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หนา 1
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สวนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1

วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายการดําเนินธุรกิจ

ในป 2563 หาญยังคงมีเปาหมายที่จะสงเสริมการเติบโตอยางยั่งยืนผานกลยุทธหลักขององคกร ลดความผันผวนของผล
กําไรผานการสรางความหลากหลายเชิงธุรกิจ โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียอยางรอบดาน รวมถึงดําเนิน
ธุรกิจดวยธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อสรางคุณคาระยะยาว เสริมคุณภาพชีวิตของผูมีสวนไดสวนเสีย และมอบผลตอบแทนที่ยั่งยืน
ดวยนวัตกรรม เทคโนโลยีและโครงสรางธุรกิจที่แข็งแกรงภายใตความรับผิดชอบดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใหบรรลุ
วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายการดําเนินธุรกิจ ดังนี้

วิสัยทัศน

พันธกิจ

คานิยมองคกร
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เปาหมายการดําเนินธุรกิจ

ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนใหกลยุทธของหาญประสบผลสําเร็จ คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการทบทวนกลยุทธ วิสัยทัศน
ภารกิจ และทิศทางการดําเนินธุรกิจ ในการพัฒ นาศักยภาพองคกรและพนักงาน ดวยการพัฒ นาบุคลากรควบคูกับการใช
นวัตกรรมและเทคโนโลยี นอกจากนั้น ยังใหความสําคัญในการดูแลสิ่งแวดลอม สังคม และบรรษัทภิบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายการเปนองคกรที่ยั่งยืนอยางแทจริงผาน 3 กลยุทธหลัก SMART Business, SMART People,
และ SMART Environment โดยผูบริหารระดับสูงไดมีการถายทอดแผนดังกลาวไปสูผูบริหารและพนักงานทุกระดับใหไดทราบ
และติ ด ตามดู แลให มี ก ารนํ ากลยุ ท ธ ไปปฏิ บั ติ ให เป นไปตามเป าหมายที่ ได กํ าหนดไว พร อ มทั้ งรายงานความคื บ หน า ให
คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส

1.2

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เดิมชื่อ บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน) ซึ่งเริ่มตน
จากการเปนสวนหนึ่งของบริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด (“บ.หาญฯ”) ตอมาภายหลัง บ.หาญฯ ปรับโครงสรางการบริหารงาน
แบบครอบครัวสูการบริหารงานแบบมืออาชีพ บริษัทฯ จึงไดจดทะเบียนจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2544 ในนาม “บริษัท
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ไฟรวิคเตอร จํากัด” ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ลานบาท โดยกลุมนามสกุลชาญณรงค 1 และคุณวิรัฐ สุขชัย ซึ่งเปนอดีต
ผูบริหารเดิมของ บ.หาญฯ ในสายงานขายวาลวและอุปกรณดับเพลิง บริษัทฯ จัดตั้งขึ้นเพื่อดําเนินธุรกิจนําเขาและจําหนาย
ผลิตภัณ ฑวาลวและอุปกรณ ระบบดับเพลิง วาลวและอุปกรณ ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ และใหบริการติดตั้งระบบ
ดับเพลิงงานโครงการ ตอมาเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2546, 24 กรกฎาคม 2549 และ10 ตุลาคม 2555 บริษัทฯ ไดเพิ่มทุนจด
ทะเบียนเปน 3 ลานบาท, 4 ลานบาท และ 65 ลานบาทตามลําดับ เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ
ในเดือนพฤศจิกายน 2559 บริษัทฯ ไดปรับเปลี่ยนชื่อจากบริษัท ไฟรวิคเตอรจํากัด (มหาชน) หลังจากการเขาควบ
รวมกิจการกับ บริษัท ชิลแมทช จํากัด และ บริษัท คิว ทู เอส จํากัด แตเดิมนั้นบริษัททั้งสามเคยเปนหนวยธุรกิจของ บ.หาญฯ
ซึ่ งมี ป ระวั ติ ย าวนานในด า นการเป น ตั วแทนจํ าหน า ยและการให คํ า ปรึ ก ษาออกแบบระบบวิ ศ วกรรมตั้ งแต ป 2508 ดว ย
ประสบการณและชื่อเสียงกวา 60 ป การควบรวมกิจการในครั้งนี้ทําใหบริษัทฯ พรอมที่จะมุงเนนการเปนผูนําการใหบริการ
โซลูชั่นที่ยั่งยืนของงานระบบวิศวกรรมความปลอดภัย ระบบทําความเย็น ระบบปรับอากาศ และระบบการพิมพดิจิทัลใน
ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน
สําหรับโซลูชั่นระบบวิศวกรรมความปลอดภัย ในป 2544 บริษัทฯ เริ่มดําเนินธุรกิจนําเขาและจําหนายผลิตภัณฑวาลว
และอุปกรณระบบดับเพลิง วาลวและอุปกรณสุขาภิบาลและปรับอากาศพรอมกับใหบริการติดตั้งระบบดับเพลิงงานโครงการ
ตอมาในป 2546 ไดขยายกิจการโดยเพิ่มแผนกขายโครงการ เพื่อบริการใหคําปรึกษา, ออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงตางๆ
เช น ระบบดั บ เพลิ งด ว ยน้ํ า , ระบบโฟมดั บ เพลิ ง (Foam Fire Protection), ระบบสั ญ ญาณแจ งเหตุ เพลิ ง ไหม (Fire Alarm
Systems) และระบบกลองวงจรปด โดยทีมงานวิศวกรผูเชี่ยวชาญ มุ งเนนการรับงานโครงการที่ มีขนาดไม ใหญ มากนัก เช น
โรงงานขนาดกลาง และโรงงานขนาดเล็ก และในป 2548 เพิ่มผลิตภัณฑระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ดวยกาซคารบอนไดออกไซด
(CO 2 ) และ ระบบดับเพลิงสารสะอาด FM-2002 จนถึง ณ ปจจุบันไดมีการเพิ่มผลิตภัณฑระบบดับเพลิงอัตโนมัติดวยสารสะอาด
Novec 1230, ระบบดับเพลิงดวยกาซเฉื่อย (Inert Gas), ระบบดับเพลิงหองครัว Wet Chemical
ในป 2550 บริษั ท ฯ ไดรับ รางวัล ประกาศเกี ย รติ คุ ณ Outstanding Distributor Award จาก NIBCO Inc. ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ปจจุบันบริษัทฯ ไดขยายกิจการเขาไปในระบบดับเพลิงสําหรับอุตสาหกรรมปโตรเคมิคัลพรอมกับระบบรักษา
ความปลอดภัย
เปนเวลากวา 60 ป ที่บริษัทฯ มีประสบการณ ในการใหบริการดานโซลูชั่นของระบบทําความเย็นคุณภาพสูงสําหรับ
สินคาอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม โดยทีมวิศวกรที่มีความชํานาญในการออกแบบระบบทําความเย็นใหเหมาะกับการถนอม
สินคาเพื่อรักษาคุณภาพ น้ําหนัก และความสดใหม อยางสูงสุด นับแตป 2545 ไดเกิดวิกฤตดานพลังงานขึ้นหลายครั้ง ทําให
บริษัทฯ พัฒนาความรูความชํานาญในดานพัฒนาโซลูชั่นที่ประหยัดพลังงานจนไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง ปจจุบันบริษัทฯ
เปนผูนําเทคโนโลยีระบบทําความเย็นในประเทศไทยและยังคงเติบโตอยางมั่นคงตอไป
ในดานระบบการพิมพดิจิทัล บริษัทฯ เริ่มดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องพิมพและอุปกรณการพิมพ วันเดือนปที่ผลิต/
หมดอายุ ตั้งแตป 2508 โดยมุงมั่ นที่จะดําเนินธุรกิจจัดจําหนาย และใหบริการหลังการขายโดยยึดหลักเรื่อ งความเร็วและ
คุณภาพเพื่อใหลูกคาพึงพอใจสูงสุด ปจจุบันบริษัทฯ เปนผูนําเทคโนโลยีการพิมพดิจิทัลสําหรับสายการผลิตในประเทศไทยและ
ไดรับความไววางใจจากบริษัทชั้นนําทั่วประเทศ ในป 2558 บริษัทฯ ไดขยายกิจการเขาสูโซลูชั่นการพิมพสามมิติจนสามารถ
ผลักดันใหเกิดการสรางตนแบบอยางรวดเร็วและการผลิตระบบดิจิทัลในภาคการศึกษา ทันตกรรม การแพทย และอุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑและการผลิต ในป 2562 บริษัทฯ มุงเนนการเปนผูนําในประเทศเพื่อนบาน โดยการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท หาญ

1
2

กลุมนามสกุลชาญณรงค ประกอบดวย นางประยูรศรี ชาญณรงค นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน และนายเจน ชาญณรงค
ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM 200 เปนระบบดับเพลิงดวยสารสะอาด ซึ่งไดรับการรับรองมาตรฐาน UL/FM โดยใชสารคเมีชนิดที่ไมทําความเสียหายตออุปกรณคอมพิวเตอร อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส และไมเปนอันตรายตอมนุษย เหมาะสําหรับติดตั้งในหองสําคัญ เชน Server Room, Data Center, UPS Room
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เวียดนาม จํากัด (“บริษัทยอย”) ประเทศเวียดนาม ดวยทุนจดทะเบียน 800,000,000 ดองเวียดนาม หรือประมาณ 1,057,444 บาท
โดยบริษัทฯ ถือหุนในบริษัทยอยคิดเปนสัดสวนรอยละ 100 ของทุนจดทะเบียน เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดนํามาตรฐานสากลในการบริหารงานคุณภาพมาปฏิบัติ ปจจุบันไดรับการรับรองมาตรฐานการบริหารงาน
คุณภาพ ISO 9001:2015 จากสถาบัน UKAS (UNITED KINGDOM ACCREDITATION SERVICE) ซึ่งเปนสถาบันที่ใหการรับรอง
ระดับโลกจากประเทศสหราชอาณาจักร ดวยการตรวจประเมินระบบคุณภาพ จาก บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด โดย
บริษัทฯ ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 ตั้งแตป 2549 และพัฒนาเปน ISO 9001:2008 ตั้งแตป 2552 จนพัฒนาเปน
ISO 9001:2015 ในป 2560
พัฒนาการที่สําคัญของบริษัทฯ ในชวง 5 ปที่ผานมา สรุปไดดังนี้
ป 2563

ป 2562

•

บริษั ทฯ จั บมื อ กั บกลุ มไอยราฟ นส ลงนามสั ญ ญารวมทุ นพั ฒ นาธุ รกิ จดิ จิ ทั ล สร างระบบ IoT Products and
Solutions เพื่อดําเนินธุรกิจใหบริการพัฒนาอาคารอัจฉริยะ (Smart Building) ภายใตชื่อ “ไอยราหาญ” เมื่อวันที่ 24
มิถุนายน 2563

•

บริษัท ฯ ไดรับ การประกาศเปน 1 ใน 20 บริษัท ที่ส ถาบันไทยพัฒ นคัด เลือ กใหเปน กลุม บริษัทวิถียั่งยืน ที่นา
ลงทุน หรือ ESG Emerging List พิจารณาจากขอมูลแนวโนมการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม สังคม และธรร
มาภิบาล (ESG) ของบริษัทที่ริเริ่มขึ้น หรือ อยูในระหวางดําเนินงาน ที่มีโอกาสสรางผลตอบแทนเพิ่ม ขึ้นใน
ระยะยาวใหแกผูลงทุน

•

บริษัทฯ ไดรับการรับรอง CG Score วามีหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี สําหรับบริษัทจดทะเบียน ประจําป 2563
ที่ระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” ตอเนื่องเปนปที่ 2 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563

•

หาญ เวียดนาม (“บริษัทยอ ย”) ประสพความสําเร็จจําหนายเครื่อ งพิมพล าเบลสติคเกอรระบบ UV Digital
Inkjet ไดจํ า นวน 1 เครื่อ ง และสามารถติด ตั ้ง ไดสํ า เร็จ โดยทีม วิศ วกรเวีย ดนาม โดยไมไ ดม ีว ิศ วกรจาก
ตางประเทศเขาไปสนับสนุน เนื่องจากสถานการณโควิด-19 ที่ไมอนุญ าตใหชาวตางชาติเดินทางเขาประเทศ
ในชวงเวลานั้น

•

บริษัทฯ ไดขยายความรวมมือกับ Domino UK Ltd. ผูผลิตและจําหนายเครื่องพิมพลาเบลสติคเกอรระบบ UV
Digital Inkjet เพื่อจัดตั้งโชวรูมขนาดพื้นที่ 120 ตรม. ตั้งเครื่องพิมพฯ ที่ชั้น 1 อาคารสํานักงานใหม คาดวาจะ
แลวเสร็จในไตรมาส 1/2564 ซึ่งจะใชเพื่อสนับสนุนการขาย การจัดอบรม การใหลูกคาเยี่ยมชมที่โชวรูม และ
การเยี่ยมชมผานระบบออนไลน สําหรับลูกคาในประเทศไทย และกลุมประเทศอาเซี่ยน โดย Domino ตกลง
เปนผูจายคาเชาพื้นที่ และจําหนายเครื่องใหบริษัทฯ ในราคาลดพิเศษ พรอมดวยระยะเวลาชําระเงินนานถึง 1 ป
หรือเมื่อจําหนายเครื่องฯ ใหลูกคาได

•

บริษั ท ฯ ได รับ เกี ย รติ จ าก ศ.ดร.บั ณ ฑิ ต เอื้ อ อาภรณ อธิก ารบดี จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย ในการรวมเป ด
“สํา นั ก พิ ม พ ส ามมิ ติ หาญ-จุ ฬ าฯ” ณ จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย เมื่ อ วัน ที่ 8 มกราคม 2562 ซึ่งเป น หนึ่ งใน
โครงการกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม รวมสนับสนุนใหคณาจารยและนิสิตเขาถึงเทคโนโลยีการพิมพสามมิติได
ในราคาต่ํากวาตนทุนในทองตลาด

•

บริษั ท ฯ ได รับ เกี ย รติ จ าก ศ.ดร.บั ณ ฑิ ต เอื้ อ อาภรณ อธิก ารบดี จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย ในการรวมเป ด
“สํา นั ก พิ ม พ ส ามมิ ติ หาญ-จุ ฬ าฯ” ณ จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย เมื่ อ วัน ที่ 8 มกราคม 2562 ซึ่งเป น หนึ่ งใน
โครงการกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม รวมสนับสนุนใหคณาจารยและนิสิตเขาถึงเทคโนโลยีการพิมพสามมิติได
ในราคาต่ํากวาตนทุนในทองตลาด

•

บริษัทฯ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท หาญ เวียดนาม จํากัด (“บริษัทยอย”) ประเทศเวียดนาม ดวยทุนจดทะเบียน
800,000,000 ดองเวียดนาม หรือประมาณ 1,057,444 บาท โดยบริษัทฯ ถือหุนในบริษัทยอยคิดเปนสัดสวนรอย
ละ 100 ของทุนจดทะเบียน เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562

สวนที่ 1 (1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

หนา 5

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2563)

ป 2562

ป 2561

ป 2560

•

บริษัทฯ ไดรับการรับรอง CG Score วามีหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี สําหรับบริษัทจดทะเบียน ประจําป 2562
ที่ระดับ 5 ดาว “ยอดเยี่ยม” เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562

•

บริษัทฯ จัดแถลงขาวผลสําเร็จโครงการ “3D Med แบบจําลองอวัยวะ ดวยเทคโนโลยีการพิมพสามมิติขั้นสูงเพื่อ
ชวยวินิ จ ฉั ย และวางแผนการรักษาอย างมี ป ระสิท ธิ ภ าพ” เป น โครงการที่ ได รับ ทุ น สนั บ สนุ น จากสํ านั ก งาน
นวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 โดยจากจํานวนแบบจําลองอวัยวะที่ทําไป 50
ชิ้น ตั้งแตเดือน พ.ค. 2561 - พ.ย. 2562 ไดรับผลคะแนนประเมินเฉลี่ย 4.49 จากคะแนนเต็ม 5

•

บริษัทฯ ไดรับทุนสนับสนุน โครงการ HARN 3DMed: การสรางแบบจําลองอวัยวะดวยเทคโนโลยีการพิมพสาม
มิติขั้นสูง เพื่อวินิจฉัยและวางแผนการรักษาอยางมีประสิทธิภาพ จากสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการ
มหาชน) ในรูปแบบแปลงเทคโนโลยีเปนทุน เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

•

บริษัทฯ ไดรับการรับรองการเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (CAC) รอบ
ไตรมาส 3/2561 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

•

บริ ษั ท ฯ เข า ร ว มการประกาศเจตนารมย เป น แนวร ว มปฏิ บั ติ (Collective Action Coalition : CAC) ของ
ภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560

•

บริษั ทฯ ให การสนับสนุ นงาน International Packaging and Printing Exhibition for Asia (Packprint International
2017) ณ ศู น ย นิ ท รรศการและการประชุ ม ไบเทค กรุ งเทพฯ เมื่ อ วั น ที่ 20-23 กั น ยายน 2560 และได รั บ ใบ
ประกาศนียบัตร จากสมาคมการพิมพไทย และสมาคมการบรรจุภัณฑไทยและ บริษัทเมสเซ ดุสเซลดอรฟ เอเชีย

•

บริษัทฯ ไดเขารวมโครงการสงเสริมความสามารถทางนวัตกรรมสําหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ และไดรับรางวัล “องคกรนวัตกรรมยอดเยี่ยม ประจําป 2560”
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560

•

บริษัทฯ ไดการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 จาก SGS เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
บริษัทฯ ไดรับรางวัล Highest Revenue Growth in Asia-Pacific 2016 จากบริษัท Domino ผูผลิตเครื่องพิมพ
รายใหญจากประเทศอังกฤษ ซึ่งเปนรางวัล 3 ปซอน สําหรับธุรกิจระบบการพิมพดิจิทัล และยังไดรับสิทธิ์เปน
ผูแทนจําหนายในประเทศไทย เมียนมาร และกัมพูชา โดยสามารถสรางมูลคาธุรกิจไดเปนอันดับที่ 4 ในภูมิภาค
เอเชียรองจากประเทศญี่ปุน เกาหลีใต และไตหวัน
บริษั ท ฯ ได รับ การแต งตั้ งให เป น ตั วแทนจํา หน ายผลิ ต ภั ณ ฑ ร ะบบดั บ เพลิ งสํ าหรับ ห อ งครัว Wet Chemical
System ของ Lehavot ประเทศอิสราเอล

•

•

ป 2559

•

บริษัทฯ ไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑคอนเดนเซอรแบบไอระเหย ของ EVAPCO ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

•

บริษัทฯ ไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑอุปกรณในระบบทําความเย็น และชุดคอนเดนซิ่งยูนิต
ของ DANFOSS ประเทศเดนมารก
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 มีมติใหซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ
บริษัท ชิลแมทช จํากัด และบริษัทยอย ภายใตกระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) และการ
เข าลงนามในสั ญ ญาที่ เกี่ ยวข อง ทั้ งนี้ บริษั ทฯ ชํ าระค าโอนกิ จการด วยหุ นสามั ญ เพิ่ มทุ นของบริษั ทฯ จํ านวน
234,500,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท โดยกําหนดราคาหุนสามัญเพิ่มทุนที่ราคาหุนละ 2.62 บาทตอหุน
บริษัทจะออกหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 234,500,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.5 บาท ใหแกกลุมผูถือ
หุนของบริษัท ชิลแมทช จํากัด แทนการชําระดวยเงินสด
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 บริษัทฯ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท จากบริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน) เปน
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) และไดเปลี่ยนแปลงชื่อยอหลักทรัพยของบริษัทฯ จาก “FIRE”
เปน “HARN” ตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (มีผลตั้งแตวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559) เพื่อรองรับการซือ้ และรับ
โอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ชิลแมทช จํากัด และบริษัทยอย ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2559

•

•

สวนที่ 1 (1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

หนา 6

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2563)

ป 2558

•
•
•

1.3

บริษัทฯ ไดเริ่มดําเนินการขยายตลาดสินคาไปยังประเทศเพื่อนบาน เชน ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา
บริษัทฯ มีการจัดตั้งฝายขายโครงการปโตรเคมีคอล ขึ้นเพื่อเปนการเพิ่มชองทางการจําหนายผลิตภัณฑระบบ
ปองกันอัคคีภัยเต็มรูปแบบในเขตอุตสาหกรรมหนัก
บริษั ทฯ นําระบบ ERP (Enterprise Resource Planning Application) โดยเลือ กโปรแกรม SAP มาใชในการ
จัดการ โดยเชื่อ มโยงการทํ างานทุ กระบบ ลดกระบวนการทํ างาน ชวยให การรายงานผลทางบั ญ ชีมีค วาม
ถูกตอง แมนยํา และทันตอเวลา อีกทั้งสามารถวิเคราะหขอมูลไดฉับไวมากยิ่งขึ้น

โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท

บริษัทฯ มีโครงสรางการถือหุนที่ชดั เจน โปรงใส ไมมีการถือหุนไขวกับผูถือหุนรายใหญ และไมมีโครงสรางการถือหุน
แบบปรามิดในกลุมของบริษัท จึงไมทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนใหแกฝายใดฝายหนึ่ง

1.3.1 แผนภาพโครงสรางกลุมธุรกิจ

1.3.2 โครงสรางการถือหุนของบริษัทยอย
บริษั ทฯ จดทะเบี ยนจัด ตั้ งบริษั ท หาญ เวีย ดนาม จํ ากัด (“บริษั ท ยอ ย”) ประเทศเวียดนาม ดวยทุ น จดทะเบี ย น
800,000,000 ดองเวียดนาม หรือประมาณ 1,057,444 บาท โดยบริษัทฯ ถือหุนในบริษัทยอยคิดเปนสัดสวนรอยละ 100 ของ
ทุนจดทะเบียน เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562

ในป 2563 บริ ษั ท ฯ จั บ มื อ กั บ กลุ ม ไอยรา
ฟนส โดยนายประเสริฐศักดิ์ เดชอุดม และนายสาธิต
วณิชชัยกิจ ลงนามสัญญารวมทุนเพื่อประกอบกิจการ
ผลิตซื้อขายรับจางติดตั้งใหบริการ และพัฒนาระบบ
“IOT Products and Solutions” เพื่ อ ดํ าเนิ น ธุ รกิ จ
ให บ ริก ารพั ฒ นาอาคารอั จ ฉริ ย ะ (Smart Building)
ภ ายใต ชื่ อ “ไอ ย ราหาญ ” ด วย ทุ นจด ทะเบี ย น
2,000,000 บาท โดยบริษัทฯ ถือ หุนในบริษั ทรวมทุ น
คิดเปนสัดสวนรอยละ 65 ของทุนจดทะเบียน เมื่อวันที่
24 มิถุนายน 2563

สวนที่ 1 (1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
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หนา 7

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2563)

2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจนําเขาและจัดจําหนายผลิตภัณฑในระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศและสุขาภิบาล ระบบทํา
ความเย็น ระบบการพิมพดิจิทัล ใหบริการพัฒนาระบบ IOT Products and Solutions รวมทั้งใหคําปรึกษาและออกแบบระบบใน
โครงการตางๆ และการใหบริการโซลูชั่นดานวิศวกรรมครบวงจร นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปนผูใหบริการติดตั้งงานโครงการระบบ
ตางๆ เช น ระบบโฟมดั บเพลิ ง (Foam Fire Protection System) ระบบดั บเพลิ งอั ตโนมั ติ และระบบสั ญ ญาณเตือ นภั ย (Fire
Suppression and Alarm Systems) โดยทีมงานวิศวกรผูเชี่ยวชาญของบริษัทฯ
โครงสรางรายไดของบริษทั ฯ สําหรับป 2561 - 2563 มีรายละเอียดดังนี้
ประเภทรายได
รายไดจากการขายและบริการ
• ผลิตภัณฑระบบดับเพลิง และงานโครงการ
ติดตั้งระบบดับเพลิง
• ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ และระบบ
สุขาภิบาล
• ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น
• ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล
• ผลิตภัณฑระบบไอโอที (ไอยราหาญ)
รวมรายไดจากการขายและบริการ
รายไดอื่น 2)
รายไดรวม
หมายเหตุ:

1)
2)

ป 2563 1)
ลานบาท รอยละ

ป 2562 1)
ลานบาท
รอยละ

ป 2561
ลานบาท
รอยละ

534.18

45.68

644.12

46.21

569.59

42.00

63.82

5.46

81.10

5.82

89.33

6.59

202.83
349.07
2.43
1,152.33
17.10
1,169.43

17.34
29.85
0.21
98.54
1.46
100.00

262.00
379.66
1,366.88
27.09
1,393.97

18.80
27.24
98.07
1.93
100.00

320.39
364.96
1,344.27
11.75
1,356.02

23.63
26.91
99.13
0.87
100.00

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

สวนที่ 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ

หนา 8

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2563)

2.1

ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ
ผลิตภัณฑและบริการของบริษัทฯ แบงออกเปน 5 ผลิตภัณฑ ไดแก

2.1.1 ผลิตภัณฑระบบดับเพลิง และงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง

