ	ลูกค้า	ผ่านการสื่อสารทางช่องทางต่าง	ๆ	เช่น	ติดประกาศทั้งบอร์ด,	Intranet,	Digital	Signet	TV,	Email,	

การอบรมพนักงาน	เพื่อส่งเสริมให้เป็นวัฒนธรรมและค่านิยมหนึ่งในบริษัท	ในปี	2562	

ค�านิยาม

1

2

3

การยักยอกทรัพย์
(Asset Misappropriation)

การตกแต่งบัญชี
(Falsifying Financial
Statements)

การคอร์รัปชั่น
(Corruption)

คือ	 การลักทรัพย์	 ฉ้อโกง	 เบียดบัง	 หรือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของบริษัท	การปิดบังอ�าพรางหลักฐาน
ตลอดจนการใช้ข้อมูลหรืออ�านาจที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ีการงานของบริษัท	ไปกระท�าการใด	ๆ 	โดย
มิชอบทุกรูปแบบ	เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตน	และหรือผู้เกี่ยวข้อง

คือ	การละเว้นในการให้ข้อมูล	หรือเจตนาให้ข้อมูลเท็จในการรายงานสถานะการเงินของบริษัท

คือ	การกระท�าใด	ๆ	 ไม่ว่าจะเป็นการน�าเสนอ	การให้ค�ามั่นสัญญา	การขอ	การเรียกร้อง	การให้หรือการรับ
เงินสด	หรือสิ่งของแทนเงินสด	หรือทรัพย์สิน	หรือผลประโยชน์อื่นใด	รวมถึงการให้สินบนทุกรูปแบบ	กับเจ้า
หน้าท่ีของรฐั	หรือบคุคลอืน่ใด	ทัง้ในภาครฐัและเอกชน	ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม	เพือ่ให้บคุคลดงักล่าวปฏิบติั
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที	่เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นธรรมทางธุรกิจ	ต่อบริษัท	
ตนเอง	หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ยกเว้นกรณีที่กฎหมาย	ระเบียบข้อบังคับ	ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น	หรือจารีต
ทางการค้าให้กระท�าได้
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นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

	 	 กรรมการบริษัท	ผู้บริหาร	และพนักงาน	 รวมถึงบริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทอื่นที่บริษัทมีอ�านาจควบคุม	 รวมถึงตัวแทนทางธุรกิจ	

(ถ้ามี)	จะไม่กระท�า	หรือเข้าไปมีส่วนร่วม	หรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ		เพื่อประโยชน์ทางตรงและทางอ้อม	ต่อตนเอง	

และผู้เกี่ยวข้อง	ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะผู้รับ	ผู้ให้	หรือผู้เสนอจ่ายสินบน	ทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน	แก่หน่วยงานของรัฐ	หรือ

หน่วยงานเอกชน	คู่ค้า	ที่บริษัทฯ	ได้ด�าเนินธุรกิจหรือติดต่อด้วย		

(1)	 บริษัทฯ	ได้ก�าหนดแนวทางปฎิบัต	ิมาตรการ	และบทบาทหน้าที่	ผู้รับผิดชอบ	ตลอดจนจัดให้มีการสอบทาน	และทบทวนการ

ปฏิบัติตาม	 �คู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น�	 นี้อย่างสม�่าเสมอ	 เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ	

ระเบียบ	ข้อบังคับ	และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่ส�าคัญ	มีดังนี้	

	 1.	 การช่วยเหลือทางการเมือง

	 2.	 การบริจาคเพื่อการกุศล	และการให้เงินสนับสนุน

	 3.	 การให้	หรือรับของขวัญ	หรือทรัพย์สิน	หรือผลประโยชน์อื่นใด

	 4.	 การเลี้ยงรับรอง

	 5.	 ค่าสินบนและค่าอ�านวยความสะดวก

	 6.	 สิ่งของหรือค่าตอบแทนจากการส่งเสริมการขาย,	

	 	 ส่วนลดทางการค้า,	ค่านายหน้าบุคคลภายนอก

	 7.	 การจัดซื้อจัดจ้าง

	 8.	 การค้าและการลงทุน

	 9.	 การจัดท�ารายงานทางการเงิน

	10.	 การรับเงินจากลูกค้าหรือบุคคลอื่นใด

	11.	 	การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือบุคคลอื่นใด

	12.	 การกู้	การให้กู้ยืม	และการก่อภาระผูกพัน

	13.	 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	14.	 รายการที่เกี่ยวข้องกัน

	15.	 การบันทึกและเก็บรักษาข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์

	16.	 การบริหารทรัพยากรบุคคล

	17.	 การสื่อสารนโยบายภายในองค์กร	และบุคคลภายนอก

(2)	 เมื่อวันที่	14	พฤษภาคม	2562	คณะกรรมการบริษัทสอบทานและทบทวน	นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	

เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลีย่นแปลงของสภาพการด�าเนนิธุรกิจ	ระเบยีบ	ข้อบงัคบั	และบทบญัญัตขิองกฎหมาย	และประกาศ

ใช้นโยบายที่ผ่านการทบทวนในวันที่	21	พฤษภาคม	2562	เพื่อแจกจ่าย	ใช้ในบริษัทฯ	

การด�าเนินงาน	ป	ี2562

•	 สือ่สารนโยบายและมาตรการต่อต้านการทจุรติคอร์รัปชั่น	แก่พนกังานทกุคน	คดิเปน็	100%	ผ่านระบบจดหมายอเิลก็ทรอนกิส์	

Intranet	ติดบอร์ดบริษัท	และจอ	Digital	Signet	

•	 จัดอบรม	�HARN	Anti-Corruption�	แก่พนักงานใหม่	รวม	44	คน	และผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับ	นโยบายและมาตรการ

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	คิดเป็น	100%

•	 จดัให้มกีารทบทวนความรู	้ความเข้าใจ	และสร้างความตระหนกัใน	มาตรการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่	แก่พนักงาน	ผูบ้รหิาร	

และกรรมการบริษัททุกคน	ผ่านระบบ	E-Learning	โดยทบทวนความรู้	ความเข้าใจ	และท�าแบบประเมินจนกว่าจะผ่านเกณฑ์

ที่ก�าหนด	ระหว่างวันที่	24	มิถุนายน	2562	ถึงวันที่	31	ธันวาคม	2562

•	 จดัให้มกีระบวนการในการประเมนิความเสีย่งจากการทุจรติคอร์รปัชัน่	ครอบคลมุทุกฝ่ายทีเ่ก่ียวข้อง	และรายงานผลการควบคมุ

ความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการตรวจสอบ	และคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

•	 เข้ารับประกาศรับรองสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตวันที่	26	กุมภาพันธ์	2562
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แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการก�ากับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น

	 	 บรษิทัฯ	ได้จดัให้มช่ีองทางในการร้องเรยีน	และการแจ้งเบาะแส	ซ่ึงครอบคลมุกระบวนการรบัเรือ่งร้องเรยีน	การตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ	

และการสรปุผล	รวมทัง้การให้ความคุ้มครองผูแ้จ้งและบคุคลทีเ่ก่ียวข้อง	หรอืผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีท่ีได้รบัผลกระทบหรอืมคีวามเสีย่งท่ี

จะได้รับผลกระทบจากการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯหรือการปฏิบัติหน้าที่ของ	กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานของบริษัทฯ	เกี่ยวกับ

การท�าผิดจรรยาบรรณธุรกิจ	การท�าผิดกฎหมาย	รวมทั้งการกระท�าใด	ๆ	ที่อาจส่อถึงการทุจริตคอร์รัปชั่น

(1)	 ขอบเขตการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

•	 การกระท�าใด	ๆ	ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	นโยบาย/หลักการก�ากับดูแลกิจการ	หรือจรรยาบรรณธุรกิจ	 รวมถึง	

นโยบาย	กฎ	ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ	

•	 การกระท�าใด	ๆ 	ทีส่่อไปในทางทจุรติหรอืประพฤตมิชิอบ	เพ่ือแสวงหาประโยชน์ทีม่คิวรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย	เพ่ือตนเอง

และหรือผู้อื่น	เช่น	การทุจริตคอร์รัปชั่น	การยักยอกทรัพย	์การฉ้อโกง	เป็นต้น	

•	 การกระท�าใด	ๆ 	ทีท่�าให้พนกังานได้รบัความไม่เป็นธรรมจากการปฏิบตังิาน	หรอืพบเหน็ระบบการควบคมุภายในท่ีบกพร่อง

ของบริษัทฯ	จนท�าให้สงสัยได้ว่าอาจเป็นช่องทางในการทุจริตคอร์รัปชั่น	หรือท�าให้บริษัทฯ	เสียผลประโยชน์

(2)	 บุคคลที่สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนและเบาะแส

	 พนกังาน	ผูท้ีม่ส่ีวนเก่ียวข้อง	ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี	บคุคลทัว่ไป	ทีพ่บเหน็	ทราบเบาะแส	หรอืมส่ีวนได้รบัผลกระทบจากการด�าเนนิ

ธุรกิจของบริษัทฯ	หรือจากการปฏิบัติหน้าที่ของ	กรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงาน	จากการกระท�าใด	ๆ	ที่เข้าข่ายขอบเขตการร้อง

เรียนและการแจ้งเบาะแส	ตามข้อ	(1)	ข้างต้น	

(3)	 ช่องทางและวิธีการแจ้งเบาะแส

	 พนักงานหรอืบคุคลทัว่ไปมข้ีอสงสยัหรอืต้องการค�าแนะน�าเก่ียวกบัการปฏบิตัติามนโยบายต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่	สามารถ

ปรึกษากับ	�ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ�	ดังนี้

	  โทรศัพท์	02-2030868	ต่อ	415

	  ส่งจดหมายทางไปรษณีย์	บมจ.	หาญ	เอ็นจิเนียริ่ง	โซลูชั่นส์	ฝ่ายงานก�ากับดูแลกิจการ

	 	 19/20-22	ซ.ศูนย์วิจัย	ถ.พระราม	9	แขวงบางกะปิ	เขตห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	10310

   ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์	ที่	varinkan.t@harn.co.th

(4)	 ช่องทางการร้องเรียน

	 ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องราวหรือเบาะแส	 โดยระบุในเอกสารให้ชัดเจนว่าเป็น	 �เอกสารลับ�	 ถึงประธานกรรมการ

ตรวจสอบ	ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ	ผ่านทางช่องทางต่อไปนี้

 •	 จดหมาย	 	 เรียน		ประธานกรรมการตรวจสอบ

	 	 	 	 บริษัท	หาญ	เอ็นจิเนียริ่ง	โซลูชั่นส	์จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 	 	 เลขที่	19/20-22	ซอยศูนย์วิจัย	ถนนพระราม	9	แขวงบางกะปิ	เขตห้วยขวาง	กรุงเทพมหานคร	10310

 •	 อีเมล				 	 chairac@harn.co.th

 •	 ทางเว็บไซต์		 www.harn.co.th

(5)	 มาตรการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส

					 เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระท�าโดยเจตนาสุจริต	บริษัทจะด�าเนินการ	ดังนี้

•	 ผู้เแจ้งเรื่องร้องเรียน	ผู้แจ้งเบาะแส	ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้อง	จะได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสมและเป็นธรรมจาก	บริษัทฯ	

เช่น	จะไม่ลดต�าแหน่ง	ลงโทษ	หรือให้ผลลบต่อพนักงาน	ไม่มีการเปลี่ยนต�าแหน่งงาน	ลักษณะงาน	สถานที่ท�างาน	พักงาน	

ข่มขู่	รบกวนการปฎิบัติงาน	เลิกจ้าง	หรือการกระท�าอื่นใดที่ไม่เป็นธรรม

•	 บริษัทฯ	จะเก็บเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนเป็นความลับ	ไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง	เว้นแต่ที่จ�าเป็นต้องเปิดเผยตาม

ข้อก�าหนดของกฎหมาย	
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•	 บุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบเรื่องหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน	 จะต้องรักษาข้อมูลให้เป็นความลับ	 และไม่เปิด

เผยต่อบุคคลอื่น	 เว้นแต่เมื่อจ�าเป็นต้องเปิดเผยตามข้อก�าหนดของกฎหมาย	หากมีการจงใจ	ฝ่าฝืนน�าข้อมูลออกไปเปิด

เผย	บริษัทฯ	จะด�าเนินการลงโทษตามระเบียบข้อบังคับ	และ/หรือด�าเนินการตามกฎหมาย	แล้วแต่กรณ	

แผนภาพแสดงขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส การสืบสวน ลงโทษ และการรายงานผล

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ และผู้ที่ได้รับมอบหมาย

การรายงานผล

ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส

ลงทะเบียน

ผู้รับเรื่อง

การลงโทษ

ทางวินัย ทางกฏหมาย

•	ส่งจดหมายทางไปรษณีย์
•	อีเมล
•	เว็บไซต์บริษัท

•	พิจารณามอบหมายผู้ที่เหมาะสมในการสอบสวนและสอบหาข้อเท็จจริง	ตามชั้นความลับหรือตามอ�านาจหน้าที่
•	ผู้ที่ได้รับมอบหมาย	ด�าเนินการหาข้อเท็จจริงด้วยการรวบรวมข้อมูลและเอกสารหลักฐาน	รวมทั้งสอบสวนผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง	หรืออาจขอให้หน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง	 เพื่อประโยชน์ในการสรุปผล	 โดยด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน	30	วัน	ยกเว้นมีความ
ซับซ้อนต้องหาหลักฐานและพยานเพิ่มเติมให้ด�าเนินการภายใน	60	วัน

•	สรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง	พร้อมบทลงโทษ
•	ประธานกรรมการตรวจสอบ	/	กรรมการตรวจสอบ	หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	เป็นผู้พิจารณาลงโทษ

ปิดเรื่องร้องเรียนและแจ้งผลตอบกลับต่อผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส

สรุปแนวทางการแก้ไขหรือป้องกัน	(ถ้ามี)

จัดท�ารายงานสรุปผลเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

ตักเตือนด้วยวาจา
ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร

เลิกจ้าง
ไล่ออก

ตักเตือน
ปรับ
จ�าคุก
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แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

	 	 บริษัทฯ	ก�าหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานทุกคน	ที่จะต้องรับทราบ	และปฏิบัติตาม

นโยบายและหลักการก�ากับดูแลกิจการ	จรรยาบรรณธุรกิจ	ของบริษัทฯ	

	 	 โดยบริษัทฯ	จะส่งเสริมพัฒนาให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้แก่กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังก�าหนดให้ผู้

บริหารทุกระดับจะต้องดูแลรับผิดชอบ	และถือเป็นเรื่องส�าคัญในการส่งเสริมให้พนักงานภายใต้การบังคับบัญชา	ให้มีความรู้ความ

เข้าใจ	และปฏิบัติตามนโยบายและหลักการก�ากับดูแลกิจการ	จรรยาบรณธุรกิจ	ของบริษัทฯ	อย่างเคร่งครัด

	 	 บริษัทฯ	จะไม่ด�าเนินการใด	ๆ	ที่ผิดกฎหมาย	หรือขัดกับนโยบายและหลักการก�ากับดูแลกิจการ	จรรยาบรรณธุรกิจ	โดย

1.	 หากกรรมการ	ผู้บริหาร	หรือพนักงานกระท�าผิดหลักการหรือแนวปฏิบัติต่าง	ๆ	ตามที่ก�าหนดไว้จะได้รับโทษทางวินัย	

2.	 หากมีการกระท�าที่เชื่อได้ว่าท�าผิดกฎหมาย	กฎเกณฑ์	ระเบียบและข้อบังคับของภาครัฐ	บริษัทฯ	จะพิจารณาส่งเร่ืองให้

	 เจ้าหน้าที่รัฐด�าเนินการต่อไป

3.	 หากพนกังานของบรษิทัฯ	ประสบปัญหาในการตดัสนิใจหรอืปฏิบตังิานเก่ียวกับหลกัการก�ากบัดแูลกิจการ	/	จรรยาบรรณธุรกิจ	

ที่มิได้ก�าหนดไว้ในในเอกสารฉบับนี้	ให้ตั้งค�าถามเกี่ยวกับการกระท�านั้นกับตนเองดังต่อไปนี้

•	 การกระท�านั้นขัดต่อกฎหมายหรือไม่

•	 การกระท�านั้นส่งผลเสียต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ	อย่างร้ายแรงหรือไม่

•	 การกระท�านั้นส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของบริษัทฯ	หรือไม่

•	 การกระท�านั้นเป็นที่ยอมรับ	และสามารถเปิดเผยต่อสังคมได้หรือไม่

	 	 หากพบว่ามีความเสี่ยงต่อข้อหนึ่งข้อใดข้างต้น	อาจปรึกษากรณีดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาอีกทางหนึ่งเพื่อให้เกิดความรอบคอบต่อ

การด�าเนินการในขั้นตอนต่อไป

	 	 ทัง้น้ี	หากพนกังานหรอืบคุคลท่ัวไปพบการกระท�าผดิกฎหมาย	และ/หรอื	หลักการก�ากับดูแลกิจการ	จรรยาบรรณธรุกิจ	ให้แจ้งข้อร้อง

เรียนหรือข้อกล่าวหาไปยังช่องทางต่าง	ๆ	ตามที่ระบุไว้ในมาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสของบริษัทฯ	ดังต่อไปนี้

•	 จดหมาย	 เรียน	ประธานกรรมการตรวจสอบ

	 	 	 บริษัท	หาญ	เอ็นจิเนียริ่ง	โซลูชั่นส	์จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 	 เลขที่	19/20-22	ซอยศูนย์วิจัย	ถนนพระราม	9	แขวงบางกะปิ	เขตห้วยขวาง	กรุงเทพมหานคร	10310

•	 อีเมล				 chairac@harn.co.th

•	 ทางเว็บไซต์	 www.harn.co.th	

จรรยาบรรณธุรกิจ

	 	 คณะกรรมการบรษิทั		ยดึมัน่การด�าเนินธุรกิจทีถู่กต้องและเป็นธรรม	โดยมนีโยบายท่ีจะก�าหนดจรรยาบรรณธุรกิจ	(Code	of	Conduct)	

เป็นลายลักษณ์อักษร	เพื่อให้น�ามาใช้และเผยแพร่ให้แก่กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานทุกคน	เข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่

บริษัทฯ	ใช้ในการด�าเนินธุรกิจ	และเป็นแนวทางการปฏิบัติ	เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการที่จะด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส	มีคุณธรรม	มี

ความรับผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนได้เสยี	ค�านงึถึงสงัคม	และสิง่แวดล้อม	โดยผ่านการอบรม	และการสือ่สารภายในองค์กรในรปูแบบต่าง	ๆ 	

โดยที่จรรยาบรรณดังกล่าวจะสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยม	และแนวทางปฏิบัติงาน	ที่พนักงานทุกคนพึงปฏิบัติตน		และปฏิบัติงานตาม

กรอบจรรยาบรรณที่ก�าหนดไว้ในด้านต่าง	ๆ	โดยบริษัทฯ	ได้มีการประกาศและแจ้งให้ทุกคนรับทราบพร้อมทั้งเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์	

ซึ่งต้องท�าความเข้าใจและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	ทั้งการปฏิบัติตามลายลักษณ์อักษร	และการปฏิบัติตามเจตนารมณ์แห่งความ

ซื่อสัตย์

	 	 ท้ังน้ี	คณะกรรมการบริษัท	 ได้ติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง	 โดยได้ทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจ	 ในท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	2/2562	วันที่	28	มีนาคม	2562	คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า	มีข้อมูลที่ครบถ้วนดีแล้ว	ยัง

ไม่มีประเด็นที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติม
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 7.1 ดูแล ให้ระบบการจัดท�ารายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตาม

กฎเกณฑ์ มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

การจัดท�ารายงานทางการเงิน

	 	 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ		และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�าป	ีงบการเงิน

ดังกล่าวจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทย	 โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่าง

สม�่าเสมอ	 รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพียงพอในงบการเงิน	 ซ่ึงในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทาน

คุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน	 รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ

การเงิน	และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

การเปิดเผยข้อมูล

	 	 คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทฯ	ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลท่ีมิใช่ข้อมูล

ทางการเงนิอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	ทนัเวลา	โปร่งใสผ่านช่องทางทีเ่ข้าถึงข้อมลูได้ง่าย	มคีวามเท่าเทยีมกันและน่าเชือ่ถือ	โดยบริษทัฯ	

ได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ	ต่อผู้ถือหุ้น	นักลงทุน	และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่าง	ๆ	 ของ

ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย	และบนเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ	รวมถงึมกีารจดัท�าแบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี	(แบบ	56-1)	และ

รายงานประจ�าปี	(แบบ	56-2)

(1)	 บริษทัฯ	เผยแพร่ข้อมลูสารสนเทศของบรษิทัฯ	ต่อผูถื้อหุ้นนักลงทุน	และสาธารณชนผ่านช่องทางและสือ่การเผยแพร่ข้อมลูต่าง	ๆ	

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	รวมถึงมีการจัดท�าแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	(แบบ	

56-1)	และรายงานประจ�าปี	(แบบ	56-2)

(2)	 บริษัทฯ	ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ	ให้มีความถูกต้อง	ครบ

ถ้วน	ทันเวลา	น่าเชื่อถือ	โปร่งใส	ไม่ท�าให้ส�าคัญผิด	และเพียงพอต่อการตัดสินใจของ	ผู้ลงทุน	ทั้งการรายงานข้อมูลทางการเงิน

และข้อมลูท่ัวไป	ตามหลกัเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	และตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย	ตลอดจนข้อมูลอื่น	ๆ	ที่ส�าคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ

ของผู้ลงทุน	และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ		

(3)	 การเปิดเผยข้อมูลรายงานข้อมูลทางการเงิน	จะพิจารณาความครบถ้วนของปัจจัยอย่างน้อย	ดังนี้

•	 ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

•	 ความเหน็ของผูส้อบบญัชใีนรายงานทางการเงนิ	ข้อสังเกตของผูส้อบบญัชเีก่ียวกับระบบควบคมุภายใน	และข้อสงัเกตของ

ผู้สอบบัญชีผ่านการสื่อสารในช่องทางอื่น	ๆ	(ถ้ามี)

•	 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

•	 ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	เป้าหมายหลัก	กลยุทธ์และนโยบายของบริษัท

(4)	 บรษิทัฯ	จดัให้มกีารรายงานนโยบายการก�ากับดแูลกิจการ	จรรยาบรรณธรุกิจ	นโยบายด้านการบรหิารความเสีย่ง	และนโยบาย

เกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยสรุป	และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว	รวมทั้งกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม

นโยบายดังกล่าวได	้พร้อมด้วยเหตุผล	(ถ้ามี)	ในรายงานประจ�าปี	และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

(5)	 บรษิทัฯ	จดัท�าค�าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ	(Management	Discussion	and	Analysis	หรอื	MD&A)	เพ่ือประกอบ

การเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส	เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายได้หรือก�าไรสุทธิเกิน	20%	จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน	เพื่อ

ให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูล	และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงิน	และผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ได้ดียิ่ง

ขึ้น	นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงิน

(6)	 บรษิทัฯ	เปิดเผยค่าสอบบัญชแีละค่าบรกิารอืน่ทีผู่ส้อบบญัชใีห้บรกิารซึง่ได้รบัความเหน็ชอบจากท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ�า

ปี	2562	

รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล7
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(7)	 บรษิทัฯ	เปิดเผยบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการบรษิทั	และคณะกรรมการชดุย่อย	จ�านวนครัง้ของการประชมุและจ�านวน

ครัง้ท่ีกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชมุในปีทีผ่่านมา	และความเหน็จากการท�าหน้าที	่รวมถงึการฝึกอบรม	และพัฒนาความรู้

ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการบริษัทในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ

(8)	 บรษิทัฯ	เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ	ทีส่ะท้อนถึงภาระหน้าท่ี	และความ

รบัผดิชอบของแต่ละคน	รวมท้ังรปูแบบหรอืลกัษณะของค่าตอบแทน	ซึง่รวมถึงจ�านวนเงนิค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละท่านได้

รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทย่อยด้วย	(ถ้ามี)	ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ

(9)	 ในกรณีท่ีมีการเปิดเผยข้อมูลรายการใดเก่ียวข้องกับกรรมการรายใดรายหน่ึงเป็นการเฉพาะ	 กรรมการรายนั้นควรดูแลให้การ

เปิดเผยในส่วนของตนมีความครบถ้วน	ถูกต้องด้วย

 7.2 ติดตามดูแลความความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช�าระหนี้

(1)	คณะกรรมการจะก�ากับให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ติดตามความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน	และความสามารถในการช�าระ

หนี้	 ตลอดจนการประเมินความเสี่ยงเก่ียวกับฐานะการเงินและแนวโน้มปัญหาทางการเงินของบริษัทฯ	 โดยมีการรายงานต่อ

คณะกรรมการอย่างสม�า่เสมอ	คณะกรรมการและฝ่ายจัดการจะร่วมกันหาทางแก้ไขโดยเร็ว	หากเริ่มมีสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหา

สภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช�าระหนี้

(2)	 ในการอนุมติัการท�ารายการใด	ๆ 	หรอืการเสนอความเห็นให้ทีป่ระชมุผูถื้อหุน้อนุมตั	ิคณะกรรมการจะพจิารณาจนมคีวามมัน่ใจ

ได้ว่า	การท�ารายการดงักล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนือ่งในการด�าเนินกิจการ	สภาพคล่องทางการเงนิ	หรอืความสามารถใน

การช�าระหนี้

 7.3 จะด�าเนินการจนม่ันใจได้ว่า กิจการมีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอ่ืนท่ีจะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ 