ผลิตภัณฑระบบดับเพลิงเปนอุปกรณในระบบอาคารโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กและใหญ รวมทั้งโรงผลิตไฟฟาและ
โรงงานอุตสาหกรรมปโตรเคมี สําหรับการปองกัน เตือนภัย และเพื่อควบคุมเพลิงและควันไฟ ผลิตภัณฑระบบดับเพลิงที่บริษัทฯ จัด
จําหนายประกอบดวย วาลวและขอตอ ซึ่งเปนอุปกรณที่ใชติดตั้งในระบบปองกันอัคคีภัย โดยวาลวชวยในการเปดหรือปดน้ําของ
ระบบดับเพลิงที่ติดตั้งอยูกับทอน้ําของระบบดังกลาว เชน วาลวควบคุมการไหลของน้ําในระบบ วาลวเปดปดน้ําเมื่อตองการซอม
บํารุงรักษาระบบ วาลวปองกันน้ํายอนไหลกลับ เปนตน สําหรับอุปกรณดับเพลิง เปนอุปกรณที่เปนสวนประกอบหรืออุปกรณรวมที่
ใชงานคูกับอุปกรณ หลักในระบบดับเพลิง เพื่อใหระบบดับเพลิงใชงานไดอยางสมบูรณ และรวมถึงอุปกรณ ตางๆ ที่ชวยในการ
ปองกันเพลิงไหม ไดแก วาลวระบบดับเพลิง เชน ขอตอ, ตูสายฉีดน้ําดับเพลิง รวมถึงอุปกรณ ภายใน, สายฉีดน้ําดับเพลิง, ถัง
ดับเพลิง และระบบสปริงเกอร(หัวกระจายน้ําดับเพลิง), ขอตอออนสําหรับติดตั้งหัวกระจายน้ําดับเพลิง, สวิตชแจงสัญญาณ และ
ปมสูบน้ําดับเพลิง ทั้งนี้ บริษัทฯ เปนเจาของ ตราสินคาถังดับเพลิง “Guardian” (การเดียน) สําหรับผลิตภัณฑเครื่องดับเพลิง
สําหรับงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง บริษัทฯ ใหคําปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงตางๆ เชน ระบบโฟม
ดับเพลิง ระบบปมดับเพลิง ระบบทอน้ําดับเพลิง ระบบดับเพลิงอัตโนมัติดวยกาซ (FM-200, NOVEC 1230, CO2, Inert Gas)
และระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม ทั้งในอาคารและโรงงานตางๆ ตลอดจนอุตสาหกรรมปโตรเคมีและโรงไฟฟา ที่มีแนวโนม
ความตองการติดตั้งระบบดับเพลิงเพิ่มขึ้น เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายควบคุมอาคารและโรงงานที่ตองมีการปรับปรุง ใหมีระบบ
ปองกันอัคคีภัยที่ไดมาตรฐาน โดยบริษัทฯ มีทีมงานวิศวกรที่เชี่ยวชาญติดตอประสานงานกับลูกคา แนะนําสินคาที่จําหนาย
รวมถึงการออกแบบ และนําเสนอสินคาและบริการใหแกลูกคาตามมาตรฐานดับเพลิงสากล การทดสอบระบบหลังการติดตั้งแลว
รวมถึงงานบริการตรวจสอบระบบดับเพลิง ซึ่งในการติดตั้งระบบดับเพลิง จะมีการใชวาลวและอุปกรณระดับเพลิง รวมกับอุปกรณ
ที่เกี่ยวของในระบบดับเพลิงตางๆ ไดแก ระบบโฟมดับเพลิง, ระบบดับเพลิงอัตโนมัติดวยกาซ, ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม
และระบบกลองตรวจจับควันไฟและเปลวไฟ
สวนที่ 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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ผลิตภัณฑระบบดับเพลิง
1) วาลวระบบดับเพลิง (Fire Protection Valve) ใชสําหรับติดตั้งในระบบปองกันอัคคีภัย เปนวาลวที่ไดรับการรับรอง
ใหใชสําหรับระบบปองกันอัคคีภัยโดยไดรับการรับรองมาตรฐานจาก UL/FM มีคุณสมบัติสามารถทนแรงดันขณะใชงาน
(working pressure) ไดไมนอยกวา 175 psi (pound per square inch หรือปอนดตอตารางนิ้ว) ประกอบดวย วาลว
ประเภทตางๆ ตัวอยางเชน
วาลวประตูนา้ํ (OS&Y Gate Valve)

วาลวกันกลับ (Check Valve)

บอลวาลว (Ball Valve)

วาลวปกผีเสื้อ (Butterfly Valve)

โกลบวาลว (Globe Valve)

1.1) ขอตอ (Grooved Coupling and Fitting) ใชสําหรับเชื่อมตอทอในระบบดับเพลิง โดยใชแทนการเชื่อมทอแบบเดิมๆ ที่
ตองใชเครื่องเชื่อมไฟฟาและลวดเชื่อมในการเชื่อมตอทอเขาดวยกัน Grooved Coupling บางรุนยังสามารถรองรับการ
ขยายและหดตัว หรือการเคลื่อนตัวของทอและอาคาร และยังเชื่อมตอทอไดเร็วกวาการเชื่อมทอแบบเดิมๆ ถึง 10 เทา

Coupling

Fitting

1.2) ระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง (Sprinkler) ใชในระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เพื่อปองกันทรัพยสิน และชีวิตอันอาจจะ
เกิดขึ้นจากอัคคีภัย มีคุณสมบัติดับเพลิงโดยอัตโนมัติ โดยไมตองมีคนควบคุม สามารถควบคุมเพลิงไหมที่เกิดขึ้นไดทันที
ขณะที่เพลิงยังมีขนาดเล็ก ทําใหเพลิงไหมหยุดการขยายตัวลุกลาม มีควันไฟนอยลง และเกิดในพื้นที่จํากัด ระบบ
ดับเพลิงอัตโนมัติจะทําใหคนในอาคารมีเวลาเพิ่มมากขึ้นในการอพยพหนีไฟ

1.3) ขอตอออนสําหรับติดตั้งหัวกระจายน้ําดับเพลิง(Flexible Sprinkler) ใชในการติดตั้งหัวกระจายน้ําดับเพลิงซึ่ง
สามารถติดตั้งไดเร็วกวาการติดตั้งแบบเชื่อมถึง 10เทา โดยสามารถยาย,แกไขหรือปรับระดับขึ้นลงใหเหมาะสมกับ
ระดับของฝาไดโดยทันที่ จึงทําใหเราสามารถลดเวลาการทํางานหรือหมดปญหากับการแกไขงานได

สวนที่ 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ

หนา 10

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2563)

1.4) ตูสายฉีดน้ําดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) และอุปกรณภายใน




ตูสายฉีดน้ําดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)
เปนตูสงน้ําดับเพลิง มีลักษณะเปนตูสีแดง
ดานหนาเปนกระจก ที่สามารถเปดหรือทุบ
ใหแตก เพื่อนําอุปกรณชวยเหลือออกมาได
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน



วาล ว ที่ ใช สํ า หรั บ สาย
ฉีด น้ํ าดั บ เพลิ ง (Hose
Valve) เป น วาล ว จ า ย
น้ํ า ออกจากระบบท อ
ดับเพลิงสูภายนอก

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

สายฉีดน้ําดับเพลิงแบบมวน
(Fire Hose Reel)

ใชสํา หรับ ดับ เชื ้อ เพลิง ประเภทที ่เปน สารประกอบของธาตุค ารบ อน เชน ไม กระดาษ ผา ขยะ เปน ตน มี
คุณสมบัติดับเพลิง โดยอาศัยมานของความเย็นเขาไปดึงเอาความรอนออกจากวัสดุเชื้อเพลิง จนกระทั่งถึงจุดที่
ไมสามารถติดไฟได
ทั้งนี้ บริษัทฯ เปนเจาของ ตราสินคา “Spark” (สปารค) สําหรับผลิตภัณฑชุดสายฉีดน้ําดับเพลิง




หัว รับ น้ํ าดับ เพลิง (Fire Department Connection) เปน อุป กรณรับ น้ํา จากภายนอก
อาคาร หรือรถดับเพลิง เพื่อจายเขาไป ในระบบดับเพลิงภายในอาคาร
ถังดับเพลิง (Portable Fire Extinguisher) เปนเครื่องดับเพลิงใชติดตั้งไวภายในอาคารหรือนอกอาคาร
ควบคูกับระบบดับเพลิงอื่นๆ มีคุณสมบัติ ใชดับเพลิงเบื้องตนในขณะเพลิงเริ่ม ลุกไหม แบงเป น
ประเภทหลักๆ ได 6 แบบ (ตามประเภทของสารที่บรรจุในเครื่องดับเพลิง) ประกอบดวย
(1) ผงเคมีแหง (Multi-Purpose Dry Chemical) บรรจุในถังสีแดง ประกอบดวยผงเคมีหลายชนิดซึ่ง
ถูกอัดดวยแรงดันเขาไป สามารถดับเพลิงประเภท A B C หรืออาจดับเพลิงประเภท D ไดหากบรรจุ
ผงเคมีพิเศษ ราคาถูก หาซื้องาย ใชสําหรับพื้นที่ทั่วไป เชน สํานักงาน บานพักอาศัย
(2) กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) บรรจุในถังสีแดง ปลายสายฉีดมีลักษณะเปนกรวย กาซที่ฉีดออกมาเปน
ไอเย็นจัด คลายน้ําแข็งแหง ลดความรอนของไฟได ไมทิ้งคราบสกปรก สามารถดับเพลิงประเภท B C
เหมาะสําหรับการใชงานในหองเครื่องจักร สายการผลิตในอุตสาหกรรมตางๆ หองเครื่องไฟฟา เปนตน
(3) น้ํา (Water) บรรจุในถังแสตนเลส สามารถดับเพลิง ประเภท A เหมาะสําหรับการดับเพลิงกลางแจง
ที่ไมมีสื่อ นําไฟฟา
(4) โฟม (Foam) บรรจุในถังสแตนเลส เมื่อฉีดออกมาจะเปนฟองโฟมคลุมผิวเชื้อเพลิงที่ลุกไหม จึง
สามารถดับเพลิงไดประเภท A B ได แตไมสามารถนําไปดับเพลิงประเภท C ไดเพราะเปน
สื่อนําไฟฟา เหมาะสําหรับดับเพลิง ในภาคอุตสาหกรรม หรือดับเชื้อเพลิงประเภททินเนอร
และสารระเหยติดไฟ
(5) เคมี เป ย ก สํ า หรั บ ห อ งครั ว (Wet Chemical-Kitchen) บรรจุ ในถั ง แสตนเลส สามารถดั บ เพลิ ง
ประเภท K เหมาะกับใช ในหองครัว เนื่องจากสามารถดับเพลิงที่เกิดจากน้ํามันทอดได
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(6) ฮาโลตรอน (Halotron-1) บรรจุในถังสีแดง หรือ สีเขียว ภายในบรรจุสารสะอาด หรือฮาโลตรอน
วัน เมื่อฉีดแลวจะระเหยไปเอง ไมทิ้งคราบสกปรก สามารถดับเพลิงประเภท A B C เหมาะสําหรับ
การใชงานในหองคอมพิวเตอร คลีนรูม หองไฟฟา หองเก็บอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
ทั้งนี้ บริษัทฯ เปนเจาของ ตราสินคาถังดับเพลิง “Guardian” (การเดียน) สําหรับผลิตภัณฑเครือ่ งดับเพลิง
1.5) สวิตชแจงสัญญาณ (Switch)






อุปกรณตรวจจับการไหลในเสนทอ (Flow Switch) เปนอุปกรณที่อยูในระบบดับเพลิงแบบทอเปยก
ทําหนาที่สงสัญญาณมายังแผงควบคุมระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม ในกรณีท่ีอุปกรณตรวจ
พบวามีการไหลในเสนทออันเกิดจากหัวกระจายน้ําดับเพลิงทํางาน หรือมีการใชสายฉีดน้ําดับเพลิง
สวิตซตรวจจับความดัน (Pressure Switch) ใชตรวจจับความดันในระบบทอน้ําดับเพลิง ในกรณี ที่
ความดันเปลี่ยนแปลง เพื่อสงสัญญาณแจงไปที่หองควบคุม
ระฆังน้ํา (Alarm Gong) ใชสําหรับแจงเตือนภัยดวยเสียงเมื่อเกิดเพลิงไหม มีคุณสมบัติสงเสียง
เตือนภัยเมื่อเกิดเพลิงไหม โดยใชการไหลของน้ําเปนตัวขับเคลื่อนกลไก

1.6) ปมสูบน้าํ ดับเพลิง (Fire Pump) ใชสูบน้ําเพื่อดับเพลิง

2) งานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง
บริษัทฯ มีบริการใหคําปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงตางๆ เชน ระบบโฟมดับเพลิง (Foam Fire Protection
System) ระบบปมดับเพลิง ระบบทอน้ําดับเพลิง ระบบดับเพลิงอัตโนมัติดวยกาซ (FM-200, NOVEC 1230, CO2,
Inert Gas) และระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม Fire Alarm System) สําหรับงานโครงการ ทั้งในอาคารและโรงงาน
ตางๆ ตลอดจนอุตสาหกรรมปโตรเคมีและโรงไฟฟา ที่มีแนวโนมความตองการติดตั้งระบบดับเพลิงเพิ่มขึ้น เพื่อให
เปนไปตามกฎหมายควบคุมอาคารและโรงงานที่ตองมีการปรับปรุง ใหมีระบบปองกันอัคคีภัยที่ไดมาตรฐาน โดยบริษัทฯ
มีทีมงานวิศวกรผูเชี่ยวชาญติดตอประสานงานกับลูกคา แนะนําสินคาที่จําหนาย รวมถึงออกแบบ และนําเสนอสินคา
และบริการใหแกลูกคาตามมาตรฐานดับเพลิงสากล และการทดสอบหลังติดตั้งระบบแลว รวมถึงงานบริการตรวจสอบ
ระบบดั บเพลิง ซึ่งในการติ ดตั้งระบบดับเพลิง จะมี การใชวาลวและอุ ปกรณ ระดับเพลิง (สิ นคาตามขอ 1) รวมกั บ
อุปกรณที่เกี่ยวของในระบบดับเพลิงตางๆ โดยรายละเอียดงานโครงการในระบบดับเพลิง ปรากฎดังนี้
2.1) ระบบโฟมดับเพลิง เปนระบบที่มีการผสมระหวางน้ําและน้ํายาโฟมเขมขน (Foam Concentrate) เพื่อดับเพลิง โดย
ใชหลักการสรางฟองโฟม หรือ สรางผิวของโฟมบนของเหลวติดไฟเพื่อ กั้นออกซิเจนจากเชื้อ เพลิง โดยระบบโฟม
ดับเพลิงมีอุปกรณสําคัญ ไดแก


ถังบรรจุโฟมดับเพลิงแบบถุง (Bladder Tank) ใชบรรจุโฟมดับเพลิง โดยสามารถดับเพลิงที่เกิดจากน้ํามันได



น้ํายาโฟมเขมขน (Foam Concentrate)

(1) Aqueous Film Forming Foam น้ํ ายาโฟมที่ ใช สํ า หรับ ดั บ ไฟ ที่ เกิ ด จากเชื้ อ เพลิ ง ประเภทไฮโดรคารบ อน
(Hydrocarbon) เช น น้ํ า มั น ดิ บ น้ํ า มั น เบนซิ น น้ํ ามั น ดี เซล เป น ต น ซึ่ ง ไม เหมาะกั บ การดั บ ไฟที่ เกิ ด จาก
เชื้อเพลิงประเภท Polar Solvent (เปนเชื้อเพลิงซึ่งรวมตัวกับน้ําได เชน ทินเนอร แอลกอฮอล
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(2) Alcohol Resistant Aqueous Film Forming Foam น้ํายาโฟมที่ใชสําหรับดับไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงประเภท
ไฮโดรคารบอน และ Polar Solvent



อุปกรณผสมโฟมกับน้ํา และอุปกรณฉีดโฟม

อุปกรณผสมโฟมกับน้ํา

อุปกรณฉีดโฟม

2.2) ระบบดับเพลิงอัตโนมัตดิ วยกาซ เปนระบบดับเพลิงที่สารดับเพลิง ไมนําไฟฟา ไมทิ้งสงตกคางและไมทําความ
เสียหายตออุปกรณตางๆ หลังจากการฉีดสารเพือ่ ดับเพลิง เหมาะสําหรับดับเพลิง เชือ้ เพลิงประเภท Class A,B,C
โดยเฉพาะหองไฟฟา/อุปกรณอิเล็กทรอนิกส
ไดแก


ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ

- ชนิดกาซคารบอนได
ออกไซด (CO 2 )



ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM-200

- ชนิด Inert gas เชน กาซไนโตรเจน
(N2), กาซอารกอน (Ar), กาซ Inergen
(N2+Ar+CO 2), กาซ Argonite
N2+Ar)


ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ NOVEC 1230

2.3) ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม (Fire Alarm System) เปนระบบแจงเตือนเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม เพื่อการอพยพ
และเพื่อดําเนินการดับไฟ ชวยลดความสูญเสียชีวิตและทรัพยสิน
อุปกรณหลักในระบบประกอบดวย ตูควบคุม (Control Panel),อุปกรณตรวจจับ (Detectors), สัญญาณแจงเหตุดวย
เสียงหรือแสง, อุปกรณแจงเหตุดวยมือ (Manual switch)
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2.4) ระบบกล อ งตรวจจั บ ควั น ไฟและเปลวไฟ (Video Fire Detection System - VFDS) เป น อุ ป กรณ ต รวจจั บ
(Detectors) ประเภทหนึ่ง ซึ่งใชหลักการวิเคราะหจากภาพ วามีเหตุเกิดควันไฟหรือเปลวไฟในบริเวณที่มีการตรวจจับ
หรือไม โดยอุปกรณนี้จะตอเขากับ ตูควบคุมของอาคาร หากมีเหตุเกิดควันไฟหรือเปลวไฟ อุปกรณจะสงสัญญานไปที่
ตูควบคุม เพื่อสงสัญญานแจงเหตุ
อุปกรณหลักในระบบประกอบดวย กลอง (Camera), VFDS Sever, อุปกรณสงสัญญาน Alarm box, จอ Monitor

ทั้งนี้ ในการดําเนินงานโครงการตางๆ บริษัทฯ อาจทําประกันภัยกับบริษัทประกันภัยเพื่อปกปองความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้นจากการติดตั้งระบบงาน โดยจะพิจารณาจากลักษณะของงานในแตละงานเปนคราวๆ ไป เชน การทําประกัน
ความเสียหายของสินคา/ทรัพยสินของผูวาจางในกรณีการติดตั้งระบบดับเพลิงในพื้นที่ที่มีการใชงาน อาทิ คลังสินคา
ที่มีสินคาเก็บอยู เปนตน รวมถึงบริษัทฯ ไดเพิ่มการคุมครองถึงความบาดเจ็บทางรางกายตอลูกจางหรือตัวแทนของผู
วาจาง บริษัทฯ ใหบริการตามระยะเวลาที่กําหนด (Regular Service) โดยการเขาตรวจเช็คอุปกรณที่จําหนายเมื่อ
ครบตามกําหนด กรณีที่สินคาหรืออุปกรณนั้นยังอยูในระยะประกัน หรืออยูในสัญญาบริการ ทั้งนี้ ในกรณีสินคาที่
จําหนายใหลูกคามีปญหา บริษัทฯ จะติดตอประสานงานกับผูจําหนายสินคาในตางประเทศ พิจารณาสาเหตุความ
เสียหายที่เกิดขึ้นรวมกัน เพื่อเจรจาเคลมประกันสินคาตามขอตกลงการรับประกันสินคา กลาวคือ มีระยะเวลาประกัน
สินคาประมาณ 1-2 ป นับแตวันที่สินคาออกจากทาเรือของประเทศผูจําหนายสินคานั้นๆ

2.1.2 ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ และระบบสุขาภิบาล

ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ เปนอุปกรณรวมที่ประกอบรวมกับระบบปรับอากาศหลักในอาคารขนาดใหญที่ใชระบบ
ปรับอากาศดวยน้ําเย็นสําหรับการปรับทั้งอุณหภูมิ เเละคุณภาพอากาศใหอยูในอุณหภูมิ และคุณภาพที่เหมาะสม ในขณะที่
ผลิตภัณฑระบบสุขาภิบาลเปนอุปกรณในระบบอาคารไดแก ระบบประปา ระบบทอระบายน้ําทิ้ง และระบบทอระบายอากาศ
เปนตน บริษัทฯ จัดจําหนายผลิตภัณฑท่ีเปนอุปกรณในระบบควบคุมระบบปรับอากาศ และระบบสุขาภิบาล ไดแก วาลว ซึ่ง
เปนอุปกรณที่ชวยในการเปดหรือปดน้ําเย็นและควบคุมอัตราการไหลของน้ําใหคงที่เพื่อที่จะทําใหเครื่องปรับอากาศทํางานได
อยางเต็มประสิทธิภาพ และระบบสุขาภิบาลที่ติดตั้งอยูกับทอของระบบดังกลาว นอกจากนี้ ในระบบปรับอากาศ และระบบ
สุขาภิบาล ยังมีอุปกรณที่เปนสวนประกอบหรืออุปกรณรวมที่สําคัญ ไดแก วาลวเปดปดน้ํา, เกจวัดความดัน, เทอรโมมิเตอร
(อุปกรณวัดอุณหภูมิและแรงดันของน้ําในระบบ), สวิตชแจงการไหลของน้ําในระบบ(Flow Switch), แผนกรองอากาศ, ขอตอ,
หองปม, ทอทองแดงและขอตอทองแดง และน้ํายาสารทําความเย็น ทั้งนี้ นอกเหนือจากการนําเขาและจัดจําหนายตราสินคา
จากตางประเทศที่มีชื่อเสียง บริษัทฯ ยังเปนเจาของตราสินคา “Valtec” (วาลวเทค) สําหรับผลิตภัณฑวาลวและผลิตภัณฑระบบ
สุขาภิบาลและปรับอากาศ และเปนเจาของ ตราสินคา “Koppar” (คอปปา) สําหรับผลิตภัณฑทอทองแดง
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1) วาลวเปดปดน้ํา ใชควบคุมการไหลของน้ําไมวาจะเปนการปด-เปด หรือปรับอัตราการไหลของน้ํา แบงเปนประเภท
หลักๆ คือ












วาลวประตูน้ํา (Gate Valve) ใชสําหรับปด-เปดน้ํา มีน้ําหนักมาก และตองใชเนื้อที่ในการ
ติดตั้ง เหมาะสําหรับใชในหองเครื่องสูบน้ํา หองปมน้ําดับเพลิง ใชภายนอกอาคารหรือพื้นที่
ทั่วไป ไมเหมาะสําหรับใชควบคุมอัตราการไหลของน้ํา
วาลวปกผีเสื้อ (Butterfly Valve) ใชสําหรับปด-เปดน้ํา มีน้ําหนักเบา ใชพื้นที่นอยในการติดตั้ง
ใชติดตั้งในอาคารหรือพื้นที่ทั่วไป ไมเหมาะสําหรับใชควบคุมอัตราการไหลของน้ํา
บอลวาลว (Ball Valve) ใชสําหรับปด-เปดน้ํา เหมาะกับการใชกับทอขนาดเล็ก สามารถปด-เปดน้ํา
ไดทันที การรั่วซึมมีนอยกวาการใชวาลวประตูน้ํา เนื่องจากหนาสัมผัสของวาลวปดสนิทกวา
โกลบวาลว (Globe Valve) ใชสําหรับควบคุมอัตราการไหลของน้ําเปนวาลวที่ทําใหแรงดันของน้ํา
ลดลงระหวางสวนหนาวาลวและสวนหลังวาลว
วาลวปรับปริมาณน้ํา (Balancing Valve) ใชสําหรับปรับสมดุลของน้ําในระบบปรับอากาศ
เพื่ อปรับอัตราการไหลให ได ค าตามที่ ต องการ มี คุณ สมบั ติปรับปริมาณน้ํ าให ไหลเข า
เครื่องสงลมเย็นในระบบปรับอากาศใหตรงตามสถานะที่ออกแบบ
วาล วควบคุ มอุณ หภู มิ และปรับอั ตราการไหลแรงน้ํ าอั ตโนมั ติ (PICV) ใช สํ าหรับ
ควบคุมการเปดปดน้ําเย็น และปริมาณอัตราการไหลของน้ําที่สงเขาเครื่องลมเย็นใน
ระบบปรับอากาศ เพื่อใหเครื่องปรับอากาศ สงความเย็นไดตามที่ไดกําหนดไว

ทั้งนี้ นอกเหนือจากการนําเขาและจัดจําหนายตราสินคาจากตางประเทศที่มีชื่อเสียง บริษัทฯ ยังเปนเจาของตราสินคา
“Valtec” (วาลวเทค) สําหรับผลิตภัณฑวาลวและผลิตภัณฑระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ
2) เกจวัดความดัน (Pressure Gauge) และเทอรโมมิเตอร (Thermometer)
2.1) เกจวัดความดัน (Pressure Gauge) ใชสําหรับ แสดงคาแรงดัน มีห นวยเปน แรงปอนดตอ ตารางนิ้ว (PSI) และ
กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร (kg/cm2) แบงเปนประเภทหลักๆ คือ




เกจวัดความดันแบบมีน้ํามัน (Liquid Filled Gauge) เหมาะสําหรับติดตั้งในที่ที่มีการ
สัน่ สะเทือน ชวยลดแรงกระแทกของแรงดัน ทําใหยืดอายุการใชงานใหนานขึ้น
เกจวัดความดันแบบไมมีน้ํามัน (Non-Filled Gauge) เหมาะสําหรับติดตั้งทั่วไป

2.2) เทอรโมมิเตอร (Thermometer) ใชสําหรับวัดระดับอุณหภูมิหรือความรอน แบงเปนประเภทหลักๆ คือ


เทอรโมมิ เตอรแ บบแท ง แก ว (Liquid-in-Glass Thermometer) ใช สํ า หรั บ วั ด อุ ณ หภู มิ ทั่ ว ไป มี
คุณ สมบัติขยายตัวของของเหลวเมื่อไดรับความรอ น และหดตัวเมื่อ คลายความรอ นจะมีหนวยเปน
องศาฟาเรนไฮต (F) และองศาเซลเซียส (C)

เทอรโมมิเตอรแบบไบเมทัล (BiMetal Thermometer) มีคุณสมบัติขยายตัวของโลหะ 2 ชนิด
เมื่อไดรับความรอนโลหะทั้ง 2 ชนิด เกิดการขยายตัวไมเทากัน โดยทั่วไปวัดอุณหภูมิอยูในชวง
-75 C ถึง 550 C
2.3) Flow Switch ใชสําหรับตรวจจับ การไหลของน้ํา มีคุณ สมบัติปอ งกัน ความเสียหายของปมน้ํ า
เนื่องจากน้ําไมไหล โดยติดตั้งอยูในทิศทางเดียวกับการไหลของน้ําในทอ
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2.4) แผน กรองอากาศ (Aluminum Filter) แบบลางน้ําได สามารถกรองฝุน สิ่งสกปรกในอากาศ
ชวยใหการระบายอากาศมีความสะอาดมากยิ่งขึ้น ใชสําหรับปองกันฝุนและสิ่งสกปรกเขาไปอุด
ตันในเครื่องปรับอากาศ มีคุณสมบัติลางน้ําได สามารถกรองฝุน สิ่งสกปรกในอากาศ ชวยใหการ
ระบายอากาศมีความสะอาดมากยิ่งขึ้น
2.5) ขอตอ (Grooved Coupling and Fitting) ใชสําหรับเชื่อมตอทอในระบบปรับอากาศดวยน้ํา โดย
ใชแทนการเชื่อมทอแบบเดิมๆ ที่ตองใชเครื่องเชื่อมไฟฟาและลวดเชื่อมในการเชื่อมตอทอ
เขาดวยกั น Grooved Coupling บางรุนยังสามารถรองรับการขยายและหดตัว หรือ การ
เคลื่อนตัวของทอและอาคาร และยังเชื่อมตอทอไดเร็วกวาการเชื่อมทอแบบเดิมๆ ถึง10 เทา
2.6) หองปม (Pump Room Solutions)

2.7) ทอทองแดงและขอตอทองแดง เหมาะสําหรับใชในงานในระบบทําความเย็นและปรับอากาศ ทุกชนิด ทั้งนี้ทอทองแดง
ที่บริษัทฯ จัดจําหนายมีหลายประเภทและขนาด โดยมีทั้งทอตรง (ขนาด K, L ,M) ทอมวน (Pancake coil) รวมถึงขอตอ
ทองแดงชนิดตางๆ บริษัทฯ เปนเจาของ ตราสินคา “Koppar”(คอปปา) สําหรับผลิตภัณฑทอทองแดง

COPPER TUBE and PANCAKE

COPPER FITTING

BRAZING ROD

2.8) น้ํายาสารทําความเย็น ทําหนาที่เปนสารตัวกลางสําหรับถายเทความรอนออกจากหองโดยสาร โดยดูดซึมความรอน
เขาสูตัวเองในขณะที่อุณหภูมิและความดันต่ํา และถายเทความรอนออกจากตัวเองในขณะที่อุณหภูมิและความดันสูง
ทั้งนี้บริษัทฯ เปนเจาของ ตราสินคา “Yuki” (ยูกิ) ซึ่งเปนตราสินคาสําหรับผลิตภัณฑน้ํายาทําความเย็น

2.1.3 ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น
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ผลิตภัณฑระบบทําความเย็นเปนอุปกรณในระบบหองเย็นหรือระบบขนสงสินคาเพื่อทําการแชแข็งหรือลดอุณหภูมิ
ของสินคาซึ่งตองการการควบคุมอุณหภูมิที่คงที่ โดยทั่วไประบบทําความเย็นสามารถลดอุณหภูมิไดตั้งแต -30°C ถึง +25°C
บริษัทฯ จัดจําหนายผลิตภัณฑระบบทําความเย็นอยางครบวงจร ซึ่งประกอบดวย คอมเพรสเซอร, คอยลรอน, คอยลเย็น, คอยล
เย็นแบบพิเศษ,อุปกรณประหยัดพลังงาน, อุปกรณควบคุมการละลายน้ําแข็งอัตโนมัติ (DOD) และในระบบทําความเย็นยังมี
วาลวซึ่งเปนอุปกรณที่สําคัญ ที่ชวยในการเปดหรือปดของเหลวและความดันของระบบทําความเย็น นอกจากนี้บริษัทฯ ได
ออกแบบและผลิตชุดคอนเดนซิ่ง, แดนฟอสส คอนเดนซิ่งยูนิต และชุดเครื่องทําความเย็นขนาดเล็ก สําหรับตูขายเครื่องดื่ม
อัตโนมัติ โดยการประกอบรวมอุปกรณ และหลักการระบบทําความเย็นตางๆ เปนหนวยผลิตภัณฑหนึ่ง ซึ่งสามารถใชติดตั้ง
ระบบหองเย็นหรือระบบขนสงสินคาไดทันที

1) คอมเพรสเซอร (Compressor) ใชสําหรับอัดสารทําความเย็น (น้ํายาทําความเย็น) ในสถานะที่เปนไอ โดยสราง
แรงดัน สงไปตามทอน้ํายาที่เปนทอทองแดง ไปยังคอยลเย็น คอยลรอน เอ็กแปนชั่นวาลว โดยมีคอมเพรสเซอรเปน
สวนประกอบหนึ่งในชุดคอนเด็นซิ่งยูนิต (Condensing Unit)

2)

คอยลรอน (Condenser) เปนอุปกรณควบแนนสารทําความเย็นที่มีความดันสูง และเปลี่ยนสถานะน้ํายาจากไอใหกลายเปน
ของเหลว โดยการระบายความรอนออกจากน้ํายาดวยพัดลมระบายอากาศที่เรามองเห็นจากภายนอกตัวคอยลรอน

3) คอยลเย็น (Evaporator) เปนอุปกรณระเหยสารทําความเย็นที่ความดันต่ํา และเปลี่ยนสถานะน้ํายา จากของเหลว
กลายเปนไอ โดยการพาความเย็นในตัวคอยลเย็นออกสูหองเพื่อทําใหอุณหภูมิในหองเย็นลงดวยพัดลม ที่เรามองเห็น
ติดตั้งแขวนอยูบนเพดานในหอง

สวนที่ 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ

หนา 17

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2563)

4) คอยลเย็นแบบพิเศษ (Customized Evaporator) คอยลเย็นที่สามารถสั่งผลิตและออกแบบใหตรงกับการใชงานได
เป น อย า งดี รองรั บ การใช ง านที่ ห ลากหลาย สามารถรองรั บ ได ตั้ ง แต อุ ต สาหกรรมทํ า ความเย็ น ทั่ ว ไป จนถึ ง
อุตสาหกรรมทําความเย็นที่ตองการอุปกรณที่มีความทนทาน และมีความปลอดภัยสูงสุด เชนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ
กับสารเคมี วัตถุไวไฟ ดวยการปองกันที่หลากหลาย ไมวาจะเปน การทนตอการกัดกรอนของสารเคมี การปองกันการ
ระเบิด การปองกันเชื้อโรค เปนตน

5) วาลวควบคุมระบบทําความเย็น ไดแก










วาลวลดความดัน (Expansion Valve) ใชสําหรับลดความดันของสารทําความเย็นใน
คอยลเย็น ซึ่งเปนการควบคุมอุณหภูมิระเหย ในคอยลเย็นวาลวไดรับการออกแบบ
สํ าหรับ การใช งานที่ เฉพาะเจาะจง สํ าหรั บงานอุ ณ หภู มิ ระบบปรั บอากาศ (Air
Condition) งานหองเย็น (Cold Room) และงานหองเย็นจัด (Freezer Room)
วาลวลดแรงดันแบบไฟฟา (Electronic Expansion Valve) ใชสําหรับลดความดันของ
สารทําความเย็นในคอยลเย็น ควบคุมดวยสัญญาณไฟฟา ใหความแมนยําที่สูง เพิ่ม
ขีดความสามารถในการทําความเย็ น และมอบความสะดวกในการใชงาน และเพิ่ ม
มูลคาแกระบบทําความเย็น สามารถทํางานไดในทุกชวงอุณหภูมิ
วาลวเปด-ปดไฟฟา(Solenoid Valve) ถูกออกแบบมาหลากหลายสําหรับการใชงาน
เฉพาะในโรงงานทํ าความเย็ นที่ มีทุ กแรงดันไฟฟ าและทุ กช วงความถี่ นอกจากนี้
วาลวยังสามารถออกแบบตามความตองการของลูกคาไดดวย
วาลวปด (Shut-off Valve) เปนวาลวแบบใชมือ เปด-ปด ออกแบบมาสําหรับติดตั้งใน
ทอสารทําความเย็นดานของเหลว ดานดูด และดานกาซรอนของระบบทําความเย็น
วาลวสามารถเชื่อมตอกับทอทองแดงดวยการเชื่อมหรือขันเกลียว
บอลวาลว (Ball Valve) เปนวาลวแบบใชมือ เปด-ปด ในการใชงานสารทําความเย็น
สามารถไหลไดทั้งสองทิศทางตามความตองการ Ball Valve ไดรับการออกแบบมา
สําหรับติดตั้งในทอที่มีความหนาแนนของประเก็นสูง และยังทําใหแรงดันที่สูญเสีย
นอยลง มีการไหลของสารทําความเย็นสูงสุดเมื่อเปดอยางเต็มที่ Ball Valve ไดรับ
การออกแบบ

สําหรับการดําเนินงานในชวงอุณหภูมิที่กวางและไดรับการรับรองใหใชกับสารทําความเย็น fluorinated ใดๆ ก็ได Ball
Valve มาตรฐานอาจถูกนํามาใชในการใชงานโดยใชสารทําความเย็นแรงดันสูงรวมทั้ง R410A สําหรับการใชงาน
CO 2 สามารถใชไดกับความดันสูงสุดถึง 90 บาร (1300 psig)
ทั้งนี้ บริษัทฯ เปนเจาของ ตราสินคา “Blue Ice” (บลูไอซ) สําหรับผลิตภัณฑ
อุปกรณทําความเย็น ไดแก วาลวระบบทําความเย็น อุปกรณระบายความรอน
อุปกรณดูดความชื้น และมาตรวัดความดัน เปนตน
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6) ชุดคอนเดนซิ่งยูนิต (Condensing units) บริษัทฯ ไดออกแบบและผลิตชุดคอนเดนซิ่ง (Condensing Units) ตาม
มาตรฐานยุโรปเพื่อ การใชงานที่ทนทานยาวนาน เพื่อ ความสะดวกในการบริการและติดตั้งงาย สามารถเลือ กได
หลากหลายอุณหภูมิ เหมาะอยางยิ่งสําหรับหองแชแข็ง หองเก็บความเย็น ไฮเปอรมารเก็ต ซูเปอรมารเก็ต รานสะดวก
ซื้อ อุตสาหกรรมทําความเย็น ระบบปรับอากาศ หรือที่ตองการความประหยัดและมีประสิทธิภาพ อุณหภูมิหองมีให
เลือกตั้งแต -30°C ถึง +25°C ความสามารถในการทําความเย็นตั้งแต 4 ถึง 112 กิโลวัตต หรือ 2 ถึง 50 hp โดยมุงสู
ระบบขอมูลดวย Industrial Internet of Thing (IIOT) ดังนี้






ชุด Multi Compressor Rack (Screw and Piston Compressor) เปนการผนึกเครื่องคอมเพรสเซอรหลายตัวไว
ในชุดเดียวกัน ชวยลดคาใชจายดานพลังงาน, ประหยัดคาใชจายและเวลาในการติดตั้ง, คาบํารุงรักษาต่ํา อายุ
การใช งานยาวนาน และมี ค วามสามารถในการทํ าความเย็น ที่ มากกวา และสามารถใชงานได ในหลายชว ง
อุณหภูมิ เหมาะสําหรับธุรกิจในเชิงอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย เชน หางสรรพสินคา,ศูนยกระจายสินคา เปนตน

ชุดอุปกรณควบคุม ปองกันและประหยัดพลังงาน ชวยลดคาการใชจายดานพลังงานไฟฟา, ชวยเตือนและปองกัน
ปญหาในระบบทําความเย็น, ลดตนทุนการบํารุงรักษา และสรางมูลคาเพิ่ม

ชุดอุปกรณเชื่อมตอระบบสื่อสาร IOT เชื่อมตอสื่อสารทั้งระบบเขาดวยกันเพื่อทราบสถานการณทํางาน โดยแจง
เตือนและแสดงสถานะของระบบผานทาง ระบบไรสาย Bluetooth ชวยเพิ่มความรวดเร็วในการวิเคราะหปญหา
ลดคาใชจายดานการซอมบํารุง และสรางมูลคาเพิ่ม

7) อุปกรณควบคุมการละลายน้ําแข็งอัตโนมัติ (DOD) เหมาะสําหรับการใชงานในหองเย็นทุกชนิดเพื่อเก็บรักษา
สินคา ไมโครโพรเซสเซอรใน DOD จะชวยในการควบคุมอุณหภูมิ การจัดการพลังงาน และระดับความชื้นในอากาศ
รวมถึงความถี่ในการละลายน้ําแข็ง ใหเปนไปตามสภาวะการทํางานที่แทจริง โดยไมตองปรับแตงคาใดๆ ใหยุงยาก
เหมือนอุปกรณควบคุมยี่หออื่นๆ ทําใหงายตอการนําไปใชงาน ดวยระบบควบคุมการละลายน้ําแข็งอัจฉริยะที่แมนยํา
รวมถึ ง การนํ า พลั ง งานที่ เหลื อ ในการละลายน้ํ า แข็ ง (Latent Energy) มาใช ให เกิ ด ประโยชน ส ง ผลให ป ระหยั ด
คาใชจายดานพลังงานไดถึง 15 - 25%
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8) อุปกรณประหยัดพลังงาน (INVERTER) ชวยควบคุมความเร็วรอบของเครื่องคอมเพรสเซอรให
ทํางานอยางตอเนื่อง ตามสภาวะโหลดการทําความเย็นที่เปนจริง ดวยการควบคุมการทํางานอยาง
ตอเนื่อง ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทําความเย็น และชวยลดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในพื้นที่ทํา
ความเย็น ทําใหอุณหภูมิ ณ จุดทําความเย็นมีความแมนยํา สงผลใหระดับอุณหภูมิที่ตั้งไวมีความ
สม่ําเสมอ ทําใหสินคาที่จัดเก็บมีคุณภาพดี และคงความสดไดยาวนาน สามารถประหยัดพลังงาน
ไฟฟาไดมากสูงสุดถึง 40% รวมทั้งยังชวยยืดอายุการใชงานของคอมเพรสเซอรใหนานขึ้น เพราะ
ในขณะที่เริ่มทํางาน คอมเพรสเซอรจะไมเกิดอาการฉุดกระชากแตอยางใด
9) แดนฟอสส คอนเดนซิ่งยูนิต (Danfoss Condensing units) ชุดคอนเดนซิ่งยูนิตสําเร็จรูปขนาดเล็ก ความสามารถ
ในการทําความเย็นตั้งแต 0.7 ถึง 11 กิโลวัตต ในชวงอุณหภูมิ +15 ถึง -15 องศาเซลเซียส และ 0.6 ถึง 6 กิโลวัตต
ในชวงอุณหภูมิ -10 ถึง -40 องศาเซลเซียส เหมาะสําหรับหองเย็นขนาดเล็ก หองเย็นสําเร็จรูป และหองแชแข็งใน
รานอาหารที่มีพื้นที่ใชสอยจํากัด โดยถูกออกแบบมาคํานึงถึงประสิทธิภาพการทําความเย็นสูงสุด มีรูปทรงกระทัดรัด
เสียงรบกวนนอย น้ําหนักเบา งายสําหรับการติดตั้งและบํารุงรักษา








ลดปริมาณการเติมสารทําความเย็นไดถึง 35%
สามารถติดตั้งไดทั้งในอาคารและนอกอาคาร
สามารถใชสารทําความเย็นไดหลายชนิดในรุนเดียว
สามารถทํางานไดที่อุณหภูมภิ ายนอก ไดสูงถึง 48 องศาเซลเซียส
ลดเวลาในการ service และ Maintenance
แผงคอยล Micro channel และ Panel ทนตอการกัดกรอนไดดี
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10) ชุ ด เครื่ อ งทํ า ความเย็ น ขนาดเล็ ก สํ า หรั บ ตู ข ายเครื่ อ งดื่ ม
อัตโนมัติ ชุดทําความเย็นขนาดเล็กสําหรับตูขายเครื่องดื่มอัตโนมัติ มี
ขนาดกะทัดรัดสามารถนําไปใชกับตูแชขนาดเล็ก หรือ ตูแชเครื่องดื่ม
หยอดเหรียญอัตโนมัติได โดยไดออกแบบใหทําความเย็นไดอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ มีความทนทาน ครอบคลุมทุกฟงกชั่นการใชงาน และ
คํานึงถึงการประหยัดพลังงานเปนสิ่งสําคัญควบคูในการออกแบบ

2.1.4 ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล และระบบการพิมพ 3 มิติชีวภาพ

บริษัทฯ จัดจําหนายผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัลและระบบการพิมพ 3 มิติชีวภาพ ไดแก เครื่องพิมพระบบ Ink
Jet (CIJ – Continuous InkJet), เครื่องพิมพ แบบเลเซอร, เครื่องพิมพระบบ Thermal Transfer และเครื่อ งพิมพลาเบลสติค
เกอร Digital UV Inkjet, เครื่องพิมพบรรจุภัณฑและอุปกรณบรรจุภัณฑอนื่ ๆ, อุปกรณการพิมพ และวัสดุสิ้นเปลืองประเภทตางๆ
รวมถึงเครื่องพิมพแบบ 3 มิติ เปนตน โดยรายละเอียดผลิตภัณฑมีดังนี้
ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัลกลุม เครื่องพิมพวันที่ผลิต/หมดอายุ ล็อตนัมเบอร ประกอบดวย เครื่องพิมพขอ ความ
บนบรรจุภัณฑ เครื่องปอนชิ้นงาน อุปกรณการพิมพ และวัสดุสิ้นเปลืองประเภทตางๆ เปนตน เครื่องพิมพที่บริษัทฯ จัดจําหนาย
เปนเครื่องพิมพที่ใชเพื่อการพิมพรหัส (Coding) ไดแก วันที่ผลิต วันหมดอายุและขอความตางบนบรรจุภัณฑ อาทิเชน ล็อตนัม
เบอร เปนตน และยังสามารถพิมพภาพกราฟค Barcode, 2D Datamatrix, QR Code พิมพเลขรหัสชิงโชค ไดดวย พื้นผิวที่พิมพ
ไดมีดังนี้ บรรจุภัณฑที่เปนขวดพลาสติก ขวดแกว กระปองโลหะ อลูมิเนียม กลองกระดาษ กระดาษผิวมัน ซองพลาสติก ฟอยล
อลูมิเนียม ถวยพลาสติกและอื่นๆ ดวยเทคโนโลยีหลายชนิดเชน ชนิดเลเซอรไมใชหมึก ชนิดพิมพดวยหมึกโดยไมสัมผัสพื้นผิว
ชนิดพิมพผานริบบอนหมึก ชนิดตลับหมึก เปนตน


ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัลกลุมเครื่องพิมพ 3 มิติ จัดจําหนาย และใหบริการพิมพ สําหรับสรางชิ้นงานจากไฟล
ดิจิทัล สําหรับอุตสาหกรรมการแพทยในยุค 4.0 คือ การใหบริการปรับเปลี่ยนไฟลจากเครื่องสแกนชนิด MRI/CT Scan เปนไฟล 3D
PDF วัตถุประสงคเพื่อแสดงเปนภาพคุณภาพสูง บงชี้บริเวณที่ปกติ หรือผิดปกติไดชัดเจน และยังรวมถึงการพิมพโมเดลอวัยวะจาก
ไฟล MRI/CT Scan ซึ่งจะสนับสนุนการวิเคราะห การวิจัยและพัฒนาทางการแพทยดวยเทคโนโลยีดิจิทัล


ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัลกลุมเครื่องพิมพลาเบลสติคเกอรระบบ Digital UV Inkjet จัดจําหนายเครื่องพิมพ
ลาเบลสติคเกอรระบบ UV Digital Inkjet ซึ่งสามารถพิมพลาเบลสติคเกอรดวยเทคโนโลยีดิจิทัล คุณภาพสูง คมชัดสวยงาม
สีสันสดใส ที่ความเร็วสูง และชวยลดตนทุนใหกับโรงงานผูผลิตลาเบลสติคเกอร


การใหบริการหลังการขาย สินคาทุกกลุมที่จําหนายครอบคลุมรวมถึงการใหคําปรึกษาแนะนําการเลือกสเปคใหตรงตาม
ความตองการ การติดตั้งเครื่อง การฝกอบรม การบริการ และการบํารุงรักษาเครื่อง การรับประกัน เปนตน
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ผลิตภัณฑระบบพิมพดิจิทัล

1) เครื่องพิม พระบบ Ink Jet (CIJ – Continuous InkJet) ใชสําหรับพิม พ
วันที่ผลิต วันที่หมดอายุ และล็อตนัมเบอร ลงบนสินคาไดเกือบทุกประเภท
พื้นผิว เชน พลาสติก โลหะ แกว กระจก อลูมิเนียม ฟลม กระดาษ ไม และ
ไมสังเคราะห รวมถึงพื้นผิวตางๆ เชน พื้นผิวเรียบ ขรุขระ หรือโคงเวา ทําใหเปนเทคโนโลยีการ
พิมพที่ปรับใชงานไดหลากหลายและไดรับความนิยมสูง เหมาะสําหรับใชงานกับสายพาน
การผลิตอัตโนมัติ กึ่งอัตโนมัติ หรือติดตั้งใชงานรวมกับเครื่องจักรอื่น นอกจากนี้ยังมีขอเดน
คือ มี ระบบป อ งกั น หั วฉีด อุ ด ตัน ปรับ ใช งานได ทุ กรูป แบบ มี ห มึ ก ให เลื อ กหลายสี หลาก
คุณสมบัติ คาใชจายในการพิมพต่ํา ประหยัดพลังงาน และมีหมึกชนิดเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมใหเลือกใช
2) เครื่องพิมพแบบเลเซอร (Laser Printer) ใชสําหรับพิมพวันที่ผลิต วันที่หมดอายุ และล็อตนัม
เบอร ฯลฯ ลงบนสินคาประเภทพลาสติก แกว กระดาษ และสติคเกอร เปนระบบแสงเลเซอรที่ใช
พลังงานความรอนทําปฏิ กิริยากับพื้นผิวพิมพ เปนตั วเลข/ตัวอักษรโดยไมตองใชหมึก ทํางาน
อัตโนมัติบนสายพานการผลิต โดยปอนตัวเลขหรือตัวอักษรที่ตองการพิมพที่หนาจอคอนโทรล
และอัพเดทตามวัน เวลาจริง มีขอเดนคือประหยัดคาใชจาย ความเร็วสูง ชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต และลดภาระการดูแล/บํารุงรักษาระหวางใชงาน
3) เครื่องพิมพระบบ Thermal Transfer ใชสําหรับพิมพวันที่ผลิต วันที่หมดอายุ
และล็อตนัมเบอร โลโก บารโคด 2D Datamatrix และ QR Code ฯลฯ ลงบนฟลม พลาสติก กระดาษ ที่ซึ่งผิวเรียบ
เครื่องพิมพระบบ Thermal Transfer ใชความรอนของหัวพิมพละลายหมึกเพื่อ
พิ ม พ ตั ว เลข ตั ว อั ก ษร ขนาดพื้ น ที่ พิ ม พ ใ หญ สุ ด 128 มม. พิ ม พ ข อ ความ
รายละเอียดไดอยางถูกตอง และคมชัด สามารถระบุขอความที่ตองการพิมพที่
หนาจอคอนโทรล และอัพเดทตามวัน เวลาจริง ติดตั้งใชงานกับเครื่องบรรจุสินคา
ชนิดซองไดทุกประเภท มีขอเดนคือ เปนเทคโนโลยีสะอาด ไมกอใหเกิดสารระเหย
คุณ ภาพสู ง คมชัด อานงาย สวยงาม พิ ม พ ขอ มูล ปริม าณมากๆ ได เหมาะสม
ประหยัดคาใชจาย ความเร็วสูง
4) เครื่องพิมพลาเบลสติคเกอร Digital UV Inkjet สามารถพิมพลาเบลสติกเกอรดวยเทคโนโลยีดิจิทัล คุณภาพสูง
คมชัดสวยงาม สีสันสดใสที่ความเร็วสูงลงบนวัสดุตางๆ เชนกระดาษ พลาสติก ฟอยล ลามิเนตลงบนวัสดุมาตรฐาน
จากโรงงาน ประสิทธิภาพการยึดเกาะดี สีมีความคงทนไมซีดจางงาย และชวยลดตนทุนใหกบั โรงงานผูผลิตลาเบลส
ติคเกอร และยังสามารถเพิ่มรูปแบบพิเศษเพื่อดึงดูดความสนใจใหกับผลิตภัณฑไดเชนการพิมพลายนูนบนพื้นผิว การ
พิมพ Variable Information แบบตัวเลข ตัวอักษร กราฟค Barcode, QR Code, 2D Datamatrix เปนตน
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5) เครื่องพิมพแบบ 3 มิติ (3D Printer) เปนเครื่องพิมพในการสรางโมเดลหรือการขึ้นรูปชิ้นงานตามแบบเฉพาะของ
ลูกคา โดยพิมพชิ้นงานดวยน้ํายาเรซิ่นที่มีประสิทธิภาพ และคุณภาพสูง ในการสรางโมเดล มีพื้นผิวชิ้นงานที่เนียน
เรียบและคมชัดทุกจุด เหมาะกับงานพิมพ เชน การออกแบบบรรจุภัณฑผลิตภัณฑ ทันตกรรม อุปกรณชวยฟง จิวเวลลี่
และยานยนต เปนตน ปจจุบันบริษัทฯ จําหนายและใหบริการงานพิมพแบบ 3 มิติ สําหรับลูกคาอุตสาหกรรมและ
ทั่วไปที่ตองการสรางชิ้นงานตนแบบที่ตองการ และยังไดเพิ่มบริการใหมสําหรับอุตสาหกรรมการแพทยในยุค 4.0 คือ
การใหบริการปรับเปลี่ยนไฟลจากเครื่องสแกนชนิด MRI/CT Scan เปนไฟล 3D PDF วัตถุประสงคเพื่อแสดงเปนภาพ
คุณภาพสูง บงชี้บริเวณที่ปกติ หรือผิดปกติไดชัดเจน และยังรวมถึงการพิมพโมเดลอวัยวะจากไฟล MRI/CT Scan ซึ่ง
จะสนับสนุนการวิเคราะห การวิจัยและพัฒนาทางการแพทยดวยเทคโนโลยีดิจิทัล

6) เครื่องพิมพบรรจุภัณฑและอุปกรณบรรจุภัณฑอื่นๆ ไดแก เครื่องฉลุอักษรสําหรับงานพิมพขางบรรจุภัณฑชิ้น
ใหญที่ไมเหมาะกับการลําเลียงบนสายพานการผลิต เครื่องพิมพแบบฟอยลรอน (Hot Foil Printer) เครื่องพิมพชนิด
ลูกกลิ้ง เครื่องติดฉลากความเร็วสูง เครื่องพิมพพรอมติดฉลาก (Print & Apply Labeler) และชุดแสตมปวันที่ เปนตน
7) อุปกรณการพิมพ และวัสดุสิ้นเปลืองประเภทตางๆ ไดแก น้ําหมึกพิมพ น้ํายาผสมหมึก น้ํายาลางหมึก ริบบอนหมึก
น้ํายาเรซิ่น ชุดกรอง และอะไหลเครื่องอุปกรณ เครื่องพิมพแบบ Manual ชุดลูกกลิ้งและฟอยลพิมพวันที่ผลิต เปนตน