ทั้งนี้ ภายใต้การค�านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

(1)	หากกิจการมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถช�าระหนี้หรือมีปัญหาทางการเงิน	 คณะกรรมการจะติดตามอย่างใกล้ชิดดูแลให้กิจการ

ประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล

(2)	 คณะกรรมการบริษัทฯ	จะก�าหนดสัญญาณบ่งชี้ปัญหาทางการเงิน	อาทิ	ภาวะขาดทุนต่อเนื่อง	กระแสเงินสดต�า่	ฯลฯ	ให้ฝ่าย

จัดการ	ติดตามข้อมูล	และรายงานข้อมูลอย่างสม�่าเสมอ

(3)	 คณะกรรมการจะดแูลให้มกีารก�าหนดแผนการแก้ไขปัญหาหากบรษิทัฯมปัีญหาทางการเงนิ	โดยค�านึงถึงความเป็นธรรมต่อผูม้ี

ส่วนได้เสยี	ซึง่รวมถึงเจ้าหน้ี	ทัง้จะติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างสมเหตสุมผล	โดยให้ฝ่ายจัดการรายงานสถานะอย่างสม�า่เสมอ

 7.4 จัดท�ารายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม

	 	 บริษัทฯ	ยังไม่ได้จัดท�ารายงานความย่ังยืนแยกเล่ม	แต่ได้เปิดเผยข้อมูลท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย	การปฏิบัติตามจรรยา

บรรณ	นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	การปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย	อย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน		รวม

ถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม	ในรายงานประจ�าปี	โดยพจิารณาตามความส�าคญัทีม่ผีลต่อธุรกิจหลกัของ	HARN	โดย

ค�านึงถึงกรอบการรายงานท่ีได้รับการยอมรับ	และจะเปิดเผยกรอบการด�าเนินงานและผลการปฏิบัติตามแผนงานที่ได้มอบหมาย	

กระจายลงในฝ่ายต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	คณะกรรมการบริหารเป็นผู้ติดตามงานเป็นประจ�าทุกเดือน	และรายงานผลต่อคณะกรรมการ

เป็นรายไตรมาส	เพื่อให้มั่นใจว่าแผนงานต่าง	ๆ	สร้างคุณค่าแก่บริษัทได้อย่างยั่งยืน	

ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) 

 • ค่าสอบบัญชีประจ�าปี และรายไตรมาส 1,326,000 1,260,000

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง 

ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น)

ประเภทค่าตอบแทน
ปี 2561ปี 2562

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ากัด

เรียกเก็บตาม

ที่เกิดขึ้นจริง

ของค่าใช้จ่าย

เรียกเก็บตาม

ที่เกิดขึ้นจริง

ของค่าใช้จ่าย
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 7.5 ก�ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการ จัดให้มีผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ท�าหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้

เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา

	 	 ผู้บริหารของบริษัทฯ	ให้ความส�าคัญต่อการมีส่วนร่วมในการพบปะ	ให้ข้อมูล	และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ถือหุ้น	นักลงทุน

	 	 นักวิเคราะห์	 และนักข่าว	อย่างสม�่าเสมอ	 เพื่อให้กลุ่มคนดังกล่าวสามารถเข้าถึงข้อมูลบริษัทฯ	ที่มีความถูกต้อง	ครบถ้วน	 โปร่งใส	

และทนัต่อเหตุการณ์	ได้อย่างเท่าเทยีมกัน	โดยเฉพาะข้อมูลส�าคญัท่ีจะมผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ	สามารถน�าข้อมลู

เหล่านั้นไปตัดสินใจในการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ		

	 	 บริษัทฯ	ยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ	ปัจจุบันคุณวิรัฐ	สุขชัย	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	เป็นผู้ที่มีความเข้าใจธุรกิจ	

วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	รวมถึงทิศทางการด�าเนินธุรกิจเป็นอย่างดี	ท�าหน้าท่ีเป็นนักลงทุนสัมพันธ์	เพ่ือติดต่อส่ือสารกับผู้ลงทุน

	 	 ผู้ถือหุ้น	รวมทั้งนักวิเคราะห์	และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง	ทางอีเมล	wirat.s@harn.co.th	หรือโทรศัพท์	02-2030868	

	 	 ในปี	2562	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	กรรมการผู้จัดการ	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	และผู้บริหารในสายงานอื่น	ๆ	ได้จัดสรรเวลาใน

การเข้าร่วมกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์	 เพื่อแถลงนโยบายและทิศทางของบริษัท	 รวมถึงการพบปะนักลงทุน	ผ่านช่องทางและ

กิจกรรมต่าง	ๆ	ดังนี้

 7.6 ส่งเสริมให้มีการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล

	 	 นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่ก�าหนด	 และผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 แบบแสดงรายการข้อมูล

ประจ�าปี	(แบบ	56-1)	และรายงานประจ�าปีแล้ว		บรษิทัฯ	จดัให้มกีารเปิดเผยข้อมลูทีเ่ป็นปัจจบุนัท้ังภาษาไทย	และ/หรอื	ภาษาองักฤษ

ผ่านช่องทางอื่นอย่างสม�่าเสมอด้วย	เช่น	เว็บไซต์ของบริษัทฯ	(www.harn.co.th),	Facebook	:	harn	Engineering	solutions	Pcl.



5 ครั้ง

1 ครั้ง

4 ครั้ง





เปิดโอกาสให้นักลงทนุทัว่ไป	สอบถามผลการด�าเนนิงาน	โอกาสและอุปสรรค	ในการ
ด�าเนินธุรกิจ	รวมถึงเหตุการณ์ที่ส�าคัญที่อาจมีผลกระทบต่อการด�าเนินงาน

เปิดโอกาสให้นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศสอบถามถึงกลยุทธ์	ทิศทางธุรกิจ	
รวมถึงโอกาสและอุปสรรคในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	จากผู้บริหารระดับสูง

เพ่ือน�าเสนอผลประกอบการ	ศกัยภาพการเตบิโตทางธุรกิจและย�า้จดุยืนของบรษิทัฯ

แถลงผลการด�าเนินงานประจ�าไตรมาส	ทิศทางด�าเนินธุรกิจและตอบข้อซักถาม
จากนักลงทุน	นักวิเคราะห	์ฯลฯ

เป็นช่องทางในการส่งข้อมูลผลด�าเนินงานประจ�าไตรมาสและประจ�าปี	หลังจาก
ที่มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ	แล้ว	และข้อมูลอื่น	ๆ	เช่น	
ข่าวนักลงทุนสัมพันธ์	ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน	เป็นต้น

แสดงผลประกอบการในรอบปีของบริษัท

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล กิจกรรมในปี 2562วัตถุประสงค์

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

เปิดให้มีการเข้าพบและสัมภาษณ์
ในรูปแบบการประชุม

งาน	�mai	FORUM	2019�	20	ปี	mai
เติบโตด้วยกัน	สร้างสรรค์	ยั่งยืน

�บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน�
(Opportunity	Day)	จัดโดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์
บริษัท	ww.harn.co.th	\
นักลงทุนสัมพันธ์

รายงานประจ�าปี	และแบบ	56-1



91บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จ�ากัด (มหาชน)

 8.1 ดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องส�าคัญของบริษัท

(1)	 	คณะกรรมการ	ตระหนักและให้ความส�าคัญในสิทธิพื้นฐานต่าง	ๆ	ของผู้ถือหุ้น	ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และใน

ฐานะเจ้าของบริษัทฯ	 เช่น	สิทธิในการซื้อ	ขาย	 โอน	หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู	่สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลก�าไรจากบริษัทฯ	

สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทฯ	อย่างเพียงพอ	สิทธิต่าง	ๆ 	ในการประชุมผู้ถือหุ้น	สิทธิในการแสดงความคิดเห็น	สิทธิในการ

ร่วมตัดสินใจในเรื่องส�าคัญของบริษัทฯ	 เช่น	การจัดสรรเงินปันผล	การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ	การแต่งตั้งผู้สอบบัญช	ี

การอนุมัติธุรกรรมท่ีส�าคัญและมีผลต่อทิศทางในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ	ข้อบังคับของ	

	 บรษิทัฯ	เป็นต้น	ประเด็นส�าคญัดงักล่าวข้างต้นทัง้ทีก่�าหนดในกฎหมาย	หรอืระเบยีบใด	ๆ 	ทีเ่ก่ียวข้อง	รวมถงึมผีลกระทบส�าคญั

ต่อการด�าเนินงานของบริษัท	จะถูกเสนอให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น	ผ่านการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจ�าทุกปี		โดยจะจัด

ขึน้ภายใน	4	เดอืน	นบัตัง้แต่วันสิน้รอบปีบญัชขีองบรษิทัฯ		หากมคีวามจ�าเป็นเร่งด่วนท่ีจะต้องพิจารณาวาระพิเศษในเรือ่งทีอ่าจ

กระทบกระเทอืน	หรอืเก่ียวข้องกับผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น	ซึง่จ�าเป็นต้องได้รบัการอนุมตัจิากผูถื้อหุ้น		คณะกรรมการ	สามารถ

เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้เป็นกรณีไป	

• การประชมุสามญัผูถื้อหุ้น	ประจ�าปี	2562		วนัศกุร์ที	่25	เมษายน	2562	เวลา	14.00	น.	ณ	ห้องปารชิาต	ชัน้	3	โรงแรมโกลเด้น	

ทิวลิป	ซอฟเฟอรีน	กรุงเทพฯ	เลขที่	92	ซ.แสงแจ่ม	ถ.พระราม	9	แขวงบางกะปิ	เขตห้วยขวาง	กรุงเทพมหานคร		โดยมีผู้เข้า

ร่วมประชุมรวม	148	คน	แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	39	คน	และผ่านการมอบฉันทะ	109	คน	โดยมีจ�านวนหุ้นที่ถือ

รวมกันได้ทั้งหมด	351,885,963		หุ้น		คิดเป็นร้อยละ	60.2029	ของจ�านวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ	

	 ในการจดัการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นนี	้บรษิทัฯ	ได้ปฏบิตัติามแนวทางของโครงการประเมนิคณุภาพการจดัการประชมุสามญั

ผู้ถือหุ้น	(AGM	Checklist)	ที่จัดท�าขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	เพื่อให้การจัดงานมีมาตรฐานเป็นไปตามหลักการ

ก�ากับดูแลกิจการ

(2)	 การสนับสนุนการมีส่วนร่วมผู้ถือหุ้น

• เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเพ่ิมวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นให้ชัดเจนเป็นการล่วงหน้า	ตั้งแต่

วันที	่1	ตุลาคม	ถึง	31	ธันวาคม	2562	โดยบริษัทฯ	เปิดเผยหลักเกณฑ์ต่าง	ๆ	ในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า	อาท	ิ

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น	ข้อจ�ากัดการเสนอวาระ	ขั้นตอนการเสนอ	รวมถึงการพิจารณาของคณะกรรมการ	บนเว็บไซค์ของ	

บริษัทฯ	www.harn.co.th	 \	นักลงทุนสัมพันธ์	 \	ข้อมูลส�าหรับผู้ถือหุ้น	 \	การประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผ่านเวปไซต์ของ	ตลท.	อีกทางหนึ่ง		

• เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชือ่บคุคลให้เข้ารบัการพิจารณาเพ่ือด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	ล่วงหน้าตัง้แต่วันที	่1	ตลุาคม	

ถึง	31	ธันวาคม	2562	โดยเปิดเผยหลักเกณฑ์ต่าง	ๆ	บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	www.harn.co.th	\	นักลงทุนสัมพันธ์	\	ข้อมูล

ส�าหรับผู้ถือหุ้น	\	การประชุมผู้ถือหุ้น	พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเวปไซต์ของ	ตลท.	อีกทางหนึ่ง

	 อย่างไรก็ตาม	ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม	และไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการในระยะเวลา

	 ดังกล่าว	ซึ่งเลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบแล้ว

(3)		 บรษิทัฯ	มนีโยบายสนบัสนนุ	หรอืส่งเสรมิผูถ้อืหุน้ทกุกลุม่	รวมถงึผูถ้อืหุน้ประเภทสถาบนัให้เข้าร่วมประชุมผูถ้อืหุน้	โดยบรษิทัฯ	

ได้จดัท�าหนงัสอืเชญิประชมุ	โดยระบสุถานที	่วนั	เวลา	ระเบียบวาระการประชมุ	ข้อมลูประกอบการพิจารณาระเบยีบวาระอย่าง

ครบถ้วน	เพียงพอต่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น	พร้อมความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

	 ผู้ถือหุ้น	หรือในเอกสารประกอบวาระการประชุม

(4)	 บรษิทัฯ	ได้จดัส่งหนังสอืเชญิประชมุ	พร้อมทัง้ข้อมลูประกอบการประชมุตามวาระต่าง	ๆ 	ทางไปรษณย์ีในวันที	่2	เมษายน	2562		

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม	 23	 วัน	พร้อมทั้ง	 เผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมประจ�าปี	 บนเว็บไซต์ของ	

บริษัทฯ	(www.harn.co.th)	ในวันที่	21	มีนาคม	2562	ทั้งในรูปแบบที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	ล่วงหน้าก่อนวันประชุม	

35	วัน	พร้อมท้ังได้แจ้งข่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ	ว่าบริษัทฯ	ได้เผยแพร่เอกสารการประชุมตามที่กล่าวมา

สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น8



92 	 รายงานประจ�าปี	2562

	 ข้างต้น	บนเว็บไซต์ของบรษิทัฯ	เพือ่ให้ผูถื้อหุน้สามารถเข้าถึงข้อมลูได้สะดวก	รวดเรว็	และได้มเีวลาในการศกึษาพิจารณาข้อมลู

เป็นการล่วงหน้า	เพื่อน�ามาใช้ตัดสินใจในการลงมติ

	 นอกจากนี	้บรษิทัฯ	ยงัได้ประกาศค�าบอกกล่าวเชญิประชมุผูถื้อหุน้โดยลงโฆษณาหนังสอืพิมพ์ระหว่างวันที	่17	ถงึ	19	เมษายน	

2562	ก่อนวันประชุม	6	วัน	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบค�าบอกกล่าวและเตรียมตัวมาร่วมประชุม

(5)	 ก่อนวันประชมุ	บรษิทัฯ	เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้	สามารถส่งความเหน็	ข้อเสนอแนะ	ข้อซกัถามได้ล่วงหน้า	จนถงึ	วนัที	่15	เมษายน	

2562	ก่อนวันประชุม	10	วัน	โดยก�าหนดหลักเกณฑ์การส่งค�าถามล่วงหน้าให้ชัดเจน	และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการน�า

ส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น	รวมทั้งเผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งค�าถามล่วงหน้าดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ด้วย

(6)	 ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่สามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง	บรษิทัฯ	เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอสิระหรอื

บคุคลใด	ๆ 	เข้าร่วมประชมุแทนตนได้	โดยใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ	ข.	ทีบ่รษิทัฯ	ได้จดัส่งไปพร้อมกับหนังสอืเชญิประชมุ	พร้อม

ทั้งเสนอชื่อกรรมการอิสระ	3	คน	เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

 8.2 ดแูลให้การด�าเนินการในวนัประชมุผูถ้อืหุ้นเป็นไปด้วยความเรยีบร้อย โปร่งใส มีประสทิธภิาพและเอ้ือให้ผูถื้อหุ้นสามารถ

ใช้สิทธิของตน

(1)	 บริษัทฯ	ได้อ�านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่	

• ใช้สถานที่จัดประชุมที่สะดวกต่อการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม	และมีบริการถรับ-ส่ง	ทุก	1	ชั่วโมงจากห้างสรรพสินค้า

• เปดิให้ผูถ้อืหุน้สามารถลงทะเบยีนก่อนเวลาประชุม	1	ชั่วโมง	และแมจ้ะพ้นเวลาลงทะเบียนแลว้	กย็งัเปดิโอกาสให้ผูถ้อืหุน้

ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม	สามารถลงทะเบียนได้โดยไม่เสียสิทธ	ิ	

• มีการจัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับ	และให้ข้อมูลในการตรวจเอกสาร	และลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม	

• มีการจัดเตรียมของว่าง	และเครื่องดื่มไว้รับรองผู้ถือหุ้นอย่างพอเพียง

• จัดเตรียมอากรแสตมป์ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุม

• น�าระบบบาร์โค้ดซึง่แสดงเลขทะเบยีนผูถื้อหุ้นในแบบฟอร์มลงทะเบยีนมาใช้ในการลงทะเบยีน	และการลงคะแนนเสยีงเพ่ือ

ความถูกต้อง	สะดวก	รวดเร็วในการลงทะเบียน	และการนับคะแนนเสียง

(2)	 บรษิทัฯ	ไม่มนีโยบายทีจ่ะเพ่ิมวาระการประชมุในทีป่ระชมุโดยไม่ได้แจ้งให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จ�าเป็น	โดยเฉพาะวาระ

ส�าคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ	เพื่อให้ผู้ถือหุ้น	ได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบวาระการประชุม

ก่อนตัดสินใจ	

(3)	 บริษัทฯ	ได้จัดท�าใบลงคะแนนเสียงแยกแต่ละวาระส�าหรับการลงคะแนนเสียง	เพื่อความสะดวกในการลงและนับคะแนนเสียง	

ซึง่เมือ่ลงคะแนนเสยีงเสรจ็สิน้จะน�ามารวมกับคะแนนเสยีงท่ีได้ลงไว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะ	เพือ่รวมคะแนน	และประกาศคะแนน

รวมทันทีในวันประชุม

(4)	 บริษัทฯ	ไม่กระท�าการใด	ๆ	ที่มีลักษณะเป็นการก�าจัดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น	ผู้ถือหุ้นทุกคนย่อมมีสิทธิเข้าร่วม

ประชมุผูถ้อืหุ้น	ตลอดระยะเวลาการประชุม	และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ซกัถาม	ตลอดจนแสดงความคดิเห็นต่าง	ๆ 	ได้อย่างอิสระ

(5)	 เมือ่ถงึเวลาเริม่ประชมุ	กรรมการเข้าร่วมประชมุอย่างพร้อมเพรยีง	รวมทัง้ผูบ้รหิารระดบัสงู	ตลอดจนผูส้อบบญัช	ีและทีป่รกึษา

กฎหมายอสิระ	(ถ้าม)ี	โดยก่อนเริม่ประชมุ	เลขานกุารบรษิทั	จะชีแ้จงหลกัเกณฑ์ทีเ่ก่ียวข้องกบัการประชมุทัง้หมด	อาท	ิการเปิด

	 ประชมุและการออกเสยีงลงคะแนน	รวมท้ังวิธีการนบัคะแนนเสยีงของผูถื้อหุ้นท่ีจะต้องลงมตใินแต่ละวาระตามข้อบงัคบัของ	บริษทัฯ

(6)	 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน

(7)	 บริษัทฯ	จะระบุการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการไว้ในหนังสือเชิญประชุม	และในการประชุมผู้ถือหุ้น	หากกรรมการท่านใดมี

ส่วนได้ส่วนเสีย	หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาวาระใด	ประธานที่ประชุม	และ/หรือ	เลขานุการบริษัท	จะแจ้งให้ผู้เข้าร่วม

ประชุมทราบก่อนการพิจารณาวาระ	โดยกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นจะไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น	ๆ

(8)	 บริษัทฯ	ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอาสาท�าหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง	เพื่อความโปร่งใสในการด�าเนินการ	รวม

ทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการลงคะแนนเสียง
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(9)	 สนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตน	โดยการซักถาม	แสดงความคิดเห็น	 ให้ข้อ

เสนอแนะและออกเสียงร่วมกันตัดสินใจในเรื่องที่ส�าคัญต่าง	ๆ	ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ	ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	เช่น	การแต่ง

ตัง้หรอืถอดถอนกรรมการ	การเสนอชือ่บคุคลเพ่ือเป็นกรรมการอสิระ	การอนมุตัแิต่งตัง้และก�าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัช	ีการ

	 จดัสรรเงนิปันผล	การลดทุนหรอืเพ่ิมทุน	การก�าหนดหรอืการแก้ไขข้อบงัคบับรษิทัฯ	บรคิณห์สนธิ	และการอนมุตัริายการพิเศษ	เป็นต้น

(10)	จัดให้มีการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านการตอบแบบประเมินจากผู้ถือหุ้น	 เพ่ือน�าข้อมูลมาใช้ในการ

พัฒนาการจัดประชุมให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น	โปร่งใส	และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น

(11)	มีการจัดแสดงข้อมูลที่ส�าคัญของบริษัทฯ	บริเวณโดยรอบงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	รวมทั้งจัดมุมนักลงทุนสัมพันธ์	ซึ่งมี

	 เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ	คอยต้อนรับและตอบข้อซักถามต่าง	ๆ	แก่ผู้ถือหุ้น

 8.3 ดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดท�ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน

(1)	 บริษทัฯ	ได้เปิดเผยมตทิีป่ระชมุผูถื้อหุน้พร้อมผลการลงคะแนนเสยีงในวันที	่26	เมษายน	2562	ภายหลังจากจบการประชมุสามญั

ผูถื้อหุ้นในวนัเดียวกัน	และแจ้งเป็นจดหมายข่าวไปยงัตลาดหลกัทรพัย์ฯ	ผ่านระบบ	Electronic	Listed	Company	Information	

Disclosure	(ELCID)	ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(ตลท.)	และเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ	(www.harn.co.th)	

ด้วย	โดยมกีารบนัทึกรายละเอยีดการประชมุอย่างครบถ้วนเหมาะสมตามหลกัการก�ากับดแูลกิจการทีด่	ีโดยมข้ีอมลูอย่างน้อย	ดงันี	้	

• รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม	และสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม	ไม่เข้าร่วมการประชุม

• วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน	มติที่ประชุม	และผลการลงคะแนน	(เห็นชอบ	ไม่เห็นชอบ	งดออกเสียง)	จ�านวนบัตรเสีย	

ของแต่ละวาระ

• ประเด็นค�าถามและค�าตอบในที่ประชุมแต่ละวาระอย่างละเอียด	รวมทั้งชื่อ-นามสกุลของผู้ถามและผู้ตอบ

(2)	 บริษัทฯ	 ได้จัดท�ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 (www.harn.co.th)	 และแจ้งต่อ

ตลาดหลกัทรพัย์ฯ	ในวนัท่ี	8	พฤษภาคม	2562	ภายใน	14	วนัหลงัวันประชมุสามญัผูถื้อหุน้	ซึง่เป็นไปตามข้อก�าหนดของตลาด

หลกัทรพัย์ฯ

2  การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท ในปี 2562

	 จากการประเมินการก�ากับดูแลกิจการตามโครงการ	 �ผลส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยประจ�าปี	 2562�	 ซ่ึงจัด

โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	ซ่ึงได้รบัการสนับสนุนจากตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและส�านกังานคณะกรรมการก�ากบั

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์		พบว่า	HARN	ได้รับผลการประเมินรวมอยู่ที่	91	คะแนน	ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ	์�ยอดเยี่ยม�	หรือ	5	ดาว	ปรับปรุงดี

ขึ้นกว่าป	ี2561	ซึ่งได้คะแนน	87	คะแนน	และผลคะแนนของ	HARN	ในป	ี2562	สูงกว่าผลคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนที่ส�ารวจ	(คะแนน

เฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมเท่ากับ	82	คะแนน)

	 คณะกรรมการบริษัท	ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผู้น�าองค์กรท่ีต้องก�ากับดูแลให้บริษัทฯ	มีการบริหารจัดการท่ีด	ี

เพื่อสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน	ผ่านกระบวนการทางธุรกิจ	จึงได้ทบทวนหลักปฏิบัติตาม	CG	Code	2560	ทั้ง	8	ข้อ	และน�าไปปรับใช้ให้

เหมาะสมบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ	ซึ่งสรุปประเด็นที่ยังไม่ได้ปฏิบัติดังนี้

หลักปฏิบัติตาม CG Code สิ่งที่ด�าเนินการ/มาตรการทดแทน

คณะกรรมการควรพจารณาแต่งตั้ง	
CG	Committee

การจัดท�ารายงานความยั่งยืน

คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการอิสระ
มากกว่า	50%

มอบฝ่ายสายงานก�ากับดแูลกิจการเป็นผูด้แูลและน�าเสนอคณะกรรมการบรษิทัรบัทราบการปฏบิตัอิย่างน้อย
ปีละ	1	ครั้ง

ยังไม่สามารถปฏิบัติได้	แต่ได้เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย	จรรยาบรรณ	นโยบายต่อต้าน
การทจุรติคอร์รปัชัน่	การปฏบิติัต่อพนกังานและผูม้ส่ีวนได้เสยี	รวมถงึการปฏบิตัอิย่างเป็นธรรมและการเคารพ
สิทธิมนุษยชน	รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	เฉพาะความส�าคัญที่มีผลต่อธุรกิจหลัก	และ
รายงานในหมวดการก�ากับดูแลกิจการในรายงานประจ�าปื

ปัจจุบันมีสัดส่วนกรรมการอิสระ	3	ท่าน	จากจ�านวนกรรมการทั้งหมด	9	ท่าน	(ดร.	สุพจน์	เธียรวุฒ	ิกรรมการ
อสิระ	ลาออก	มผีลวันท่ี	1	มกราคม	2563)	ท�าให้บรษิทัฯ	มกีรรมการอสิระคดิเป็น	33%	เนือ่งจากสนิค้าทีบ่รษิทั
เป็นตัวแทนจ�าหน่ายมีความหลากหลายและจ�าเป็นต้องมีความรู้ในสินค้า	ตลาด	สภาพการแข่งขัน	และความ
ต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี
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ความรับผิดชอบต่อสังคม15

	 บรษิทั	หาญ	เอน็จเินียริง่	โซลชูัน่ส์	(จ�ากัด)	มหาชน	หรอื	�HARN�	ตระหนกัถึงความส�าคญัในการด�าเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่าง

ย่ังยืน	โดยค�านึงถึงปัจจยัความเสีย่งและผูม้ส่ีวนเก่ียวข้องทุกภาคส่วนในวงจรความย่ังยืนของบรษิทั	คณะกรรมการจงึก�าหนดความรบัผดิชอบ

ต่อสังคมของ	HARN	ไว้ในวิสัยทัศน์	พันธกิจ	ค่านิยม	และก�าหนดเป็นพันธสัญญาด้านความยั่งยืนที่ว่า	Quality	Living	through	Sustainable	

Engineering	ซึ่งจะน�าไปพัฒนาเป็นกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนระยะยาวของ	HARN	ต่อไป

	 กรรมการก�าหนดให้ผูบ้รหิารของ	HARN	เข้าร่วมหลกัสตูร	การบรหิารความรบัผดิชอบต่อสงัคมเพ่ือการพัฒนาท่ียัง่ยืน	(CSR	for	Corporate	

Sustainability)	และหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน	อีก	6	

หลักสูตร	ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เพื่อขับเคลื่อนวงจรความยั่งยืนของบริษัท	ซึ่งแบ่งออกเป็น	3	กลุ่ม	ดังนี้
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ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสินค้า
ที่ลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

การก�ากับดูแลกิจการที่ดีคัดสรรสินค้า
กระบวนการส่งมอบที่มีคุณภาพส่งเสริมนวัตกรรม

พนักงาน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การให้ความส�าคัญและการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ HARN
	 HARN	ได้ให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน	ได้แก่	ผู้ถือหุ้น	ผู้บริหารและพนักงานของ	

HARN	หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก	เช่น	เจ้าหนี้	ลูกค้า	คู่ค้า	คู่แข่ง	ภาครัฐ	สังคม	และชุมชน	เป็นต้น	โดยตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้อคิด

เห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการด�าเนินงานและการพัฒนาธุรกิจ	ดังนั้น	HARN	จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดที่

เก่ียวข้องเพ่ือให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี	 ในการด�าเนินธุรกิจของ	HARN	 ได้ค�านึงถึงสิทธิและความคาดหวัง

ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	ตามแนวทางดังต่อไปนี้

HARN	ให้ความส�าคัญกับพนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรที่ส�าคัญ	ซึ่งจะมีส่วนช่วยส่งเสริมและผลักดันให้องค์กรบรรลุ

ถงึเป้าหมายในการด�าเนนิธุรกิจ	จงึมนีโยบายท่ีจะดแูลพนักงานให้มคีณุภาพชวิีตท่ีดขีึน้	โดยมสีภาพการจ้างงานที่

ยุติธรรม	มีสวัสดิการที่เหมาะสม	มีโอกาสที่จะพัฒนาความก้าวหน้า	รวมทั้งมีสภาพการท�างานที่ปลอดภัยและถูก

สุขอนามัย	โดยจะให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย	และข้อบังคับต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด	จัดให้

มีสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ดี	และปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน	ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความ

สุภาพ	และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน	และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์	ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อ

พนักงาน	การพิจารณาการแต่งตั้ง	 และการโยกย้าย	 รวมทั้งการให้รางวัล	และการลงโทษ	กระท�าด้วยความเป็น

ธรรม	โดยค�านึงถึงความรู้	ความสามารถ	และความเหมาะสมของพนักงานนั้นเป็นเกณฑ	์ให้ความส�าคัญต่อการ

พัฒนาศักยภาพของพนักงาน	โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม�า่เสมอ	หลีกเลี่ยงการกระท�าใด	ๆ 	ที่ไม่เป็นธรรม	ซึ่ง

อาจส่งผล	กระทบต่อความมัน่คงในหน้าท่ีการงานของพนักงาน	หรอืคุกคาม	และสร้างความกดดนัต่อสภาพจติใจ

ของพนักงาน	พนักงานมีสิทธิในการร้องเรียนกรณีท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการที่ก�าหนด	

รับฟังข้อคิดเห็น	และข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค

พนักงาน :
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HARN	ตระหนักถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นส�าคัญ	มุ่งมั่นจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพเหมาะสมกับราคา	ส่งมอบ

สินค้าตรงเวลา	ปฏิบัติตามสัญญา	ข้อตกลง	หรือเงื่อนไขต่าง	ๆ 			พร้อมให้บริการหลังการขายด้วยทีมงานคุณภาพ		

ได้น�ามาตรฐาน	ISO	9001:2015	เข้ามาใช้ในองค์กร	โดยได้ก�าหนดนโยบายคุณภาพไว้ว่า	�เราจะสร้างความพึง

พอใจให้ลูกค้าด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูง	เทคโนโลยีที่น�าหน้า	และการจัดการธุรกิจที่เป็นเลิศ�

HARN	มนีโยบายทีจ่ะสร้างความสมัพันธ์ทีด่ทีางธุรกิจกับคูค้่า	และ/หรอืเจ้าหนี	้ด�าเนินธุรกจิบนพ้ืนฐานของความ

เก้ือหนนุท่ีเป็นธรรมต่อท้ังสองฝ่าย	การปฏิบตัต่ิอคูค้่า	และ/หรอืเจ้าหนี	้อย่างเสมอภาค	โดยค�านึงถึงประโยชน์สงูสดุ		

หลกีเลีย่งสถานการณ์ทีท่�าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์	รวมถงึปฏบิตัติามพันธสญัญาอย่างเคร่งครดั	เพือ่

บรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน	โดยจะไม่ด�าเนินการที่ทุจริตในการค้ากับคู่ค้า	และ/หรือเจ้าหนี้	กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการ

ด�าเนินการที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น	ต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้า	และ/หรือเจ้าหนี้	เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว

และยุตธิรรม	HARN	จะแจ้งแนวปฏบิตัทิีเ่ก่ียวกับเจ้าหนี	้โดยเฉพาะเงือ่นไขการสัง่ซือ้	การค�า้ประกนั	เทอมการช�าระ

เงนิ	รวมถงึการผดินดัช�าระหน้ีให้ผูข้ายรบัทราบในขัน้ตอนการเจรจาและปฏิบตัติามเงือ่นไขต่าง	ๆ 	ทีม่ต่ีอคูค้่า	และ/

หรือเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด	กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้	ต้องรีบแจ้งและเจรจากับคู่ค้า/เจ้าหนี้เป็นการล่วงหน้า	

เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันมิให้เกิดความเสียหาย		ส่งเสริมให้คู่ค้า	และ/หรือเจ้าหนี้	ร่วมต่อต้านการ

ทุจริตคอร์รัปชั่น	 โดยการตอบรับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	 ส�าหรับผู้ขายที่ข้ึนทะเบียนผู้ขายรายใหม่

ทุกราย

ลูกค้า :

คู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี ้ :

HARN	มนีโยบายทีจ่ะปฏิบตัต่ิอคูแ่ข่งทางการค้า	โดยตัง้อยู่บนพ้ืนฐานของกติกาการแข่งขนัทียุ่ตธิรรม	ไม่แสวงหา

ข้อมลูทีเ่ป็นความลบัของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการทีไ่ม่สจุรติ	หรอืไม่เหมาะสม	โดยจะปฏบิตัภิายใต้กรอบกตกิา

ของการแข่งขนัท่ีด	ีไม่พยายามท�าลายชือ่เสยีงของคูแ่ข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย	โดยปราศจากความ

จริง	ไม่ละเมิดความลับ	หรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีฉ้อฉล

คู่แข่ง :

ผลด�าเนินการในปี 2562

ผลการด�าเนินงานในปี 2562

นโยบาย

การคัดเลือกคู่ค้า (จ�านวนคู่ค้ารวม 726 ราย)

การประเมินผลงาน (2 ครั้ง/ปี รวม 365 ราย)

	 ผลิต	/	จ�าหน่าย	สินค้าที่มีคุณภาพ	ตรงกับความต้องการ

	 มีใบรับรองคุณภาพการท�างาน	หรือใบรับรองคุณภาพสินค้า

	 มีบริการหลังการขายหรือบริการทางเทคนิค

	 ไม่มีความเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์ส่วนตัวกับพนักงานของบริษัท

	 มีชื่อเสียงด	ีมีจริยธรรม

	 ด้านสินค้า

	 ด้านเวลา

	 ด้านเอกสาร

ผลการประเมิน

ผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์

คิดเป็น

100%

เฉลี่ย 95%

สภาพการจ้างที่ยุติธรรม

สภาพการท�างานที่ปลอดภัย
และถูกสุขอนามัย

โอกาสที่จะพัฒนาความ
ก้าวหน้า

สวัสดิการที่เหมาะสม

ก�าหนดเกณฑ์การจ้างงาน	 และ
สวัสดิการที่เหมาะสมต่อหน้าที่
ความรบัผดิชอบ	สภาพการท�างาน

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ	
ติดตามผลทุกเดือน

คณะกรรมการบริหารทบทวน
เกณฑ์การประเมินผลทุกปี

การปฏบิตัติามกฎหมายแรงงาน	และข้อบังคบั
ต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

�จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ด ี
มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน�

�การประเมินผลงานการเลื่อนขั้น	 
หรือพิจารณาผลงาน�

ปัญหาแรงงาน	หรือการร้องเรียน	 เท่ากับ	
0	ครั้ง

ผลความพึงพอใจของพนกังานด้านสภาพ
แวดล้อม	เท่ากับ	69%

จ�านวนพนักงานที่มีการวัดผลตามเกณฑ์	
คิดเป็น	100%

เทยีบผลกับตลาดแรงงานทกุปี	:	กลุม่งาน
ส่วนกลาง	 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	 กลุ่ม
งานขายและบริการ	สูงกว่าตลาดเฉลี่ย

ผลด�าเนินงานแนวทางด�าเนินงาน การวัดผล



96 	 รายงานประจ�าปี	2562

HARN	มนีโยบายในการด�าเนินธุรกิจอย่างซือ่สตัย์สจุรติ	มคีณุธรรม	และจรยิธรรม	และพยายามท่ีจะพัฒนากิจการ

ให้เจรญิเตบิโตก้าวหน้า	มผีลประกอบการท่ีด	ีเพ่ือสร้างผลตอบแทนทีเ่หมาะสมให้กับการลงทุนของผูถื้อหุ้นและผู้

ลงทุนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	ยึดหลักการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	โดยก�าหนดให้กรรมการ	ผู้บริหาร	

และพนกังานปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความซือ่สตัย์สจุรติ	ตลอดจนตดัสนิใจด�าเนนิการใด	ๆ 	ด้วยความโปร่งใส	ระมดัระวงั	

รอบคอบ	และเปน็ธรรมต่อผูถ้อืหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทยีม	เพือ่ประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุ้นโดยรวม	รวมทัง้น�าเสนอ

รายงานสถานภาพของบรษิทัฯ	ผลประกอบการ	ฐานะข้อมลูทางการเงนิ	การบัญช	ีและรายงานอืน่	ๆ 	โดยสม�า่เสมอ	

และครบถ้วนตามความจรงิ		โดยจะแจ้งให้	ผู้ถอืหุน้ทุกรายทราบถึงแนวโน้มในอนาคต	ทัง้ด้านบวกและด้านลบ	ซึง่

ตัง้อยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นไปได้มข้ีอมลูสนบัสนุน	และมเีหตผุลอย่างเพียงพอ	และไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้

ตนเองและผูอ้ืน่	โดยใช้ข้อมลูของ	HARN	ซึง่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน	หรอืด�าเนนิการใด	ๆ 	ในลักษณะทีอ่าจ

ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร

HARN	ด�าเนนิธุรกิจเพ่ือการเสรมิสร้างและพัฒนาความเจรญิก้าวหน้าของประเทศ	โดยยดึถือปฏิบตัติามกฎหมาย	

กฎเกณฑ	์ข้อบังคับและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามครรลองประเพณีธุรกิจทั่วไป

HARN	ด�าเนินธุรกิจโดยมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน	สังคม	โดยให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติตามมาตรฐาน

ต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย	ความมั่นคง	สุขอนามัย	และสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องเหมาะสม	และค�านึงถึงผล	

กระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	โดยการสร้างจิตส�านึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม	และ

สิ่งแวดล้อมให้เกิดข้ึนในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง	คืนก�าไรส่วนหน่ึงเพ่ือกิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์

สังคม	 สิ่งแวดล้อม	 และคุณภาพชีวิตของประชาชน	 ปฏิบัติและให้ความร่วมมือ	 หรือควบคุมให้มีการปฏิบัติ

อย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย	และกฎระเบียบท่ีออกโดยหน่วยงานก�ากับดูแล	 ให้ความส�าคัญกับ

กิจกรรมของชุมชนและสังคม	 โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม	ชุมชน	สิ่งแวดล้อม	มุ่งสร้างสรรค์	 และอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ

ผู้ถือหุ้น :

ภาครัฐ :

ชุมชน สังคม และ  : 

สิ่งแวดล้อม

Smart Business การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

	 ตลอดเวลาของการด�าเนินธุรกิจ		HARN	ยึดมั่นแนวทางการบริหารงานตามหลักคุณธรรม	จริยธรรม	สร้างความน่าเชื่อถือในการบริหาร

จัดการ	ด้วยยึดหลักการปฏิบัติ	ต่อผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กรทุกกลุ่ม	ได้แก่	ผู้ถือหุ้น	ลูกค้า	คู่ค้า	และคู่แข่งทางธุรกิจด้วยความเป็นธรรม	ส่งเสริม

การแข่งขันทางการค้าท่ีเป็นธรรม	 เพื่อกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม	ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าและบริการให้ดีขึ้น	 อันเป็นการเสริมสร้างการเติบโต

ทางเศรษฐกิจและมาตรฐานการครองชีพในระยะยาว	ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจทุกขั้นตอน	(Business	Chain)	ดูแลผล	

กระทบจากการกระท�าของบริษัทฯ	ที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อกิจการอื่นจากกระบวนการจัดหาและจัดซื้อของบริษัทฯ	เพื่อ

หลีกเลี่ยงหรือลดผลกระทบเชิงลบ	ตลอดจนเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินและไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา	โดยมีแนวทางปฏิบัติ	ดังนี้

• ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม

	 1.	 ด�าเนนิกิจกรรมต่าง	ๆ	ในลกัษณะทีส่อดคล้องกับกฎหมายและข้อบงัคบัของการแข่งขนั	ตลอดจนให้ความร่วมมอืกับเจ้าหน้าทีข่องรฐั

	 2.	 ก�าหนดขั้นตอนปฏิบัติและมาตรการป้องกันการเข้าไปเกี่ยวข้องหรือสมรู้ร่วมคิดกับพฤติกรรมที่ขัดขวางการแข่งขัน

	 3.	 ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความส�าคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันและการแข่งขันที่เป็นธรรม

	 4.	 สนับสนุนการต่อต้านการผูกขาดและการทุ่มตลาด	ตลอดจนนโยบายสาธารณะต่าง	ๆ		ที่ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม

	 5.	 ใส่ใจต่อบรบิททางสงัคมทีอ่ยูแ่วดล้อมบรษิทัฯ	และไม่ฉวยโอกาสจากสภาพทางธรรมชาตหิรอืทางสงัคม	เช่น	ความยากจนเพือ่สร้าง

ความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม
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Smart Business ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

	 HARN	มุ่งมั่นเป็นผู้น�าการให้บริการ	�โซลูชั่นที่ยั่งยืน�	ของงานระบบวิศวกรรม	โดยใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญที่มีในการคัดสรรผลิตภัณฑ์

และนวัตกรรมทีน่�าหน้ามาสนองความต้องการ	เพ่ือยกระดบัคณุภาพและความปลอดภยัในชวิีตของผูบ้รโิภค	ด้วยสนิค้าคณุภาพสงู	เทคโนโลยี

ทีท่นัสมยั	การขายและบรกิารทีร่วดเรว็	ตรงต่อเวลา	ถกูต้อง	และคุม้ค่า	ถอืเป็นเครือ่งมอืในการสร้างความพึงพอใจให้ลกูค้า	และสร้างความแตก

ต่างและความสามารถในการแข่งขัน	ตลอดจนสร้างความเชื่อถือและความภักดีต่อตราสินค้าได้ในระยะยาวและเพิ่มคุณค่าให้กับ	HARN		อีก

ทั้งยังค�านึงถึงความคุ้มค่าต่อการลงทุนเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าอีกด้วย	

	 HARN	มุ่งมั่นจะถ่ายทอดความรู้ทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต่อลูกค้าและผู้บริโภคทั่วไป	โดยจัดท�าบทความผ่านสื่อเฟสบุ๊ค	และ

เวปไซค์	ของบริษัท	เพื่อสร้างความรู้	ความเข้าใจ	อย่างกว้างขวางต่อสังคม	นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดท�าโครงการ	�Knowledge	Sharing�	โดย

จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับระบบท�าความเย็นแก่ผู้สนใจในภาคใต้ในปี	2562	รวม	2	ครั้ง	ด้วยยึดมั่นในหลักการ	ผู้ให	้ย่อมเรียนรู้	และเติบโต”

	 HARN	พฒันาความรบัผดิชอบต่อลกูค้าผ่านขัน้ตอนกระบวนการปฏบิตังิานและกจิกรรมของพนกังานในฝา่ยต่าง	ๆ 	ตามมาตรฐาน	ISO	

9001:2015		โดยรับการตรวจประเมินจากระบบทุกปี	ๆ	ละ	2	ครั้งในเดือน	ในเดือนมกราคม	2562	และธันวาคม	2562		

	 HARN	ได้เลง็เห็นถึงความส�าคญัของผลติภัณฑ์ทีย่กระดบัคณุภาพชวิีตและความปลอดภยัให้แก่ผูบ้รโิภค		จงึให้ความใส่ใจในกระบวนการ

ต่าง	ๆ	จนสินค้าถึงมือผู้บริโภค	ดังนี้

 ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่คุณค่า

	 1.	 ก�าหนดมาตรการที่เกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อมไว้ในนโยบายและข้อปฏิบัติในการจัดซื้อ	การกระจายสินค้า

	 2.	 สนับสนุนให้บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องยอมรับและปรับใช้นโยบายในลักษณะเดียวกัน	โดยไม่ก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

	 3.	 มีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในการยกระดับความตระหนักในหลักการและประเด็นที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทที่ตน

เข้าไปเกี่ยวข้อง

	 4.	 ส่งเสรมิการปฏบิตัต่ิอกันอย่างเป็นธรรมทัว่ทัง้ห่วงโซ่คณุค่าทกุครัง้ท่ีเป็นไปได้	ทัง้ในด้านต้นทุนและผลตอบแทนในการด�าเนินการด้าน

ความรับผิดชอบต่อสังคม	กล่าวคือ	เพิ่มพูนความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของทุกกิจการใน

ห่วงโซ่คุณค่า	ได้แก	่การด�าเนินการจัดซื้ออย่างเหมาะสม	เช่น	การสร้างหลักประกันให้เกิดราคาที่เป็นธรรมด้วยเวลาส่งมอบที่เพียง

พอและสัญญาการค้าที่มั่นคง	เป็นต้น

 ส่งเสริมการเคารพสิทธิในทรัพย์สิน
	 1.	 ปฏิบัติการตรวจสอบอย่างเหมาะสม	 เพ่ือให้แน่ใจว่า	HARN	 ได้รับอนุญาตอย่างถูกกฎหมายในการใช้และให้สิทธิใช้สอยทรัพย์สิน

ต่าง	ๆ

	 2.	 ไม่เข้าไปเก่ียวข้องกับกิจกรรมใด	ๆ	อันเป็นการละเมิดทรัพย์สิน	 ได้แก่	 การใช้ต�าแหน่งทางการตลาดที่เหนือกว่าในทางมิชอบ	การ

ผลิตของปลอม	และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

	 3.	 ช�าระค่าการใช้หรือได้มาซึ่งทรัพย์สินอย่างเป็นธรรม

	 ทั้งนี	้HARN	 เปิดโอกาสให้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระท�าความผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณผ่านประธานกรรมการตรวจสอบ	

โดยจัดให้มีกระบวนการด�าเนินการหลังจากมีผู้แจ้งเบาะแส	โดยให้มีการตรวจสอบข้อมูลและมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

	 นอกจากนี	้HARN	ยังก�าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ	กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานของบริษัทฯ	รวมถึงจรรยาบรรณ

และภาระความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียต่าง	ๆ		เพื่อประโยชน์ในการสร้างมาตรฐานด้านพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคคลดังกล่าวให้อยู่

บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต	โดยมีการก�าหนดจรรยาบรรณธุรกิจ	เพื่อให้กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่าง

ทั่วถึงทั้งองค์กร	รวมถึงการติดตามผลการปฏิบัติอย่างสม�า่เสมอ
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 ผลความพึงพอใจของลูกค้า ปี 2562

	 HARN	 ก�าหนดเป็นนโยบายให้ท�าการส�ารวจความพึง

พอใจของลูกค้าเป็นประจ�าทุกปี	 เพ่ือให้บริษัทฯ	 ได้รับทราบผล

งานที่ได้ส่งมอบแก่ลูกค้าในด้านต่าง	ๆ

	 ผลส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า	ประจ�าป	ี2562	พบว่า

ทุกด้านได้รับคะแนนสูงขึ้นกว่าปี	2561	ซึ่งสะท้อนความมุ่งมั่นที่

จะสร้างความพงึพอใจให้ลกูค้า	ดงันโยบายคณุภาพทีว่่า	�เราจะ

สร้างความพึงพอใจให้ลกูค้าด้วยสนิค้าและบรกิารท่ีมคีณุภาพสงู	

เทคโนโลยีที่น�าหน้า�	และ	น�าความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่ได้

รบัจากลกูค้าไปวิเคราะห์	เพ่ือพัฒนาและปรบัปรงุ	สนิค้าและการ

ให้บริการ	 เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเน่ือง

ต่อไป

Smart Business การค้นหาและเผยแพร่นวัตกรรมสู่สังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

	 จากพอร์ตโฟลิโอของนวัตกรรมยุทธศาสตร์น้ัน	หาญฯ	 ได้ด�าเนินกิจกรรมด้านนวัตกรรมในปี	 2562	 ไปตามแผนดังกล่าวโดยมีกิจกรรม

หลัก	2	ประการได้แก่

สินค้า
(คุณภาพ	ความหลากหลายของสินค้า)

พนักงานขาย
(ความรู้เกี่ยวกับสินค้า	การบริการ	การแก้ไขปัญหา)

บริการอื่น
(การจัดการ	การให้ข้อมูล	การติดต่อสื่อสารกับบริษัท)

ความพึงพอใจของลูกค้า

ความพึงพอใจเฉลี่ยรวม

ปี 2562

89.76

89.98

90.3

89.01

88.06

87.93

86.31

84.80

85.40

82.00

ปี 2561

87.43

ปี 2560

84.07

คัดสรรสินค้า
ที่มีคุณภาพสูง

ผ่านการรับรองตาม
มาตรฐานสากล

กระบวนการจัดซื้อจัดหา
มีความโปร่งใส	มีข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ที่ครบถ้วน
สามารถตรวจสอบราย
ละเอียดผลิตภัณฑ์

และมาตรฐานการรับรองได้	

มีการจัดเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน
พร้อมส่งมอบให้กับลูกค้า

ตามเวลาที่ก�าหนด

มีกระบวนการรับค�าร้องเรียน
จากลูกค้า	โดยฝ่ายบริหารระบบ
คุณภาพเป็นผู้รับค�าร้องเรียน	
เพื่อทบทวน	ตรวจสอบ	และ
แก้ไข	พร้อมทั้งหามาตรการ

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ�า้จาก
สาเหตุเดียวกัน	

ความพึงพอใจ
ของลูกค้า

มีการขายและการตลาด
ที่ไม่เอารัดเอาเปรียบ
ผู้บริโภคให้ข้อมูลสินค้า
อย่างครบถ้วน	เพียงพอต่อ

การตัดสินใจ

บริการหลังการขาย	ทีม
วิศวกรพร้อมติดต่อกับลูกค้า
อย่างต่อเนื่องหลังจาก	ส่ง

มอบสินค้าแล้ว

1 2

3

45

6



99บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จ�ากัด (มหาชน)

	 ผลจากโครงการที่ได้ร่วมทดสอบกับศูนย์ศัลยกรรมในโรงพยาบาลชั้นน�าของประเทศ	ได้ผลคะแนนประเมินเฉล่ีย	90.5%	อยู่ในเกณฑ์

ดีเย่ียม	 ซ่ึงหมายความว่าเป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัย	 วางแผนเตรียมการทั้งก่อนและหลังผ่าตัด	 โดยมีศูนย์ศัลยกรรมของโรงพยาบาลที่ร่วม

ทดสอบ	เช่น	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	ศิริราช	รามาธิบดี	และโรงพยาบาลอื่น	ๆ	ทั่วประเทศ	ซึ่งทาง	HARN	3DMed	ยังคงร่วมมือกับศูนย์ต่าง	ๆ	

ต่อไปในการพัฒนาใช้ประโยชน์จากการพิมพ์สามมิติเพื่อประโยชน์ของวงการแพทย์และการศึกษาของประเทศ	เช่น	การวิจัยพิมพ์กระดูก	หรือ