2.1.5 ผลิตภัณฑระบบไอโอที (IoT) (ไอยราหาญ)

Central Monitoring Dashboard
•
•
•
•
•
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Central Monitoring Dashboard HVAC System
• ในอาคารขนาดใหญ จะมี อุปกรณ ที่ใชพลังงานไฟฟ าสูง จะเปนระบบ HVAC และ
ระบบปรับอากาศ
• มอนิเตอร การใชพลังงาน จะนําไปสูการจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
• แจงเตือนถาระบบมีการใชพลังงานไฟฟา เกินกวาที่กําหนด หรือ ใชงานผิดปกติ
• รายงานการใชงานพลังงาน โดยเทียบชั่วโมงการทํางานของเครือ่ งจักร

2.1.6 การรับประกันสินคา
บริษัทฯ รับประกันความเสียหายหรือชํารุดของสินคา ตามเงื่อนไขการรับประกันสินคาที่บริษัทฯ จําหนายหรือติดตั้ง
ใหแกลูกคาเปนระยะเวลา 1 ป หรือ 6 เดือน สําหรับสินคาประเภทเครื่อง และอะไหลตามลําดับ ซึ่งสินคาของบริษัทฯ ไดรับการ
รับประกันมาจากผูผลิตสินคาอีกทอดหนึ่งเปนระยะเวลาอยางนอย 1 ป หรือ 6 เดือนเชนกัน
สําหรับงานโครงการ ภายหลังติดตั้งงานแลวเสร็จ บริษัทฯ มีการรับประกันผลงานหลังติดตั้ง โดยรับประกันสินคาที่
จําหนายตามเงื่อนไขการรับประกันเปนเวลา 1 ป ซึ่งผูผลิตสินคามีการรับประกันสินคาที่จําหนายใหแกบริษัทฯ อยางนอย 1 ป
เชนเดียวกัน และอาจพิจารณาซื้อการรับประกันจากผูขายเพิ่มกรณีลูกคาตองการการรับประสินคาที่ยาวขึ้น

2.1.7 คลังสินคาและการจัดสงสินคาใหแกลูกคา
บริษัทฯ มีคลังสินคารวม 3 แหง โดย
 คลังสินคาหลัก ตั้งอยูเลขที่ 888/14-16 หมูที่ 21 ตําบลบางพลีใหญ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 พื้นที่
รวม 6,374.23 ตารางเมตร ซึ่งบริษัทเปนเจาของกรรมสิทธิ์ เพื่อใชเปนพื้นที่เก็บผลิตภัณฑวาลว และผลิตภัณฑระบบดับเพลิง
ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และผลิตภัณฑระบบทําความเย็น และผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล รวมทั้งใชเปนพื้นที่
การประกอบชิ้นสวนอุปกรณตางๆ ตามคําสั่งซื้อ
 คลั ง สิ น ค า แห งที่ 2 ตั้ ง อยู ที่ 509 ซอยศู น ย วิ จั ย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตห ว ยขวาง กรุ ง เทพมหานคร
10310 ซึ่งเชาจากบุคคลที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ เพื่อใชเปนพื้นที่เก็บสินคา ประกอบ และซอมบํารุงรักษาเครื่องพิมพและอุปกรณ
รวมถึงดําเนินกิจการอื่นในระบบการพิมพดิจิทัล
 คลังสินคาแหงที่ 3 ตั้งอยูที่ 38/43 หมู 4 ถนนลําลูกกา ตําบลลําลูกกา อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 พื้นที่
รวม 80 ตารางเมตร ซึ่งเชากับบุคคลภายนอกที่ใหบริการคลังสินคาและไมมีความเกี่ยวขอ งกับบริษัทฯ เพื่อ ใชเปนพื้นที่เก็บ
สารเคมีอันตรายที่สั่งซื้อจากผูผลิต และรอการจัดสงใหแกลูกคา หรือนําไปใชในงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิงใหแกลูกคา
บริษัทฯ จัดสงสินคาจากคลังสินคาใหแกลูกคา (คาจัดสงรวมอยูในราคาสินคาแลว) โดยใชรถบรรทุกขนสงของบริษัทฯ
และรถบรรทุกขนาดตางๆ ที่บริษัทฯ ไดวาจางผูประกอบการขนสงจากภายนอกที่ไมมีความเกี่ยวของใดๆ กับบริษัทฯ ซึ่งผานการ
คัดเลือกและขึ้นทะเบียนผูขาย (Approved Vendor List (AVL)) กับบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดทําประกันภัยสินคาที่เก็บใน
คลังสินคาเพื่อคุมครองอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในระหวางการเก็บสินคาหรือการปฏิบัติงานโดยคุมครองภัยตางๆ เชน ไฟไหม ฟาผา
แผนดินไหว ลมพายุ น้ําทวม รวมถึงอุบัติเหตุตางๆ ที่เกิดขึ้นในคลังสินคาที่สงผลใหทรัพยสินเสียหาย ซึ่งปจจุบันการประกันภัย
ครอบคลุ มมู ลค าทรัพ ยสิ นในสํ านั กงานใหญ และสิ นค าในคลั งสิ นค า ณ วั นที่ 31 ธั นวาคม 25631 รวมทั้ งบริษั ทฯ มี การทํ า
ประกันภัยสินคาที่ขนสงในประเทศสําหรับคําสั่งซื้อที่มีมูลคาสูง เพื่อคุมครองความเสียหาย หรือความสูญเสียของสินคาจาก
อุบัติเหตุ การยกขนสินคาขึ้นไปยังพาหนะที่ใชขนสง และคุมครองตลอดระยะเวลาที่สินคานั้นอยูบนพาหนะที่ใชขนสง โดยมี
บริษัทฯ เปนผูรับผลประโยชนแตเพียงผูเดียว และตั้งแตป 2555-ปจจุบัน บริษัทฯ ยังไมมีประวัติการเคลมประกันภัยสินคาที่เกิด
จากเหตุการณรายแรงยกเวนอุบัติเหตุที่เกิดจากการเคลื่อนยายสินคาในคลังสินคา ซึ่งความเสียหายแตละครั้งไมเกิน 10,000 บาท
1

บริษัทกําหนดทุนประกันภัยในแตละป โดยพิจารณาจากมูลคาทรัพยสินตามงบการเงินงวดลาสุดกอนที่จะมีการทําประกันภัยนัน้ ๆ
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2.1.8 กระบวนการรับสินคาเขาเก็บในคลังสินคาและการจัดสงสินคาใหแกลูกคา
กระบวนการขั้นตอนการรับสินคาจากผูผลิตสินคา
1. เมื่อพนักงานคลังสินคาไดรับใบตรวจรับสินคาจากฝายจัดซื้อ จะจัดเตรียมบารโคดสินคา สถานทีจ่ ดั วางสินคา
2. เมื่อมีการสงสินคามาที่คลังสินคา พนักงานคลังสินคาจะตรวจรับสินคาตามรายละเอียดที่ไดรับแจงจากแผนกจัดซื้อ
ติดบารโคดที่สินคา จัดทําใบแจงรับสินคา
3. พนักงานคลังสินคาซึ่งทําหนาที่จัดเก็บสินคา จะตรวจสอบประเภท สภาพสินคา จํานวน และบารโคดกับใบแจงรับสินคา
วาถูกตองครบถวนตรงกัน จากนั้นนําสินคาเขาเก็บในคลังสินคา จัดเรียงสินคาที่รับเขากอนไวดานนอกและสินคาที่รับเขาทีหลัง
จัดเรียงไวดานใน เพื่ อความสะดวกในการเบิกจ ายตอไป และบันทึกสต็อค สิ นค า พรอ มทั้ งสงรายละเอียดให แกฝ ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ ไดแก ฝายจัดซื้อ และฝายบัญชี
4. ในกรณีที่ตรวจรับไมตรงตามการสั่งซื้อหรือมีสินคาชํารุด เสียหาย พนักงานคลังสินคาจะแจงขอมูลมาที่ฝายจัดซื้อ
เพื่อใหตรวจสอบ และดําเนินการแจงผูผลิต และ/หรือ บริษัทที่รับประกันภัยสินคาตอไป
กระบวนการและขัน้ ตอนการเบิกสินคาเพื่อจัดสงใหแกลูกคา
1. พนักงานจัดสง บันทึกรายการจัดของ (Picking List) สงมอบใหแกพนักงานคลังสินคา เพื่อเตรียมสินคาสงมอบใหแก
ลูกค า รวมทั้ งทําหนาที่ ตรวจสอบรายชื่ อลูกคา ปริมาณสินคา สถานที่ สงมอบ เพื่ อวางแผนเส นทางการจัดสงสินคา ติดต อ
ประสานงานกับฝายการเงินเพื่อรับเอกสารที่ใชในการจัดสงสินคา
2. พนักงานจัดสง จัดทําใบควบคุมการขนสงสินคา เพื่อบันทึกรายการในแตละเสนทางการจัดสงใหเรียบรอยภายในเวลา
9.00 น. ของทุกวันทําการ เพื่อใหฝายขายมีขอมูลประสานงานกับลูกคาในการแจงชวงเวลาโดยประมาณที่สินคาจะสงถึง
3. ในกรณีการขนสงสินคาเรงดวน หรือการจองเวลาจัดสงสินคาลวงหนา พนักงานจัดสงจะรับใบแจงการจัดสงสินคาจาก
พนักงานขาย และทําหนาที่ประสานงานกับผูใหบริการขนสงตามรายชื่อ ที่บริษัทฯ ไดอนุมัติไว โดยแจงผูใหบริการขนสงถึง
กําหนดเวลาในการเขารับสินคา ณ คลังสินคา กําหนดเวลาในการสงมอบ และเสนทางในการสงมอบสินคาใหลูกคา และจัดทํา
ใบควบคุมการขนสงสินคา
4. พนักงานจัดสง สงเอกสารที่ใชในการจัดสงสินคา รวมทั้งใบควบคุมการขนสงสินคาใหพนักงานขับรถ/พนักงานสงของโดย
พนักงานขับรถ/พนักงานสงของตรวจสอบประเภทผลิตภัณฑ จํานวนสินคากับรายละเอียดเอกสารที่ใชในการจัดสง และเซ็นชื่อผูรับ
สินคาในสําเนาสวนของคลังสินคา จากนั้นนําสินคาออกจากพื้นที่เตรียมจายขึ้นรถตามเสนทางที่ไดวางแผนไว และจัดสงสินคาตาม
เสนทาง ชี้แจงและทบทวนรายการสินคาที่สงมอบกับเอกสารที่ใชในการจัดสงกับลูกคา และใหลูกคาเซ็นชื่อผูรับสินคาในเอกสารที่
ใชในการจัดสง จากนั้นนําเอกสารประกอบดวยเอกสาร อาทิ ตนฉบับใบวางบิล สําเนาใบกํากับภาษี กลับคืนจากลูกคาและนําสงให
พนักงานจัดสงเพื่อทําหนาที่รวบรวมเอกสารใหฝายการเงินติดตามการชําระเงินตามระเบียบปฏิบัตทิ างการเงินและบัญชีตอไป

คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑทจี่ ําหนาย
บริษัทฯ ใหความสําคัญกับคุณภาพและมาตรฐานของสินคาที่จัดจําหนาย เพื่อใหลูกคามั่นใจในคุณภาพและความ
ปลอดภัยของสินคา วาเปนไปตามขอกําหนดที่ลูกคาไดตกลงไวกับบริษัทฯ โดยสินคาที่บริษัทฯ จัดจําหนายสวนใหญผานการ
รับรองมาตรฐาน UL (Underwriters Laboratories)2 และ/หรือมาตรฐาน FM (Factory Mutual) 3 และ/หรือมาตรฐาน BS (British
Standard) 4 และ/หรือมาตรฐาน TIS (Thai Industrial Standards)5 และ/หรือมาตรฐาน EN (European Standard) และ/หรือ
มาตรฐาน Vds6 สําหรับสินคาวาจางผลิ ตภายใตแบรนดของบริษั ทฯ จะผลิ ตภายใตมาตรฐาน BS หรือ ASTM International
รวมทั้งระบบงานทุกระบบของบริษัทฯ ผานการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2015

2.1.9

2

Underwriters Laboratories (UL) มาตรฐานความปลอดภัย โดย Underwriters’ Laboratories Inc. (UL) ซึ่งเปนองคกรอิสระที่ไมแสวงหาผลกําไรในประเทศสหรัฐอเมริกา เปนผูดําเนินการ
ทดสอบผลิตภัณฑ จัดทํามาตรฐานดานความปลอดภัย และใหการรับรองความปลอดภัยของสินคา
3
Factory Mutual (FM) หนวยงานที่ทําการทดสอบอุปกรณปองกันและระงับอัคคีภัยของกลุมประกันภัยในประเทศสหรัฐอเมริกา
4
British Standard (BS) มาตรฐานความปลอดภัย โดยสถาบันมาตรฐานแหงประเทศสหราชอาณาจักร (The British Standard Institution หรือ BSI)
5
Thai Industrial Standards (TIS) มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑโดยสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมของประเทศไทย
6
VdS เปนสถาบันอิสระที่ทําการทดสอบอุปกรณปองกันและระงับอัคคีภัย ที่รับรองความปลอดภัย และความนาเชื่อถือในดานการปองกันอัคคีภัยและความปลอดภัย ประเทศเยอรมัน
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2.2 การตลาดและการแขงขัน
2.2.1 ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโนมอุตสาหกรรม
บริษั ทฯ ประกอบธุ รกิ จนํ าเข าและจํ าหน ายผลิ ตภั ณ ฑ ระบบดั บเพลิ ง ผลิ ตภั ณ ฑ ระบบปรับอากาศและสุ ขาภิ บาล
ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น และผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล สําหรับอุตสาหกรรม รวมทั้งใหบริการใหคําปรึกษา ออกแบบ
และติดตั้งระบบดับเพลิงใหกับงานโครงการตางๆ โดยสินคาสวนใหญที่เกี่ยวของกับวิศวกรรมอาคาร เชน ระบบดับเพลิง ระบบปรับ
อากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบทําความเย็น กวารอยละ 50 ของรายไดจากการขาย จําหนายใหแกกลุมลูกคาผูรับเหมาซึ่ง
สวนใหญ เปนผูรับเหมากอสรางงานอาคาร งานภาครัฐ หรือโรงงานตางๆ ไดแก อาคารสํานักงาน คอนโดมิเนี ยม โรงพยาบาล
หางสรรพสินคา โครงการรถไฟฟา โรงงานอุตสาหกรรม และหองเย็น เปนตน ทําใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความสัมพันธ
โดยตรงกับการเติบโตของอุตสาหกรรมกอสราง ซึ่งเปนอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสอดคลองกับการเติบโตของเศรษฐกิจ หรือการ
เติ บโตของผลิ ตภั ณฑ มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) แตจะมี ความผั นผวนมากกวา กลาวคือ เมื่ อ
เศรษฐกิจเริ่มขยายตัว การกอสรางอสังหาริมทรัพยตางๆ จะขยายตัวไดมากและเร็วกวา แตเมื่อเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัว การกอสราง
อสังหาริมทรัพยตางๆ จะชะลอตัวลงเร็วกวา และสอดคลองกับพื้นที่ไดรับอนุญาตใหกอสรางในแตละป อยางไรก็ตาม บริษัทมีการ
กระจายความเสี่ ยงด านธุ รกิ จได หลากหลาย โดยจะเห็ น ได ว าธุ รกิ จระบบทํ าความเย็ น และธุ รกิ จระบบพิ มพ แบบดิ จิ ทั ล มี
ความสัมพันธกับกลุมอุตสาหกรรมอาหาร และบรรจุภัณฑ ซึง่ มีความแตกตางจากธุรกิจระบบดับเพลิงและระบบปรับอากาศ เปนตน
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สามของ 2563
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สามของป 2563 ลดลงรอยละ 6.4 ตอเนื่องจากการลดลงรอยละ 12.1 ในไตรมาสกอนหนา
ดานการใชจายการใชจายของรัฐบาลและการลงทุนภาครัฐขยายตัวเรงขึ้น การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน และการ
สงออกสินคาลดลงในอัตราที่ชะลอลงจากไตรมาสกอนหนา ขณะที่การสงออกบริการลดลงตอเนื่อง ดานการผลิต การผลิต
สาขากอสรางขยายตัวเรงขึ้น สาขาที่พักแรมและบริการดานอาหาร สาขาอุตสาหกรรม สาขาเกษตรกรรม สาขาการขนสงและ
สถานที่เก็บสินคา สาขาการขายสงการขายปลีกและการซอมฯ และสาขาไฟฟาและกาซฯ ปรับตัวลดลงในอัตราที่นอยกวา
การลดลงในไตรมาสกอนหนา เมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแลว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สามของป 2563 เพิ่มขึ้นจากไตรมาส
ที่สองของ ป 2563 (QoQ_SA) รอยละ 6.5 รวม 9 เดือนแรกของป 2563 เศรษฐกิจไทยปรับตัวลดลงรอยละ 6.7
แนวโนมเศรษฐกิจไทยป 2563-2564
แนวโนมเศรษฐกิจไทย ป 2563 - 2564 แนวโนมเศรษฐกิจไทยป 2563 คาดวาจะลดลงรอยละ 6.0 โดยมูลคาการ
สงออกสินคาปรับตัวลดลงรอยละ 7.5 การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุน รวมปรับตัวลดลงรอ ยละ 0.9 และรอยละ 3.2
ตามลําดับ อัตราเงินเฟอทั่วไปเฉลี่ยอยูที่รอยละ -0.9 และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลรอยละ 2.8 ของ GDP แนวโนมเศรษฐกิจไทย
ป 2564 คาดวาจะขยายตัวในชวงรอยละ 3.5 - 4.5 โดยมีแรงสนับสนุนจาก
(1) การปรับตัวดีขึ้นของอุปสงคภายในประเทศ
(2) การฟนตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการคาโลก
(3) แรงขับเคลื่อนจากภาครัฐจากการเบิกจายภายใตกรอบงบประมาณรายจายประจําปและมาตรการทางเศรษฐกิจ และ
(4) ฐานการขยายตัวที่ต่ําผิดปกติในป 2563
ทั้งนี้ คาดวามูลคาการสงออกสินคาจะขยายตัวรอยละ 4.2 การบริโภค ภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตัวรอยละ 2.4
และรอยละ 6.6 ตามลําดับ อัตราเงินเฟอทั่วไปเฉลี่ยอยูที่ชวงรอยละ 0.7 - 1.7 และดุลบัญชี เดินสะพัดเกินดุลรอยละ 2.6 ของ GDP
แนวโนมเศรษฐกิจไทยป 2564
เศรษฐกิจไทยในป 2564 มีแนวโนมที่จะฟนตัวตอเนื่องจากชวงครึ่งหลังของป 2563 โดยมีปจจัยสนับสนุนสําคัญมาจาก
(1) ความสํ า เร็จ ในการควบคุ ม การแพรระบาดภายในประเทศและแรงสนั บ สนุ น เพิ่ ม เติ ม จากมาตรการบริห าร
เศรษฐกิจของรัฐบาลซึ่งจะสงผลใหอุปสงค ภายในประเทศใหขยายตัวตอเนื่อง
สวนที่ 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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(2) การฟนตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการคาโลกภายใตสถานการณการแพรระบาดในหลายประเทศที่ ผานพน
จุดสูงสุดไปแลวและคาดวาจะสามารถควบคุมการแพรระบาดไดมากขึ้น ซึ่งจะชวยสนับสนุนภาคการสงออกของไทย
(3) การเบิกจายภายใตกรอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2564 และมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ภาครัฐ และ
(4) ผลของการปรับตัวตาม ฐานการขยายตัวที่ต่ําผิดปกติในป 2563
อยางไรก็ตาม ยังมีขอจํากัดและความเสี่ยงที่อาจสงผลตอการฟนตัวของเศรษฐกิจในป 2564 ไดแก ความไมแนนอน
ของสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ในหลายประเทศซึ่งอาจมีความยืดเยื้อและรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะสงผลตอการฟนตัว
ของเศรษฐกิจ ปริมาณการคาโลก ภาคการทองเที่ยว เงื่อนไขดานการจางงาน และฐานะการเงินภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ
รวมทั้งความเสี่ยงจากสถานการณภัยแลงและความผันผวนของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลก
ปจจัยสนับสนุน
1) แนวโนมการฟนตัวของอุปสงคภายในประเทศ ซึ่งเปนผลมาจากความสําเร็จในการควบคุมและปองกันการระบาด
ภายในประเทศ ทําใหมีการผอนคลายมาตรการควบคุมการแพรระบาดตางๆ ของภาครัฐ จนเขาสูภาวะปกติมากขึ้นนับตั้งแต
ในชวงไตรมาสที่ 3 ของป 2563 สงผลใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศสามารถฟนตัวไดอยางตอเนื่องและความเชื่อมั่น
ภายในประเทศปรับตัวสูงขึ้น ในขณะเดียวกันยังมีแรงสนับสนุนจากการดําเนินมาตรการทางเศรษฐกิจทั้งการเงินและการคลัง
ของภาครัฐที่คาดวาจะชวยใหการใชจายภายในประเทศฟนตัวไดอยางตอเนื่อง ประกอบกับแนวโนมการเริม่ ผอนปรนการเดิน
ทางเขาประเทศสําหรับนักทองเที่ยวเฉพาะกลุม อาทิ กองถายภาพยนตร ผูมาเขารวมงานแสดงสินคา กลุมผูมีกําลังซื้อสูง และ
กลุมนักทองเที่ยวตางชาติแบบพิเศษ (Special Tourist Visa (STV)) ทําใหชาวตางชาติบางสวนสามารถเดินเขามาในประเทศได
ตั้งแตชวงปลายป 2563 ภายใตมาตรการควบคุมและกักตัวอยางรัดกุม และคาดวาจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติจะเริ่มเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะในชวงครึ่งหลังของป 2564 หากมีการเริ่มเปดใหมีการเดินทางระหวางประเทศอยางเปนวงกวางมากขึ้นภายใต
เงื่อนไขของความสําเร็จในการคนพบวัคซีนและนํามาใชไดอยางแพรหลาย ซึ่งจะเปนแรงสนับสนุนตอเนื่องไปยังการใชจาย
ภายในประเทศ
2) การปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นของเศรษฐกิจและปริมาณการคาโลกในป 2564 สอดคลองกับทิศทางเศรษฐกิจโลกในครึ่ง
หลังของป 2563 ที่ฟนตัวไดเร็วมากกวาที่คาดการณ เนื่องจากการผอนคลายมาตรการควบคุมการแพรระบาด ควบคูไปกับการ
ดําเนินมาตรการกระตุนเศรษฐกิจขนาดใหญของหลายประเทศสําคัญ โดยเฉพาะประเทศเศรษฐกิจหลัก อาทิ สหรัฐฯ ยูโรโซน
และจีน สะทอนจากดัชนี PMI ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการในประเทศเศรษฐกิจหลักที่ปรับขึ้นมาสูระดับใกลเคียงกับชวง
กอนการแพรระบาดเชนเดียวกับดัชนีการคาปลีกที่เริ่มกลับมาขยายตัวในเดือนสิงหาคมและกันยายน 2563 ทั้งนี้ ในกรณีฐาน
คาดวาสถานการณการแพรระบาดในหลายประเทศผานพนจุดสูงสุดไปแลวในป 2563 และจะสามารถควบคุมการแพรระบาด
ใหอ ยูในระดับที่ไมเกินศักยภาพทางสาธารณสุขของประเทศและสามารถควบคุมการแพรระบาดไดมากขึ้นผานการรักษา
สุขอนามั ยและการรักษาระยะห าง (Social Distancing) ซึ่งจะส งผลใหม าตรการการควบคุ ม การระบาดของภาครัฐจะไม
เขมงวดเทาเดิม ประกอบกับรูปแบบการประกอบธุรกิจและพฤติกรรมผูบริโภคที่ ปรับตัวไดมากขึ้น ทําใหคาดวาผลกระทบตอ
เศรษฐกิจจะไมมากเทาการระบาดระลอกแรกในป 2563
3) แรงขับเคลื่อนจากภาครัฐจากการเบิกจายภายใตกรอบงบประมาณและมาตรการทางเศรษฐกิจ ประกอบดวย
(1) การเบิกจายภายใต กรอบงบประมาณรายจายประจําป 2564 ซึ่งในกรณีฐานคาดวาจะมีอัตราการเบิกจายสะสม
ทั้งปงบประมาณ 2564 ทั้งสิ้นรอยละ 94.4 ของ งบประมาณทั้งหมด แบงเปน อัตราการเบิกจายงบรายจายประจําและรายจาย
ลงทุนรอยละ 98.0 และรอยละ 80.0 ตามลําดับ สงผลใหทั้ง ปงบประมาณ 2564 คาดวาจะมีการใชจายงบประมาณทั้งสิ้น
3,103,374 ลานบาท เทียบกับ 2,943,853 ลานบาทในปงบประมาณ 2563 หรือคิดเปนการเพิ่มขึ้นรอยละ 5.4
(2) งบประมาณรายจายเหลื่อมป 2564 คาดวาจะมีการเบิกจายทั้งสิ้นรอยละ 85.0 ของงบประมาณ ทั้งหมด คิดเปน
วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 519,418 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 367,916 ลานบาทในปงบประมาณ 2563
สวนที่ 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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(3) การเบิกจายภายใตพระราชกําหนดเงินกู 1 ลานลานบาท ซึ่งคาดวาจะมีการเบิกจายในปงบประมาณ 2564 รวม
403,249 ลานบาท ทั้งนี้ เมื่อรวมวงเงินงบประมาณจากรายจายงบประมาณประจําป งบรายจายเหลื่อมป และงบประมาณ
ภายใตพระราชกําหนดเงินกู 1 ลานลานบาท คิดเปนเงิน งบประมาณทั้งสิ้น 3,757,017 ลานบาท เทียบกับ 3,467,967 ลานบาท
ในปงบประมาณ 2563 หรือคิดเปนการขยายตัวรอยละ 8.3
(4) การเบิกจายภายใตงบลงทุนรัฐวิสาหกิจในปงบประมาณ 2564 โดยเฉพาะอยางยิ่งการลงทุนในโครงการลงทุน
โครงสรางพื้นฐานที่สําคัญ ทั้งนี้ คาดวาจะมีอัตราการเบิกจายที่รอยละ 70 จากวงเงินลงทุนที่ไดรับอนุมัติ เทียบกับรอยละ 64.9
ในปงบประมาณ 2563 และ
(5) การดําเนินการตามมาตรการดานเศรษฐกิจอื่นๆ ที่สําคัญ อาทิ สินเชื่อดอกเบี้ยต่ําเพื่อชวยเหลือผูประกอบการ
ภายใตพระราชกําหนดการใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูประกอบวิสาหกิจที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณโควิด-19 ของ
ธนาคารแหงประเทศไทย โครงการค้ําประกันสิน เชื่อ Portfolio Guarantee Scheme ระยะพิ เศษของบรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรม ขนาดยอม (บสย.) รวมทั้งมาตรการกระตุนการบริโภคภายในประเทศและลดคาครองชีพของประชาชน
4) ฐานการขยายตัวที่ต่ําผิดปกติในป 2563 ผลกระทบของการแพรระบาดของโรคโควิด-19 สงผลใหในเศรษฐกิจไทย
ในไตรมาสที่สองลดลง รอยละ 12.1 เปนการลดลงมากที่สุดเปนประวัติการณ และเริ่มฟนตัวขึ้นโดยลดลงรอยละ 6.4 ในไตรมาสที่
สามเชนเดียวกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลกสงผลใหเศรษฐกิจโลกเขาสูการถดถอยทางเศรษฐกิจและลดลงต่ําสุดเปนประวัติการณ
โดยคาดวาเศรษฐกิจโลกในป 2563 จะลดลงรอยละ 3.5 ซึ่งเปนระดับที่ต่ําที่สุดนับตั้งแตสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 เงื่อนไข
ดังกลาวจะเปนปจจัยสนับสนุนใหเศรษฐกิจในป 2564 จะสามารถกลับมาขยายตัวไดภายใตแนวโนมการฟนตัวของอุปสงค
ภายในประเทศภาคการสงออกและภาคการผลิต
ที่มา: สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

1) ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากาศ และสุขาภิบาล
สภาวะตลาดของธุรกิจระบบดับเพลิงและปรับอากาศ ในป 2563 มียอดขายลดลง จากสถานการณโควิด-19 ทําให
ลูกคามีการชะลอโครงการ และผลกระทบจากปญหาเศรษฐกิจภาพรวม โดยกลุมลูกคาหลักที่เปนผูรับเหมาประสบปญหา
ดั ง กล า ว อย า งไรก็ ต าม ยั ง คงมี โครงการในมื อ ส ว นใหญ เป น คอนโดมิ เนี ย มในเขตกรุง เทพและปริ ม ณฑล โดยเฉพาะ
คอนโดมิเนียมแนวเขตรถไฟฟา และกรุงเทพชั้นใน ถึงแมชะลอตัวแตยังไดรับความนิยม โครงการออฟฟศสํานักงานงาน
โรงพยาบาล ตลอดจนสาธารณู ปโภคตางๆ โดยเฉพาะสวนงานภาครัฐยังคงขยายตัวและเรงดําเนินการ คาดการณ วา
แนวโนมธุรกิจอสังหาริมทรัพยในเขต กรุงเทพฯ และปริมณฑลยังมีแนวโนมที่ลดลงบาง แตจะมีงานสาธารณูปโภคภาครัฐ
และโรงงานอุตสาหกรรม โรงไฟฟาและปโตรเคมี ที่มีแนวโนมขยายตัวมากขึ้น แตมีปจจัยลบบางในเรื่องการจํากัดสินเชื่อ
ตลอดจนการควบคุมอัตราเงินดาวนของธนาคารแหงประเทศไทยที่จะกําหนดใหผูซื้อ บานหลังที่สอง และบานที่มีมูลคา
มากกวา 10 ลานบาท ตองจายเงินดาวนไมนอยกวา 20% นอกจากนั้นสถานการณโควิด-19 ที่หากจัดการไดโดยเร็ว คาดวา
จะทําใหเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมตางๆ กลับมาฟนตัวไดอยางรวดเร็วขึ้น
สายงานขายระบบปรับอากาศและอุปกรณดับเพลิง : ภาพรวมของป 2563 มียอดขายรวมทั้ง 2 ระบบลดลง
จากป 2562 สาเหตุเนื่องจากในปที่ผานมาสถานการณโควิด-19 ทําใหมีการชะลอการสงมอบโครงการตางๆ หลายแหง งาน
กอสรางคอนโดมิเนี่ยมและโรงแรม สถานบริการ ลดลง จึงทําใหความตองการในการใชอุปกรณดับเพลิงลดลงตามไปดวย
โดยคาดการณ วาป 2564 งานในสวนสาธารณูปโภคภาครัฐ กลุมโรงพยาบาลและ โรงงานอุตสาหกรรม มีแนวโนมที่จะ
กลับมาขยายตัวได อยางไรก็ตาม บริษัทไดมีการนําเสนอสินคานวัตกรรมใหมๆ เขาสูตลาดซึ่งทําใหลูกคาที่เปนกลุมผูรับเหมา
สามารถติดตั้งงานไดรวดเร็วขึ้น ประหยัดคาแรงงาน และการบํารุงรักษา ซึ่งทําใหเพิ่มยอดขายงานระบบดับเพลิงและระบบ
ปรับอากาศมากขึ้นเพื่อมาทดแทนงานสวนที่ลดลงได อยางไรก็ตาม ตองติดตามสถานการณโควิด-19 ซึ่งสงผลกระทบตอ
อุตสาหกรรมโดยรวมตอไป
สวนที่ 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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สายงานขายระบบดับเพลิงโครงการอุตสาหกรรม : ภาพรวมของป 2563 มียอดขายเพิ่มขึ้นเทียบกับปที่ผานมา
ประมาณ 15% จากยอดขายที่เพิ่มขึ้นของระบบกาซดับเพลิง และรายไดจากงานบริการ รวมถึงมีความคืบหนาของโครงการ
ติดตั้งระบบดับเพลิงของโรงไฟฟายอย 4 แหง ซึ่งสามารถเก็บงวดงานตามความคืบหนาของงานไดเพิ่มขึ้น
คาดวาในป 2564 จะมียอดขายที่เติบโตดี จากยอดขายคางสงของป 2563 จํานวนหนึ่ง และ มีโอกาสสูงที่จะไดอีก
หลายงานจากการประมูล, งานบริการตรวจสอบระบบดับเพลิงมีแนวโนมการเติบโตที่ดี จากฐานลูกคาเกาในป 2563 และ
ลูกคาใหมที่จะเพิ่มขึ้นหลังจากหมดระยะเวลาการรับประกันงานโครงการที่บริษัทฯ ไดติดตั้งไป โดยงานบริการมีแนวโนมที่จะ
เพิ่มสูงขึ้นในทุกๆ ป
สายงานขายระบบดับเพลิงโครงการปโตรเคมีคัลและโรงไฟฟา : แผนกโครงการปโตรเคมีคัลและโรงไฟฟา
ภาพรวมของป 2563 มียอดขายรวมทั้ง 2 ตลาดลดลงจากป 2562 ประมาณ 60% เนื่องจากโครงการมีการขยายระยะเวลาใน
การกอ สรางทําให เกิด ความลาชาในการรับรูรายได เนื่อ งจากสถานการณ โควิด-19 โดยสัด สวนยอดขายในสวนที่ ยังไม
สามารถสงมอบสินคา ประมาณ 50 ลานบาท (40%-50%) และยังมีงานโครงการระหวางการติดตั้งอยูจํานวนหนึ่ง และอยูใน
ระหวางการติด ตามโครงการขนาดใหญ ที่ จะเริ่ม ประมู ล ในป 2564 ซึ่ งมี โอกาสขยายตั วได ม ากขึ้ นในป 2564 เนื่ อ งจาก
อุตสาหกรรมปโตรเคมีจะมีการลงทุนขยายโรงงานและปรับปรุงอุปกรณระบบดับเพลิงเพิ่มเติมในระยะถัดไป

2) ธุรกิจระบบทําความเย็น
สําหรับสภาวะตลาดเครื่องทําความเย็น ในป 2563 ในภาพรวมของการแขงขันในธุรกิจระบบทําความเย็นนั้น ยังคงมี
การแขงขันที่สูงทั้งในดานราคา,คุณภาพของสินคา และความพรอมของสินคาในการจําหนาย โดยสินคาที่จําหนายไดโดยมาก
ไดแก ชุดคอนเดนซิ่งยูนิตสําเร็จรูปขนาดเล็ก และหองเย็นสําเร็จรูป เนื่องจากใชเงินลงทุนไมสูง ติดตั้งและเคลื่อนยายไดสะดวก
ในตลาดเครื่องทําความเย็นในปจจุบัน มีผูเลนเขามาแขงขัน จากทั้งในและตางประเทศ ซึ่งสามารถนําสินคาที่มีราคาถูกและมี
คุณ ภาพที่ดีขึ้นเขามาแขงขันในตลาด ทําใหเกิดการแขงขันที่เขมขนมากขึ้น งานโครงการในการขยายกําลังการผลิตของผุ
ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ ไมไดมีแผนลงทุนมากนักแตหันมาเพิ่มประสิทธิภาพในการหารายไดแทนจากทรัพยากร
ที่มีอยูเดิม โดยตลาดกลุมที่สําคัญและมีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจระบบทําความเย็น ไดแก
2.1) อุตสาหกรรมเนือ้ สัตวแปรรูป
สําหรับประเทศไทยมีผลผลิตไกเนื้อสูงเปนอันดับ 8 ของโลกในป 2562 ที่ระดับ 2.36 ลานตัน คิดเปนสัดสวน 3.3%
ของผลผลิตไกเนื้อทั่วโลก ขณะที่การบริโภคเนื้อไกในประเทศอยูที่ 1.51 ลานตัน หรือประมาณ 62% ของผลผลิตไกเนื้อทั้งหมด
สวนใหญเปนการบริโภคในรูปเนื้อไกสดชําแหละ สวนผลผลิตไกเนื้อที่เหลือจะถูกนําไปเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมไกแปรรูปและ
แชแข็ง ซึ่งตลาดหลักคือตลาดสงออก โดยไทยมีมูลคาสงออกผลิตภัณฑดงั กลาวเปนอันดับ 1 และ 5 ของโลก ตามลําดับ (ที่มา :
Trademap 2562)
ปริมาณการผลิตไกแชเย็น แชแข็ง และแปรรูปในป 2564-2566 มีแนวโนมเติบโตเฉลี่ย 3-5% ตอป ตามกําลังซื้อที่ฟน
ตัวอยางคอยเปนคอยไป ปจจัยหนุนจากความตองการบริโภคเนื้อไกในประเทศที่เพิ่มขึ้น สวนหนึ่งเปนผลจากเนื้อไกมีไขมันต่ํา
และราคาถูกกวาเนื้อสัตวประเภทอื่น ขณะที่การสงออกเนื้อไกจะเติบโตจากตลาดที่มีฐานลูกคาแข็งแกรง เชน ญี่ปุนและจีน เมื่อ
ผนวกกับความเชื่อมั่นของตางประเทศตอมาตรฐานการผลิตสินคาไกของไทย ตลอดจนความตกลงการคาเสรี (FTA) ระหวางไทย
และประเทศคูคา ซึ่งมีสวนเอื้อใหไทยสรางความไดเปรียบและเพิ่มศักยภาพการแขงขันของผลิตภัณฑในตลาดโลก
ป 2564-2566 ความตองการบริโภคไกเนื้อทั่วโลกมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปละ 1.0% อยูที่ 135 ลานตันจาก 131 ลาน
ตันป 2563 ซึ่งสวนหนึ่งเปนผลจากกระแสรักษสุขภาพที่ทําใหมีความตองการบริโภคเนื้อไกเพิ่มขึ้นเนื่อ งจากมีไขมันต่ํากวา
เนื้อสัตวประเภทสุกรและเนื้อวัว และการแพรระบาดเปนระยะของโรคไขหวัดนก และโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร ทําใหประเทศ
ผูผลิตและผูสงออกไกเนื้อ (อาทิ จีน บราซิล ยุโรป และสหรัฐฯ) ที่ไดรับผลกระทบตองใชเวลาในการฟนตัว โดยโรคอหิวาตแอฟริกา
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ในสุกรที่ระบาดในจีนและเวียดนามตองใชเวลามากกวา 3
ป ก ว า ที่ อุ ป ทานจากผู ผ ลิ ต จะเท า กั บ ระดั บ ก อ นการแพร
ระบาด ขณะที่ก ระบวนการผลิ ตผลิต ภั ณ ฑ ไกของไทยได
มาตรฐานตามหลักสากล และปราศจากเชื้อปนเปอนทั้งโรค
ระบาดจากคน (โควิด-19) และสั ตว (HPAI และ ASF) จึ ง
ไดรับการยอมรับดานคุณภาพ สงผลใหความตองการนําเขา
ไกจากไทยมีแนวโนมเพิ่มขึ้น รวมถึงความตกลงการคาเสรี
(FTA) ระหวางไทยและประเทศคูคามีสวนเอื้อใหไทยสราง
ความไดเปรียบและเพิ่มศักยภาพการแขงขัน สะทอนจากป
2562 ไทยมีมูลคาสงออกสินคาปศุสัตวไปประเทศคูเจรจา
FTA รวม 3.3 พันลานดอลลาร คิดเปนสัดสวนสูงถึง 82%
ของการสงออกสินคาปศุสัตวทั้งหมด โดยมูลคาสงออกไก
สดและแปรรูปภายใตขอตกลง FTA เพิ่มขึ้น 15% และ 7% ตามลําดับ ในระยะตอไป กรมเจรจาการคาระหวางประเทศของไทย
ระบุจะเจรจา FTA เพื่อเปดตลาดสินคาปศุสัตวเพิ่มเติม อาทิ ตุรกี ปากีสถาน ศรีลังกา รวมถึงอังกฤษและสหภาพยุโรป จึงคาด
วาจะทําใหมูลคาสงออกสินคาไกของไทยเติบโตไดตอเนื่อง
2.2) ธุรกิจรานคาปลีก
ภาพรวมการคาปลีกไทย 2563 โดยรวมยังไมสดใส โดยมีอัตรา
หดตัวอยูที่ประมาณ 5-8% จากกําลังซื้อที่ยังไมฟนตัวจากผลกระทบของ
โรคระบาดที่ขยายวงกวาง รวมถึงภาระหนี้สินภาคครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้น
โดยในปนี้ ธุรกิ จคาปลีกต อ งเผชิ ญ แรงกดดั นอย างมาก จากมาตรฐาน
ควบคุ ม โรคของรั ฐ บาล รวมถึ ง ต อ งปรั บ ตั ว ให เข า กั บ สถานการณ โรค
ระบาดที่เกิดขึ้น เพื่อรักษายอดขาย และสรางความมั่นใจใหแกผูบริโภค
โดยจะเห็นไดวาผูประกอบการตางใหความสําคัญกับการขายสินคาผาน
ทางออนไลน และการจัดทําโปรโมชั่นลดราคาสินคา เพื่อกระตุนยอดขาย
ดิสเคาทสโตร /ไฮเปอรมารเก็ต: ตลาดไฮเปอรมารเก็ต และ ดิสเคาทสโตร ที่มีการรวบรวมสินคาหลายหมวดหมูไ ว
ในที่เดียวนั้นไดรับผลกระทบเปนอยางมากในปที่ผานมา โดยอัตราการเติบโตลดลงประมาณ 6.6% ในป 2563 ลูกคาเปาหมาย
สวนใหญเปนกลุมรายไดปานกลางหรือนอยกวา สวนการแขงขันดานราคาภายในธุรกิจยังคงรุนแรง ทั้งยังตองแขงขันกับรานคา
ปลีกอื่นๆ เชน รานสะดวกซื้อ และซุปเปอรมารเก็ต โดยผูบริโภคเขามาใชบริการที่ไฮเปอรมารเก็ตลดลงอยางเห็นไดชัด เนื่องจาก
สถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 สงผลทําใหยอดขายของธุรกิจกลุมนี้ลดลงอยางมาก เนื่องจากมาตรการการจํากัด
คนเขาใชบริการ และ ความกังวลของผูบริโภคที่จะเลือกไปใชบริการในสถานที่ ที่มีขนาดไมใหญมากและใชเวลานอยลงในการ
ซื้อสินคาแตละครั้ง
ซูเปอรมารเก็ต: ธุรกิจซุปเปอรมารเก็ตซึ่งกลุมลูกคาเปาหมายสวนใหญมีรายไดปานกลางถึงสูง ในป 2563 มีอัตราหด
ตัวลง ประมาณ 6.5% แตยังคงประคองตัวได แตจะจํากัดอยูในกลุมสินคาที่เปนสิ่งจําเปนในการดํารงชีวิตประจําวันเทานั้น
เนื่องมาจากผูบริโภคยังคงซื้อแตสินคาจําเปนเพื่อประหยัดคาใชจาย โดยยอดขายของสินคาที่เปนสินคาฟุมเฟอยจะลดลงอยาง
เห็นไดชัด สวนสินคาจําเปนนั้นจะยังใกลเคียงกับปกติ เพียงแตความถี่ที่ผูบริโภคจะมาซื้อสินคานั้นลดลง เนื่องจากความกังวลตอ
โรคระบาด และกําลังซื้อที่ถดถอย รวมถึงยังไดรับผลกระทบจากจํานวนนักทองเที่ยงตางชาติที่ ลดลงอยางมากเนื่องจากไม
สามารถเดินทางมาทองเที่ยวได ทําใหยอดจําหนายสินคาประเภทของฝากนั้นหายไป
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รานสะดวกซื้อ / มินิมารท: ในป2563 ที่ผานมาเติบโตลดลงประมาณ 6.9% จากกําลังซื้อที่ถดถอยในกลุมลูกคา
ระดับกลางลงลาง รวมถึงการแขงขันที่สูงทั้งจากการเปดสาขาของคูแขงในพื้นที่เดียวกัน และ ผูประกอบการซูเปอรมารเก็ต,
ไฮเปอรมารเก็ต ที่แตกแบรนดลงมาแขงขันกันอยางคับคั่ง สวนทางกับกําลังซื้อที่ลดลง ทําใหในปนี้ ผูประกอบการธุรกิจราน
สะดวกซื้อหลายราย งดการขยายสาขาเพิ่มเติม เพื่อประหยัดคาใชจาย
2.3) กลุมธุรกิจเครือ่ งทําความเย็นขนาดเล็ก
เพื่อกระจายสินคาไปถึงมือ ผูบริโภค และดวยความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยี ทําใหการกระจายสินคาจึงไมได
จํากัดอยูเพียงแครานคาทั่วไปเทานั้น เครื่องจําหนายสินคาอัตโนมัติ หรือ Vending Machine ก็เปนหนึ่งชองทางซึ่งถูกพัฒนามา
จากเทคโนโลยี ซึ่งตูอัตโนมัติดังกลาวสามารถกระจายสินคาใหเขาถึงกลุมผูบริโภคไดงายขึ้น ตอบโจทยไดทั้งผูบริโภคและ
เจาของธุรกิจ ใชเงินลงทุนต่ํา เสียคาเชาพื้นที่ที่ขนาดเล็กลง ใชพื้นที่ไมมากก็สามารถแทรกเขาไปในทําเลที่มีราคาสูงไดงายขึ้น
ทําใหเขาถึงไดทุกพื้นที่ และสามารถเปลี่ยนพื้นที่เล็กๆ ใหกลายเปนพื้นที่คาปลีกที่มีมูลคาดวยความสะดวก รวดเร็วและสามารถ
รองรับความตองการไดแบบ 24 ชั่วโมง
สินคาหลายประเภทในเครื่องจําหนายสินคาอัตโนมัติ หรือ Vending Machine ตองถูกจัดเก็บในตูที่ทําอุณหภูมิต่ํา
เพื่อใหสินคามีคุณภาพสดใหมอยูเสมอ จึงจําเปนตองใชเครื่องทําความเย็นขนาดเล็ก เพื่อรักษาอุณหภูมิของสินคาโอกาสทาง
การตลาดในการขยายธุรกิจเครื่องทําความเย็นในกลุมของ Vending Machine ซึ่งปจจุบันมีแนวโนวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากปจจุบัน
ที่มีอ ยูราว 21,100 ตู และคาดอีกวาจากนี้ไประดั บการขยายตัวจะพุ งสูงขึ้นอยางรวดเร็วจากความสะดวกสบายที่ มากขึ้น
โดยเฉพาะการจายเงินที่ไมไดจํากัดเปนเหรียญหรือธนบัตร ซึ่งชําระไดหลายรูปแบบ เชน คิวอารโคด วอลเลต และ บัตรเครดิตเดบิต อีกทั้งปจจัยดานการขยายตัวของเมือง ยังเอื้อใหพื้นที่การวางตูในทําเลใหมๆ มีมากขึ้น โดยจากปจจัยดังกลาวสงผลให
เครื่องทําความเย็นขนาดเล็กในกลุมของ Vending Machine เปนกลุมตลาดใหมที่จะสามารถขยายธุรกิจใหเติบโตขึ้น

3) ธุรกิจระบบการพิมพดิจิทลั
สําหรับธุรกิจระบบการพิมพดิจิทัล กลุมลูกคาเปาหมายหลักของบริษัทฯ ไดแก กลุมลูกคาโรงงานอุตสาหกรรมซึ่ง
เปนกลมผูใชงานโดยตรง (End user) เนื่องจากกระบวนการพิมพบรรจุภัณฑถือเปนกระบวนการที่สําคัญหนึ่งในกระบวนการ
ผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมตางๆซึ่งตองพิมพวันที่ผลิตหมดอายุ หรือล็อตการผลิต หรือ ขอความลงบนสินคากอ นที่จะจัด
จําหนาย ซึ่งจะรวมถึงกลุมลูกคาโรงงานที่เปดกิจการใหม ลูกคาที่มีการขยายสายการผลิตเพิ่มเติม รวมทั้งลูกคาที่มีการเปลี่ยน
แทนระบบใหมและผลิตภัณฑที่เสื่อมสภาพตามอายุใชงาน ปจจุบันบริษัทฯ จัดจําหนายผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัลใหแก
กลุมอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท เนื่องจากผลิตภัณฑที่จําหนายสามารถนําไปติดตั้งใชงานไดเกือบทุกอุตสาหกรรม อาทิ
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมเครื่องอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรมวัสดุกอสราง อุตสาหกรรมยาและเครื่องมือ
แพทย และอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เปนตน ดวยเหตุนี้โดยภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมระบบการพิมพดิจิทัล
ของบริษัทฯ จึงมีความสัมพันธโดยตรงกับดัชนีการลงทุนภาคเอกชน และมูลคาเงินลงทุนกอ สรางโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่ง
สามารถสะทอนภาวะโดยรวมของอุตสาหกรรมตางๆ ได