อวัยวะต่าง	ๆ

ประโยชน์

ลักษณะการน�าไปใช้งาน

วินิจฉัย วางแผนการ
รักษาก่อนผ่าตัด

และการสอน

วางแผนการรักษา
ก่อนการผ่าตัด

วางแผนการรักษา
ก่อนผ่าตัดและการ

สอน

ใช้ในการสอนวินิจฉัยและวางแผน
การรักษาก่อนการ

ผ่าตัด

วางแผนการรักษาก่อนการผ่าตัด

วินิจฉัย

การสอน

จ�านวนเคส

สัดส่วนการใช้งาน %

ความพึงพอใจ (เต็ม 5)

	 Y	 Y	 	 	 Y

	 	 Y	 Y	 	

	 	 	 Y	 Y	 Y

 9 6 5 9 6

 48 12 10 18 12

 4.43 4.44 4.64 4.5 4.62

 โครงการวจัิย 3DMed การสร้างแบบจ�าลองอวยัวะด้วยเทคโนโลยีการพมิพ์สามมิตขิัน้สงูเพือ่ช่วยวนิิจฉยัและ
 วางแผนการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ

	 บรษิัทฯ	ได้รบัทนุสนบัสนนุโครงการ	HARN	3DMed:	การสร้างแบบจ�าลองอวยัวะด้วยเทคโนโลยกีารพมิพ์สามมติขิัน้สงู	เพือ่วนิจิฉยัและ

วางแผนการรกัษาอย่างมปีระสทิธิภาพ	จากส�านกังานนวตักรรมแห่งชาต	ิ(องค์การมหาชน)	(NIA)	รหสัโครงการ	P13-EC-61-02-005	ระยะเวลา

การด�าเนินโครงการ	ตั้งแต่วันที	่15	พฤษภาคม	2561	ถึงวันที่	14	พฤศจิกายน	2562	โดยมีวัตถุประสงค์

	 1.	 เพื่อผลิตแบบจ�าลองอวัยวะด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติขั้นสูง	เพื่อวินิจฉัย	วางแผนการรักษา	และการศึกษาทางการแพทย์

	 2.	 เพ่ือร่วมทดสอบกับศนูย์ศลัยกรรมในโรงพยาบาลชัน้น�าของประเทศ	ด้านศลัยกรรมกะโหลก	ขากรรไกร	และใบหน้า	ศลัยกรรมทรวงอก	

หัวใจ	และกระดูก

	 3.	 เพื่อสร้างบริการพิมพ์สามมิติเชิงพาณิชย์คุณภาพสูง	เพื่อศูนย์การแพทย์ทั่วประเทศเข้าถึงได้ในราคาที่เหมาะสม

	 ท้ังน้ี	บริษัทฯ	 ได้ท�าการส่งมอบแบบจ�าลองอวัยวะให้กับโรงพยาบาลชั้นน�าของประเทศ	จ�านวน	50	ชิ้น	 เป็นที่เรียบร้อยตามระยะเวลา

ที่ก�าหนด	โดยแบ่งเป็นสัดส่วนในการวางแผนการรักษา	หรือร่วมกับการวินิจฉัย	หรือร่วมกันการสอน	จ�านวน	41	เคส	คิดเป็น	82%	และใช้ใน

การสอนอย่างเดยีว	จ�านวน	9	เคส	คดิเป็น	18%	และจากการเก็บสถิตพิบว่าแพทย์ได้น�าแบบจ�าลองไปใช้ประโยชน์ส่วนมากในการวางแผนการ

รักษาก่อนการผ่าตัด	คิดเป็น	48%	รองลงมาคือใช้ในการเรียนการสอน	คิดเป็น	18%	ดังนี้

วางแผนการรักษาก่อนผ่าตัด
และการสอน
12%

วางแผนการรักษา
ก่อนผ่าตัด

48%

วินิจฉัย 
และวางแผนการักษา

ก่อนผ่าตัด
12%

ใช้ในการสอน
18%

วินิจฉัย วางแผนการักษา
ก่อนผ่าตัด และการสอน 
10%
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• • ศัลยกรรมทรวงอก หัวใจ

• • ศัลยกรรมกระดูก

 รูปตัวอย่างแบบจ�าลองอวัยวะ

• • ศัลยกรรมกะโหลก ขากรรไกร และใบหน้า
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 การพัฒนาระบบ IOT เข้าประยุกต์ใช้ในกิจการ

	 ในปี	2562	บริษัทฯ	ได้เริ่มการทดลองติดตั้งระบบ	IOT	เข้ากับระบบเครื่องท�าความเย็น	เพื่อเฝ้าติดตามการท�างานของระบบห้องเย็นขึ้น

โดยใช้ชื่อว่า	�TeleChill�	โดยมีวัตถุประสงค์

	 1.	 เพื่อลดพลังงานไฟฟ้าในการท�าความเย็น

	 2.	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินค้า	เพื่อรักษาคุณภาพของอาหารให้สดยาวนาน

	 3.	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการซ่อมบ�ารุงรักษาระบบ		ลดหรือหลีกเลี่ยงภาวะฉุกเฉินจากระบบหยุดท�างาน

	 โดยข้ันแรกจะท�าเป็นการสร้าง	Mock	Up	กล่าวคอืเป็นระบบต้นแบบง่าย	ๆ 	เพ่ือทดสอบแนวความคดิด้วยความประหยัด	ซึง่หากทดสอบ

แล้วได้ผลเป็นที่น่าพอใจอาจจะร่วมกันพัฒนาเป็นโมเดลธุรกิจในขั้นต่อไป

	 บริษัทฯ	ได้คัดเลือกผู้สนใจในการพัฒนาระบบ	IOT	จ�านวน	1	รายจาก	2	ราย	เพื่อเข้าร่วมทดสอแบและเฝ้าติดตามการท�างานของระบบ

ห้องเย็น	ซึง่ผลท่ีได้เป็นทีน่่าพอใจ	คอื	ระบบ	IOT	รายงานข้อมลูภายในของระบบการท�าความเย็นได้อย่างมปีระสทิธิภาพ	รวมถงึข้อมลูทีส่�าคญั

ที่สุดคือ	 �การใช้พลังงาน�	บริษัทฯ	จึงได้ตัดสินใจติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานเข้าในตู้ทดลอง	ซึ่งพบว่าสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้

ถึง	25-35%	โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกนั้นมีประสบการณ์ในการติดตั้งระบบ	IOT	เข้ากับระบบพื้นฐานงานอาคาร	จะท�าการติดตามการท�างาน

ระบบพื้นฐานของงานอาคารจากส่วนกลาง	แจ้งเตือนความผิดปกติหรือความเสียหาย	เพื่อการแก้ไข/ซ่อมบ�ารุง	และเก็บข้อมูลการท�างานของ

ระบบไว้ส�าหรบัการตรวจสอบย้อนหลงัและสร้างเป็นรายงานได้		ในการพฒันาระบบ	IOT	ครัง้น้ีนอกจากจะเป็นการต่อยอดให้กับกลุม่ธุรกิจการ

ท�าความเย็นแล้ว	ยังรวมถึงกลุ่มธุรกิจความปลอดภัยและความสะดวกสบายในอาคารอีกด้วย



102 	 รายงานประจ�าปี	2562

	 HARN	ประกอบธุรกิจด้วยความความเคารพต่อชีวิตและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนทุกฝ่าย	ส่งเสริมให้ทุกส่วนงานของ	HARN	

ต้องปฏิบัติอยู่บนพ้ืนฐานของศักดิ์ศรีและให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตลอดจนปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาค	 ซ่ึงเป็นรากฐานของการบริหาร

และพัฒนาทรัพยากรบุคคล	โดยก�าหนดแนวทางปฏิบัติ	ดังนี้

	 1.	 ส่งเสริมและกระตุ้นให้มีการปฏิบัตติามหลักการสิทธมินษุยชนขัน้พื้นฐานและความเสมอภาค	โดยไม่ค�านงึถงึความแตกต่างในเรื่อง

สญัชาต	ิเชือ้ชาต	ิสผีวิ	เพศ	ภาษา	ศาสนา	ความเชือ่ทางการ	เมอืง	หรอืความเชือ่ในทางอืน่ใด	ชาตพัินธ์ุหรอืพ้ืนเพทางสงัคม	ทรพัย์สนิ	

ก�าเนิด	หรือสถานะ

	 2.	 สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน	โดยหมั่นตรวจสอบดูแลมิให้ธุรกิจของตนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิด

สิทธิมนุษยชน	เช่น	ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน	ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก	เป็นต้น

	 3.	 เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน	ซึ่งครอบคลุมถึงการมีอิสระในการให้ความ	เห็นโดยปราศจากการแทรกแซง	การ

ได้รับข้อมูลหรือความคิดเห็นผ่านสื่อต่าง	ๆ	รวมทั้งจัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเสรี

	 HARN	ให้ความส�าคญักับพนักงานซึง่เป็นทรพัยากรทีส่�าคญั	ทีม่ส่ีวนช่วยขบัเคลือ่นให้องค์กรเตบิโตอย่างย่ังยืน	HARN	จงึให้ความส�าคญั

ต่อการปฏบิตัต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม	และก�าหนดนโยบายท่ีจะดแูลพนกังานให้มคีณุภาพชวีติทีด่	ีมสีภาพการจ้างงานทียุ่ตธิรรม	มสีวัสดกิาร

ที่เหมาะสม	มีโอกาสที่จะพัฒนาความก้าวหน้า	รวมทั้งมีสภาพการท�างานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย	ตามที่ได้ก�าหนดเป็นพันธกิจไว้ว่า		�เรา

เชื่อมั่นในคุณค่า	และศักยภาพของพนักงาน	และมุ่งมั่นที่จะสร้างบรรยากาศการท�างานที่มีความสุข	กระตือรือร้น	มีความคิดริเริ่ม	และมีการ

พัฒนาอย่างต่อเนือ่ง	ให้แก่ทมีงานทีม่คีวามสามารถรอบรู	้บนหลกัการของความถูกต้อง	เทีย่งธรรม	ความคดิบวก	และความรบัผดิชอบอย่างมอื

อาชีพ�	ในปี	2562	บริษัทฯ	ไม่มีการฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน	การจ้างงานผู้บริโภค	การแข่งขันทางการค้า	สิ่งแวดล้อม	โดยมีแนวทางปฏิบัติ

ดังนี้

	 1)		 ปฏิบัติตามกฎหมาย	และข้อบังคับต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

	 2)		 จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ดี	และปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน

	 3)		 ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ	ให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน	และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

	 4)		 ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน

	 5)		 การพิจารณาการแต่งตัง้และการโยกย้าย	รวมทัง้การให้รางวัล	และการลงโทษ	กระท�าด้วยความเป็นธรรม	โดยค�านึงถึงความรู	้ความ

สามารถ	และความเหมาะสมของพนักงานเป็นเกณฑ์

	 6)		 ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน	โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม�่าเสมอ

	 7)		 หลีกเลี่ยงการกระท�าใด	 ๆ	ที่ไม่เป็นธรรม	ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน	 หรือคุกคาม	และสร้าง

ความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน

	 8)	 พนักงานมีสิทธิในการร้องเรียนกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการที่ก�าหนด

	 9)		 รับฟังข้อคิดเห็น	และข้อเสนอแนะ	จากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค

 ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน 

	 HARN	ได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการขึ้นเพื่อดูแลและรับผิดชอบพนักงานทุกระดับทุกคนในองค์กร	เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วน

ร่วมในการก�าหนดนโยบายอย่างเต็มท่ี		เน่ืองจากพนกังานมส่ีวนส�าคญัในการขับเคลือ่นธุรกิจให้มคีวามเตบิโตและมัน่คงจากอดตีจนถึงปัจจบุนั		

นอกจากเงินเดือนที่พนักงานได้รับแล้ว	HARN	ยังได้จัดให้มีสวัสดิการและผลประโยชน์อื่นในรูปแบบต่าง	ๆ 	อย่างเป็นธรรมและเหมาะสมให้แก่

พนักงานอีกด้วย	โดยสวัสดิการต่าง	ๆ	ที่	HARN	จัดให้นั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานที่สามารถแข่งขันได้กับบริษัทเอกชนชั้นน�าในอุตสาหกรรมประเภท

เดยีวกัน	และ	HARN	อยูใ่นสถานภาพท่ีสามารถจะจ่ายได้	(รายละเอียดแสดงอยู่ใน	13.โครงสร้างการจดัการ	ข้อ	7.2	ค่าตอบแทนพนกังาน	หน้า	

64	และ	14.	การก�ากับดูแลกิจการ	หมวด	4	สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร	หน้า	77-78)

Smart People การเคารพสิทธิมนุษยชน

Smart People การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
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 ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

	 HARN	มีความห่วงใยในความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน	และมุ่งมั่นด�าเนินการให้มีมาตรฐานตาม	พรบ.	ความ

ปลอดภยั	อาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท�างาน	พ.ศ.	2554	โดยได้จดัตัง้เป็นคณะกรรมการความปลอดภัย	ซึง่มกีารประชมุเป็นประจ�า

ทุกเดือน	 เพื่อรายงานผลการด�าเนินงานด้านอาชีวอนามัย	ความปลอดภัย	 และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	 รวมถึงติดตามแก้ไขสภาพการ

ท�างานที่ไม่ปลอดภัย	และทบทวน	�คู่มือความปลอดภัย�		รวมถึงระเบียบการปฏิบัติงาน	วิธีปฏิบัติงาน	ให้เป็นปัจจุบัน	เพื่อเป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย

ตารางแสดงการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย ปี 2562

จ�านวนการเกิดอุบัติเหตุ จ�าแนกตามลักษณะการประสบอันตรายและความร้ายแรง 

ระหว่างเดือน มกราคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2562

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

1.	ความปลอดภัยในการท�างานเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน	ผู้บังคับบัญชา

ทุกระดับต้องเป็นแบบอย่างท่ีดี	 สนับสนุน	ส่งเสริม	 และก�ากับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฎ

ระเบียบด้านความปลอดภัย	 อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างานท่ีก�าหนดขึ้นอย่าง

เคร่งครัด	

2.	ส่งเสริมและเสริมสร้างให้พนักงานทุกระดับมีความรู้	 ความเข้าใจ	 และจิตส�านึกด้านความ

ปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่ดี

3.	พัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 สภาพแวดล้อมในการท�างาน	 และสิ่ง

แวดล้อมให้สอดคล้องกับกฎหมาย	มาตรฐานสากล	และข้อก�าหนดอื่น	ๆ 	ที่บริษัทน�ามาประยุกต์

ใช้	รวมถึงจะปฏิบัติตามข้อก�าหนดของลูกค้าด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

4.	�ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท�างาน	 

การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า	 จัดให้มีวิธีการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย	ตลอดจนแนะน�าวิธีการ

ป้องกัน�

5.	ทบทวนและประเมินระบบการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยเป็นระยะ	ๆ	เพื่อน�ามาวางแผนใน

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

6.	รับข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง	ๆ 	ของพนักงานผ่านคณะกรรมการความปลอดภัย	และเจ้าหน้าที่

ความปลอดภัยในการท�างาน	 โดยจะน�าไปพิจารณา	ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องต่าง	ๆ	

ตามความเหมาะสม	เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่พนักงานมากที่สุด

1.1	 ประกาศใช	้นโยบายความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมใน

การท�างาน	 (S-QMO-018)	 และคู่มือความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และ

สภาพแวดล้อมในการท�างาน	 (S-QMO-021)	 เพื่อให้พนักงานทุกคนได้

ศึกษา	และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	

2.1	 อบรม	�ความปลอดภัยทั่วไปส�าหรับพนักงานใหม่�	ทุกคน

3.1	 �การตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการท�างาน 

(แสงสว่าง	ความร้อน	สารเคมี,	ฝุ่นละออง)�

3.2	 การตรวจสอบความปลอดภัย

3.3	 ตรวจสอบความปลอดภัยของปั้นจั่นประจ�าปี

3.4	 ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย

4.1	 ประชาสมัพันธ์ข่าวสารด้านความปลอดภยัผ่านช่องทาง	อาท	ิอเีมล์,	Digital	

Signet

 

5.1	 ซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีสารเคมีหกรั่วไหล

5.2	 การอบรมดับเพลิงเบื้องต้น

5.3	 การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ	อาคารส�านักงาน	พร้อมส่งเอกสาร

ราชการ

5.4	 การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ	คลังสินค้า

6.1	 การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ

6.2	 ตรวจติดตามการปรับปรุง	แก้ไขสภาพพื้นที่การท�างานที่ไม่ปลอดภัย

แผนงานและกิจกรรม ผลด�าเนินการ

�ทบทวนเอกสาร	1	ครั้ง 

และติดตามทุกเดือน�

จัดอบอรม	12	ครั้ง	รวม	69	คน

1	ครั้ง

ทุกเดือน	รวม	12	ครั้ง

1	ครั้ง

ทุกเดือน	รวม	12	ครั้ง

ทุกเดือน	รวม	12	ครั้ง

1	ครั้ง

1	ครั้ง

1	ครั้ง

1	ครั้ง

ทุกเดือน	รวม	12	ครั้ง

ทุกเดือน	รวม	12	ครั้ง

จ�านวนครั้งที่ประสบอันตราย
ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ

เสียชีวิต หยุดงานเกิน 
3 วัน

ไม่หยุดงาน รวมทุลพลภาพ หยุดงานแต่
ไม่เกิน 3 วัน

ทรัพย์สินเสีย
หาย

วัตถุหรือสิ่งของพังทลาย	/	หล่นทับ

สัมผัสถูกสารเคมี

อุบัติเหตุจากยานพาหนะ

 - - - - 1 - 1

 - - - 1 - - 1

 - - - - - 15 15

 •	 มีการจัดอบรมและฝึกซ้อมพื้นฐานการดับเพลิงเบื้องต้น	ตลอดจนมีการวางแผน	ก�าหนดผู้รับผิดชอบหน้าที่อย่างชัดเจน	เพื่อให้การ

ปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพในวันพุธที่	27	พฤศจิกายน	2562



104 	 รายงานประจ�าปี	2562

 •	 จดัให้มกีารตรวจสขุภาพประจ�าปี	ในวนัพุธท่ี	6	กมุภาพันธ์	2562	โดยมพีนกังานท่ีอยู่ในเกณฑ์ต้องรบัการตรวจสขุภาพทัง้หมดจ�านวน	

237	คน	เข้ารับการตรวจจริง	228	คน	คิดเป็น	96.20%

	 	 ผลการด�าเนินการอบรมและฝึกซ้อมดบัเพลงิและอพยพหนีไฟ	อยูใ่นเกณฑ์ด	ีประเมนิโดยผูท้ีไ่ด้รบัใบอนญุาตจากกรมสวัสดกิารและ

คุ้มครองแรงงาน

 ด้านพัฒนาบุคลากร

	 นโยบายในการพัฒนาบคุลากร	มกีารพัฒนาบคุลากรทุกระดบัอย่างสม�า่เสมอ	เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการปฏิบติังานให้สงูข้ึน	และเตรยีม

ความพร้อมรองรับกับการแข่งขันทางธุรกิจ	 โดยส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสในการเรียนรู้	 การฝึกอบรมเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ	

ทักษะ	และประสบการณ์ให้สอดคล้องกับทิศทางการเติบโตขององค์กร	โดยการจัดให้มีการอบรมประจ�าปีทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ	รวม

ถึงเดินทางไปอบรม	และดูงานในต่างประเทศ	 เพ่ือเสริมทักษะงานตามความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับ	นอกจากน้ี	HARN	ยังได้ให้

ความส�าคัญกับการติดตาม	วัดผลในการน�าความรู้ที่ได้รับนั้นมาประยุกต์ใช้ในการท�างาน	ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีให้กับทีมงาน

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

	 HARN	ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาบุคลากร	ซึ่งถือเป็นปัจจัยส�าคัญของการด�าเนินงานให้ประสบความส�าเร็จ	บริษัทฯ	จึงมีนโยบายใน

การเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากร	โดยน�าเป้าหมาย	กลยุทธ์	ที่สอดคล้องกับทิศทางการขยายตัวของบริษัท	รวมถึงค่านิยมองค์กรมาเป็นกรอบ

ในการฝึกอบรมและพัฒนา

	 ในปี	2562	HARN	ได้ปฏิบตัติามแผนงานพัฒนาทรพัยากรบคุคลท่ีได้วางไว้อย่างครบถ้วนครอบคลมุในทกุระดบั	นอกจากการเพ่ิมความ

รู้และทักษะที่จ�าเป็นในการปฏิบัติงานแล้ว	ยังส่งเสริมให้มีกิจกรรมต่าง	ๆ	 เพื่อเสริมสร้างสุขภาพกาย	สุขภาพใจ	และความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน	

อันจะน�าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจในการท�างานได้อย่างมีความสุข

 การฝึกอบรมและพัฒนา

	 HARN	มุ่งมั่นท่ีจะเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาบุคลากรตั้งแต่วันที่พนักงานได้เข้ามาท�างานท่ีบริษัท	 โดยจัดให้มีการฝึกอบรมใน

ด้านความรู้ความสามารถ	 และทักษะในหลักสูตรพ้ืนฐานท่ีจ�าเป็นเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้	 พร้อมท้ังเสริมสร้างทัศนคติที่ดี	 ด้วยหลักสูตร

ทางด้านความฉลาดทางอารมณ์	 (EQ)	 เพื่อเสริมสร้างความส�าเร็จในการพัฒนางาน	และสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง	ส่ง

ผลสัมฤทธิ์ต่อชีวิตการท�างานและชีวิตประจ�าวัน

TS VO ii EP
ความรับผิดชอบ
อย่างมืออาชีพ

การพัฒนา
อย่างยั่งยืน

ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์

มีความรัก 
ผูกพัน และเป็น
เจ้าขององค์กร

ความร่วมมือ
ท�างานเป็นทีม

ความซื่อสัตย์
และยึดมั่น

ในความถูกต้อง
และเป็นธรรม

การสร้าง
คุณค่า

การมุ่งมั่นสู่
ความเป็นเลิศ
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สรุปการพัฒนาบุคลากร 2561หน่วย 25602562

	252

	3,713

	14.73

	1,240,609

	933,117

68.00%

	254

	2,762

	10.87

	1,015,707

	2,400,000

	74.47%

244

4,131

16.93

1,227,800

3,560,000

81.00%

จ�านวนพนักงานทั้งหมด	 คน

จ�านวนชั่วโมงการฝึกอบรม	 ชั่วโมง	

จ�านวนชั่วโมงฝึกอบรมโดยเฉลี่ยของพนักงาน	 ชั่วโมง

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมภายใน	 บาท	

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมต่างประเทศ	 บาท	

คะแนนความผูกพันพนักงาน	 %	ความผูกพัน

สรุปการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ประจ�าปี 2562

	 HARN	ให้ความส�าคญัด้านการขายและบรกิาร	ซ่ึงเป็นหวัใจส�าคญัของธุรกิจ	โดยการฝึกอบรมพัฒนาพนักงานขายและบรกิารเพ่ือพัฒนา

ความรู	้ทักษะ	ทัศนคต	ิและแรงจูงใจที่ดีในงานขายและบริการ	เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ด	ีมีจิตใจรักงานบริการ	ซึ่งช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่น

ในการน�าเสนอสินค้าและบริการของบริษัทฯ	 ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า	 สามารถเป็นที่ปรึกษาให้ค�าแนะน�าและแก้ไขปัญหาได้อย่าง

มืออาชีพ	สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า	เพื่อให้การบริหารงานส�าเร็จตามวิสัยทัศน์บริษัทฯ	ที่ว่า	�เราจะเป็นผู้น�าการให้บริการโซลูชั่นที่

ยั่งยืน...�	รวมทั้ง	ยังได้ส่งเสริมให้พนักงานได้ไปศึกษาดูงาน	และเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับสินค้า	ระบบการท�างาน	และเทคโนโลยีใหม	่ๆ	ที่

เกี่ยวข้องในต่างประเทศ	เพื่อน�าความรู้	และประสบการณ์	มาถ่ายทอดเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการให้มีความก้าวหน้าต่อไป

	 การจัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาในด้านต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน	ได้แก่	หลักสูตร	Kaizen	การปรับปรุง

และลดต้นทุนเพ่ือเพ่ิมผลติภาพ	หลกัสตูรการสือ่สารเพ่ือการประสานงานอย่างมปีระสทิธิภาพ	หลกัสตูร	การพัฒนาหัวหน้าสูภ่าวะผูน้�ามอือาชพี	

และหลักสูตรเทคนิคการบริหารเวลาและการจัดล�าดับความส�าคัญ	

	 นอกจากนีแ้ลว้	ยงัไดส้ง่เสริมการเรียนรูข้องพนกังานผ่านคอร์สออนไลน์	ซึ่งสามารถเรียนไดท้กุที่ทกุเวลา	โดยผ่านอุปกรณ์ทีร่องรับ	ไดแ้ก่	

สมาร์ทโฟน	แท๊บเล๊ต	หรอืโน้ตบุก๊	รวมทัง้จดัให้มกีารเรยีนรูแ้ละทดสอบความรูค้วามเข้าใจในเรือ่งการต่อต้านทจุรติคอร์รปัชัน่ภายในองค์กร	เพือ่

ให้ผู้บริหารและพนักงานได้มีความรู้ความเข้าใจ	และมีแนวปฏิบัติที่ดี	ตระหนักถึงความส�าคัญและรู้จักบทบาทหน้าที่ของตน	และมีส่วนร่วมใน

การป้องกันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นภายในองค์กร

ประเภทหลักสูตร 2561หน่วยค�าอธิบาย 25602562

		หลักสูตรพื้นฐาน

		หลักสูตรเตรียม

		ความพร้อมขีด

		ความสามารถหลัก

		หลักสูตรเพิ่ม

		ประสิทธิภาพการท�างาน

		หลักสูตรพัฒนาศักยภาพ

		ด้านการบริหาร

%	พนักงานที่

ได้รับการอบรม

%	พนักงานที่

ได้รับการอบรม

%	พนักงานที่

ได้รับการอบรม

%	พนักงานที่

ได้รับการอบรม

ชั่วโมง

อบรมเฉลี่ย

ชั่วโมง

อบรมเฉลี่ย

ชั่วโมง

อบรมเฉลี่ย

ชั่วโมง

อบรมเฉลี่ย

	 17%	 45%	 100%

	 50%	 57%	 44%

	 54%	 97%	 49%

	 16%	 12%	 8%

	 6.00	 2.40	 3.70

	 9.31	 5.20	 4.80

	 7.26	 10.80	 7.90

	 6.75	 47.60	 82.10

เน้นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจ	นโยบาย	

ค่านิยม	วัฒนธรรมการท�างาน	ความรู้ที่

พนักงานทุกคนจ�าเป็นต้องทราบ	และได้รับ

การทบทวนตามระยะเวลา

ความรู้ที่พนักงานจ�าเป็นต้องมีเพื่อปฏิบัติ

งานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ตาม

เป้าหมาย	สร้างความเข้าใจและตระหนัก

ในผลดีและผลเสียของงานที่รับมอบหมาย

ความรู้ที่เพิ่มศักยภาพการท�างาน	ท�าให้

เข้าใจปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตนเองหรือ

งาน	และสามารถแก้ไข	หรือปรับตัวได้กับ

สภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป	เพิ่มศักยภาพการ

บริหารจัดการ

การบริหาร	การเรียนรู้	การพัฒนา

นวัตกรรม	และเทคโนโลยีใหม่	ๆ

เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
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 กิจกรรมพนักงานประจ�าปี 2562

	 บริษัทฯ	มีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง	ๆ	เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีภายในบริษัท	ซึ่งช่วยสร้างสุขภาพกายและ

ใจ	ส่งเสริมขวัญก�าลังใจดีในการปฏิบัติงาน	อันจะน�าไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

 การเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล TEMCA CHAMPIONS CUP 2019

 กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน�้าขอพรผู้บริหารเนื่องในวันปีใหม่ไทย

 กิจกรรมท�าบุญบริษัทประจ�าปี
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 กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ

 กิจกรรมท่องเที่ยวประจ�าปี

 กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่

	 ทั้งนี้บริษัทฯ	 ยังได้ส่งเสริมสุขภาพการเงินของพนักงาน	ด้วย

การจัดสัมมนาเพ่ือให้ความรู้ในหัวข้อ	 �วางแผนการเงินรอบด้าน 

สร้างความม่ังค่ังและม่ันคง�	 โดยมีผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดความรู้

ความเข้าใจในทางด้านการเงินทีถู่กต้อง	และแนวทางวางแผนการเงนิ	

มีกลยุทธ์ในการออมเงิน	 และเตรียมความพร้อมส�าหรับการเกษียณ

อายุต่อไป
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 การสื่อสารกับพนักงาน

	 บริษัทฯ	ให้ความส�าคัญกับการสื่อสารภายในองค์กร	เพื่อให้พนักงานได้รับทราบนโยบาย	แนวทางการปฏิบัติงาน	รวมทั้งข้อมูลต่าง	ๆ	ที่

เกี่ยวข้องกับการท�างาน	และเข้าใจในเป้าหมายทิศทางเดียวกัน	โดยบริษัทฯ	ได้จัดช่องทางการสื่อสารกับพนักงานตามความส�าคัญของเรื่องที่

จะสื่อสาร	ดังนี้

 • การประชุมใหญ่พนักงานประจ�าปี	เมื่อวันที่	2	มีนาคม	2562	เพื่อเป็นโอกาสให้ผู้บริหารระดับสูงได้ถ่ายทอดวิสัยทัศน	์พันธกิจ	และ

กลยุทธ์ขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาวให้แก่พนักงานทุกระดับ

 •	 การสื่อสารโดยตรงจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารถึงพนักงานทุกคนผ่าน	Application	LINE	Official	�HARN�	เดือนละ	1	ครั้ง	เพื่อ

สร้างความเข้าใจในทิศทางธุรกิจ	การเปลี่ยนแปลง	การสร้างแรงบันดาลใจ	รวมถึงตอกย�้าค่านิยม	วิสัยทัศน์	และนวัตกรรม

 •	 การประเมินผล	ความผูกพัน	ความสุข	และความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อการท�างาน	เพราะบริษัทฯ	เชื่อว่าการสร้างความมั่นคง

ในอาชีพของพนกังาน	และการดแูลชวิีตในการท�างานทีด่	ีมสีขุภาพด	ีมคีวามสขุ	เป็นส่วนหน่ึงในการสร้างประสทิธิภาพในการท�างาน		

ในปี	2562	มีพนักงานตอบแบบประเมินผล	จ�านวน	159	คนจากพนักงานทั้งหมด	254	คน	คิดเป็น	63.00%	และมีผลการประเมิน

ประจ�าป	ี2562	เท่ากับ	74.47%

 •	 LINE	Official	Account	เป็นช่องทางการส่ือสารทีเ่ชือ่มต่อกับพนักงานได้อย่างรวดเรว็	นอก

เหนือจากการสื่อสารผ่านอีเมล์	ระบบเครือข่ายภายในองค์กร	(Intranet)	และเว็ปไซต์ของ	

บริษัทฯ
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 HARN ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในทุกกระบวนการของการท�างาน

	 บริษัทฯ	 ค�านึงถึงความส�าคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทาน	 ตั้งแต่การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ไม่ท�าลาย

ทรพัยากรธรรมชาตแิละเป็นมติรสิง่แวดล้อม	การปฏบิตัอิย่างเคร่งครดัตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย	และกฎระเบยีบทีอ่อกโดยหน่วยงานก�ากับ

ดแูล		การลดเศษวัสดใุนขบวนการท�างาน		การรกัษาสิง่แวดล้อมและการประหยัดพลงังานในสถานท่ีท�างาน	โดยก�าหนดมาตรการในการใช้เครือ่ง

ปรับอากาศ	ไฟแสงสว่าง	เครื่องคอมพิวเตอร์โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของการใช้งาน	เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย	และสร้างจิตส�านึกใน

การประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืน	เพื่อประโยชน์ส่วนรวม	และสนองนโยบายการประหยัดพลังงานของรัฐบาล	

	 บริษัทฯ	ได้ปรับปรุง	คู่มือการอบรม	ซึ่งใช้อบรมพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัย/สภาพแวดล้อมในการท�างาน	และสิ่งแวดล้อม	โดยจัด

อบรมให้กับพนักงานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ	์2562	เป็นต้นไป	ผลการทดสอบหลังการอบรมเฉลี่ยร้อยละ	74.29		และรณรงค์ให้พนักงานทุกคน

ตระหนักถึงการก�าจัดขยะอย่างถูกวิธี	ผ่านช่องทางการสื่อสารภายใน	อาทิ	อีเมล์,	Application	LINE	Official	�HARN�,	Digital	signage

Smart Environment การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

Re-Use

Re-Cycle

ใช้กระดาษ	ที่ใช้แล้วหน้าเดียว	น�ากลับมาใช้ใหม่

จัดให้มีถังขยะแยกประเภท	คือ	ขยะทั่วไป	กระดาษที่ใช้งาน	ขวด	/	พลาสติก	และเพิ่มมูลค่าจากการจ�าหน่ายขยะประเภทกระดาษ	
ขวด	พลาสติก

	 บริษัทฯ	ให้ความส�าคัญของการลดการใช้กระดาษจากกระบวนการท�างาน	จึงก�าหนดมาตรการและวิธีปฏิบัติ	ดังนี้	

Re-Duce 1.	 ใช้ระบบการส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทาง	Gmail	/	Outlook
2.	 การจัดเก็บเอกสารเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส	์ผ่าน	Data	Center,	Shared	Drive
3.	 การประชุมโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส	์E-meeting
4.	 เปลี่ยนแบบสอบถามจากกระดาษเป็นออนไลน์โดยใช	้Google	Form
5.	 ลดการแจกสารการอบรม	โดยใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทดแทน
6.	 โครงการ	หนึ่งคุณภาพ	ลดการใช้กระดาษ	โดยการปรับวิธีการท�างานใหม่	หรือพัฒนาใช้ระบบดิจิทัล
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 การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

	 บริษัทฯ	 เข้าใจถึงบทบาทหน้าท่ีของการเป็นสมาชิกที่ดีต่อสังคม	 โดยได้สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อม	

และส่งเสริมให้พนักงานบริษัทฯ	ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม	เพื่อเป็นการตอบแทนสังคมเมื่อมีโอกาสในงบประมาณที่เหมาะสม	

 1) กิจกรรมสมทบทุนเพื่อเด็กด้อยโอกาสมูลนิธิบ้านนกขมิ้น

 2) กิจกรรม �ปันปัญญา� สมทบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุนมูลนิธิยุวพัฒน์

 3) โครงการ �คนละกล่อง� เพื่อน�าไปรีไซเคิลเป็นแผ่นหลังคามอบให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

Smart Environment กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR after process)



112 	 รายงานประจ�าปี	2562

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง16

	 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานความเหมาะสม	และความมีประสิทธิผลของการควบคุม

ภายในทีฝ่่ายบรหิารจดัให้มขีึน้	เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าบรษิทัฯ	มีระบบการควบคมุภายในและการตดิตามดแูลการด�าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย	

วตัถุประสงค์	กฎหมายและข้อก�าหนดทีส่อดคล้องกับแนวทางของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	(ตลท.)	และส�านกังานคณะกรรมการก�ากบั

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	(ก.ล.ต.)	และระบบการควบคมุภายในตามมาตรฐานสากลของ	The	Committee	of	Sponsoring	Organizations	

of	Treadway	Commission	(COSO)	คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ	

และรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท	อย่างน้อยปีละ	 1	ครั้ง	 โดยมีการเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	 (แบบ	56-1)	 และ

รายงานประจ�าปีของบริษัทฯ	(แบบ	56-2)

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายใน	และการบริหารความเส่ียงอย่างต่อเน่ือง	 รวมถึงการพิจารณาผลการ

ตรวจสอบภายใน	 และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ	 ที่เพียงพอเหมาะสม	 และรายงาน

ผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจ�ารายไตรมาส
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รายการระหว่างกัน17

1  ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

	 ในปี	2562	บริษัทฯ	มีการท�ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่เก่ียวข้องกันหลายรายการ	ซึ่งการท�ารายการดังกล่าวมีความจ�าเป็นและ

สมเหตสุมผล	เนือ่งจากเป็นการด�าเนนิธุรกิจตามปกต	ิสนบัสนนุธุรกิจปกตขิองบรษิทัฯ	โดยมกีารก�าหนดราคาของท�ารายการต่าง	ๆ 	ทีเ่ป็นราคา

ตลาดหรอืราคายตุธิรรมเทยีบเคยีงได้กับการท�ารายการกับบคุคลภายนอกอืน่	และส�าหรบัรายการลกูหนีผ้ลประโยชน์พนักงานได้อ้างองิกับการ

ประเมนิมลูค่าผลประโยชน์พนกังานของนักคณิตศาสตร์ประกันภยั	(Actuary)	ซึง่การท�ารายการระหว่างกันต่าง	ๆ 	ท่ีผ่านมาล้วนมคีวามสมเหตุ

สมผลและมีราคาที่ยุติธรรม	

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นแล้ว	 มีความเห็นว่ามีความจ�าเป็นและสมเหตุสมผล	ตลอดจน

เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

2  มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน

	 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	 3/2557	 เมื่อวันที่	 15	พฤษภาคม	2557	 ได้มีมติก�าหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการ

ระหว่างกันของบริษัท	กับ	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน	์มีส่วนได้เสีย	หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต	อาทิ	

ผู้ถือหุ้นใหญ่	กรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้มีอ�านาจควบคุม	บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน	หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง	เป็นต้น	โดยบริษัทฯ	จะปฏิบัติตามกฎหมายว่า

ด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	ข้อบงัคบัประกาศค�าส่ังหรอืข้อก�าหนดของส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	

คณะกรรมการก�ากบัตลาดทุน	และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวข้องในเรือ่งดงักล่าว	รวมถึงการปฏบิตัติามข้อก�าหนดทีเ่ก่ียวกับการ

เปิดเผยข้อมูลการท�ารายการเกีย่วโยงกนัของบริษัทฯ	ตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ที่ก�าหนดโดยสภาวชิาชีพ

บัญช	ีในพระบรมราชูปถัมภ์	ทั้งนี้	ผู้ที่อาจมีความขัดแย้ง	ทางผลประโยชน์	หรือมีส่วนได้เสียในการท�ารายการ	จะไม่สามารถมีส่วนร่วมหรือไม่มี

สิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการดังกล่าวได้

	 ในกรณีท่ีกฎหมายก�าหนดให้ต้องได้รับอนุมัติการเข้าท�ารายการระหว่างกันจากคณะกรรมการบริษัท	หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		

บริษัทฯ	จะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพ่ือพิจารณา	และให้ความเห็นเก่ียวกับความจ�าเป็นในการท�ารายการและความ

สมเหตุสมผลของรายการนั้น	ๆ	

	 ท้ังน้ี	 การท�ารายการระหว่างกันที่เป็นรายการทางการค้าท่ีมีเงื่อนไขการค้าท่ัวไป	และการท�ารายการทางการค้าท่ีไม่เป็นเง่ือนไขการค้า

ทั่วไป	หรือธุรกรรมอื่น	ๆ	ให้มีหลักการดังนี้

 การท�ารายการทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป 

	 การท�ารายการท่ีเป็นรายการทางการค้าท่ีมเีงือ่นไขการค้าทัว่ไปท่ีเกิดขึน้ระหว่างบรษิทัฯ	กับ	บคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์	

มีส่วนได้เสยี	หรืออาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต	บรษิทัฯได้ก�าหนดกรอบการท�ารายการดงักล่าว		ซึง่ได้ถูกพิจารณาและให้ความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบผ่านการพิจารณาอนุมัติเป็นหลักการจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว	 โดยเมื่อมีการท�าธุรกรรมดังกล่าว

ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ	สามารถอนุมัติการท�าธุรกรรมได้		โดยท�าธุรกรรมในรายการดังกล่าวจะต้องมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่

วิญญูชนพึงกระท�ากับคูส่ญัญาท่ัวไปในสถานการณ์เดยีวกัน	ด้วยอ�านาจต่อรองทางการค้าทีป่ราศจากอทิธิพลในการท่ีตนมสีถานะเป็นกรรมการ	

ผู้บริหาร	หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง	(Arm�s	Length	Basis)	และจะต้องเป็นรายการทางการค้าที่บริษัทฯ	กระท�าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ	หรือ

เป็นรายการทางการค้าซึ่งบริษัทที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันกับบริษัทฯ	มักกระท�าเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทตน	ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขที่เป็น

ธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์	ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขทางการค้า	ดังต่อไปนี้
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	 1.	 ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ	ได้รับหรือให้กับบุคคลทั่วไป	

	 2.	 ราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันให้กับบุคคลทั่วไป

	 3.	 ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ	สามารถแสดงได้ว่าผู้ประกอบธุรกิจในลักษณะท�านองเดียวกับบริษัทฯ	ให้กับบุคคลทั่วไป	

	 ทั้งน้ี	เมื่อมีการท�าธุรกรรมท่ีมีข้อตกลงทางการค้าที่เป็น	Arm�s	Length	Basis	ใด	ๆ	ดังกล่าวข้างต้น	ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ	จะเป็น

ผู้พิจารณาตัดสินใจ	ซึ่งภายหลังจากที่ฝ่ายจัดการพิจารณาอนุมัติแล้ว	 จะจัดท�ารายงานสรุปการท�าธุรกรรมรายการระหว่างกันดังกล่าว	 เพื่อ

รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือรับทราบรายการ	 ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัทพบว่า	มีการด�าเนินการท่ีไม่

เป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนดไว้	คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันด�าเนินการเพื่อหาทางแก้ไขต่อไป

 การท�ารายการทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไป หรือการท�าธุรกรรมอื่น ๆ

	 การท�ารายการทางการค้าทีไ่ม่เป็นเงือ่นไขการค้าท่ัวไป		หรอืการท�าธุรกรรมอืน่	ๆ 	ทีเ่กิดขึน้ระหว่างบรษิทัฯ	กบั	บุคคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์	มีส่วนได้เสีย	หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต	บริษัทฯ	จะต้องเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ	พิจารณา

และให้ความเห็นเก่ียวกับความจ�าเป็นและความเหมาะสมในการเข้าท�ารายการ	ตลอดจนความเหมาะสมด้านราคาและเง่ือนไขในการเข้าท�า

รายการนั้น	ๆ	และมีการเปรียบเทียบกับราคาที่ท�ากับบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด	ก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท	และ/หรือที่ประชุม

ผู้ถือหุ้น	 (แล้วแต่กรณี)	 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป	 ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ	 ไม่มีความช�านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่

อาจเกิดขึ้น	บริษัทฯ	จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ	หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	 เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว	 เพื่อน�าไปใช้

ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริษัท	และ/หรือ	ที่ประชุมผู้ถือหุ้น	(แล้วแต่กรณี)	ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์	หรือมีส่วนได้เสียในการท�ารายการ	จะไม่สามารถมีส่วนร่วมหรือไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน

ดังกล่าว	

	 ท้ังน้ี	บริษัทฯ	จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	แบบ

แสดงรายการข้อมูลประจ�าปีของบริษัท	(แบบ	56-1)	และรายงานประจ�าปี

 

3  นโยบายหรือแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

	 บริษัทฯ	คาดว่ารายการระหว่างกันที่เกิดจากการประกอบธุรกิจปกติและสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ	เช่น	การเช่าพื้นที่อาคารเพื่อใช้

เป็นที่ตั้งส�านักงาน	และการเช่าอาคารคลังสินค้า	รวมถึงสิทธิเรียกร้องในภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจะยังคงมีอยู่ต่อไป	ส�าหรับรายการ

ระหว่างกันท่ียังคงมีต่อไป	หรืออาจเกิดขึ้นใหม่ในอนาคตจะมีการก�าหนดนโยบายการคิดราคาระหว่างกันอย่างชัดเจน	 ตามราคาและเงื่อนไข

ตลาดที่เหมาะสม	เป็นธรรม	และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์	รวมทั้งค�านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยเป็นส�าคัญ	โดย

คณะกรรมการตรวจสอบ	จะสอบทานและให้ความเหน็ต่อรายการระหว่างกันทีเ่ป็นรายการธุรกิจปกตหิรอืสนบัสนนุธุรกิจปกตเิป็นรายไตรมาส

	 ท้ังนี้	 รายการระหว่างกันที่อาจเกิดข้ึนในอนาคตน้ัน	 คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย	์และข้อบังคับ	ประกาศ	ค�าสั่ง	หรือข้อก�าหนดคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	รวมถึงการ

ปฏิบัติตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน	ที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญช	ีในพระบรมราชูปถัมภ์
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ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A)18

1  ภาพรวมของการด�าเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�าคัญ

	 จากผลกระทบการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกที่มีการชะลอตัวอย่างมาก	ปัจจัยมาจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน	และจาก

รายงานอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	(GDP)	ของปี	2562	ที่มีการเติบโตเท่ากับ	2.4%1)	ลดลงจากป	ี2561	เท่ากับ	4.1%	

ท�าให้ภาคธุรกิจมีการแข่งขันกันสูง	 อีกทั้งต้องมีการปรับตัวเพ่ือเพ่ิมการแข่งขันและความย่ังยืน	 บริษัทจึงมุ่งเน้นการรักษาลูกค้าเป้าหมายเดิม	

การหาลูกค้าใหม่	การน�าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาด	และหาประโยชน์อื่นเพ่ิมจากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท	ท�าให้รายได้รวมของปี	

2562	จ�านวน	1,393.97	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากป	ี2561	คิดเป็น	2.80%	และในป	ี2563	บริษัทมีแผนการรวมศูนย์คลังสินค้าของ	2	หน่วยธุรกิจ

เข้าด้วยกัน	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารคลังสินค้าและลดค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน

	 และเมือ่วันท่ี	30	กรกฎาคม	2562	บรษิทัได้จดทะเบยีนจดัตัง้	Harn	Vietnam	Co.,	Ltd.	�บรษิทัย่อย�	ทีป่ระเทศเวยีดนาม	ด้วยทนุจดทะเบยีน	

800	ล้านดองเวียดนาม	(คิดเป็น	1.06	ล้านบาท)	บริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อยทางตรงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	100	ของทุนจดทะเบียน	โดยมีธุรกิจ

หลักคือ	การจ�าหน่ายอุปกรณ์การพิมพ์ดิจิทัล	เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการลูกค้า	และที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท	ครั้งที	่ 1/2563	 เมื่อวันที่	 27	กุมภาพันธ์	 2563	 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและ/หรือเงินทุนหมุนเวียนในวงเงิน

12	ล้านบาท	และได้ค�้าประกันวงเงินการสั่งสินค้าจากบริษัทผู้ผลิตในประเทศสหราชอาณาจักรในวงเงินจ�านวน	0.47	ล้านปอนด์สเตอร์ลิง	

(ประมาณ	18.88	ล้านบาท)	เพือ่เพ่ิมเงนิทนุหมนุเวียนในการด�าเนินธุรกิจ	แสดงให้เหน็ถึงความมุง่มัน่ทีจ่ะส่งเสรมิและสนบัสนุนธุรกิจในประเทศ

เวียดนามอย่างเต็มที่	

	 ผลกระทบการเปลีย่นแปลงด้านกฎหมายและมาตรฐานรายงานทางการเงนิ	บรษิทัรบัรูผ้ลประโยชน์พนักงานเพ่ิมขึน้	3.90	ล้านบาทจาก

การเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานเมื่อวันที	่5	เมษายน	2562	ซึ่งก�าหนดให้ลูกจ้างที่ท�างานติดต่อกันครบ	20	ปีขึ้นไปให้มีสิทธิ

ได้รบัค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอตัราสดุท้ายเป็น	400	วนั	จากเดมิ	300	วนั	และบรษิทัฯ	ได้ปรบัปรงุภาระผกูพันผลประโยชน์พนกังานตามรายงาน

ของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย	 (Actuarial	Report)	ณ	วันที่	 31	 ธันวาคม	2562	 เพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้นเท่ากับ	 8.84	ล้านบาท	 ในจ�านวนนี	้ 6.85

ล้านบาท	 ได้แสดงเป็นต้นทุนบริการและค่าใช้จ่ายในก�าไรสุทธิ	 ส�าหรับส่วนที่เหลือ	 1.99	ล้านบาทได้แสดงเป็นขาดทุนจากประมาณการตาม

หลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัในรายการก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่	(แสดงด้วยยอดสทุธิจากภาษเีงนิได้)	และส�าหรบัมาตรฐานรายงานทางการเงนิ	

TFRS15	เรือ่งรายได้จากสญัญาท่ีท�ากับลกูค้า	ทีม่ผีลบงัคบัใช้ในปี	2562	ให้ความส�าคญักบัการระบภุาระท่ีต้องปฏบิตัใิห้ลกูค้า	(Performance	

Obligations)	ซึ่งบริษัทฯ	รับรู้รายได้จากการขายสินค้า	และขายสินค้าพร้อมติดตั้งเมื่อได้โอนอ�านาจควบคุมในสินค้าให้ลูกค้าแล้ว	ณ	เวลาใด

เวลาหน่ึง	(Point	in	time)	และบรษิทัฯ	รบัรูร้ายได้จากการให้บรกิารรบัประกันสนิค้าประเภทท่ีให้บรกิารเพ่ิมเตมิ	(Service	Type	Warranty)	และ

รายได้จากการให้บริการติดตั้งระบบดับเพลิง	ตลอดช่วงเวลาที่ให้บริการ	 (Overtime)	ซึ่งหลักเกณฑ์การรับรู้รายได้ตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินนี้	บริษัทฯ	ได้ปฎิบัติในแนวทางใกล้เคียงกันนี้ในงบการเงินป	ี2561	ที่น�ามาแสดงเปรียบเทียบอยู่ก่อนแล้ว	จึงไม่มีผลกระทบสะสม

อย่างมีนัยส�าคัญต่องบการเงินจากการประกาศใช้มาตรฐานฉบับนี้ในป	ี2562

1) ที่มา:	ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2  ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการจากงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

 2.1 ค�าอธิบายภาพรวมผลการด�าเนินงานและความสามารถในการท�าก�าไรจากงบการเงินของบริษัทและ
  บริษัทย่อย
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 ผลการด�าเนินงานส�าหรับปี 2560 - 2562

•	 • รายได้จากการขายและบริการ

หมายเหตุ :  1)	รายได้อืน่	ประกอบด้วยก�าไรขาดทนุจากเงนิลงทนุในกองทุนรวมและหลกัทรพัย์ในความต้องการของตลาด	ดอกเบีย้รบั	รายได้เงนิปันผล	และก�าไรขาดทนุ

จากอัตราแลกเปลี่ยน	รวมทั้งรายได้ค่าเช่าและค่าบริการจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	เป็นต้น

รายได้จากการขายและบริการ            

1.	 ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงและโครงการ	 644.12	 46.21	 	569.59		 	42.00		 579.54	 44.56

2.	 ผลิตภัณฑ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ	 81.10	 5.82	 	89.33		 	6.59		 86.17	 6.62

3.	 ผลิตภัณฑ์ระบบท�าความเย็น	 262.00	 18.80	 	320.39		 	23.63		 312.51	 24.03

4.	 ผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัล	 379.66	 27.24	 	364.96		 	26.91		 307.74	 23.66

รวมรายได้จากการขายและบริการ	 1,366.88	 98.07	 	1,344.26		 	99.13		 1,285.96	 98.87

รายได้อื่น	1)	 27.09	 1.93	 	11.76		 	0.87		 14.74	 1.13

รายได้รวม		 1,393.97	 100.00	 1,356.02	 100.00	 1,300.70	 100.00

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่่่่ 31 ธันวาคม

ประเภทรายได้ ปี 2562

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาทร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

ปี 2561 ปี 2560

	 รายได้จากการขายและบริการ	ประกอบด้วย	 รายได้จากผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงและโครงการในสัดส่วน	 46.21%	ผลิตภัณฑ์ระบบ

สุขาภิบาลและปรับอากาศในสัดส่วน	5.82%	 	ผลิตภัณฑ์ระบบท�าความเย็น	 ในสัดส่วน	18.80%	ผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัลในสัดส่วน	

27.24%	และรายได้อื่น	1.93%	โดยมีรายได้รวมส�าหรับป	ี2560	-	2562	จ�านวน	1,300.70	ล้านบาท	1,356.02	ล้านบาท	และ	1,393.97	ล้าน

บาท	ตามล�าดับ	ถึงแม้ว่ารายได้จากการขายและบริการของหน่วยธุรกิจระบบท�าความเย็นจะได้รับผลกระทบจากจากสภาพเศรษฐกิจที่ซบเซา

ของธุรกิจประมงและห้องเย็น	 แต่รายได้จาการขายและบริการของหน่วยธุรกิจอื่นสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน	 เนื่องจากมีลูกค้ารายใหม่และการ

จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เพ่ิมขึ้น	 นอกจากนั้นบริษัทยังได้รับประโยชน์จากการให้เช่าที่ดินและคลังสินค้า	 ท�าให้รายได้อื่นเพ่ิมขึ้นจาก	 11.76	

ล้านบาทเป็น	27.09	ล้านบาท	ท�าให้ภาพรวมของรายได้จากการขายและบรกิาร	และรายได้รวมของบรษิทัในปี	2562	เติบโต	ขึน้ในอตัรา	1.68%	

และ	2.80%	เมื่อเปรียบเทียบกับปี	2561ตามล�าดับ

โครงสร้างรายได้ ปี 2562
ตามงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

โครงสร้างรายได้ ปี 2561
ตามงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

รายได้อื่น 1.93%
27.09 ลบ.