2.2.2 สภาพการแขงขัน
ธุรกิจนําเขาและจําหนายผลิตภัณฑระบบดับเพลิง: มีสภาพการแขงขันระดับปานกลาง และยังเปนคูแขงรายเดิมๆ
เนื่องจากเปนผลิตภัณฑเกี่ยวกับความปลอดภัย จึงจําเปนตองใชผลิตภัณฑที่มีคุณภาพดี ผานการรับรองมาตรฐานสากล และมี
ตัวแทนจําหนายที่นาเชื่อถือ คูแขงสําคัญของบริษัทฯ จะเปนบริษัทที่เปนกลุมตัวแทนจําหนายสินคาจากตางประเทศ ซึ่งมีจํานวน
ไมมากนัก เนื่องจากตราสินคามีความนาเชื่อถือในระดับโลกมีไมมาก ประกอบกับนโยบายผูผลิตสินคาสวนใหญ มี นโยบายจัด
จําหนายผานตัวแทนจําหนายแตเพียงผูเดียว หรือมีการแตงตั้งตัวแทนจําหนายใหมีจํานวนนอยราย เพื่อปองกันการแขงขันกันเอง
ระหวางตัวแทนจําหนาย ทั้งนี้ คูแขงขันทางตรงซึ่งดําเนินธุรกิจนําเขาจําหนายผลิตภัณฑดับเพลิงในตลาดอาคารสูงและโรงงานมี
จํานวน 4 - 5 ราย โดยการดําเนินธุรกิจในบางครั้งคูแขงขันอาจเปนคูคาในการซื้อสินคาจาก บริษัทฯ ไดเชนกัน หากพิจารณาสวน
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แบงตลาดของบริษัทฯ โดยเทียบเคียงรายไดของบริษัทและคูแขงขันหลักรวม 3 ราย ครองสวนแบงตลาดประมาณรอยละ 80 โดย
บริษั ทฯ มีสวนแบ งการตลาดในตลาดอาคารสูงและโรงงานประมาณรอยละ 25 โดยหากคิดทั้งอุตสาหกรรมคาดวามี สวนแบ ง
การตลาดในอุตสาหกรรมอุปกรณระบบดับเพลิงประมาณรอยละ 10
ธุรกิจการใหบริการงานโครงการเพื่อรับเหมา ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบดับเพลิง: มีจํานวนคู
แขงขันนอยราย เนื่องจากงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิงตองใชความสามารถทางดานวิศวกรรมออกแบบ คูแ ขงหลัก จะเปน
กลุมผูจัดจําหนายและรับเหมางานวิศวกรรมระบบดับเพลิง โดยธุรกิจนี้ยังมีโอกาสเติบโตไดอีก เนื่องจากภาครัฐมีการออก
กฎหมายเพื่อปองกันการเกิดอัคคีภัยใหมีความเขมงวดมากขึ้น ตลอดจนการปรับปรุงอาคารโรงงานเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2535 ทําใหตลาดมีความตองการสินคาและบริการเกี่ยวกับระบบดับเพลิงมากขึ้น
ธุรกิจนําเขาและจําหนายผลิตภัณ ฑระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ: ในปที่ผานมายังมีสภาพการแขงขัน
รุนแรง แตเนื่องจากเปนตลาดที่ใหญและบริษัทฯ ยังมีตราสินคาหลากหลายที่ไดรับการยอมรับในกลุมลูกคา และมีการหา
สินคาในกลุมงานระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศมาจําหนายเพิ่มขึ้น จึงยังคิดวาสามารถเติบไดอยางเนื่อง และบริษัทฯ มี
ชองทางจําหนายไปสูลูกคาไดอีกมาก โดยบริษัทฯ มีจุดเดน ที่มีสินคาหลากหลาย สินคามีชื่อเสียงในตลาด สามารถจําหนาย
ใหลูกคาทั่วไปและลูกคากลุมผูรับเหมาไดอยางทั่วถึง
ธุรกิจนําเขาและจําหนายผลิตภัณฑระบบทําความเย็น: ในป 2563 ธุรกิจทําความเย็นยังคงมีสภาพการแขงขันสูง
อันเนื่ อ งมาจากงานโครงการที่ ลดลง และสถานการณ ทางเศรษฐกิจที่ ไม แนน อน ทํ าให โครงการห อ งเย็น ตางๆมี่มี แผนจะ
ดําเนินงานตองเลื่อนหรือชะลอออกไปกอน ทําใหยอดขายสินคานั้นลดลงอยางเห็นไดชัด สะทอนการเติบโตของกลุมธุรกิจที่มี
ความเกี่ยวเนื่องกับระบบทําความเย็น เชน ธุรกิจคาปลีกที่ปนี้ไดรับผลกระทบคอนขางมาก จากกําลังซื้อที่หดตัวลง เปนตน
คูแขงหลักของธุรกิจระบบทําความเย็น จะยังคงเปนบริษัทที่จัดจําหนายสินคาและอุปกรณระบบทําความเย็นในประเทศไทย
รวมถึงแบรนดสินคาที่มีการนําเขามาใหมจากจีน ซึ่งมีราคาถูกกวา และ สามารถสงมอบไดเร็วกวา แตอยางไรก็ดีธุรกิจทําความเย็น
ยังคงมีความไดเปรียบในเรื่องของ คุณภาพสินคา ,ความพรอมในการบริการ และ ความรูของบุคคลากรฝายขาย ทําใหไดเปรียบ
คูแขงในเรื่องของการนําเสนอเทคโนโลยีใหมๆ ที่สามารถตอบโจทยแกผูประกอบการได รวมถึงสินคาที่ธุรกิจทําความเย็นเปน
ผูแทนจําหนาย เปนสินคาที่มีคุณภาพดี ไดรับการยอมรับไปทั่วโลก ทั้งนี้ธุรกิจระบบทําความเย็น ยังคงเรงเพิ่มความหลากหลาย
ของสินคา เพื่อใหสามารถบริการลูกคาไดอยางครบวงจร อีกทั้งยังไดดําเนินการผลิตชุดทําความเย็น ตามความตองการของ
ลูกคา โดยผานการออกแบบจากผูเชี่ยวชาญตามหลักวิศวกรรมที่ถูกตอง เพื่อใหลุกคาไดรับสินคาและบริการที่มีคุณภาพสูง
และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย คุมคาแกการลงทุน
ธุ ร กิ จ นํ า เข า และจํ า หน า ยระบบการพิ ม พ ดิ จิ ทั ล : มี ส ภาพการแข ง ขั น ระดั บ ปานกลาง เนื่ อ งจากลู ก ค า ให
ความสําคัญ กับบริการหลังการขายที่ดี และความพรอ มดานบุคลากรสําหรับบริการหลังการขาย สตอคสินคาประเภทวัสดุ
สิ้นเปลือง และอะไหล ซึ่งลูกคาความตองการใชเปนประจําตอเนื่อง สินคาที่จําหนายสวนใหญเปนสินคาที่มีชื่อเสียง และมี
คุณภาพชั้นนํา และไดรับแตงตั้งใหเปนผูแทนจําหนายแตเพียงผูเดียว โครงสรางรายไดแบงเปน 3 ประเภทหลัก คือ
1) รายไดจากการจําหนายเครื่อง
2) รายไดจากการจําหนายวัสดุสิ้นเปลือง และ
3) รายไดจากคาอะไหล คาบริการ และสัญญาบริการ
คูแขงหลักจะเปนบริษัทที่เปนผูแทนจําหนายสินคาจากตางประเทศซึ่งมีจํานวนไมมากนัก เนื่องจากตราสินคาที่ไดรับการยอมรับ
ในระดับโลกมีจํานวนจํากัด ดังนั้นกลุมลูกคาโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญจึงเลือกซื้อสินคาจากตราสินคาที่
ไดรับการยอมรับในระดับโลกเปนหลัก เมื่อเปรียบเทียบรายไดของธุรกิจระบบการพิมพดิจิทัลและคูแขงขันหลักอีก 5 ราย รวม
เปน 6 ราย คิดเปนยอดขายรวม 1,751 ลานบาท พบวามีสวนแบงการตลาดอยูในกลุมผูนํา 3 อันดับแรก โดยสวนแบงการตลาด
ประมาณรอยละ 21.83% และยอดขายเติบโต 4.68% เทียบกับการเติบโตรวมของ 6 บริษัท ที่ 2.09% (อางอิงจากฐานขอมูล
กรมพัฒนาธุรกิจการคา ยอดขายป 2562)
สวนที่ 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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2.2.3 ลักษณะลูกคาและลูกคากลุมเปาหมาย
กลุมลูกคาเปาหมายหลักของบริษัทฯ เปนลูกคาโครงการกอสรางอาคาร งานภาครัฐ หรือโรงงานอุตสาหกรรม เชน
หางสรรพสินคา อาคารสํานักงาน คอนโดมีเนียม โครงการรถไฟฟาบีทีเอส โครงการรถไฟฟาใตดิน อาคารหนวยงานราชการ
อาคารโรงงาน อาคารหองเย็น และคลังสินคา รวมทั้งผูรับเหมาขามชาติทั้งเกาหลี, ญี่ปุน และ อเมริกา สําหรับงานปโตรเคมีและ
โรงไฟฟาขนาดใหญ เปนตน ที่ตองมีการติดตั้งระบบวิศวกรรมอาคาร ไดแก งานระบบดับเพลิงเพื่อความปลอดภัยตามกฎหมาย
ควบคุมอาคาร งานระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศในอาคารหรือโรงงานตางๆ งานระบบทําความเย็นในหองเย็น โดยลูกคา
ของบริษัทฯ อาจเปนลูกคาทางตรงซึ่งเปนเจาของโครงการกอสราง หรือเปนผูรับเหมาโครงการที่ซื้อสินคาจากบริษัทฯ ไปติดตั้ง
ในงานโครงการนั้นๆ ตลอดจนรานคาหรือผูจําหนายสินคาที่เกี่ยวของกับงานระบบตางๆ ที่ซื้อสินคาจากบริษัทฯ เพื่อจําหนาย
ตอใหแกผูรับเหมาโครงการหรือผูใชงานโดยตรง ซึ่งบริษัทฯ มีความสัมพันธที่ดีกับกลุมลูกคาดังกลาวมาโดยตลอด และมีกลุม
ลูกคาที่สั่งซื้อสินคาของบริษัทฯ เปนประจํา เนื่องจากเชื่อมั่นในคุณภาพ ความปลอดภัยของสินคา ที่สวนใหญไดรับการรับรอง
มาตรฐานในระดับสากล ประกอบกับการบริการที่ดีจากทีมงานขายที่มีความรูอยางดีเกี่ยวกับสินคานั้นๆ อยางไรก็ตาม ในป
2562 และป 2563 บริษัทฯ ไมมีลูกคารายใดที่มีสัดสวนเกินกวารอยละ 30 ของรายไดจากการขายและบริการรวม

2.2.4 กลยุทธการแขงขัน
บริษัทฯ มุงเนนการจําหนายสินคาที่มีคุณภาพสูง ใหบริการลูกคาดวยสินคาที่มีคุณภาพ พรอมใหคําแนะนําดวยวิศวกร
ผูเชี่ยวชาญ ทีมงานบริการหลังการขายที่รวดเร็วและเปนมืออาชีพ ดวยนโยบายการบริหารจัดการเสริมสรางความรู ความชํานาญใน
สินคา เพื่อใหลูกคาไดรับการบริการอยางรวดเร็ว และสรางความพึงพอใจสูงสุด โดยมีกลยุทธการแขงขัน ดังนี้
จําหนายสินคาคุณภาพและมีมาตรฐานเปนทีย่ อมรับ
เนนจําหนายสินคาที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่ยอมรับทั่วโลก โดยบริษัทฯ จะคัดเลือกสินคาที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะ
ผลิ ตภั ณ ฑ ระบบวิศ วกรรมอาคาร ได แก ระบบดั บ เพลิง ระบบปรับ อากาศ ระบบสุ ขาภิ บ าล และระบบความเย็ น รวมทั้ ง
ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล ซึ่งมีความเกี่ยวของกับความปลอดภัย กระบวนการเก็บรักษาสินคา และความตอเนื่องของ
กระบวนการผลิตในอยางมาก จึงจําเปนตองเลือกผลิตภัณฑที่มีคุณภาพดี ผานการรับรองมาตรฐานสากล เหมาะสมกับความ
ตองการของลูกคา สินคาที่มีชื่อเสียงไดรับความนิยมและยอมรับอยางกวางขวางในตลาด เพื่อสรางความไววางใจ ความเชื่อมั่น
และความพึงพอใจใหแกลูกคาอยางตอเนื่อง
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การเพิ่มการเปนตัวแทนจําหนายสินคา
บริษัทฯ วางแผนจะเพิ่มการเปนตัวแทนจําหนายสินคาในสินคาของระบบวิศวกรรมอาคาร ไดแก ระบบดับเพลิง ระบบ
ปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบความเย็น รวมทั้งผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล โดยจะทยอยสั่งซื้อสินคาเพื่อเพิ่ม
ทางเลือกใหกับลูกคา โดยรองรับความตองการของลูกคาไดครบทุกกลุมมาตรฐานของสินคา นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเพิ่มจํานวน
บุคลากรใหเพียงพอตอการขยายธุรกิจ โดยเฉพาะงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง และระบบวิศวกรรมอาคารอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯ
ตองการใหมีจํานวนวิศวกรเพียงพอที่จะสามารถรองรับงานโครงการที่มีปริมาณงานมากขึ้นและมีมูลคางานที่สูงขึ้น
มีสินคาหลากหลาย ครบวงจร มีสต็อคสินคาเพียงพอตอความตองการและไมทําใหลูกคาตองรอสินคานาน
บริษัทฯ เปนหนึ่งในผูจัดจําหนายผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคารแบบครบวงจร โดยเปนผูนําในธุรกิจนําเขาและจําหนาย
ผลิตภัณฑระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑระบบความเย็น ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศและระบบสุขาภิบาล รวมทั้งผลิตภัณฑระบบ
การพิมพดิจิทัล ที่มีสินคาหลากหลาย สินคาที่จําหนายสวนใหญนําเขาจากตางประเทศ ซึ่งตองใชระยะเวลาในการสั่งซื้อและรอ
การขนสงเขามาในประเทศ บริษัทฯ จึงตองประมาณการยอดขาย วางแผนการสั่งซื้อสินคาและเก็บสต็อคสินคาใหเหมาะสม
เพื่อใหมีสินคาหมุนเวียนเพียงพอตอความตองการของลูกคา และสามารถสงมอบสินคาใหลูกคาไดอยางรวดเร็วทันที ไมเกิด
ความลาชา ซึ่งอาจจะทําใหเสียยอดขายและเสียโอกาสในการขายครั้งตอไปได ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ตองไมสต็อคสินคาไว
มากเกินไป จนทําใหมีคาใชจายในการจัดเก็บสต็อคสินคาสูง
จัดกิจกรรมสงเสริมการขายเพื่อกระตุนยอดขาย
บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายอยางสม่ําเสมอ เชน การออกงานแสดงสินคา เพื่อใหเปนที่รูจักและเขาถึง
กลุมลูกคาเปาหมายโดยตรง มีการจัดสัมมนาผลิตภัณฑใหผูออกแบบโครงการและลูกคาเพื่อใหรูจักและเลือกใชผลิตภัณฑที่
บริษัทฯ จําหนาย มีการโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อนิตยสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งจัดกิจกรรมเชิญ
ผูอ อกแบบโครงการไปเยี่ ย มชมโรงงานของผู ผ ลิต ในต างประเทศที่ มี ชื่อ เสี ย งในตลาดโลก เพื่ อ ศึก ษาเทคโนโลยี และรับ
แนวความคิดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมกอสรางในมุมมองใหม ยกระดับมาตรฐานการกอสรางในประเทศไทย ซึ่งเปนสวนหนึ่งใน
นโยบาย CSR และสรางความเชื่อมั่นในสินคาของบริษัทฯ ที่นําเขามาจําหนาย และพิจารณานําสินคาของบริษัทฯ ไปใชใน
โครงการตางๆ ไดอยางมั่นใจ
การขยายกิจการไปลงทุนยังประเทศในกลุมอาเซียน
บริษัทฯ วางแผนขยายกิจการไปลงทุนยังประเทศในกลุมอาเซียน เชน ราชอาณาจักรกัมพูชา และเวียดนาม เปนตน
เนื่องจากเปนประเทศมีอัตราการเจริญเติบโตทางดานโครงสรางพื้นฐาน งานกอสรางตางๆ ในปริมาณมาก โดยนําสินคาที่บริษัทฯ
เปนตัวแทนจําหนายเขาไปจําหนายในประเทศดังกลาวในลักษณะเดียวกับที่จําหนายอยูในประเทศไทย หรือวาจางบุคลากรใน
พื้นที่ เพื่อดําเนินกิจกรรมทางดานการตลาด จนมียอดขายเปนที่นาพอใจ จึงจะดําเนินการลงทุน และจัดหาสถานที่ ทําการและ
สิ่งจําเปนอื่นๆ ในลําดับถัดไป ทั้งนี้ จากการที่ บริษัทฯ เปนหนึ่งในผูจัดจําหนายผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคารแบบครบวงจร สงผลให
บริษัทมีความไดเปรียบในการนําเสนอผลิตภัณฑและบริการในกลุมประเทศเปาหมาย รวมทั้งยังสามารถบริหารจัดการคาใชจายใน
การขยายธุรกิจในกลุมประเทศเปาหมายใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นเชนกัน

2.2.5 นโยบายการกําหนดราคา
บริษัทฯ มีนโยบายกําหนดราคาขายสินคาจากราคาตนทุนสินคาบวกอัตรากําไร (Cost Plus Pricing) โดยการกําหนด
ราคาขายสินคาของบริษัทฯ จะตองมีความยืดหยุนและเหมาะสมตามลักษณะของแตละสินคา ชองทางการจําหนาย กลุมลูกคา
เปาหมาย ปริมาณ และมูลคาการสั่งซื้อ รวมทั้งตองคํานึงถึงราคาตลาดของสินคานั้นๆ ซึ่งในบางครั้งอาจใหสวนลด (discount)
ตามสภาวะตลาดและการแขงขันในขณะนั้น เพื่อใหสามารถแขงขันกับคูแขงขันในตลาดได ในขณะเดียวกันก็ตองรักษาอัตรากําไร
ขั้นตนที่เพียงพอรองรับตอคาใชจายในการขายและบริหาร และการดําเนินงานตางๆ ได
สวนที่ 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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สําหรับการกําหนดราคางานโครงการ บริษัทฯ กําหนดราคาการใหบริการจากงบประมาณของลูกคา และตนทุนของ
แต ล ะโครงการเป น หลั ก โดยการเสนอราคาจะมี ค วามยื ด หยุ น เพื่ อ ให ส ามารถแข ง ขั น กั บ คู แ ข ง ขั น ในตลาดได และใน
ขณะเดียวกันก็ตองใหความสําคัญกับคุณภาพบริการ รวมทั้งสินคาและอุปกรณที่นํามาใชในงาน เพื่อสรางความนาเชื่อถือและ
ความไววางใจจากลูกคาอยางตอเนื่อง รวมทั้งในการเสนอราคา บริษัทฯ จะตองมีอัตรากําไรขั้นตนที่เพียงพอรองรับตอคาใชจายใน
การขายและบริหาร และการดําเนินงานตางๆ ได

2.2.6 การจําหนายและชองทางการจําหนาย
บริษัทฯ จําหนายสินคาในประเทศทั้งหมด โดยทีมงานขายและการตลาดของบริษัทฯ ซึ่งปจจุบันมีจํานวน 165 คน แบง
ความรับผิดชอบดูแลการขายสินคาตามแตละประเภทของสินคา รวมทั้งงานขายโครงการ โดยทีมงานขายและการตลาด ทําหนาที่
ติดตอ ดูแลความตองการ และนําเสนอสินคาใหแกลูกคา รวมทั้งติดตอประสานงานกับผูผลิตหรือคูคาอยางตอเนื่อง เพื่อใหทราบ
ถึงปริมาณความต องการของลู กค าในป จจุ บั นและแนวโน มความต อ งการในอนาคต ตลอดจนรายละเอี ยดของผลิ ตภั ณ ฑ
แนวโนมของปริมาณและราคาสินคาของผูผลิตในตลาด เพื่อประโยชนในการวางแผน การขาย และการกําหนดราคาสินคาได
อยางมีประสิทธิภาพ
สินคาที่บริษัทฯ จําหนายสวนใหญไดรับคําสั่งซื้อลวงหนาจากลูกคา โดยมีระยะเวลาเพื่อเตรียมการในการจัดซื้อและ
จัดสงใหแกลูกคาตามกําหนดเวลาที่ไดตกลงกัน ซึ่งสวนใหญลูกคาจะกําหนดความตองการ มาตรฐานของสินคา แหลงที่มาหรือ
ผูผลิตสินคาใหแกบริษัทฯ ทราบ เพื่อใหบริษัทฯ เสนอสินคาไดตรงกับความตองการของลูกคา รวมทั้งเสนอราคาและเงื่อนไขการ
ขายตางๆ ใหแกลูกคา โดยสินคาที่จัดจําหนายสวนใหญเปนสินคาที่มาจากผูผลิตที่ลูกคา ใหความไววางใจ และเปนไปตาม
มาตรฐานที่ใชในงานระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบบทําความเย็น และระบบการพิมพดิจิทัล ลูกคาจึงไววางใจในสินคา
ของบริษัทฯ อยางตอเนื่อง ทั้งนี้ ชองทางการจําหนายสินคาของบริษัทฯ แบงออกเปน 3 ชองทางหลัก ไดดังนี้
1) ชองทางจําหนายผานผูรับเหมากอสรางงานหลัก หรือผูรับเหมางานระบบ บริษัทฯ จําหนายสินคาใหแก
ผูรับเหมากอสรางงานหลัก หรือผูรับเหมางานระบบของโครงการกอสรางอาคาร โครงการภาครัฐ หรือโรงงานอุตสาหกรรม และ
ผูรับเหมางานหองเย็น เปนตน ซึ่งผูรับเหมาจะจัดหาสินคาหรือนําสินคาของบริษัทไปติดตั้งในโครงการตางๆ ตามรายละเอียด
(Specification) ที่ผูออกแบบโครงการไดวางไว โดยสวนใหญบริษัทจําหนายสินคาผานชองทางจําหนายนี้ หรือคิดเปนรอยละ
54.42 และรอยละ 53.58 ของรายไดจากการขายและใหบริการรวมในป 2562 และป 2563 ตามลําดับ
2) ชองทางจําหนายผานรานคาหรือผูจําหนายสินคาที่เกี่ยวของ บริษัทฯ อาจไมสามารถเขาถึงผูรับเหมาขนาดเล็ก
หรือลูกคาเจาของโครงการไดอยางทั่วถึง การจําหนายผานชองทางนี้เปนชองทางที่ทําใหบริษัทฯ สามารถกระจายสินคาไดอยาง
กวางขวางมากขึ้น โดยสั ดส วนการจํ าหน ายผ านชองทางนี้ คิ ดเป นรอยละ 6.57 และรอยละ 6.61 ของรายได จากการขายและ
ใหบริการรวม ในป 2562 และป 2563 ตามลําดับ นอกจากนี้ ในบางกรณี รานคาหรือผูจําหนายสินคาดังกลาวก็เปนคูคาที่มีการ
จําหนายสินค าบางอยางให แก บริษั ทฯ เพื่ อนํ ามาติดตั้ งในโครงการตามความตองการของลูกคาหรือนํ ามาจําหน ายต อให แก
ผูรับเหมาที่สั่งซื้อสินคาจากบริษัทฯ โดยสินคาดังกลาวอาจเปนสินคาของผูผลิตอื่นที่บริษัทฯ ไมไดเปนผูจัดจําหนาย หรือเปนสินคา
ที่ไมมีความตองการของตลาดมากนักและไมมีเก็บในสต็อคของบริษัทฯ เปนตน
3) ชองทางจําหนายใหแกผูใชงานโดยตรง (End user) เปนการจําหนายใหเจาของอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม
หรือผูใชงานทั่วไปโดยตรง โดยเปนการจําหนายผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล รวมทั้งสินคา และ/หรือ พรอมการใหบริการใน
ลักษณะของงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิงและระบบวิศวกรรมตางๆ ที่บริษัทฯ มีความพรอมในดานวิศวกรรมและทีมงาน
การออกแบบ ติดตั้ง ตรวจสอบและบริการบํารุงรักษาระบบดับเพลิง รวมทั้งมีการจําหนายใหแกผูใชงานรายยอยทั่วไป แตมี
จํานวนไมมากและปริมาณการสั่งซื้อตอครั้งมีมูลคาไมสูงนัก โดยสัดสวนการจําหนายในชองทางนี้ คิดเปนรอยละ 39.01 และ
รอยละ 39.82 ของรายไดจากการขายและใหบริการรวมในป 2562 และป 2563 ตามลําดับ
สวนที่ 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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2.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
2.3.1 ลักษณะการจัดใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑที่บริษัทฯ จําหนายสวนใหญกวารอยละ 70 สั่งซื้อจากผูผลิตหลายรายในตางประเทศ ซึ่งสวนใหญเปน
ผูผลิตสินคาชั้นนําที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น
และผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัลระดับโลก โดยบริษัทฯ มีนโยบายมุงเนนการจําหนายสินคาที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรงกับ
ความตองการของลูกคา โดยมีขั้นตอนการแสวงหาและคัดเลือกสินคาเพื่อใหไดสินคาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ผานการรับรอง
จากหนวยงานหรือสถาบันตางๆ ทีน่ าเชื่อถือ
ในการสั่งซื้อสินคาเพื่อมาจําหนายใหแกลูกคานั้น บริษัทฯ มีการวางแผนการสั่งซื้อลวงหนาในปริมาณที่เหมาะสม โดย
พิจารณาจากแนวโนมของตลาด ความตองการของลูกคาในแตละชวงเวลา รวมทั้งปริมาณสินคาคงคลัง เพื่อจะไดจัดเตรียม
สินคาใหเพียงพอตอการจําหนาย ลดความสูญเสียจากการเสียโอกาสเนื่องจากขาดแคลนสินคาคงคลัง หรือไมสามารถจัดหา
สินคาไดทั นและเพียงพอกับความตอ งการของลูกคา ในขณะเดียวกันก็ตอ งควบคุ มปริม าณสินคาคงคลังใหอ ยูในระดับ ที่
เหมาะสม และไมใหมีสินคาคางในคลังนานเกินไปจนเปนภาระแกบริษัทฯ
สินคาที่บริษัทฯ จําหนายมีหลากหลายมากกวา 13,000 รายการ ภายใตตราสินคาที่มีชอ่ื เสียงมากกวา 60 ตราสินคา
ซึ่งในจํานวนนี้เปนตราสินคาที่บริษัทฯ เปนเจาของเอง 7 ตราสินคา และไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนาย 45 ตราสินคา
โดยเปนตัวแทนจําหนายสินคารายเดียว (Sole Distributor) ในประเทศไทยใหกับผูผลิตจํานวน 5 ตราสินคา ประกอบดวย
ผูผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา 2 ตราสินคา ไดแก Potter Electric และ Weiss ผูผลิตในประเทศเยอรมัน 3 ตราสินคา ไดแก
KUBA DOD, ESK SCHULTZE และ DOD defrost on demand และผู ผ ลิ ต ในประเทศอื่ น ๆ ได แ ก DOMINO (อั ง กฤษ)
KORTHOFAH (ฮอลแลนด) EDM (ญี่ปุน) ทั้งนี้ บริษัทฯ เปนผูนําเขาและจําหนายสินคาในแตละกลุมสินคา ดังนี้
กลุมสินคา
•

วาลวและอุปกรณระบบดับเพลิง ไดแก อุปกรณระบบ
ทอ ขอตอ (Groove Coupling)วาลวดับเพลิง หัวฉีดน้ํา
อัต โนมัติ (Automatic Sprinkler) ชุด สายฉีด ดับ เพลิง
สายดับ เพลิง เครื่อ งดับ เพลิง แบบแขวน (Fire Hose
Rack) เครื ่อ งดับ เพลิง แบบหิ ้ว น้ํ า ยา โฟมดับ เพลิง
อุป กรณโฟมดับ เพลิง ระบบดับ เพลิงอัต โนมัติ ระบบ
ตรวจจับ ควัน ระบบดับ เพลิง ดว ยกา ซ ระบบกลอ ง
ตรวจจับควันและเปลวไฟ เปนตน

สวนที่ 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ผูผลิตสินคา
 POTTER ELECTRIC
 VICTAULIC
 MOYNE ROBERTS
 BADGER
 GIACOMINI
 HYGOOD
 5-ELEM
 NIBCO
 CHEMGUARD
 WAGNER
 SIEMENS
 SRI
 GKB
 RELIABLE

ประเทศเจาของตราสินคา
 สหรัฐอเมริกา
 สหรัฐอเมริกา
 ไอรแลนด
 สหรัฐอเมริกา
 อิตาลี
 สหราชอาณาจักร
 จีน
 สหรัฐอเมริกา
 สหรัฐอเมริกา
 เยอรมัน
 เยอรมัน
 มาเลเซีย
 ไตหวัน
 สหรัฐอเมริกา

หนา 36

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2563)

กลุมสินคา

ผูผลิตสินคา

ประเทศเจาของตราสินคา

•

วาลวและอุปกรณระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ ไดแก  WEISS
วาล วประตูน้ํ า (Gate Valve), วาลวป กผี เสื้ อ (Butterfly  VICTAULIC
Valve), วาล ว กั น น้ํ า ย อ นกลั บ (Check Valve),วาล ว  HONEYWELL
ระบายอากาศออกจากระบบน้ํา (Air Vent) เปนตน ตัว
กรองฝุนผงในระบบน้ํา (Strainer) อุปกรณระบบทอ ขอตอ
อุปกรณใชวัดความดันและอุณหภูมิ เปนตน

 สหรัฐอเมริกา
 สหรัฐอเมริกา
 สหรัฐอเมริกา

•

วาลวปรับปริมาณน้ํา (Balancing Valve), วาลวควบคุม  OVENTROP
อุณหภูมิและปรับอัตราการไหลของน้ําอัตโนมัติ (PICV)