รายได้อื่น 0.87%
11.75 ลบ.

HARN
1,393.97

HARN
1,356.02

ผลิตภัณฑ์
ระบบดับเพลิง

และงานโครงการ
ติดตั้งระบบดับเพลิง

46.21%
644.12 ลบ.

ผลิตภัณฑ์
ระบบดับเพลิง

และงานโครงการ
ติดตั้งระบบดับเพลิง

42.00%
569.59 ลบ.

ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ
และระบบสุขาภิบาล

6.59%
89.33 ลบ.

ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ
และระบบสุขาภิบาล

5.82%
81.10 ลบ.

ผลิตภัณฑ์ระบบ
ท�าความเย็น
18.80%
262 ลบ.

ผลิตภัณฑ์
ระบบ
ท�าความเย็น
23.63%
320.39 ลบ.

ผลิตภัณฑ์ระบบ
การพิมพ์ดิจิทัล
27.24%
379.66 ลบ.

ผลิตภัณฑ์ระบบ
การพิมพ์ดิจิทัล
26.91%
364.96 ลบ.
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•	 • ต้นทุนขายและบริการ

	 ส�าหรบัต้นทนุขายและบรกิารทีส่�าคญั	คือ	ต้นทนุค่าสนิค้า	ค่าใช้จ่ายในการน�าเข้าและขนส่ง	รวมถงึเงินเดอืนทมีวศิวกรผูค้วบคมุงานและ

ทมีตดิตัง้	และค่าจ้างผูร้บัเหมาในการตดิตัง้อปุกรณ์	โดยส�าหรบัปี	2560	-	2562	บรษิทัฯ	มต้ีนทุนขายและบรกิารจ�านวนท้ังสิน้	897.55	ล้านบาท	

931.22	ล้านบาท	และ	948.69	ล้านบาท	ตามล�าดับ	คิดเป็น	69.80%	และ	69.27%	และ	69.41%	ของรายได้จากการขายและบริการ	คิดเป็น

อัตราก�าไรขั้นต้นเท่ากับ	30.20%	และ	30.73%	และ	30.59%	ตามล�าดับ	

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

•	 • ค่าใช้จ่ายในการขาย

	 ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทฯ	ในปี	2560	-	2562	มีจ�านวน	105.19	ล้านบาท	119.08	ล้านบาท	และ	117.56	ล้านบาท	ตามล�าดับ	ใน

ป	ี2561	คิดเป็น	8.09%	และ	8.78%	และ	8.43%	ของรายได้รวมตามล�าดับ	ค่าใช้จ่ายในการขายประกอบไปด้วยเงินเดือนและสวัสดิการของ

พนักงานขาย	ค่านายหน้า	ค่าจูงใจ	ค่าขนส่งสินค้า	รวมทั้งค่าสินค้าตัวอย่างและค่าใช้จ่ายในการจัดงานแสดงสินค้า	

•	 • ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

	 ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ	ส�าหรับปี	2560	-	2562	มีจ�านวน	136.83	ล้านบาท	138.20	ล้านบาท	และ	140.78	ล้านบาท	ตาม

ล�าดับ	คิดเป็นสัดส่วน	10.52%	และ	10.19%	และ	10.10%	ของรายได้รวมตามล�าดับ	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	ประกอบไปด้วยเงินเดือนและ

สวัสดิการในส่วนงานสนับสนุน	ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท	ค่าเช่าอาคารและคลังสินค้า	ค่าสาธารณูปโภคต่าง	ๆ	ค่าเสื่อมราคา	และค่า

ธรรมเนียมวิชาชีพต่าง	ๆ	นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายท่ีไม่เป็นตัวเงินอันเก่ียวกับการตัดจ�าหน่ายความสัมพันธ์ลูกค้าและค่าเส่ือมราคาสินทรัพย์

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่่่่ 31 ธันวาคม

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่่่่ 31 ธันวาคม

ประเภทต้นทุน

ประเภทค่าใช้จ่าย

ปี 2562

ปี 2562

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ปี 2561

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2560

ต้นทุนจากการขายและบริการ            

1.	 ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงและโครงการ	 	487.06		 	75.62		 	420.57		 	73.84		 436.54	 75.33

2.	 ผลิตภัณฑ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ	 	58.69		 	72.37		 	66.95		 	74.95		 63.92	 74.17

3.	 ผลิตภัณฑ์ระบบท�าความเย็น	 	174.11		 	66.45		 	220.85		 	68.93		 216.28	 69.21

4.	 ผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัล	 	228.83		 	60.27		 	222.86		 	61.06		 180.81	 58.75

รวมต้นทุนจากการขายและบริการ	 	948.69		 	69.41		 	931.22		 	69.27		 897.55	 69.80

ก�าไรขั้นต้น	 	418.19		 	30.59		 	413.04		 	30.73		 388.41	 30.20

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	 		 		 		 		 		 	

ค่าใช้จ่ายในการขาย	 	117.56		 	8.43		 	119.08		 	8.78		 	105.19		 	8.09	

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	 	140.78		 	10.10		 	138.20		 	10.19		 	136.83		 	10.52	

รวมค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	 	258.34		 	18.53		 	257.28		 	18.97		 	242.02		 	18.61	

รายได้รวม	 	1,393.97		 	100.00		 	1,356.02		 	100.00		 1,300.70					100.00	
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ถาวรส่วนเพ่ิมทีเ่กิดจากการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์ถาวรซึง่ได้มาจากการซือ้และรบัโอนกิจการทัง้หมด	ทัง้นีเ้ป็นไปตามข้อก�าหนด

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีแต่ไม่ต้องจ่ายเป็นเงินสดออกไป	(Non-Cash	Items)

	 ค่าใช้จ่ายในการบรหิารของบรษิทัเพ่ิมขึน้จากการรบัรูต้้นทนุบรกิารของผลประโยชน์พนักงานเพ่ิมข้ึนจากการเปลีย่นแปลงของค่าชดเชย

เมือ่เกษยีณอายุตามกฎหมายแรงงาน	และการเปลีย่นแปลงอตัราการลาออกของพนกังาน	การปรบัขึน้เงนิเดอืนจรงิ	และอตัราคดิลดทีใ่ช้ในการ

ค�านวณภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่อ้างอิงจากรายงานของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(Actuarial	Report)	ณ	สิ้นป	ี2562

•	 • ก�าไรสุทธิ

	 บริษัทฯ	มีก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี	2560	-	2562	มีจ�านวน	129.68	ล้านบาท	134.36	ล้านบาท	และ	149.62	ล้านบาท	ตามล�าดับ	โดย

บริษัทฯ	มีอัตราก�าไรสุทธิอยู่ที่	9.97%,	9.91%	และ	10.74%	จากรายได้รวมในปีนั้น	

	 การลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อยที่ประเทศเวียดนาม	ภายใต้ชื่อ	Harn	Vietnam	Co.,	Ltd.	เพ่ือรองรับลูกค้าในประเทศของบริษัทฯ	ที่ย้าย

ฐานการผลิตไปยังประเทศเวียดนาม	และเป็นการหาลูกค้าใหม่ในต่างประเทศเพ่ิมข้ึน	แต่การด�าเนินงานของบริษัทย่อยนี้ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น

ของการหาลูกค้าและการด�าเนินงาน	ท�าให้บริษัทย่อยมีผลการด�าเนินการขาดทุนสุทธิ	0.41	ล้านบาท	และต้องมีการพึ่งพาความช่วยเหลือจาก

บรษิทัฯ	ในรปูเงนิทุนหมนุเวียน	และการค�า้ประกันวงเงนิในการสัง่ซือ้สนิค้าจากผูผ้ลติในประเทศสหราชอาณาจกัร	เพ่ือเสรมิสภาพคล่องในการ

ด�าเนินงาน	ส�าหรับหลักเกณฑ์ในการจัดท�างบการเงินรวม	ได้มีการตัดรายการซื้อขายสินค้าระหว่างกัน	ก�าไรในสินค้าคงเหลือ	รวมถึงรายการ

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยออกแล้ว

•	 • ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

	 บริษัทฯ	มีก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี	2560	-	2562	มีจ�านวน	129.64	ล้านบาท	134.36	ล้านบาท	และ	147.98	ล้านบาท	ตามล�าดับ	

โดยบริษัทฯ	มีอัตราก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นอยู่ที่	9.97%,	9.91%	และ	10.62%	จากรายได้รวมในปีนั้น	ตามล�าดับ	โดยมีการการรับรู้ขาดทุน

จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจ�านวน	1.59	ล้านบาท	(สุทธิจากภาษีเงินได้)	และ	รับรู้ขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนจ�านวน	

0.05	ล้านบาทจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อยที่มีสกุลเงินเวียดนามดองเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงาน	(Functional	Currency)	

มาเป็นสกุลเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการรายงาน	(Reporting	Currency)

•	 • ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ�าหน่าย (EBITDA)

	 บริษัทฯ	มีก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงิน	ภาษีเงินได	้ค่าเสื่อมราคา	และค่าตัดจ�าหน่าย	(EBITDA)	ส�าหรับปี	2560	-	2562	จ�านวน	192.06	

ล้านบาท	198.76	ล้านบาท	และ	218.57	ล้านบาท	ตามล�าดบั	คดิเป็น	14.77%,	14.66%	และ	15.68%เมือ่เปรยีบเทยีบกับรายได้รวมตามล�าดบั		

ส�าหรับก�าไรที่เป็นตัวเงินส่วนที่เพิ่มขึ้นมาจากจ�านวนรายได้และก�าไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับป	ี2561

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่่่่ 31 ธันวาคม

EBIT และ EBITDA ปี 2562

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาทร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

ปี 2561 ปี 2560

ก�ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและภำษี (EBIT) 186.95 13.41 167.51 12.35 161.13 12.39

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย - ปกติ  15.47  1.11 14.52 1.07 13.79 1.06

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย - ส่วนเพิ่มจาก

วัดมูลค่ายุติธรรม  1.25  0.09 1.83 0.13 2.24 0.17

ค่าตัดจ�าหน่ายความสัมพันธ์ลูกค้า - จากการ

วัดมูลค่ายุติธรรม 14.90  1.07 14.90 1.10 14.90 1.15

ก�ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงิน ภำษีเงินได้ ค่ำเสื่อมรำคำ 

และค่ำตัดจ�ำหน่ำย (EBITDA) 218.57  15.68 198.76 14.66 192.06 14.77

รำยได้รวม  1,393.97  100.00 1,356.02 100.00 1,300.70  100.00
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 2.2 ความสามารถในการบริหารทรัพย์สินจากงบของบริษัทและบริษัทย่อย

 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560, 2561 และ 2562

	 บริษัทฯ	มีสินทรัพย์รวม	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	-	2562	จ�านวน	1,457.34	ล้านบาท	1,548.59	ล้านบาท	และ	1,596.30	ล้านบาท	

ตามล�าดับ	

	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2562	ซึง่มส่ีวนประกอบของสนิทรพัย์ทีส่�าคญั	ได้แก่	เงนิสดและเงนิลงทนุชัว่คราวคดิเป็น	15.76%	ลกูหนีก้ารค้า	ลกู

หนี้อื่น	มูลค่างานที่ยังไม่ได้เรียกเก็บและลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินคิดเป็น	21.33%	สินค้าคงเหลือคิดเป็น	19.11%		อสังหาริมทรัพย์

เพื่อการลงทุนคิดเป็น	 14.41%	และค่าความนิยมคิดเป็น	 20.97%	และความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ถือเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอีกประเภทหนึ่ง	

คิดเป็น	 3.65%	ทั้งค่าความนิยมและความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ผ่านการทดสอบการด้อยค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทุกปีอย่าง

สม�า่เสมอ

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	ซึ่งมีส่วนประกอบของสินทรัพย์ที่ส�าคัญ	ได้แก่	เงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวคิดเป็น12.70%	ลูกหนี้การค้า	ลูก

หนี้อื่น	มูลค่างานที่ยังไม่ได้เรียกเก็บและลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินคิดเป็น	21.24%	สินค้าคงเหลือคิดเป็น	19.66%		อสังหาริมทรัพย์

เพือ่การลงทนุคดิเป็น	14.97%	ประกอบด้วยทีด่นิเปล่า	ซอยเฉลิมพระเกยีรต	ิ1	แปลง	ขนาด	5-0-90	ไร่	และทีด่นิพร้อมคลงัสนิค้าส�าเรจ็รปู	ขนาด	

6-2-00	ไร่	พื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ	5,690	ตารางเมตร	รวมมูลค่าราคาทุนทั้ง	2	โครงการ	231.95	ล้านบาท	(ราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคา

ทรพัย์สนิ	238.31	ล้านบาท)	และค่าความนิยมคิดเป็น	21.61%	และความสัมพันธ์กับลกูค้าท่ีถือเป็นสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนอกีประเภทหน่ึง	คดิเป็น	4.73%

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ลูกหนี้การค้า ปี 2562

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาทTurn over 
(days)

Turn over 
(days)

Turn over 
(days)

ปี 2561 ปี 2560

ลูกหนี้การค้าแยกตามประเภทธุรกิจ            

1.	 ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงและระบบสุขาภิบาล	ฯ	 165.65	 76.88	 	139.86		 	76.79		 137.36	 71.80

2.	 ผลิตภัณฑ์ระบบท�าความเย็น	 61.17	 87.83	 	64.91		 	77.26		 70.72	 86.57

3.	 ผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัล	 61.85	 57.78	 	58.34		 	56.58		 54.81	 66.48

รวมลูกหนี้การค้าแยกตามประเภทธุรกิจ	 288.67	 73.68	 	263.11		 	71.42		 262.89	 74.12

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น ปี 2562

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาทร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

ปี 2561 ปี 2560

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	 		 		 		 		 		 	

ลูกหนี้การค้า	 288.67	 91.32	 	263.11		 	92.47		 262.89	 95.65

ลูกหนี้อื่น	 34.73	 10.99	 	26.90		 	9.45		 16.24	 5.91

หัก	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 (7.29)	 (2.31)	 (5.48)	 (1.92)	 (4.29)	 (1.56)

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	สุทธิ	 316.11	 100.00	 	284.53		 	100.00		 274.84	 100.00	
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	 ณ	 วันท่ี	 31	 ธันวาคม	2562	บริษัทฯ	มีลูกหน้ีการค้า	 แยกตามสายผลิตภัณฑ์	 3	กลุ่มอันได้แก่	 1)	 ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิง	 โครงการ		

สุขาภิบาลและปรับอากาศ	2)	ผลิตภัณฑ์ระบบท�าความเย็น	และ	3)	ผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัล	มีอัตราการหมุนเวียนลูกหน้ี	ในปี

2560	-	2562	(ไม่รวมลูกหนี้อื่นและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)	เท่ากับ	74.12	วัน	71.42	วัน	และ	73.68	วันตามล�าดับ	ถือว่าบริษัทฯ	สามารถรักษา

ความสามารถในการเก็บเงินจากลูกหน้ีในภาพรวมได้อย่างน่าพอใจ	แม้ว่าลูกหน้ีในผลิตภัณฑ์ระบบท�าความเย็นจะมีอัตราการหมุนเวียนลูก

หนี้ที่ยาวขึ้นกว่าปี	2561

	 บริษัทฯ	มีนโยบายในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�าหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได	้ซึ่งโดย

ทั่วไปจะพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บเงิน	การวิเคราะห์อายุลูกหนี้	ข้อมูลการด�าเนินคดีทางกฎหมาย	รวมถึงฐานะการเงินของลูกหนี้

ที่มีความเสี่ยงทางด้านเครดิตบางรายเป็นการเฉพาะประกอบกัน	และจะตัดจ�าหน่ายออกจากบัญชีเมื่อไม่สามารถติดตามหนี้ได้	คดีความสิ้น

สุด	หรือ	 ไม่สามารถบังคับคดีตามค�าพิพากษาของศาลได้	 อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	มีความระมัดระวังและมีขั้นตอนในการอนุมัติเครดิตอย่าง

รัดกุมมีผลท�าให้	อัตราค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�าหรับปี	2560	-	2562	มีอัตราเท่ากับ	1.56%	1.92%	และ	2.31%	ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้

อื่น	-	สุทธิ	ตามล�าดับ	ทั้งนี้บริษัทฯ	ได้ทบทวนการประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามมาตรฐานรายงานการฉบับใหม่	TFRS	9	เรื่องเครื่อง

มือทางการเงิน	ที่ก�าหนดให้กิจการรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(Expected	Credit	Loss)	โดยการพิจารณาเหตุการณ์ในอดีต	

สถานการณ์ปัจจบุนั	และการคาดการณ์สถานการณ์ทางเศรษฐกจิในอนาคตทีอ่าจจะส่งผลกระทบต่อการรบัช�าระหนี	้และได้ว่าจ้างผูเ้ชีย่วชาญ

ภายนอกสอบทานความพอเพียงของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	ซึ่งผลการค�านวณตาม	ECL	model	แสดงให้เห็นว่าการ

ตัง้ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญูของบรษิทัฯ	ยงัอยู่ในระดบัทีเ่หมาะสมกับสถานการณ์ปัจจบุนั	อย่างไรกต็าม	บรษิทัฯ	ได้เพิม่ความระมดัระวังในการให้

สนิเชือ่มากยิง่ขึน้	โดยค�านงึถึงสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศไทยทีจ่ะต้องเผชญิกับความผนัผวนจากปัจจยัภายนอก	การผนัผวนของค่าเงนิ

บาท	สงครามทางการค้าระหว่างประเทศสหรฐัอเมรกิาและสาธารณรฐัประชาชนจนี	การเจรจาการค้าหลงัการถอนตวัจากสหภาพยุโรปของสห

ราชอาณาจักร	และการระบาดของโรค	COVID-19	อันอาจจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการรับช�าระหนี้ค่าสินค้าและบริการของบริษัท

ในอนาคต

 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน ปี 2562

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาทร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

ปี 2561 ปี 2560

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงินส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระ

ภายในหนึ่งปี	 6.84	 46.12	 11.79	 35.81	 8.78	 45.61

ลูกหนี้ระยะยาวภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน	 7.99	 53.88	 21.13	 64.19	 10.47	 54.39

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน	 14.83	 100.00	 32.92	 100.00	 19.25	 100.00

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	บริษัทฯ	มีลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน	ลดลง	จ�านวน	18.09	ล้านบาทเมื่อเทียบกับป	ี2561	สาเหตุมา

จากการรับช�าระหนี้ตามสัญญาและการยกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบก�าหนดอายุสัญญาของลูกค้ากลุ่มหนึ่ง	 เนื่องจากลูกค้ายกเลิกการติดป้าย	

บ่งชี้สินค้า	(Tracking	Barcode)	ในขบวนการผลิต	ท�าให้ไม่มีการใช้งานเครื่องพิมพ์ที่ท�าสัญญาเช่าจากบริษัท	และลูกค้ามีภาระที่จะต้องจ่าย

ค่าปรบัจากการยกเลกิสญัญาในจ�านวนเท่ากับ	50%	ของค่าเช่าทีเ่หลอืตามสญัญาท่ียังไม่มกีารเรยีกเก็บท้ังหมด	คดิเป็นจ�านวน	7.95	ล้านบาท	

โดยบรษิทัได้แสดงรายการดงักล่าวอยู่ในลกูหนีอ้ืน่	ในหวัข้อลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอืน่	และส�าหรบัเครือ่งพิมพ์ท่ีมกีารรบัคนืมาได้แสดงรายการ

ในสนิค้าคงเหลอืเท่ากับมลูค่าตามบญัชขีองลกูหนีต้ามสญัญาเช่า	สทุธิจากรายได้ค่าบรกิารและดอกผลตามสญัญาเช่ารอการรบัรู	้และ	มลูค่า

ที่คาดว่าจะขายได้สุทธิแล้วแต่อย่างไรจะต�า่กว่า
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	 ณ	 วันท่ี	 31	 ธันวาคม	2562	บริษัทฯ	มีสินค้าคงเหลือแยกตามสายผลิตภัณฑ์	 3	กลุ่มอันได้แก่	 1)	 ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิง	 โครงการ		

สุขาภิบาลและปรับอากาศ	2)	ผลิตภัณฑ์ระบบท�าความเย็น	และ	3)	ผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัล	มีอัตราการหมุนเวียนสินค้า	(ไม่นับรวม

รายการสินค้าระหว่างทาง)	ของปี	2560	-	2562	เท่ากับ	92.42	วัน	98.95	วัน	และ	105.38	วันตามล�าดับ	โดยในป	ี2562	อัตราการหมุนเวียน

สินค้าสูงขึ้นจากการเพ่ิมระดับสินค้าคงคลังในสินค้าบางประเภท	ลูกค้าบางรายขอเล่ือนก�าหนดการรับมอบสินค้า	 และมีสินค้าที่ยังติดตั้งไม่

แล้วเสร็จตามสัญญาขายสินค้าพร้อมติดตั้งและสัญญาติดตั้งระบบดับเพลิงบางส่วน	ณ	สิ้นป	ี2562

	 บรษิทัฯ	ยงัมนีโยบายในการตัง้ค่าเผือ่สนิค้าเสือ่มสภาพหรอืหมนุช้า	โดยได้ก�าหนดเงือ่นไข	2	ข้อเพ่ือใช้ในประกอบการพิจารณาตัง้ค่าเผือ่

สินค้าเสื่อมสภาพหรือหมุนช้า	ได้แก่	1)	สินค้ามีอายุตั้งแต่สองปีขึ้นไป	และ	2)	มีการหมุนเวียนต่อปีน้อยกว่าร้อยละ	20	ของจ�านวนหน่วยของ

สินค้าคงเหลือรายการนั้นต่อเนื่องกันสองปี	บริษัทฯ	เชื่อว่านโยบายการตั้งค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพหรือหมุนช้านี	้จะระมัดระวังเพียงพอที่จะไม่

ท�าให้สินค้าคงเหลือของบริษัทฯ	สูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับหรือ	Net	Realizable	Value	ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	อย่างไรก็ตาม	

อัตราค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพหรือหมุนช้าอยู่ในอัตราต�่าส�าหรับปี	2560	-	2562	มีอัตราเท่ากับร้อยละ	4.60	ร้อยละ	5.30	และร้อยละ	8.00	ตาม

ล�าดับ	ของสินค้าคงเหลือ	-	สุทธิ

 สินค้าคงเหลือ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

สินค้าส�าเร็จรูป ปี 2562

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาทTurn over 
(days)

Turn over 
(days)

Turn over 
(days)

ปี 2561 ปี 2560

สินค้าส�าเร็จรูปแยกตามประเภทธุรกิจ	 		 		 		 		 	

1. ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงและระบบสุขาภิบาลฯ 137.10 91.79  137.40   99.70  128.94 88.66

2. ผลิตภัณฑ์ระบบท�าความเย็น 78.61 149.21  63.75   113.58  73.70 107.25

3. ผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัล 70.13 104.44  60.81   82.79  40.29 85.10

รวมสินค้าส�าเร็จรูป	 285.84	 105.38	 	261.96		 	98.95		 242.93	 92.42

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

สินค้าคงเหลือ ปี 2562

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาทร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

ปี 2561 ปี 2560

สินค้าคงเหลือ	 		 		 		 		 		 	

สินค้าส�าเร็จรูป	 285.84	 93.71	 	261.96		 	86.05		 242.93	 83.40

สินค้าระหว่างทาง	 43.59	 14.29	 	58.62		 	19.26		 61.75	 21.20

หัก	ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพหรือหมุนช้า	 (24.39)	 (8.00)	 (16.14)	 (5.30)	 (13.41)	 (4.60)

สินค้าคงเหลือ	-	สุทธิ	 305.04	 100.00	 	304.44		 	100.00		 291.27					100.00	
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มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคมประเภทลักษณะทรัพย์สิน

ปี 2562 ปี 2561

ที่ดิน	 172.65	 172.65

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	 54.18	 2.39

ส่วนปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	 0.75	 55.58

เครื่องมือและอุปกรณ์	 2.65	 0.94

รวมที่ดิน และอุปกรณ์ - สุทธิ 229.97 231.82

 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

	 ตามท่ีประชมุคณะกรรมการของบรษิทั	ครัง้ที	่5/2561	เมือ่วนัที	่9	พฤศจิกายน	2561	ได้มมีตใิห้ซือ้ทีด่นิพร้อมอาคารคลงัสนิค้า	ขนาดท่ีดนิ	

6-2-00	ไร่	เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น	117.00	ล้านบาท	พื้นที่ใช้สอยของอาคารคลังสินค้าประกอบด้วย	อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง	2	ชั้น	จ�านวน	

3	คูหาพื้นที่ใช้สอย	5,690	ตารางเมตร	รวมถึงใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน	(ร.ง.4)		ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวได้มีผู้เช่าอยู่ในปัจจุบัน	

2	ราย	สัญญาเช่ามีก�าหนดเวลาสิ้นสุดตามสัญญาในวันที	่15	มีนาคม	2562	(ผู้เช่าสามารถต่ออายุสัญญาเช่าได้อีก	1	ปี	ด้วยอัตราค่าเช่าเดิม	

โดยผู้เช่าต้องแจ้งล่วงหน้า	2	เดือนก่อนสัญญาหมดอายุ)	และวันที่	30	เมษายน	2563	และเมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุด	บริษัทฯ	มีแผนย้ายคลังสินค้า

ท่ีเช่าจากบคุคลภายนอกและบรษิทัทีเ่ก่ียวข้องกัน	2	แห่งไปยงัคลงัสนิค้าของบรษิทัเพ่ือเป็นศนูย์กระจายสนิค้าและขนส่ง	เพือ่เพ่ิมประสทิธิภาพ

ในการด�าเนินงานและลดค่าใช้จ่ายในการบริหาร

	 บริษัทมีรายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2562	และ	2561	เป็นจ�านวนเงิน	11.30	ล้านบาท	

และ	0.92	ล้านบาท	ตามล�าดับ	และมีค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานจ�านวนเงิน	2.57	ล้านบาท	และ	0.13	ล้านบาท	

 ที่ดิน และอุปกรณ์

	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2562	บรษิทัมทีีด่นิ	อาคารและอปุกรณ์	-	สทุธิ	จ�านวน	30.67	ล้านบาท	มกีารเพ่ิมขึน้ในส่วนของเครือ่งมอืและอปุกรณ์	

ยานพาหนะและสนิทรพัย์เพ่ือเช่าและสาธิต	ตามงบประมาณการลงทนุตามปกต	ิและลดลงจากการคิดค่าเสือ่มราคาและจ�าหน่ายทรพัย์สนิเมือ่

เลิกใช้งาน	ส�าหรับที่ดินมูลค่า	114.95	ล้านบาท	ที่แสดงอยู่ในปี	2560	ได้โอนเปลี่ยนประเภทไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	เนื่องจากยัง

ไม่มีแผนการใช้ในการด�าเนินงานในปัจจุบัน	

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ประเภทลักษณะทรัพย์สิน

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

ที่ดิน	 -	 -	 114.95

เครื่องมือและอุปกรณ์	 2.03	 1.18	 1.10

เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ส�ำนักงำน	 5.70	 7.94	 11.06

ยำนพำหนะ	 11.97	 11.98	 11.73

สินทรัพย์เพื่อเช่ำและสำธิต	 10.97	 11.56	 11.63

สินทรัพย์ระหว่ำงท�ำ	 -	 0.02	 -

รวมที่ดิน และอุปกรณ์ - สุทธ ิ 30.67 32.68 150.47
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 ค่าความนิยมและความสัมพันธ์กับลูกค้า

	 ค่าความนิยมเป็นสินทรัพย์ท่ีไม่มีตัวตนที่บริษัทฯ	 ได้มาจากการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท	 ชิลแมทช์และบริษัท	คิวทูเอส	

จ�ากัด	โดยการออกหุ้นเพิ่มทุนมูลค่า	675.36	ล้านบาท	ตามสัดส่วน	swap	ratio	เท่ากับ	0.67	เพื่อแลกกับสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของทั้ง	2	บริษัท

ในมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ	340.69	ล้านบาท	ท�าให้เกิดค่าความนิยมเป็นสินทรัพย์เท่ากับ	334.67	ล้านบาท		ตามมาตรฐานการรายงานทางการ

เงินค่าความนิยมดังกล่าวจะต้องทดสอบการด้อยค่าทุกปี	ส�าหรับการทดสอบการด้อยค่าของงบการเงินปี	2562	และ	2561	บริษัทฯ	ได้จัดท�า

มูลค่าจากการใช้ประโยชน์	 (Value	 in	Use)	จากประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด	

(Cash	Generating	Unit:	CGU)	 ในที่นี้คือผลิตภัณฑ์ระบบท�าความเย็น	 และผลิตภัณฑ์ระบบพิมพ์ดิจิทัล	 โดยประเมินกระแสเงินสดสุทธิขึ้น

ในช่วงเวลา	5	ปีในอนาคตและปรับอัตราการเติบโตของมูลค่าปัจจุบันสุดท้าย	(Terminal	Growth	Rate)	เท่ากับ	0%	คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน

ด้วยอัตราคิดลดที่สะท้อนถึงความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด	อัตราคิดลดส�าหรับปี	2562	และ	2561	ที่

ใช้เท่ากับ	4.47%	และ	10.05%	ตามล�าดับอ้างอิงแนวคิด	Capital	Asset	Pricing	Model	(CAPM)	สรุปผลการทดสอบได้ว่าไม่เกิดการด้อยค่า

ของค่าความนยิม	กล่าวคอืมลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงนิสดรบัสทุธิของแต่ละหน่วยสนิทรพัย์ทีก่่อให้เกิดเงนิสดมากกว่าสนิทรพัย์ไม่มตัีวตนและ

สินทรัพย์ถาวรของหน่วยธุรกิจนั้น	ๆ

	 ความสมัพันธ์กับลกูค้าเป็นสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนท่ีระบไุด้จากการประเมนิมลูค่ากิจการของบรษิทั	ชลิแมทช์	จ�ากัดและบรษิทั	คิวทูเอส	จ�ากัด	

ทีป่ระเมนิมลูค่าโดยผูป้ระเมนิราคาท่ีได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	(กลต.)	ตามรายงานลงวันที่	

3	ตุลาคม	2559	บริษัทฯ	มีนโยบายตัดจ�าหน่ายความสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลา	7	ปี	และจัดท�าข้อมูลยอด

ขายสินค้าของลูกค้าแต่ละรายและสัดส่วนยอดขายของลูกค้าที่ซื้ออย่างต่อเนื่องเปรียบเทียบกับยอดขายรวมของแต่ละหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้

เกิดเงนิสด	เพือ่เป็นข้อมลูประกอบการพิจารณาการด้อยค่าของความสมัพันธ์กับลกูค้าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	สรปุผลการทดสอบ

ได้ว่าไม่เกิดการด้อยค่าของความสัมพันธ์กับลูกค้า	ในปี	2562

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ประเภทลักษณะทรัพย์สิน

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

ค่าความนิยม	 334.67	 334.67	 334.67

ความสัมพันธ์กับลูกค้า	 104.31	 104.31	 104.31

หัก	ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม	 (46.03)	 (31.13)	 (16.23)

ความสัมพันธ์กับลูกค้า	-	สุทธิ	 58.28	 73.18	 88.08

รวมค่าความนิยมและความสัมพันธ์กับลูกค้า	 392.95	 407.85	 422.75

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ปี 2562

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาทTurn over 
(days)

Turn over 
(days)

Turn over 
(days)

ปี 2561 ปี 2560

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น            

เจ้าหนี้การค้า	 	104.65	 44.38	 	128.37		 	45.69		 109.51	 41.00

เจ้าหนี้อื่น	 	 	 	 	 		

     •	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	 	42.25	 n/a	 	40.64		 	n/a		 39.32	 	n/a	

     •	เจ้าหนี้อื่น	 	47.50	 n/a	 	41.17		 	n/a		 25.65	 	n/a			

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 194.40	 44.38	 210.18		 	45.69		 174.48	 41.00
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	 บริษัทฯ	มีนโยบายการรักษาความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจ	อันได้แก่	 ผู้ขายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 ผู้ให้บริการตาม

สญัญารับเหมาตดิตัง้	และคูค้่าอืน่	ๆ 	เป็นต้น	ซึง่การรกัษาความสมัพันธ์ท่ีดย่ีอมมรีากฐานมาจากการรกัษาเครดติทางการเงนิเป็นส�าคญั	นอกจาก

การรกัษาความสมัพันธ์ดงักล่าวแล้ว	บรษิทัฯ	ยงัสามารถต่อรองราคาสนิค้าและบรกิารซึง่ถือเป็นต้นทุนทีส่�าคญัทีส่ดุของบรษิทัทีท่�าธรุกิจซือ้ขาย

สินค้าได้อีกทางหนึ่ง	อันจะเพิ่มความสามารถในการท�าก�าไรของบริษัทฯ	ได้อย่างยั่งยืน

 ประเภทสินเชื่อวงเงินและอัตราดอกเบี้ย

	 บริษัทฯ	มีสภาพคล่องปี	2560	-	2562	อยู่ในระดับสูง	เห็นได้จากอัตราส่วนสภาพคล่องที่อยู่ในระดับ	4.19	เท่า	และ	3.48	เท่า	และ	3.98	

เท่า	ตามล�าดับ	คิดเป็นค่าเฉลี่ยอยู่ที่	3.88	เท่า	แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนได้

เป็นอย่างดี	มีโครงสร้างเงินทุนที่ไม่ได้พึ่งพาเงินกู้ยืมจากธนาคารและสถาบันการเงิน	ไม่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย	และสัดส่วนหนี้ต่อส่วนของทุนอยู่

ในระดับต�่ามาก	นอกจากนี้ยังมีวงเงินกู้ยืมระยะสั้นและวงเงินอื่น	ๆ	 เพ่ือรองรับการขยายกิจการหรือลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับวิศวกรรมใน

อนาคต

 ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ

ประเภทสินเชื่อ

เงินเบิกเกินบัญชี	 11.00	 11.00	 MOR	 MOR

เลตเตอร์	ออฟ	เครดิต/ทรัสต์รีซีท	 160.00	 160.00	 MLR-1,	MMR	 MLR-1,	MMR

หนังสือค�า้ประกัน	 54.00	 54.00	 1.25	-	2%	 1.65	-	2%

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	 562.39	 562.39	 	 	 	

ตั๋วสัญญาใช้เงิน	 5.00	 5.00	 MLR	 MLR

	 รวม		 792.39	 792.39	 	 	 	

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	 	 	 	 	 	

	 	 (ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา)	 7.00	 3.00

วงเงิน (ล้านบาท) อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

2562 25622561 2561

สกุลเงิน เงินตรา

ต่างประเทศ

เงินตรา

ต่างประเทศ

สัดส่วนคิดจากมูลค่า

การน�าเข้า (%)

สัดส่วนคิดจากมูลค่า

การน�าเข้า (%)

ยอดซื้อสินค้าปี 2562 ยอดซื้อสินค้าปี 2561

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	 9,659,953	 47.23	 12,338,899	 53.94

ยูโร	 4,318,729	 23.40	 3,337,481	 17.39

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

เยน	 14,845,600	 0.67	 20,778,016	 0.83

หยวนจีน	 936,610	 0.66	 268,402	 0.17

อื่น	ๆ	 	 0.01	 	 0.01

	 	 	 100.00	 	 100.00
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	 บริษัทฯ	ท�าสัญญาซื้อ/ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(Forward	Contract)	กับทางธนาคาร	พิจารณาจากอัตราแลกเปลี่ยนและระยะ

เวลาการส่งมอบทีเ่หมาะสมเพ่ือให้เพียงพอต่อการจ่ายช�าระหนี	้โดยตดิตามข่าวสารข้อมลูและบทวิเคราะห์แนวโน้มการเคลือ่นไหวของเงนิบาท	

นอกจากนี้	ณ	สิ้นป	ี2562	บริษัทฯ	มีการป้องกนัความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสกลุเงินยูโรและปอนด์สเตอร์ลิงส�าหรับรายการค้าประเภท

ค�าสัง่ซือ้สนิค้าทีบ่อกเลกิไม่ได้	(Firmed	Commitment)	เนือ่งจากมลูค่าสนิค้ามมีลูค่าสงูและบรษิทัฯ	ออกใบสัง่ขายให้ลกูค้าโดยได้ตกลงเงือ่นไข

ช�าระราคาเป็นเงนิบาท	จงึถือว่าบรษิทัฯ	ได้ปิดความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นส�าหรบักรณีดงักล่าวครบถ้วน	ทัง้นีบ้รษิทัฯ	ไม่มีนโยบายเก็งก�าไร

จากความผนัผวนของค่าเงนิ	เนือ่งจากบรษิทัฯ	ไม่ใช่ธรุกิจหลกัของบรษิทัและไม่มคีวามเชีย่วชาญทางด้านการคาดการณ์ทศิทางการเคลือ่นไหว

ของค่าเงนิเพียงพอ	เพยีงแต่ต้องการลดความเสีย่งทางด้านอตัราแลกเปลีย่นทีจ่ะมต่ีอกระแสเงนิรบัและจ่ายในอนาคตให้อยู่ในระดบัท่ีควบคมุ

ได้	นอกจากนี	้ณ	วันสิ้นปี	2562	บริษัทฯ	มีเงินฝากสกุล	USD	กับสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่งจ�านวน	1.15	ล้านดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา

เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของค�าสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศอีกส่วนหนึ่งด้วย

 2.3 สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน 

 2.3.1 กระแสเงินสดจากงบการเงินของบริษัทฯ

สกุลเงิน
สัญญาซื้อล่วงหน้า 

(คงเหลือ)

สัญญาซื้อล่วงหน้า 

(คงเหลือ)

การป้องกันความเสี่ยง การป้องกันความเสี่ยงเจ้าหนี้การค้า
ณ  31 ธ.ค. 2562

(ตปท.)

เจ้าหนี้การค้า
ณ 31 ธ.ค. 2561

(ตปท.)
สัดส่วน สัดส่วน

ปี 2562 ปี 2561

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

ดอลลาร์สิงคโปร์	 -	 -	 -	 1,000	 -	 -

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

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

เยน	 198,050	 198,050	 100.00	 575,000	 575,000	 100.00

หยวนจีน	 5,554	 -	 -	 -	 -	 -

รายการ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่่่่ 31 ธันวาคม

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน	 150.99	 163.44	 107.14

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน	 40.37	 (94.26)	 (48.44)

เงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมจัดหาเงิน		 (93.52)	 (81.83)	 (52.61)

ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	 (0.05)	 -	 -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	สุทธิ	 97.79	 (12.65)	 6.09

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	 29.31	 41.96	 35.87

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	 127.10	 29.31	 41.96

หน่วย	:	ล้านบาท

 การวิเคราะห์งบกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

	 บรษิทัฯ	มกีระแสเงนิสดสทุธิทีไ่ด้มาจากการด�าเนนิงานส�าหรบัปี	2562	จ�านวน	150.99	ล้านบาท	ลดลง	12.45	ล้านบาท	เมือ่เปรยีบเทยีบ

กับป	ี2561	สาเหตุหลักมาจากก�าไรสุทธิเพิ่มขึ้น	15.26	ล้านบาท	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น(ก่อนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)	เพิ่มขึ้น	33.44	ล้าน

บาท	และสินค้าคงเหลือ	(ก่อนค่าเผื่อการลดมูลค่า)	เพิ่มขึ้น	8.86	ล้านบาท	รวมถึงรายการเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง	15.78	ล้านบาท			

	 กระแสเงนิสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน	ส�าหรบัปี	2562	จ�านวน	40.37	ล้านบาท	จากการเงนิรบัจ�าหน่ายเงนิลงทุนในหน่วยลงทุนสทุธิ

เท่ากับ	45.74	ล้านบาทและเงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนเท่ากับ	7.24	ล้านบาท			
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อัตราส่วนทางการเงิน ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

อัตราส่วนส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ (D/E ratio) เท่า 0.21 0.22 0.20

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) 1) % 11.89 11.15 11.36

อัตราส่วนผลตอบแทนจากผู้ถือหุ้น (ROE) 2) % 11.43 10.83 11.02

1)	ใช้ก�าไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีในการค�านวณ
2)	ใช้ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมในการค�านวณ

	 กระแสเงินสดใช้ไปในกิจการจัดหาเงิน	เกิดจากการจ่ายเงินปันผล	ในอัตราหุ้นละ	0.16	บาท	คิดเป็นจ�านวน	93.52	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจาก

ปีก่อน	11.69	ล้านบาท

 การวิเคราะห์งบกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

	 บริษัทฯ	มีกระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาจากการด�าเนินงานส�าหรับปี	2561	จ�านวน	163.44	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	56.30	ล้านบาท	เมื่อเปรียบ

เทียบกับป	ี2560	สาเหตุหลักมาจากก�าไรสุทธิเพิ่มขึ้น	4.68	ล้านบาท	เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น	35.71	ล้านบาท	สินค้าคงเหลือ	(ก่อน

ค่าเผื่อการลดมูลค่า)	เพิ่มขึ้น	15.90	ล้านบาท	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)	เพิ่มขึ้น	10.88	ล้านบาท	และลูกหนี้

ตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น	13.67	ล้านบาท

	 กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	ส�าหรับปี	 2561	จ�านวน	94.26	ล้านบาท	 เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน	 45.82	ล้านบาท	จากการลงทุนซื้อ

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	117.00	ล้านบาท	กระแสเงินสดรับจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในหน่วยลงทุนสุทธิลดลง	31.81	ล้านบาท

	 กระแสเงินสดใช้ไปในกิจการจัดหาเงิน	เกิดจากการจ่ายเงินปันผล	ในอัตราหุ้นละ	0.14	บาท	คิดเป็นจ�านวน	81.83	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจาก

ปีก่อน	29.22	ล้านบาท

 2.3.2 โครงสร้างเงินทุนจากงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562, 2561 และ 2560

	 บริษัทฯ	มีหนี้สินรวม	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560-2562	จ�านวน	242.66	ล้านบาท	281.38	ล้านบาท	และ	274.64		ล้านบาท	ซึ่งมีส่วน

ประกอบของหนี้สินที่ส�าคัญ	ได้แก่	เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	และภาระผูกพันผลประโยชน์

พนักงาน	เป็นต้น	โดยไม่มีภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ยจ่าย	

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	บริษัทฯ	มีหนี้สินรวมเท่ากับ	274.64	ล้านบาท	ลดลงจากป	ี2561	จ�านวน	6.74	ล้านบาท	จากเจ้าหนี้การค้า

ลดลง	23.73	ล้านบาท	และภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น	8.84	ล้านบาทโดยบริษัทฯ	บันทึกตามรายงานนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ที่ค�านวณภาระหนี้สินตามข้อสมมติฐานและกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	บริษัทฯ	มีหนี้สินรวมเท่ากับ	281.38	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากป	ี2560	จ�านวน	38.71	ล้านบาท		จากเจ้าหนี้การ

ค้าที่เพิ่มขึ้น	18.87	ล้านบาท	จากการซื้อสินค้าในช่วงไตรมาส	4	เพื่อให้เพียงพอต่อการจ�าหน่าย	และเงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ	15.69	

ล้านบาท	จากการขายสินค้าพร้อมให้บริการติดตั้งของเครื่องพิมพ์ที่มีมูลค่าสูง	

	 ด้วยโครงสร้างเงนิทุนของบรษิทัฯ	ทีไ่ม่ได้พ่ึงพาเงนิกู้ยืมจากธนาคารแต่อย่างใด	มผีลท�าให้บรษิทัฯ	ไม่มดีอกเบีย้จ่าย	มสีภาพคล่องทางการ

เงนิในระดบัทีส่งูและอตัราส่วนหน้ีสนิต่อทุนอยู่ในระด�าทีต่�า่	ท�าให้บรษิทัฯ	สามารถจ่ายเงินปันผลตอบแทนให้กับผูถื้อหุน้ได้อย่างสม�า่เสมอ	โดย

ในปี	2560	-	2562	จ่ายเงินปันผลในอัตรา	0.14	บาท	และ	0.16	บาท	และ	0.18	บาทต่อหุ้น	คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�าไรสุทธ	ิเท่ากับ

ร้อยละ	63.64	ร้อยละ	69.57	และร้อยละ	69.23	ตามล�าดบั	ส�าหรบัเงนิปันผลประจ�าปี	2562	ยงัมคีวามไม่แน่นอนจนกว่าทีป่ระชมุผูถื้อหุน้สามญั

ประจ�าปีจะได้พิจารณาอนุมัติ

 2.3.3 อัตราส่วนส�าคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562, 2561 และ 2560
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	 บริษัทฯ	มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของอยู่ในระดับต�่ามาก	เฉลี่ยย้อนหลัง	3	ปี	เท่ากับ	0.21	เท่า	แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างเงินทุน

ของบริษัทฯ	มีความมั่นคงและไม่ได้พึ่งพาเงินทุนจากธนาคาร	และสถาบันการเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาว	ถึงแม้ว่าในปี	2563	นี้	มาตรฐาน

รายงานการเงินฉบบัที	่16	หรอื	TFRS16	เรือ่งสญัญาเช่า	จะมผีลบงัคบั	โดยยกเลิกวิธีสญัญาเช่าด�าเนินงาน	(Operating	Lease)	โดยเปลีย่นมา

เป็นวิธีสัญญาเช่าทางการเงิน	(Financial	Lease)	ซึ่งจะท�าให้บริษัทต้องบันทึกสิทธิการใช้สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่าทั้งจ�านวนตั้งแต่

วันเริม่ต้นสญัญาเช่า	ท�าให้อตัราส่วนหนีส้นิต่อทนุ	และอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ตัง้แต่ปี	2563	มกีารเปลีย่นแปลง	และค่าเช่าทีเ่คยบนัทึก

เป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรง	จะเปลีย่นเป็นค่าเสือ่มราคาจากสทิธิการใช้สนิทรพัย์และดอกเบีย้จ่ายตามวธีิอตัราดอกเบีย้ทีแ่ท้จรงิ	อย่างไรกต็าม	

ณ	สิ้นปี	2562	บริษัทฯ	มีสัญญาเช่าคลังสินค้าและสัญญาเช่าอาคารส�านักงานที่มีระยะเวลาเวลาเช่าคงเหลือไม่เกิน	3	ปี	ท�าให้อัตราหนี้สินต่อ

ส่วนของเจ้าของและอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	ไม่เปลี่ยนแปลงในจ�านวนที่ไม่เป็นนัยส�าคัญ	หากต้องบันทึกปรับปรุงรายการตาม	TFRS	

16	ในงบการเงินปี	2562

	 อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย	์(ROA)	ของปี	2560	-	2562	เท่ากับ	11.36%	และ	11.15%	และ	11.89%	ตามล�าดับ	แสดงให้เห็น

ว่าบริษัทฯ	สามารถใช้สินทรัพย์เพื่อก่อให้เกิดก�าไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสม�่าเสมอ

	 อัตราส่วนผลตอบแทนจากผู้ถือหุ้น	(ROE)	ของปี	2560	-	2562	เท่ากับ	11.02%	และ	10.83%	และ	11.43%	ตามล�าดับ	แสดงให้เห็นว่า

บริษัทสามารถท�าก�าไรสุทธิได้สูงเมื่อเทียบกับส่วนของเจ้าของ	มีความสม�่าเสมอและการจัดโครงสร้างเงินลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้

ผู้ถือหุ้น	สอดคล้องกับความสามารถในการประกาศจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงขึ้นทุกปี
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงิน19

ดร. ถกล นันธิราภากร

ประธานกรรมการบริษัท

นายวิรัฐ สุขชัย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรียน	 ท่านผู้ถือหุ้น

	 คณะกรรมการบริษัท	 เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของ	บริษัท	 หาญ	 เอ็นจิเนียริ่ง	 โซลูชั่นส์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 (�บริษัทฯ�)	 (เดิมชื่อ

บริษัท	 ไฟร์วิคเตอร์	 จ�ากัด	 (มหาชน))	 ซ่ึงได้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ของประเทศไทย	ภายใต้

พระราชบัญญัตกิารบญัช	ีพ.ศ.	2543	รวมถงึการตคีวามและแนวปฏบิตัทิางการบญัชทีีป่ระกาศขึน้ใช้โดยสภาวชิาชพีบญัช	ีในพระบรมราชปูถัมภ์

และตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดท�าและน�าเสนอรายงานทางการเงินภายใต้

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์	โดยได้มีการพิจารณานโยบายทางการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ	การใช้

ดุลยพินจิอย่างระมดัระวังรอบคอบ	และการรายงานทีส่มเหตสุมผลในการจดัท�างบการเงนิ	รวมทัง้ให้มกีารเปิดเผยข้อมลูท่ีส�าคญัอย่างเพียงพอ

และโปร่งใสในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

	 คณะกรรมการบรษิทั	ได้จัดให้มกีารก�ากับดแูลกิจการทีด่แีละด�ารงรกัษาไว้ซึง่ระบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคมุภายใน	เพือ่ให้

เกิดความมัน่ใจได้ว่ามกีารบนัทกึข้อมลูทางบญัชไีด้อย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	ทนัเวลา	และเพียงพอทีจ่ะด�ารงรกัษาไว้ซึง่สนิทรพัย์	ตลอดจนป้องกัน

มิให้เกิดการทุจริต	หรือการด�าเนินงานในรายการที่ผิดปกติอย่างมีนัยส�าคัญ

	 คณะกรรมการบรษิทั		ได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ	ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการอสิระ	เพ่ือท�าหน้าท่ีก�ากับดูแล	สอบทานความน่าเชือ่ถือ

และความถูกต้องของรายงานทางการเงิน	 ซึ่งได้ก�ากับดูแลท�าการประเมินระบบการควบคุมภายใน	การบริหารความเสี่ยง	 และการตรวจสอบ

ภายในให้มีประสทิธิภาพ	โดยความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับเรือ่งนีไ้ด้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่แสดงไว้

ในรายงานประจ�าปีนี้แล้ว

	 คณะกรรมการบริษัท	 มีความเห็นว่า	 ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัท	 สามารถให้ความเชื่อมั่นได้ว่า

งบการเงินของ	บริษัท	หาญ	เอ็นจิเนียริ่ง	โซลูชั่นส	์จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อยส�าหรับปีสิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	นั้น	แสดงฐานะ

การเงนิ	ผลการด�าเนินงาน	และกระแสเงนิสด	โดยถกูต้องตามท่ีสมควรในสาระส�าคญัตามมาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการ

เงินซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี	และแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่ได้แสดง

ไว้ในรายงานประจ�าปีนี้แล้ว
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ20

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ	ซึง่ได้รบัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทั	

ประกอบด้วย	กรรมการอิสระ	จ�านวน	3	ท่าน	ดังนี้

1.	 ดร.	ถกล	 นันธิราภากร	 ประธานกรรมการตรวจสอบ

2.	 นางสาววรนุช	 สุไพบูลย์พิพัฒน์	 กรรมการตรวจสอบ

3.	 ดร.	โสตถิธร	 มัลลิกะมาส	 กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทาน

รายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ	ให้มกีารรายงานทางการเงนิทีถู่กต้อง

มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมี

ประสิทธิผล	มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดท่ี

เก่ียวข้อง	 พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งต้ัง	 และเลิกจ้างผู้สอบบัญชี

ภายนอกของบริษัทฯ	พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ	 ให้มี

ความถูกต้อง	 ครบถ้วน	 และมีการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ	 โดยมี	

นายวิศิษฏ์	 วชิรลาภไพฑูรย์	 เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ		

ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่	และความรับผิดชอบตามกฎบัตร

คณะกรรมการตรวจสอบ	

ส�าหรบัในปี	2562	คณะกรรมการตรวจสอบได้จดัให้มกีารประชมุรวม	

4	ครั้ง	ซึ่งกรรมการตรวจสอบทั้ง	3	ท่านได้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อม

เพรียงกัน	 และคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม	 หารือแลก

เปล่ียนข้อคิดเห็นกับผู้บริหาร	 ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีใน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง	โดยมีสาระส�าคัญสรุปได้ดังนี้

1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและการตรวจสอบงบ

 การเงนิประจ�าปี	คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงนิ

รายไตรมาสและตรวจสอบงบการเงินประจ�าปี	2562	ที่ตรวจสอบ

โดย	บริษัท	สอบบัญชีธรรมนิติ	 จ�ากัด	 โดยได้สอบถามและรับฟัง

ค�าชี้แจงจากผู ้บริหารและผู ้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้อง

	 ครบถ้วน	การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการ

	 รายงานทางการเงินและมีการปฏิบัติตามข้อก�าหนดของส�านัก

	 งานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	อย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระ

ส�าคญั	รวมทัง้มกีารเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอ	ครบถ้วน	และเชือ่

ถือได้	เพื่อน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ		

ดร. ถกล นันธิราภากร

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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2. การสอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุม

ภายใน	คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบควบคมุภายใน	

และการตดิตามผลการตรวจสอบท่ีมปีระสทิธิผล	โดยได้รบัรายงาน

จากผลการตรวจสอบทุกไตรมาสท่ีจัดท�าโดยผู้ตรวจสอบภายใน	

จากบริษัท	อัลทิมา	แอดไวเซอรี่	จ�ากัด	เพื่อประเมินความเพียงพอ

ของระบบควบคุมภายในที่จะส่งเสริมให้บรรลุวัตถุประสงค์	ทั้งใน

ด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการด�าเนินงานความเชื่อถือ

	 ได้ของรายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบและ

นโยบายบริษัทฯ

3. การสอบทานและพจิารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรอืรายการ

ท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผย

ข้อมูลรายการดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อ

ก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

	 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็น

รายการที่สมเหตุสมผล	 และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการด�าเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ	 รวมท้ังมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง	 ครบ

ถ้วนและเพียงพอ	เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

4. การสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของส�านักงาน

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อ

ก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และกฎหมาย

ท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อ

ก�าหนดของบริษัทฯ และข้อผูกพันท่ีบริษัทฯ มีไว้กับบุคคล

ภายนอก	 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ	 ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระ

ส�าคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5. การพจิารณาคัดเลอืก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนผู้

สอบบัญชีประจ�าปี 2563	 เพ่ือน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท	

ให้ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าป	ี2563	ซึ่งคณะ

กรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานความเป็นอิสระ

และความเหมาะสมของค่าตอบแทนแล้ว	เห็นควรเสนอแต่งตั้ง

	 นายธนะวุฒิ	พิบูลย์สวัสดิ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขท่ี

	 6699,	นางสาวพจนรัตน์	ศิริพิพัฒน์	ทะเบียนเลขที	่9012,	นางสาว

รุ่งนภา	แสงจนัทร์	ทะเบยีนเลขที	่10142,	นางสาวเตชิน	ีพรเพญ็พบ

	 ทะเบียนเลขท่ี	 10769	หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ได้รับความเห็น

ชอบจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาด

	 หลักทรัพย	์ซึ่งบริษัทมอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ	มีความเห็นว่า	 ในรอบปี	 2562	 บริษัทฯ

มีระบบการก�ากับดูแลกิจการและมีการควบคุมภายในที่เหมาะสม	

การจัดท�ารายงานทางการเงินแสดงข้อเท็จจริงในส่วนท่ีเป็นสาระ

ส�าคัญครบถ้วน	ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน	 และการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามกฎหมาย

และข้อก�าหนดท่ีเก่ียวข้อง	 การควบคุมภายในและการบริหารความ

เสี่ยงมีความเพียงพอและท่ีอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	 และมีการปฏิบัติ

ตามกฎหมาย	 ข้อก�าหนดและข้อผูกพันต่าง	 ๆ	 และมีการเปิดเผย

รายการท่ีเกีย่วโยงกันอย่างถูกต้อง	โดยคณะกรรมการตรวจสอบ	และ

ฝ่ายบริหารได้ให้ความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการด�าเนินงานที่สอดคล้อง

และอยู่ภายใต้ระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดีไม่พบรายการผดิพลาด

ที่มีสาระส�าคัญท่ีจะกระทบฐานะการเงินของ	บริษัทฯ	มีการพัฒนา

ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและเหมาะสมกับสภาพ

แวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง	 ตลอดจนการปฏิบัติงานท่ีเป็นไป

ตามระเบียบของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์	 ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		

และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน21

นางสาววรนุช สุไพบูลย์พิพัฒน์

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง

จากคณะกรรมการบริษัท	 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้การด�าเนิน

งานของบรษิทัฯ	เป็นไปตามหลกัการก�ากบัดูแลกิจการทีด่	ีในด้านการ

สรรหาและพัฒนากรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูในสดัส่วนกรรมการ

ที่เหมาะสม	มีกระบวนการสรรหา	คัดเลือกกรรมการที่โปร่งใส	ชัดเจน	

ตลอดจนมีโครงสร้างค่าตอบแทนที่เหมาะสม	 เพื่อสนับสนุนให้การ

ด�าเนินงานของบริษัทฯ	 เป็นไปตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะ

ยาว	ประกอบด้วยกรรมการบรษิทัซึง่เป็นกรรมการอสิระและกรรมการ

ทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร	ไม่น้อยกว่า	3	คน	และกรรมการมากกว่าก่ึงหนึง่ต้อง

เป็นกรรมการอิสระ

ปัจจุบัน	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของ	บริษัทฯ	

ประกอบด้วยกรรมการบริษัท	จ�านวน	3	ท่าน	ซึ่งเป็น	กรรมการอิสระ	

จ�านวน	2	ท่าน	และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	จ�านวน	1	ท่าน	ดังนี้

1.	 นางสาววรนุช	 สุไพบูลย์พิพัฒน์	 ประธานกรรมการสรรหาและ	

	 	 	 พิจารณาค่าตอบแทน

2.	 ดร.	โสตถิธร	 มัลลิกะมาส	 กรรมการสรรหาและ	 	

	 	 	 พิจารณาค่าตอบแทน

3.	 นางสิริมา	 เอี่ยมสกุลรัตน์	 กรรมการสรรหาและ	 	

	 	 	 พิจารณาค่าตอบแทน	

ส�าหรับในปี	2562	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้

จดัให้มกีารประชมุรวม	4	ครัง้	ซึง่กรรมการทัง้	3	ท่านได้เข้าร่วมประชมุ

อย่างพร้อมเพรยีงกัน	โดยสรปุสาระส�าคญัในการปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ดงัน้ี

1. พิจารณากลั่นกรองและเสนอก�าหนดค่าตอบแทน คณะ

กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจ�าปี 2562 

และประจ�าปี 2563	ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ	ก�าหนดโดยค�านึง

ถึงความเหมาะสม	และหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของกรรมการ	ความ

เชื่อมโยงกับผลการด�าเนินงานโดยรวมของ	 บริษัทฯ	 และการน�า

ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของธุรกิจประเภทและขนาด

เดียวกันเป็นเกณฑ์ส�าคัญมาพิจารณาประกอบ	 เพ่ือน�าเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทให้ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	

ประจ�าปี	2562	และประจ�าป	ี2563

2. พิจารณากลั่นกรองและเสนอก�าหนดค่าตอบแทนประธาน

เจ้าหน้าท่ีบรหิาร และกรรมการผู้จัดการ ประจ�าปี 2562 และ

 ประจ�าปี 2563	โดยค�านงึถึงภาระหน้าท่ีความรบัผดิชอบ	และเชือ่ม

โยงค่าตอบแทนกับผลการด�าเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ	เพื่อน�า

เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ



132 	 รายงานประจ�าปี	2562

3. พจิารณาเสนอแต่งตัง้กรรมการท่ีออกจากต�าแหน่ง ตามวาระ

กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง	 เพื่อน�าเสนอ

ต่อคณะกรรมการบริษัท	 ให้ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ�าปี	 2562	 และประจ�าปี	 2563	 แต่งต้ังกรรมการที่ออกจาก

ต�าแหน่งตามวาระกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

4. พิจารณาสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะเข้าด�ารง

ต�าแหน่งกรรมการอิสระ แทนกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งเมื่อ

อายุครบ	80	ปี	โดยพ้นจากต�าแหน่งนับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี

5. พิจารณาเสนอนโยบายการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

กรรมการเป็นลายลกัษณ์อักษร	เพ่ือเสนอแนวทาง	วธีิการจ่ายค่า

ตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบรษิทั	คณะกรรมการชดุย่อยทีค่ณะ

กรรมการบริษัทแต่งตั้ง	ทั้งส่วนค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	และสิทธิ

ประโยชน์อื่น	ๆ 		เพื่อน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

6. พจิารณาเสนอแผนการสรรหากรรมการ	จดัท�าเป็น	Board	Skill	

Matrix	 เพื่อช่วยในการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะ

เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	ตามทีบ่รษิทัฯ	ก�าหนดไว้	ตามหลกัการ

ก�ากบัดแูลกิจการทีด่	ีโดยได้มกีารรายงานให้คณะกรรมการบรษิทั

ทราบ

7. พจิารณาเสนอแผนการพฒันากรรมการและผู้บรหิารระดบัสงู

	 โดยพิจารณาองค์ประกอบคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการบริหาร

จัดการธุรกิจของบริษัทฯ	ครอบคลุม	ทัง้ประสบการณ์	ความรู	้ความ

เชี่ยวชาญ	 และน�าปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ส�าคัญมา

ประกอบด้วย	โดยได้มีการรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

8. พิจารณาหลักเกณฑ์แบบประเมินและผลการประเมินการ

 ปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ

 ผู้จัดการของบริษัทฯ	 โดยแบ่งเป็นการวัดผลด้านผู้น�า	 กลยุทธ	์

การวางแผน	ความสัมพันธ์	ความรู้	และคุณลักษณะส่วนตัว	และ

พิจารณาอัตราการปรับข้ึนเงินเดือน	 เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาอนุมัติ

9. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน	 โดยผลการประเมินได้มีการรายงานให้

คณะกรรมการบริษัททราบ

10.ส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย

เป็นผู้เสนอวาระและรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็น

กรรมการบริษัท	ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าป	ี2563	

อย่างน้อย	3	เดือนล่วงหน้าผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ	บริษัทฯ

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 ได้ปฏิบัติหน้าที่

ครบถ้วนตามทีไ่ด้ระบไุว้ในกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน	ทีไ่ด้รบัการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั	โดยใช้ความรู	้

ความสามารถ	ความระมดัระวัง	และความเป็นอสิระอย่างเพียงพอใน

การให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯ
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รายงานคณะกรรมการบริหาร22

นายวิรัฐ สุขชัย

ประธานคณะกรรมการบริหาร

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหาร	ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารระดับสูง	

ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท	มีจ�านวน	5	ท่าน	ดังนี้

1.	 นายวิรัฐ	 สุขชัย	 ประธานกรรมการบริหาร	

	 	 	 และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร

2.	 นายธรรมนูญ	 ตรีเพ็ชร	 กรรมการบริหาร	และ

	 	 	 กรรมการผู้จัดการ

3.	 ดร.	เจน	 ชาญณรงค์	 กรรมการบริหาร

4.	 นายวิศิษฏ์	 วชิรลาภไพฑูรย์	 กรรมการบริหาร	และ

	 	 	 ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

5.	 นางวรินกาญจน์	 ธีระอัมรานนท์	 กรรมการบริหาร	ประธาน

	 	 	 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและ

	 	 	 เลขานุการบริษัท

แม้ว่าเศรษฐกิจไทยในปี	 2562	ยังคงผันผวนและมีความเส่ียงอยู่ใน

หลายด้าน	แต่โอกาสของธุรกิจโดยรวมยังคงมีอยู่	 โดยเฉพาะในภาค

เศรษฐกิจท่ียังมีช่องทางขยายตัว	 เช่น	 ธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองกับภาคการ

ท่องเที่ยว	ภาคการลงทุนภาครัฐ	 เป็นตัวช่วยในการต่อยอด	ด้วยเหตุ

นี้	บริษัทฯ	จึงจ�าเป็นต้องเร่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กรใน

ทกุ	ๆ 	ด้าน	เพือ่ให้สามารถด�าเนนิธุรกิจได้อย่างต่อเนือ่ง	และพร้อมก้าว

สู่การต่อยอดการขยายธุรกิจเพ่ือความเติบโตอย่างย่ังยืน	 โดยคณะ

กรรมการบริหารได้ท�าหน้าทีช่่วยคณะกรรมการบรษิทัในการพิจารณา

ตรวจสอบและกลัน่กรองด้วยความระมดัระวงั	รอบคอบในเร่ืองต่าง	ๆ 	

ทีส่�าคญั	ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพ่ือพิจารณา	ท�าให้บรษิทัฯ	

สามารถด�าเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดี	 โดยมี	 นางวรินกาญจน์	 ธีระอัม

รานนท์	 เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร	 ปฏิบัติหน้าท่ีภายใต้

ขอบเขตหน้าท่ี	และความรบัผดิชอบตามกฎบตัรคณะกรรมการบรหิาร

ในปี	2562	คณะกรรมการบรหิารได้จดัให้มกีารประชมุรวม	12	คร้ัง	เพือ่

พิจารณาเรือ่งต่าง	ๆ 	ทีส่�าคญัของบรษิทัฯ	โดยมสีาระส�าคญัสรปุได้ดงัน้ี

1. ก�าหนดแผนและกลยุทธ์ทางธุรกิจ	พิจารณาทบทวน	วิสัยทัศน์

	 ภารกิจ	กลยุทธ์ของบริษัทฯ	ในรอบปีที่ผ่านมา	เพื่อก�าหนดกลยุทธ์

	 และแผนการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ	ในแต่ละสายธรุกิจให้สอดคล้อง

	 กับวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ	 โดยค�านึงถึงปัจจัยภายใน

และภายนอกท่ีมผีลกระทบ	รวมถึงโอกาสและความเสีย่งทีย่อมรบั

ได้	ซึง่ได้มกีารถ่ายทอดแผนดงักล่าวไปสูผู่บ้รหิารและพนักงานทกุ

ระดบัในบรษิทัฯ	ให้ได้ทราบ	รวมทัง้ตดิตามดแูลให้มกีารน�ากลยุทธ์

ของ	บริษัทฯ	ไปปฏิบัติ	เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ก�าหนดไว	้

และรายงานความคืบหน้าตามแผนกลยุทธ์ให้คณะกรรมการบรษิทั

ทราบทุกไตรมาส
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2. ตรวจสอบและติดตามผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ 

พิจารณาตรวจสอบ	ติดตามผลการด�าเนินงานของทุกสายธุรกิจ

เป็นประจ�าทกุเดอืน	เพือ่ให้เป็นไปตามนโยบายแผนงาน	เป้าหมาย

ที่ก�าหนดไว้	 รวมถึงงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

บริษทั	และรายงานผลการด�าเนนิงานให้คณะกรรมการบรษิทัทราบ

ทุกไตรมาส

3. พิจารณางบประมาณและโครงการลงทุนของบริษัทฯ 

พิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นชอบต่องบประมาณรายจ่าย

ประจ�าปี	 และการเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนบริษัทย่อยของบริษัทฯ	

ประเทศเวียดนาม	ตลอดจนโครงการลงทุน	และเรื่องอื่น	ๆ	ที่ฝ่าย

จัดการเสนอ	เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

4. พิจารณาจ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2562	พิจารณากลั่นกรอง

	 และให้ความเห็นชอบต่อผลก�าไรสทุธิจากผลการด�าเนินงานประจ�า

ปี	2561	และก�าหนดจ่ายเงินปันผลประจ�าปี	2562	ในอัตรา	0.16	

บาทต่อหุ้น	 เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติก่อนน�าเสนอต่อ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2562	อนุมัติต่อไป

5. พิจารณาการสรรหาผู้บริหารระดับผู ้จัดการฝ่ายขึ้นไป 

พิจารณาคัดเลือก	แต่งตั้ง	โยกย้าย	เลิกจ้าง	และก�าหนดโครงสร้าง

กรอบอ�านาจหน้าที	่บคุคลทีม่คุีณสมบตัเิหมาะสมให้ด�ารงต�าแหน่ง

บริหารในระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป	 ยกเว้นต�าแหน่งประธานเจ้า

หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการ	โดยในปี	2562	ได้คัดเลอืกและ

แต่งตั้งผู้อ�านวยการขาย	สายงานธุรกิจระบบท�าความเย็น	และได้

รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

6. ก�าหนดนโยบายอัตราค่าตอบแทนและโครงสร้างเงินเดือน

ของพนักงาน และผู้บริหาร	 พิจารณากล่ันกรองนโยบายอัตรา

ค่าตอบแทน	โครงสร้างเงนิเดือน	โบนัส	และผลประโยชน์ตอบแทน

อื่น	ๆ	ที่เหมาะสมส�าหรับพนักงาน	และผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป	ยกเว้น

ต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริหารมีความมุ ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ

ระมัดระวัง	ซื่อสัตย์สุจริต	รอบคอบ	และพร้อมที่จะพัฒนาธุรกิจอย่าง

เต็มความสามารถ	 โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	 ผู้ถือหุ้น	

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย	 รวมทั้งดูแลให้บริษัทฯ	มีระบบการ

ด�าเนินงานทีเ่ป็นไปในลกัษณะท่ีถูกต้องตามกฎหมาย	และมจีรยิธรรม

ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 เพ่ือน�าพาองค์กรสู่ความก้าวหน้า

อย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง23

ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น

ในป	ี2562	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม

ความสามารถ	 เพ่ือเป็นการสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทฯ	 ในการ

ก�ากับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรให้สามารถบรรลุ

เป้าหมายทางธุรกิจท่ีต้ังไว้	 สร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือให้

กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	

โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 ซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากคณะ

กรรมการบริษัท	ประกอบด้วย	 กรรมการผู้มีความรู้	 ความสามารถ

และประสบการณ์	 ตลอดจนมีความเข้าใจการด�าเนินธุรกิจ	 จ�านวน	

11	ท่าน	ดังนี้

1.	 ดร.	สุพจน์	 เธียรวุฒิ	 ประธานกรรมการบริหาร

	 	 	 ความเสี่ยง

2.	 นายวิรัฐ	 สุขชัย	 กรรมการบริหารความเสี่ยง

3.	 นายธรรมนูญ	 ตรีเพ็ชร	 กรรมการบริหารความเสี่ยง

4.	 นายประชา	 พร้อมพรชัย	 กรรมการบริหารความเสี่ยง

5.	 นายรัตนพันธ์	 มุขหริวัฒนานนท์	 กรรมการบริหารความเสี่ยง

6.	 นายสุชาติ	 สุวัฒโนดม	 กรรมการบริหารความเสี่ยง

7.	 	นายสุกิจ	 ลิติกรณ์	 กรรมการบริหารความเสี่ยง

8.	 นายวิฑูรย์	 ทามี	 กรรมการบริหารความเสี่ยง

9.	 นายพงษ์สวัสดิ์	 เพ่งเล็งผล	 กรรมการบริหารความเสี่ยง

10.	นายวิศิษฏ์	 วชิรลาภไพฑูรย์	 กรรมการบริหารความเสี่ยง

11.	นางวรินกาญจน์	 ธีระอัมรานนท์	 กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้ท�าหน้าท่ีก�าหนดและทบทวน

กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร	นโยบายและกระบวนการบริหาร

ความเส่ียงตามบทบาทหน้าที่ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยง	 และให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ให้เหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ	สอดคล้องกับ

ทิศทางกลยุทธ์การด�าเนินงานและแผนธุรกิจ	 รวมทั้งสนับสนุนและ

พัฒนาการบริหารความเส่ียงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเน่ือง	

และมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล	 เพ่ือให้เกิดเป็นวัฒนธรรม

องค์กร	 โดยมี	 นางวรินกาญจน์	 ธีระอัมรานนท์	 เป็นเลขานุการคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยง	

ส�าหรับในปี	 2562	 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้จัดให้มีการ

ประชุมรวม	4	ครั้ง	โดยมีสาระส�าคัญสรุปได้ดังนี้
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1.	 พิจารณาแผนบริหารความเสีย่งประจ�าปีท่ีฝ่ายบรหิารจากทุกหน่วย

งานได้ท�าการประเมินความเสี่ยง

2.	 จดัระดบัความส�าคญัของความเสีย่งพร้อมก�าหนดผล	กระทบทีเ่กิด

ขึ้น	เพื่อก�าหนดวิธีการบริหารความเสี่ยง

3.	 สนับสนุนและพัฒนาการบรหิารความเสีย่งให้เกิดขึน้อย่างต่อเนือ่ง

ทั่วทั้งองค์กร

4.	 ติดตามและทบทวนการด�าเนินงานตามแผนการบริหารจัดการ

ความเสี่ยง	 ภายใต้นโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียงที่

ก�าหนดไว้	 โดยผู้ตรวจสอบภายในท�าการติดตาม	และสอบทาน

การบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

5.	 ทบทวนนโยบายการบรหิารจดัการความเสีย่ง	ทีเ่ก่ียวกับความเสีย่ง

ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	 ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรการต่อต้าน

การทุจริตคอร์รัปชั่นที่ประกาศใช้ในปี	2561

ในปี	 2562	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดให้มี	 การปรับปรุง

แบบประเมินและควบคุมความเส่ียงด้วยตนเอง	 โดยเพิ่มขั้นตอนใน

การปฏิบัติงานท่ีอาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยง	 และให้ค�าแนะน�าเป็น	

กลุ่มย่อย	 เพ่ือให้ความเส่ียงระดับปฏิบัติการมีความครอบคลุมและ

แต่ละฝ่ายเห็นสัญญาณล่วงหน้าในการลดความสูญเสียจากการ

ด�าเนินงานอย่างแท้จริง	ดังนั้น	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	จึงมี

ความเห็นว่า	บริษัทฯ	ได้พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้

ครอบคลุมปัจจัยเส่ียงทุกด้าน	มีการบริหารความเส่ียงอย่างต่อเนื่อง

และสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	 โดยมีการประชุม

ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นประจ�า	 เพื่อพิจารณาความ

เสีย่งทีส่�าคญัและเร่งด่วนอย่างทนัท่วงท	ีซึง่ท�าให้เกิดประสทิธิผลของ

การบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ	โดยบริษัทฯ	ได้มีการบริหาร

จัดการความเสี่ยงส�าคัญระดับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสม	

และควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
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รายงานและงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562



138 	 รายงานประจ�าปี	2562

รายงานของผู้สอบบัญชีอนุญาต24
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งบการเงิน25
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน26
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