 เยอรมัน

•

แผนกรองอากาศอลูมิเนียม (Aluminum Filter) สําหรับ  RESEARCH RODUCTS
กรองสิ่งสกปรกและฝุนละอองในอากาศ

 เบลเยี่ยม

•

อุปกรณระบบทําความเย็น ไดแก ทอทองแดง และขอตอ
ทองแดง น้ํ ายาทําความเย็น คอมเพรสเซอร คอยลเย็น
อุ ป กรณ ค วบคุ ม การละลายน้ํ าแข็ งอั ต โนมั ติ อุ ป กรณ
ประหยัดพลังงาน อุปกรณควบคุมความดัน เปนตน

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

 เยอรมัน
 เยอรมัน
 เยอรมัน
 เยอรมัน
 ฟนแลนด
 เดนมารก
 จีน
 เยอรมัน
 เยอรมัน
 จีน
 ไตหวัน
 เกาหลีใต
 ไทย
 สหรัฐอเมริกา

•

อุปกรณการพิมพดิจิทัลสําหรับระบบบรรจุภัณฑ ไดแก
เครื่องพิมพวันหมดอายุเครื่องพิมพขอความบนบรรจุ
ภัณฑ เครื่องปอนชิ้นงาน สําหรับการพิมพ 3 มิติ และ
สําหรับการพิมพลาเบลสติคเกอรสีพรอมดวยอุปกรณ
การพิมพ และวัสดุสิ้นเปลืองประเภทตางๆ เปนตน

 Domino
 Korthofah
 EDM
 MSSC
 United RIBtype
 EnvisionTEC
 Materialise

 อังกฤษ
 ฮอลแลนด
 ญี่ปุน
 สหรัฐอเมริกา
 สหรัฐอเมริกา
 เยอรมัน
 เบลเยี่ยม
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดพัฒนาตราสินคาเปนของตัวเอง จํานวน 7 ตราสินคา โดยเปนเจาของแบรนดหรือเครื่องหมาย
การคา ไดแก

1) เครื่องหมายการคา “HARN” สําหรับ จัดการขาย ออกแบบ ติดตั้ง และใหบริการ อุปกรณระบบดับเพลิง ระบบปรับ
อากาศ และสุขาภิบาล, จัดการขาย ประกอบ อุป กรณ ระบบทําความเย็นอุตสาหกรรม, จัดการขาย ติดตั้ ง และ
ใหบริการ เครื่อง อุปกรณ อะไหล วัสดุสิ้นเปลือง สําหรับระบบการพิมพดิจิทัลบนบรรจุภัณฑ หีบหอ สลาก รวมถึงการ
สรางแบบชิ้นงานจากไฟลดิจิทัล
2) เครื่องหมายการคา “VALTEC” สําหรับผลิตภัณฑวาลวและผลิตภัณฑระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ โดยการวาจาง
ผูผลิตในประเทศจีน และผลิตตามมาตรฐาน BS Standard (ปจจุบันไดรับการรับรองมาตรฐาน UL เรียบรอยแลว)
3) เครื่องหมายการคา “SPARK” สําหรับผลิตภัณฑสายฉีดน้ําดับเพลิง โดยการวาจางผูผลิตในประเทศมาเลเซีย และ
ผลิตตามมาตรฐาน BS Standard
4) เครื่องหมายการคา “GUARDIAN” สําหรับผลิตภัณฑเครื่องดับเพลิงบรรจุชนิดผงเคมีแหง โดยการวาจางผูผลิตใน
ประเทศไทย สิ น ค า ได รั บ การรั บ รองมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรม (TIS) จากสํ า นั ก งานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
5) เครื่องหมายการคา “Blue Ice” สําหรับผลิตภัณฑอุปกรณทําความเย็นโดยการวาจางผูผลิตในประเทศจีน และผลิต
ตามมาตรฐาน American Society for Testing and Materials (ASTM)
6) เครื่อ งหมายการคา “Koppar” สํ าหรับผลิต ภั ณ ฑ ทอทองแดง โดยการวาจางผูผ ลิต ในประเทศจีน และผลิ ตตาม
มาตรฐาน American Society for Testing and Materials (ASTM)
7) เครื่องหมายการคา “YUKI” สําหรับผลิตภัณฑนํายาแอร โดยการวาจางผูผลิตในประเทศจีน สินคาไดรับการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (TIS) จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
บริษัทฯ คัดเลือกผูผลิตเพื่อวาจางผลิตสินคาสําหรับตราสินคาของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากความสามารถของผูผลิต
และความสามารถของโรงงาน ซึ่งในแตละตราสินคา บริษัทฯ ใชผูผลิตรายเดียวที่ติดตอคาขายมาเปนเวลานาน โดยเปนการ
วาจางผลิตเปนคราวๆ ไป ไมมีการทําสัญญาวาจางผลิตระยะยาว ซึ่งที่ผานมาการจําหนายสินคาในตราสินคาของบริษัทฯ เปน
สัดสวนที่นอยเมื่อเทียบกับสินคาที่นําเขาจากผูผลิตในตางประเทศ หรือมีสัดสวนยอดขายในป 2562 และป 2563 รอยละ 5.10
และรอยละ 4.99 ของยอดขายรวม
ทั้งนี้ ในป 2562 และป 2563 บริษัทฯ ไมมียอดสั่งซื้อสินคาจากผูผลิตรายใดรายหนึ่ง เกินกวารอยละ 30 ของมูลคา
การสั่งซื้อรวม

2.3.2 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
- ไมมี -

2.4

งานที่ยังไมไดสงมอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ (ไมรวมบริษัทยอย) มีงานที่ยังไมไดสงมอบ รวมมูลคาประมาณ 372.42 ลานบาท
ซึ่งเปนการจําหนายผลิตภัณฑระบบดับเพลิง งานติดตั้งระบบดับเพลิง ระบบปโตรเคมี และผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ มูลคา
ประมาณ 286 ลานบาท ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น มูลคาประมาณ 54.81 ลานบาท และผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล
มูลคาประมาณ 31.61 ลานบาท ที่ไดรับใบสั่งซื้อและรอสงมอบในชวงป 2564
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3.

ปจจัยความเสี่ยง

บริษัทฯ มีความมุงมั่นในการพัฒ นาการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง ดวยความตระหนักถึงภาวะความเสี่ยงที่
ซับซอนและรุนแรงขึ้นของการดําเนินธุรกิจ ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมภายในและภายนอกของบริษัทฯ การทีบ่ ริษัทฯ
จะดําเนินธุรกิจใหเจริญเติบโตไดอยางมั่นคงในระยะยาวนั้น จําเปนตองสรางพื้นฐานการบริหารความเสี่ยงที่ดี เพียงพอที่จะ
ปองกันและลดผลกระทบของความเสี่ยง อันเกิดขึ้นไดจากปจจัยผันแปรตางๆ บริษัทฯ จึงจัดทําแบบประเมินและควบคุมความ
เสี่ยงดวยตนเอง (Risk & Control Self Assessment : RCSA) โดยมีการประเมิน ระบุปจจัยความเสี่ยง และวิเคราะหความเสี่ยงที่
สําคัญ รวมถึงกําหนดมาตรการรองรับและปองกันความเสี่ยง โดยมีผูรับผิดชอบตามสายงานที่สังกัด อีกทั้งใชดัชนีชี้วัดความเสี่ยง
เพื่อติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เพื่อใหการดําเนินงานของบริษัทฯ บรรลุเปาหมายและประสบผลสําเร็จตามทิศทางที่
กําหนดไว โดยมีความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและความเสี่ยงอื่นๆ ที่สําคัญ ดังนี้

ความเสี่ยงตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท
3.1

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

สินคาที่บริษัทฯ จําหนายใหลกู คาสวนใหญเปนสินคาที่นําเขาจากตางประเทศ ยอดสั่งซื้อสินคาจากตางประเทศ ในป
2562 และ ป 2563 คิดเปนรอยละ 72.09 และรอยละ 72.80 ของยอดการสั่งซื้อรวม ตามลําดับ การเสนอซื้อและการชําระเงิน
คาซื้อสินคาสวนใหญใชสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา ปอนดสเตอรลิง และยูโร รวมกันคิดเปนรอยละ 98.66 และรอยละ 99.37
ของยอดคาซื้อสินคาตางประเทศตามลําดับ ในขณะที่การจําหนายสินคาสวนใหญจําหนายภายในประเทศเปนสกุลเงินบาท ซึ่ง
ในบางครั้งบริษั ทฯ ไม สามารถปรับราคาสินค าให สอดคล อ งกับต นทุน สินคาที่เพิ่ม ขึ้นไดทัน ที ดั งนั้น บริษัท ฯ จึงอาจไดรับ
ผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งจะสงผลกระทบตอตนทุนสินคาและกําไรขั้นตนของบริษัทฯ ได อยางไรก็ตาม
มีขอตกลงสําหรับลูกคาบางรายใหชําระราคาเปนเงินสกุล USD EUR และ GBP
บริษัทฯ คํานึงถึงผลกระทบดังกลาว จึงมีนโยบายการบริหารอัตราแลกเปลี่ยน ดังนี้




กําหนดใหบริษัทฯ จะตองดําเนินการเปดวงเงินซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนากับสถาบันการเงินเพื่อปองกัน
ความเสี่ยงดังกลาว ซึ่งเปนวงเงินที่สามารถครอบคลุมยอดสั่งซื้อสินคาจากตางประเทศเกือบทั้งหมดโดยบริษัทจะ
พิจารณาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนาตามยอดในใบแจงหนี้การซื้อสินคาในแตละรอบการสั่งซื้อ นอกจากนี้
บริษัทฯ ไดเปดบัญชีเงินฝากสกุลเงินตางประเทศในสกุลเงิน USD GBP EUR JPY และ AUD เพื่อใชรับชําระเงิน
จากลูกคากรณีเปนสกุลเงินตราตางประเทศ และเปนการลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอีกทางหนึ่ง
ติดตามแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของคาเงินอยางตอเนื่องเพื่อสามารถติดตาม ประเมินและบริหารความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนไดอยางใกลชิด

ในป 2562 และ ป 2563 บริษั ทฯ ซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนา จํานวน 603.63 ลานบาท และ 432.54 ลานบาท
ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 94.16 และรอยละ 85.97 ของยอดการสัง่ ซื้อสินคาจากตางประเทศ ดวยการติดตามความเคลื่อนไหว
ของอัตราแลกเปลี่ยนอยางสม่ําเสมอทําใหบริษัทฯ ไดรับผลกระทบจากความเสี่ยงดังกลาวไมมากนัก ดังจะเห็นไดจากผลการ
บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ในป 2562 และ ป 2563 มีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเทากับ 4.63 ลานบาท และ 1.94
ลานบาท ตามลําดับ บริษัทฯ ประเมินการควบคุมความเสี่ยงนี้อยูในระดับที่นาพอใจ
นอกจากนี้ หากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงจนมีผลทําใหตนทุนสินคาของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นมาก บริษัทฯ จะทํา
การปรับราคาสินคาไปตามสภาพตลาดโดยแจงใหลูกคาทราบลวงหนา และบริษัทฯ มีสต็อ คสินคาจํานวนหนึ่ง ซึ่งสามารถ
รองรับงานจําหนายสินคาลวงหนา ทําใหความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนไมสงผลกระทบตอรายไดและตนทุนของบริษัทฯ
อยางมีนัยสําคัญ
สวนที่ 1 (3) ปจจัยความเสี่ยง
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3.2

ความเสี่ยงจากการสูญเสียการเปนตัวแทนจําหนายสินคา

บริษัทฯ เปนผูจําหนายผลิตภัณฑวาลวและอุปกรณระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ ระบบทําความ
เย็น และระบบการพิมพดิจิทัล ที่มีสินคาหลากหลายรายการ โดยบริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายสินคาที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่ง
ตราสินคาที่มียอดขายสูงสุด 3 อันดับแรก คิดเปนประมาณรอยละ 19.50 และรอยละ 37.87 ของยอดขายรวมในป 2562 และป
2563 ตามลํ าดั บ ดั งนั้ น หากบริษั ท ฯ สู ญ เสีย การเป น ตัว แทนจํา หนา ยผลิ ต ภั ณ ฑ ในตราสิ น ค าที่ สํ าคั ญ ไป อาจก อ ให เกิ ด
ผลกระทบตอยอดขายของบริษัทฯ ได
การไดรับแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนายตราสินคาเปนปจจัยสําคัญสําหรับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งการเปนตัวแทนจําหนาย
สินคาใหกับคูคามีทั้งลักษณะที่กําหนดอายุของการเปนตัวแทนและไมมีกําหนดอายุของการเปนตัวแทน โดยสวนใหญบริษัทฯ ไมได
ทําสัญญาเปนตัวแทนจําหนายอยางเปนทางการกับบริษัทเจาของตราสินคา ดังนั้น บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการเปนตัวแทน
จําหนายสินคาในกรณีดังกลาว โดยหากบริษัทฯ ถูกยกเลิกการเปนตัวแทนจําหนายสินคาใหแกเจาของตราสินคา หรือหาก
บริษัทฯ ถูกยกเลิกสัญญาไมวาดวยกรณีใดๆ เชน บริษัทคูคามีการควบรวมกิจการกับบริษัทอื่น หรือมีการเลิกกิจการคูคา เปนตน
อาจสงผลกระทบตอยอดขายของบริษัทฯ ได ซึ่งตั้งแตป 2554 เปนตนมา บริษัทฯ ไมมีการสูญเสียตราสินคาที่ไดรับการแตงตั้ง
เปนตัวแทนจําหนาย อยางไรก็ตาม จากประสบการณในการดําเนินธุรกิจ การรักษาความสัมพันธที่ดีกับบริษัทเจาของตรา
สินคาที่มี มายาวนาน และบริษัทฯ มีตราสินคาที่จัดจําหนายมากกวา 60 ตราสินคา ทั้งยังใหบริการและสรางความสัมพันธที่ดี
ตอลูกคาจนเปนที่ยอมรับ อีกทั้งมีฐานลูกคาที่กวางขวางมากกวา 5,400 ราย บริษัทฯ จึงมั่นใจวา หากบริษัทฯ สูญเสียการเปน
ตัวแทนจําหนายสินคาในตราสินคาใดสินคาหนึ่งไป บริษัทฯ ก็มีความสามารถในการหาผลิตภัณฑตราสินคาอื่น เขามาทดแทน
เพื่อ ตอบสนองความตอ งการของตลาดได เนื่องจากบริษัทฯ มีเปาหมายในการคัดสรรสินคาคุณ ภาพดีและเปนสินคาที่ มี
เทคโนโลยีใหมๆ อยูตลอดเวลา ในป 2562 บริษัทไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑเพิ่มอีก 1 ตราสินคา อีกทั้ง
บริษัทฯ มีการพัฒนาตราสินคาภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทฯ ในบางผลิตภัณฑเองเพื่อลดความเสี่ยงดังกลาวดวย
นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผานมา บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการคาตามที่ตกลง และไดรับความ
ไววางใจจากบริษัทเจาของตราสินคาใหเปนตัวแทนจําหนายสินคามาโดยตลอด ดังจะเห็นไดจากการที่บริษัทฯ มียอดขายที่
เติบโตขึ้นเปนลําดับ ประกอบกับการที่บริษัทฯ มีชองทางการจําหนายที่มีประสิทธิภาพ มีทีมงานขายที่เขมแข็ง สินคาที่บริษัทฯ
เปนตั วแทนจําหนายสามารถสรางยอดขายใหเติบโตอยางตอ เนื่อ ง บริษัทฯ จึงเชื่อ มั่นวาบริษั ทเจาของตราสินคาจะยังคง
มอบหมายใหบริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายสินคาตางๆ อยางตอเนื่องตอไปในอนาคต จึงจัดเปนความเสี่ยงในระดับ บริษัทฯ
ประเมินการควบคุมความเสี่ยงนี้อยูในระดับที่นาพอใจ

3.3

ความเสี่ยงจากการที่บริษัทเจาของตราสินคาอาจเขามาทําตลาดเอง

กรณีที่เจาของตราสินคาจากตางประเทศมีความประสงคจะเขามาดําเนินธุรกิจในประเทศไทยโดยไมผาน บริษัทฯ ซึ่งจะ
ทําใหบริษัทฯ มีความเสี่ยงในการสูญเสียความเปนตัวแทนจําหนายตราสินคานั้นๆ ได และอาจตองมีการแขงขันกับบริษัทเจาของ
ตราสินคาดังกลาว
อยางไรก็ตาม บริษัทฯ เชื่อมั่นวา ความเสี่ยงดังกลาวมีโอกาสเกิดขึ้นนอย เนื่องจากความไมคุมคาในการลงทุนเขามา
จําหนายสิน คาเอง อีกทั้งการจําหน ายผลิตภัณ ฑในระบบวิศวกรรมอาคาร ไดแก ระบบดับ เพลิง ระบบปรับอากาศ ระบบ
สุขาภิบาล ระบบความเย็น รวมทั้งระบบการพิมพดิจิทัลตองมีความหลากหลายและตองสามารถตอบสนองความพึงพอใจของ
ลูกคาไดอยางครบวงจร ลูกคาจะคํานึงถึง ความสะดวกในการสั่งซื้อสินคาจาก ผูจําหนายที่มีสินคาใหครบตามที่ตองการ ซึ่ง
จากที่ ผานมาเคยมีผู ผลิตสิน คาจากต างประเทศบางรายใหบริษั ทในเครือ เขามาดําเนินธุรกิ จโดยตรงแทน แตก็ไม ประสบ
ความสําเร็จและเลือกกลับไปจําหนายผานตัวแทนเหมือนเดิม บริษัทฯ ประเมินการควบคุมความเสี่ยงนี้อยูในระดับที่นาพอใจ

3.4

ความเสีย่ งจากอัตรากําลังคนและความสามารถของบุคลากรไมเพียงพอตอความตองการทางธุรกิจ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความเพียงพอของอัตรากําลังคนซึ่งสอดคลองกับการขยายงานตามกลยุทธ บริษัทฯ มีมาตรการ
จัดการความเสี่ยงดังกลาว ดังนี้
สวนที่ 1 (3) ปจจัยความเสี่ยง
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มีการทบทวนโครงสรางองคกรและวิเคราะหแผนความตองการอัตรากําลังคน



ดําเนินการตามกระบวนการ สรรหา โดยคัดเลือกและเพิ่มชองทางการสรรหาที่มีประสิทธิภาพ





จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับการเติบโตของธุรกิจ มีการประชุมปรึกษาหารือระหวางผูบริหาร เพื่อ
พิจารณาผูสืบทอดตําแหนงงาน รวมถึงกระตุนใหพนักงานที่มีความสามารถเล็งเห็นเปาหมายและการเติบโตใน
อนาคตที่ชัดเจน และเรงพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
รักษาบุคลากร ผานกิจกรรมที่สงเสริมความสัมพันธที่ดีระหวางพนักงานกับบริษัทฯ เชน การเตรียมความพรอมและ
สรางความมั่นใจของพนักงานใหม กิจกรรมทองเที่ยวประจําป งานปใหม Family Day และกีฬาสี รวมถึงมีการ
สํารวจความผูกพัน ความสุข และความพึงพอใจของพนักงานที่มีตอการทํางาน เปนประจําทุกป เพื่อนําผลสํารวจ
และขอเสนอแนะตางๆ มาปรับปรุงกระบวนการและสภาพแวดลอมการทํางานใหดียิ่งขึ้น

โดยป 2563 ผลประเมินที่ได เทากับรอยละ 76.70 เทียบกับป 2562 เทากับรอยละ 74.47 เพิ่มขึ้นรอยละ 2.23 บริษัทฯ
ไดทําการวิเคราะหผลและขอเสนอแนะตางๆ และมอบหมายใหฝายที่เกี่ยวของนําไปทําแผนการปรับปรุงในป 2564
ในป 2563 บริ ษั ทฯ มี อั ตราการลาออกของพนั กงานลดลงจากรอยละ 14.86 ในป 2562 เป นร อยละ 8.00 ทํ าได ดี กว า
เปาหมายที่กําหนด และมีอัตราการสรรหาพนักงานเขาบรรจุในตําแหนงที่วาง คิดเปนรอยละ 14.80 ซึ่งต่ํากวาเปาหมายที่กําหนด
สืบเนื่ องจากสถานการณ การแพรระบาดของโรคโควิด-19 ทํ าให ชะลอการรับพนักงาน อยางไรก็ดี บริษั ทฯ ยังคงทํ าการทบทวน
คุณสมบัติ และโครงสรางคาตอบแทนโดยเปรียบเทียบกับคาตอบแทนในตลาดแรงงาน ของบริษัทฯ ในระดับเดียวกันเปนประจําทุกป
บริษัทฯ ประเมินวาผลการควบคุมความเสี่ยงอยูในระดับควบคุมไดในระดับหนึ่ง แตยังไมเปนที่พอใจ อยางไรก็ตาม
บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการเรงดําเนินการตาม แนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืนในมิติ Smart People ป 2564

3.5

ความเสี่ยงจากการดอยคาของคาความนิยม

บริษัทฯ บันทึกคาความนิยมจากมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนเพื่อซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ชิลแมทช
จํากัดและบริษัทยอย ซึ่งมีมูลคาสูงกวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิ (Net Assets) ของบริษัท ชิลแมทช จํากัดและบริษัทยอย
ณ วันที่ออกหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด โดยฝายบริหารของบริษัทฯจะทําการทดสอบการดอย
คาเปนประจําทุกป และตั้งคาเผื่อการดอยคา (ถามี) ดังนั้นบริษัทฯ อาจจะมีความเสี่ยงหากผูสอบบัญชีไดพิจารณาแลววาคา
ความนิยมนี้ควรจะตองมีการดอยคา ซึ่งการดอยคาดังกลาวจะมีผลกระทบตองบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ ในดานของกําไรสุทธิ
สวนของเจาของ และอัตราสวนหนี้สินตอสวนของเจาของ
ฝายบริหารไดทดสอบการดอยคาของคาความนิยม ซึ่งประกอบไปดวย หนวยธุรกิจระบบทําความเย็น และหนวยธุรกิจ
ระบบพิมพดิจิทัล โดยจัดทําประมาณการกระแสเงินสดอิสระที่คาดวาจะไดรับในอนาคต บางครั้งเรียกวา ”มูลคาที่คาดวาจะ
ไดรับคืน หรือ Realizable Value” ของทั้ง 2 หนวยธุรกิจ อันประกอบไปดวย ประมาณการยอดขาย, ตนทุนขาย, คาใชจายในการ
ขายและบริหาร (ไมรวมคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย), ภาษีเงินได, งบประมาณการลงทุนที่จําเปนตอการดําเนินงาน, ตลอดจน
การเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน อันไดแก ลูกหนี้การคา สินคาคงเหลือ และ เจาหนี้การคา เมื่อไดกระแสเงินสดอิสระในแตละป
ก็คํานวณเปนมูลคาปจจุบันดวยอัตราคิดลดที่อางอิงกับอัตรากอนภาษีที่สะทอนถึงความเสี่ยงที่เปนลักษณะเฉพาะของบริษัทฯ ใน
ภาพรวม ตามหลักเกณฑมูลคาจากการใช (Value in Use)
ฝายบริหารคํานวณกระแสเงินสดอิสระโดยอางอิงกับประมาณการทางธุรกิจที่สมเหตุสมผล มีความเปนไปได และ
เหมาะกับสถานการณปจจุบัน ซึ่งมูลคาดังกลาวมากกวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยถาวรที่ใชในการดําเนินงานของหนวย
ธุรกิจ, คาความนิยม และความสัมพันธกับลูกคาอันไดมาจากการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท ชิลแมทช จํากัด และ
บริษัท คิว ทู เอส จํากัด ซึ่งเปน บริษั ทยอยภายใตกระบวนการโอนกิจการทั้งหมด จึงถือไดวาความความนิยม ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563 ไมดอยคา สําหรับความสัมพันธลูกคาสวนที่ลูกคาไมไดซื้อ สินคาตอ เนื่อ งภายหลังการซื้อ และรับโอนธุรกิจ
ทั้งหมดเกิดการดอยคาบางสวน จํานวนเทากับ 3.05 ลานบาท ทั้งนี้เปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว
สวนที่ 1 (3) ปจจัยความเสี่ยง
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3.6

ความเสี่ยงจากการทุจริตคอรรัปชั่น

บริษัทฯ เปนผูจําหนายผลิตภัณฑวาลวและอุปกรณระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ ระบบทําความเย็น
และระบบการพิมพดิจิทัล ซึ่งนําเขาจากตางประเทศ รวมถึงจัดจําหนายใหแกบริษัทเอกชน หนวยงานราชการ ซึ่งอาจเกิดการ
ทุจริตคอรรัปชั่นในกระบวนการในกรณีบริษัทฯ ปฏิบัติไมถูกตองตามขั้นตอน อาทิ การนําเขาสินคา การเดินพิธีการศุลกากร การ
เสนอขายสินคา รวมถึงการประมูลงานขาย และ/หรือ บริการติดตั้งโครงการที่มีมูลคาสูง รวมถึงกระบวนการภายในซึ่งอาจเกิด
จากการละเลยไมปฏิบัติตามระเบียบวิธีปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน อาทิ การจัดซื้อจัดจาง การควบคุมสินคาหรือทรัพยสิน การ
เบิกจายคาใชจายตางๆ โดยรูปแบบการทุจริตคอรรัปชั่นอาจเกิดจาก การจายเงินคาอํานวยความสะดวก การจายเงินหรือถูก
เรียกรับเงินจากเจาหนาที่รัฐ การเบิกจายคาใชจายที่ไมเหมาะสม หรือ การบันทึกบัญชีไมถูกตอง






บริษัทฯ ไดจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อประเมิน วิเคราะห และกําหนดมาตรการในการบริหาร
ความเสี่ยงของการดําเนินธุรกิจ รวมถึงปองกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอรรัปชั่น ทั้งในระดับองคกร
และระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร จั ด ให มี ระบบการควบคุ ม ภายใน และการตรวจสอบจากผู ต รวจสอบภายนอกที่ มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงมีการตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015
บริษัทฯ ไดรับการรรับรองเปนสมาชิกโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต (CAC) เมื่อ
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เพื่อแสดงถึงความมุงมั่นในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ รวมถึงไดจัดทํา
นโยบายตอ ตานการทุจริตคอรรัปชั่นและแนวทางปฏิบัติ สื่อสารแกผูบริหารและพนักงานทุกระดับใหสามารถ
เขาถึงผานทางสื่อ วีดีทัรวมถึงผูมีสวนไดเสีย ที่เกี่ยวขอ ง รับ ทราบในชอ งทางที่กําหนด และใหรายงานผลแก
คณะกรรมการบริษัทเปนรายไตรมาส
จัดใหมีชองทางการรองเรียน และการแจงเบาะแส

ในรอบป 2563 บริษัทฯ ประเมินการควบคุมความเสี่ยงนี้อยูในระดับที่นาพอใจ ไมพบการกระทําผิดดานการทุจริต
หรือกระทําผิดจริยธรรม

3.7

ความเสี่ยงจากการระบาดของโรคโควิด-19

จากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ในปที่ผาน สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจและสังคมใน
ประเทศไทยและทั่วโลก ในวงกวาง ทําใหความตองการสินคาและบริการของภาคธุรกิจชลอการลงทุนในโครงการตางๆ สงผล
กระทบตอรายไดของบริษัทโดยตรง นอกจากนั้นบริษัท ยังตองปรับรูปแบบการดําเนินธุรกิจโดยนําเทคโนโลยีเขามาชวยให
ระบบงานหลักยังคงสามารถทํางานจากนอกบริษัทไดทุกที่ ทุกเวลา โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของพนักงานเปนหลัก แตก็ยัง
ตองสามารถสงมอบสินคาและบริการแกลูกคาไดอยางตอเนื่อง






กําหนดแนวการปฏิบัติตัวในชวงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อสื่อสารใหพนักงานทราบถึงการดูแลตนเอง
การปฏิบัติตนเมื่ออยูในสถานการณเสี่ยง การปฏิบัติสําหรับผูมาติดตอ หรือการเขาพบลูกคา เปนตน
จัดตั้งคณะทํางาน อันประกอบดวย ผูบริหารระดับสูง ฝายธุรการสํานักงานและทรัพยากรบุคคล เพื่อติดตาม
สถานการณ ประเมินแนวทางปฏิบัติกรณีมีเหตุฉุกเฉินเพื่อประสานงานกับฝายที่เกี่ยวของ
กําหนดแนวทางใหพนักงานปฏิบัติงานจากที่บาน (Work from home) ผานการเชื่อ มตอทางไกลขามNetwork
VPN เพื่อเปนการลดความแออัดในที่ทํางาน และลดความเสี่ยงระหวางการเดินทางของพนักงาน

ผลการรับมือ กับความเสี่ยงใหมที่เกิดขึ้นในป 2563 นี้ บริษัทฯ ประเมินการควบคุมความเสี่ยงนี้อ ยูในระดับไดใน
ระดับหนึ่ง แตยังไมนาพอใจ เนื่องจากกระทบตอรายไดของบริษัทเนื่องจากการชลอการซื้อหรือขยายโครงการของลูกคา แตก็ไม
พบการติดเชื้อของพนักงานที่อาจสงผลกระทบรายแรงตอชีวิตและความปลอดภัยของพนักงานและครอบครัว
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4.

ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังตอไปนี้

4.1

ทรัพยสินถาวรหลัก

ตาราง 4.1 รายละเอียดอสังหาริมทรัพยเพือ่ การลงทุนของบริษทั ฯ ที่ใชในการประกอบธุรกิจที่สําคัญ สรุปไดดังนี้
มูลคาตามบัญชีสุทธิ (ลานบาท)
ประเภท / ลักษณะทรัพยสิน
ลักษณะกรรมสิทธิ์
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
1. ที่ดิน
135.28
เปนเจาของ
2. อาคารและสิ่งปลูกสราง

ภาระผูกพัน
ไมมี

18.35

เปนเจาของ

ไมมี

3. สวนปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสราง

0.75

เปนเจาของ

ไมมี

4. เครื่องมือและอุปกรณ

0.21

เปนเจาของ

ไมมี

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

เปนเจาของ

ไมมี

รวม

154.59

ตาราง 4.2 รายละเอียดสินทรัพยถาวรของบริษัทฯ ที่ใชในการประกอบธุรกิจที่สําคัญ สรุปไดดังนี้
มูลคาตามบัญชีสุทธิ (ลานบาท)
ประเภท / ลักษณะทรัพยสิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
1. ที่ดิน
37.36
2. อาคารและสิ่งปลูกสราง

34.44

เปนเจาของ

ไมมี

3. เครื่องมือและอุปกรณ

4.74

เปนเจาของ

ไมมี

4. เครื่องตกแตงและอุปกรณสํานักงาน

11.51

เปนเจาของ

ไมมี

5. ยานพาหนะ

10.43

เปนเจาของ

ไมมี

8.47

เปนเจาของ

ไมมี

7. สินทรัพยระหวางทํา

22.63

เปนเจาของ

ไมมี

หัก คาเผือ่ การดอยคาของอุปกรณ

(0.05)

6. สินทรัพยเพื่อเชาและสาธิต

รวม
สวนที่ 1 (4) ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
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4.1.1 สัญญาเชาพื้นที่ที่ตั้งสํานักงานใหญ
บริษัทฯ ทําสัญญาเชาพื้นที่อาคารเพื่อใชเปนที่ตั้งสํานักงานใหญ โดยทําสัญญาเชากับบุคคลที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดของสัญญาเชา ดังนี้
ตาราง 4.3 สัญญาเชาพืน้ ทีท่ ตี่ ั้งสํานักงานใหญของบริษัทฯ
ลําดับ

คูสัญญา

1.

ผูใหเชา : บริษัท นารายณรวมพิพัฒนจํากัด
ผูเชา : บริษัทฯ
ผูใหเชา : บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด
ผูเชา : บริษัทฯ
ผูใหเชา : นายเจน ชาญณรงค
ผูเชา : บริษัทฯ
ผูใหเชา : บริษัท เจนนพสิริ จํากัด
ผูเชา : บริษัทฯ

2.
3.
4.
หมายเหตุ :

เลขที่
19/7-8

ชั้น
1- 4

19/17-22

1-4

19/6

1-3

559 2/

1-6

ระยะเวลาการเชา 1/
สถานทีเ่ ชา
ถนน / แขวง / เขต / จังหวัด
อายุสญ
ั ญาเชา วันเริ่มสัญญา วันสิน้ สุดสัญญา
อารซีเอ บล็อคเอ ถนนพระราม 9 ซอย 8
3 ป 10 เดือน
1 ม.ค. 2560
31 ต.ค. 2563
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กทม.
อารซเี อ บล็อคเอ ถนนพระราม 9 ซอย 8
4 ป 1 เดือน
1 ม.ค. 2560
31 ม.ค. 2564
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กทม.
อารซีเอ บล็อ คเอ ถนนพระราม 9 ซอย 8 4 ป 1 เดือน
1 ม.ค. 2560
31 ม.ค. 2564
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กทม.
ถนนพระราม 9 ซอย 13 แขวงบางกะป
3 ป
1 ม.ค. 2564
31 ธ.ค. 2566
เขตหวยขวาง กทม.
9

9

9

9

9

9

พื้นที่
(ตร.ม.)
283.60
1,379.72
195
6,594

เมื่อสัญญาสิ้นสุดลง บริษัทฯ หรือผูเชามีสิทธิขอเชาทรัพยสินตามสัญญาไดอีก ซึ่งผูใหเชายินยอมใหตออายุสัญญาเชา โดยผูเชาตองแจงเปนลายลักษณอักษรใหผูใหเชาทราบลวงหนาไมนอยกวา 2 เดือนกอนที่สัญญาเชาจะครบกําหนด ซึ่งอัตราคาเชาของ
สัญญาเชาที่มีการตออายุ อาจปรับขึ้นหรือลงตามแตคูสัญญาจะตกลงกัน
2/.
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564 บริษัทฯ ไดทําสัญญาเชาอาคารสํานักงานแหงใหม จากบริษัท เจนนพสิริ จํากัดและไดยายเขาตั้งแตวันที่ 4 มกราคม 2564
1/

4.1.2 สัญญาเชาและใหเชาอาคารคลังสินคา
ตาราง 4.4 รายละเอียดสัญญาเชาและใหเชาอาคารคลังสินคา
ลําดับ
1.
2.
3.

คูสัญญา
ผูใหเชา : บริษัท พระบริบาล จํากัด
ผูเชา : บริษัทฯ
ผูใหเชา : บริษัท พระบริบาล จํากัด
ผูเชา : บริษัทฯ
ผูใหเชา : บริษัท ภัทรฤทธิ์ 1997 จํากัด
ผูเ ชา : บริษัทฯ

สวนที่ 1 (4) ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ

สถานทีเ่ ชา
อาคารคลังสินคาและชั้นเก็บสินคา
เลขที่ 503/1 ซอยศูนยวิจัย 4 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กทม.
อาคารคลังสินคาและชั้นเก็บเอกสาร
เลขที่ 509 ซอยศูนยวิจัย 4 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กทม.
โกดังสินคา
เลขที่ 38/43 หมู 4 ถ.ลําลูกกา ต.ลําลูกกา อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี

ระยะเวลาการเชา
อายุสญ
ั ญาเชา วันเริ่มสัญญา วันสิน้ สุดสัญญา
7 เดือน 1/
1 ม.ค. 2563
31 ก.ค. 2563

พื้นที่
(ตร.ม.)
1,760

36 เดือน

1 พ.ย. 2563

31 ต.ค. 2566

356.38

60 เดือน 2/

2 มี.ค. 2563

2 มี.ค. 2568

80
หนา 44

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2563)

ลําดับ
4.

5.
6.

คูสัญญา
ผูใหเชา : บริษัท ซัมโก เซอรวิส จํากัด
ผูเชา : บริษัทฯ

สถานทีเ่ ชา

อาคารคลังสินคาและชั้นเก็บสินคา
เลขที่ 6 (A) ซอยมอเตอรเวย 9 แขวงทับชาง เขตสะพานสูง กทม.
อาคารคลังสินคาและชั้นเก็บสินคา
เลขที่ 8 (B) ซอยมอเตอรเวย 9 แขวงทับชาง เขตสะพานสูง กทม.
อาคารคลังสินคาและชั้นเก็บสินคา
เลขที่ 8 (C) ซอยมอเตอรเวย 9 แขวงทับชาง เขตสะพานสูง กทม.
อาคารคลังสินคาและชั้นเก็บสินคา
เลขที่ 8 (D) ซอยมอเตอรเวย 9 แขวงทับชาง เขตสะพานสูง กทม.
ผูใหเชา : บริษัทฯ
อาคารคลังสินคา
ผูเชา : บริษัท โบลโลเร โลจิสติคส (ประเทศไทย) จํากัด เลขที่ 888/14 หมู 21 ต.บางพลีใหญ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
ผูใหเชา : บริษัทฯ
อาคารคลังสินคา
ผูเชา : บริษัท ไอแพ็ค โลจิสติกส จํากัด
เลขที่ 888/15-16 หมู 21 ต.บางพลีใหญ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

หมายเหตุ :

ระยะเวลาการเชา
อายุสญ
ั ญาเชา วันเริ่มสัญญา วันสิน้ สุดสัญญา
13 เดือน 1/
1 มิ.ย. 2562
30 มิ.ย. 2563

พื้นที่
(ตร.ม.)
720

13 เดือน 1/

1 มิ.ย. 2562

30 มิ.ย. 2563

495

39 เดือน 1/

1 เม.ย. 2560

30 มิ.ย. 2563

360

13 เดือน 1/

1 มิ.ย. 2562

30 มิ.ย. 2563

300

27.5 เดือน 1/

1 ธ.ค. 2561

15 มี.ค. 2564

2,348

28 เดือน 1/

1 ธ.ค. 2561

30 เม.ย. 2563

4,388

เมื่อสัญญาสิ้นสุดลง บริษัทฯ หรือผูเชามีสิทธิขอเชาทรัพยสินตามสัญญาไดอีก ซึ่งผูใหเชายินยอมใหตออายุสัญญาเชา โดยผูเชาตองแจงเปนลายลักษณอักษรใหผูใหเชาทราบลวงหนาไมนอยกวา 2 เดือนกอนทีส่ ัญญาเชาจะครบกําหนด ซึ่งอัตราคาเชาของ
สัญญาเชาที่มีการตออายุ อาจปรับขึ้นหรือลงตามแตคูสัญญาจะตกลงกัน
2/
ทบทวนสัญญาเชาทุกๆ 1 ป

1/

4.1.3 ทรัพยสินไมมีตัวตนที่สําคัญ
รายละเอียดสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สรุปไดดังนี้
 โปรแกรมคอมพิวเตอร ซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชี จํานวน 18.02 ลานบาท โดยมีการตัดจําหนายดวยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานของสินทรัพยจํานวน 5-10 ป
 คาความนิยม มูลคารวม 334.67 ลานบาท
 ความสัมพันธกับลูกคาสุทธิ มูลคารวม 40.33 ลานบาท โดยมีการตัดจําหนายดวยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานของสินทรัพยจํานวน 7 ป
4.1.3.1 สัญญากรมธรรมประกันภัยทรัพยสนิ
บริษัทฯ ไดทําประกันภัยความเสี่ยงภัยจํานวนทั้งสิ้น 2 กรมธรรม โดย 1) สําหรับสิ่งปลูกสรางของคลังสินคาจงสิริ ทรัพยสิน เงิน สต็อคสินคาและทรัพยสินทุกชนิด โดยมีเงื่อนไขความคุมครองที่
ครอบคลุมความเสี่ยงภัยทุกชนิด โดยมีทุนประกันรวมทั้งหมด 318.66 ลานบาท ซึ่งคลังสินคาจงสิริ บริษัทฯ ไดใหบุคคลภายนอกเชาจํานวน 1 ราย และ 2) ทําประกันความเสีย่ งภัยของอาคารสํานักงาน
โกดังสินคาใหเชาเลขที่ 559 รวมถึงประกันภัยสําหรับทรัพยสินและสตอกสินคา ซึ่งมีเงื่อนไขความคุมครองความเสี่ยงภัยทุกชนิด ทุนประกันภัยตามกรมธรรมรวม 37.52 ลานบาท ดังนั้น ทุนประกันภัยรวม
ทั้งหมด 356.18 ลานบาท และไดเลือก บริษัท อาคเนยประกันภัย จํากัด (มหาชน) เปนผูรับประกันภัยทั้ง 2 กรมธรรม ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
สวนที่ 1 (4) ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ

หนา 45

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2563)

ตาราง 4.5 รายละเอียดสัญญากรมธรรมประกันภัยทรัพยสนิ
ประเภทกรมธรรม

กรมธรรมประกัน
ความเสี่ยงภัย
ทรัพยสิน (All Risk)

บริษัทผูรับประกัน

บริษัท อาคเนย
ประกันภัย จํากัด
(มหาชน)

ทรัพยสินที่เอาประกันภัย

ทุนประกัน (ลานบาท)

ระยะเวลาประกันภัย

ผูเอาประกันภัย

• สิ่ งปลู ก สรา ง (ไม รวมรากฐาน) รวมส วนปรับ ปรุงต อ เติ ม รั้วประตู
ระบบสาธารณูปโภคตางๆ เชน ระบบปรับอากาศ ระบบประปา ระบบ
ไฟฟา และระบบตางๆ

59.30

18 ก.ย.2563 - 18 ก.ย.2564

บริษัทฯ

• สวนตกแตงปรับปรุงตอเติม เฟอรนิเจอร เครื่องตกแตงติดตั้งตรึงตรา
อุปกรณเครื่องใชสํานักงาน ระบบคอมพิวเตอร เครื่อง คอมพิวเตอร
เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช ต า งๆ เครื่ อ งสาธิ ต เครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ ที่
เกี่ยวขอ งทุกชนิด รถโฟลคลิฟท และรวมถึงทรัพยสินทุกชนิด ที่เปน
ของผู เอาประกั น ภั ย และ/หรือ อยู ภ ายใต ก ารดู แ ลรัก ษาของผู เอา
ประกันภัยในฐานะผูรักษาทรัพย

4.70

• สินคาทุกชนิด วัตถุดิบตางๆ รวมถึงบรรจุภัณฑทุกชนิด และรวมถึง
ทรัพยสินทุกชนิดที่เปนของผูเอาประกันภัย และ/หรืออยูภายใตการ
ดูแลรักษาของผูเอาประกันภัยในฐานะผูรักษาทรัพย

254.66

จํากั ดวงเงิน ความรับ ผิ ด : ภั ยน้ํ าท วม ไม เกิน 70 ล านบาทตอ ครั้ง
และตลอดระยะเวลาเอาประกัน
ขยายความคุมครองถึงการโจรกรรม
o (จร.3) วงเงิน : ไมเกิน 30 ลานบาท
o (จร.2) วงเงิน : เต็มทุนประกัน
o ประกันภัยเครื่องไฟฟา วงเงิน : ไมเกิน 30 ลานบาทตอครั้ง และตลอด
ระยะเวลาเอาประกันภัย
o ประกั น ภั ย กระจก วงเงิ น : ไม เกิ น 30 ล า นบาทต อ ครั้ ง และตลอด
ระยะเวลาเอาประกันภัย
สวนที่ 1 (4) ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ

หนา 46

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2563)

ประเภทกรมธรรม

บริษัทผูรับประกัน

ทรัพยสินที่เอาประกันภัย

ทุนประกัน (ลานบาท)

ระยะเวลาประกันภัย

ผูเอาประกันภัย

• สวนปรับปรุงตอเติม เฟอรนิเจอร เครื่องตกแตงติดตั้งตรึงตรา อุปกรณ
เครื่องใชสํานักงาน ระบบคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องมือ
เครื่องใชตางๆ เครื่องสาธิต เครื่องจักรและอุปกรณที่เกี่ยวของทุกชนิด
รถโฟลคลิฟท และรวมถึงทรัพยสินทุกชนิด ที่เปนของผูเอาประกันภัย
และ/หรืออยูภายใตการดูแลรักษาของผูเอาประกันภัยในฐานะผูรักษา
ทรัพย และสตอกสินคาทุกชนิด วัตถุดิบตางๆ รวมถึงบรรจุภัณฑทุก
ชนิด และรวมถึงทรัพยสินทุกชนิด ที่เปนของผูเอาประกันภัย และ/หรือ
อยูภายใตการดูแลรักษาของผูเอาประกันภัยในฐานะผูรักษาทรัพย

21.29

30 ต.ค.2563 - 30 ต.ค.2564

บริษัทฯ

• เครื่องพิมพ และอุปกรณที่เกี่ยวของ

16.23

17 พ.ย. 2563 - 30 ต.ค.2564

บริษัทฯ

o

o

o

o

o

กรมธรรมประกัน
ความเสี่ยงภัย
ทรัพยสิน (All Risk)

บริษัท อาคเนย
ประกันภัย จํากัด
(มหาชน)

ประกันภัยเครื่องจักร วงเงิน : ไมเกิน 30 ลานบาทตอครั้ง และตลอด
ระยะเวลาเอาประกันภัย
ประกั น เงิ น (ปง.2) วงเงิ น : ไม เกิ น 2 ล า นบาทต อ ครั้ ง และตลอด
ระยะเวลาเอาประกันภัย
คุมครองความเสียหายตอสังหาริมทรัพย วงเงิน : ไมเกิน 10 ลานบาท
ตอครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกัยภัย
คุ ม ครองอุป กรณ อิ เล็ ค ทรอนิ ค ส เครื่อ งคอมพิ วเตอร และอุป กรณ
ประมวลผล วงเงิน : ไมเกิน 20 ลานบาทตออุบัติเหตุแตละครั้ง และ
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
ความสูญเสียหรือเสียหายตอเอกสาร ไดแก แบบแปลน เช็ค ตั๋วเงิน
วงเงิ น : ไม เกิ น 2 แสนบาทต อ อุ บั ติ เ หตุ แ ต ล ะครั้ ง และตลอด
ระยะเวลาเอาประกันภัย

จํากัดวงเงินความรับผิด : ภัยน้ําทวม ไมเกิน 20 ลานบาทตอครั้ง และ
ตลอดระยะเวลาเอาประกัน
สวนที่ 1 (4) ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ

หนา 47

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2563)

ประเภทกรมธรรม

บริษัทผูรับประกัน

ทรัพยสินที่เอาประกันภัย

ทุนประกัน (ลานบาท)

ระยะเวลาประกันภัย

ผูเอาประกันภัย

ขยายความคุมครองถึงการโจรกรรม
o

o
o

o

o

o

o

o

o

สวนที่ 1 (4) ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ

(จร.3) วงเงิน : ไมเกิน 5 ลานบาทตอครั้ง และตลอดระยะเวลาที่เอา
ประกันภัย (ไมคุมครองสตอกสินคาทุกชนิด)
(จร.2) วงเงิน : เต็มทุนประกัน
ประกันภัยเครื่องไฟฟา วงเงิน : ไมเกิน 15 ลานบาทตอครั้ง และตลอด
ระยะเวลาเอาประกันภัย
ประกั น ภั ย กระจก วงเงิน : ไม เกิ น 15 ล า นบาทต อ ครั้ง และตลอด
ระยะเวลาเอาประกันภัย
ประกันภัยเครื่องจักร วงเงิน : ไมเกิน 15 ลานบาทตอครั้ง และตลอด
ระยะเวลาเอาประกันภัย
ประกัน เงิน (ปง.2) วงเงิน : ไมเกิน 1 ลานบาทตอ ครั้ง และตลอด
ระยะเวลาประกัน
คุมครองความเสียหายตอสังหาริมทรัพย วงเงิน : 1 ลานบาทตอครั้ง
และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
ประกั น อุ ป กรณ อิ เล็ ค ทรอนิ ค ส เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร และอุ ป กรณ
ประมวลผล วงเงิน : ไมเกิน 2 ลานบาท ตออุบัติเหตุแตละครั้งและ
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
ความสูญเสียหรือเสียหายตอเอกสาร วงเงิน : ไมเกิน 1 ลานบาท ตอ
อุบัติเหตุแตละครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

หนา 48

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2563)

4.1.3.2 เครื่องหมายการคา / เครื่องหมายบริการที่สาํ คัญ
บริษัทฯ ภายหลังการรับโอนกิจการเปนเจาของเครือ่ งหมายการคา / เครื่องหมายบริการ 7 รายการ ดังนี้
ตาราง 4.6 รายละเอียดเครื่องหมายการคา / เครื่องหมายบริการที่สาํ คัญของบริษัทฯ
เจาของ
ลําดับ
รูปเครื่องหมายการคา/บริการ
เลขทะเบียน
กรรมสิทธิ์

สําหรับสินคา/บริการ

ระยะเวลา

สําหรับ จัดการขาย ออกแบบ ติดตั้ง และใหบริการ อุปกรณ
ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ และสุขาภิบาล, จัดการ
ขาย ประกอบ อุปกรณระบบทําความเย็นอุตสาหกรรม,
จัดการขาย ติดตั้ง และใหบริการ เครื่อง อุปกรณ อะไหล
วัสดุสิ้นเปลือง สําหรับระบบการพิมพดิจิทัลบนบรรจุภัณฑ
หีบหอ สลาก รวมถึงการสรางแบบชิ้นงานจากไฟลดิจทิ ัล

28 มี.ค.2561 - 27 มี.ค.2571

1

บริษัทฯ

ค.ม.1
201120438

2 1/

บริษัทฯ

ค162287

สําหรับสินคา วาลวทอน้ําทําดวยโลหะ

18 ต.ค.2544 - 17 ต.ค.2564

3 1/

บริษัทฯ

ค381341

สําหรับสินคา
ชุดสายฉีดน้ําดับเพลิง สายดับเพลิง ขอตอดับเพลิง

30 ต.ค.2555 - 29 ต.ค.2565

4 1/

บริษัทฯ

ค62121

สําหรับสินคา เครื่องดับเพลิง

20 มิ.ย.2559 - 19 มิ.ย.2569

สวนที่ 1 (4) ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ

หนา 49

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2563)

ลําดับ

รูปเครื่องหมายการคา/บริการ

5 1/

เจาของ
กรรมสิทธิ์

เลขทะเบียน

บริษัทฯ

171127993

สําหรับสินคา น้ํามันหลอลื่นเครือ่ งคอมเพรสเซอร

171127994

สําหรับสินคา
- อุปกรณแยกน้ํามันที่เปนสวนของคอมเพรสเซอร
- อุปกรณควบคุมแรงดันที่เปนสวนของเครื่องคอมเพรสเซอร
- อุปกรณหยุดการทํางานของคอมเพรสเซอร เมื่อ
น้ํามันหลอลื่นต่ํากวากําหนด
- อุปกรณปอ งกันการสั่นสะเทือนของเครื่องคอมเพรสเซอร

171127981

สําหรับสินคา
ทอทองแดง ขอตอทองแดง ลวดเชือ่ มทองแดง

171127990

สําหรับสินคา ฉนวนกันความรอน

181101901

สําหรับสินคา นํายาเคมีทําความเย็น

บริษัทฯ

6 1/

บริษัทฯ

7 1/

สําหรับสินคา/บริการ

ระยะเวลา
4 เม.ย.2559 - 3 เม.ย.2569

4 เมษายน 2559 - 3 เมษายน 2569

4 เมษายน 2559 - 3 เมษายน 2569

หมายเหตุ : 1/ สินคาภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัท (ลําดับที่ 2 - 7) เปนสินคาจางผลิตกับผูผลิตสินคาภายในประเทศหรือตางประเทศ

4.2

นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม

บริษัทฯ จับมือกับกลุมไอยราฟนส ลงนามสัญญารวมทุนพัฒนาธุรกิจดิจิทัล สรางระบบ IoT Products and Solutions เพื่อดําเนินธุรกิจใหบริการพัฒนาอาคารอัจฉริยะ (Smart Building) ภายใตชื่อ
“ไอยราหาญ” เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563
บริษัทไดจดทะเบียนจัดตั้ง Harn Vietnam Co., Ltd. “บริษัทยอย” ที่ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ดวยทุนจดทะเบียน 800 ลานดองเวียดนาม (คิดเปน 1.06 ลานบาท) ทั้งนี้บริษัทฯ ถือ
หุนในบริษัทยอยทางตรงคิดเปนสัดสวนรอยละ 100 ของทุนจดทะเบียน โดยมีธุรกิจหลักคือ การจําหนายอุปกรณการพิมพและบริการหลังการขาย การลงทุนดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
แขงขันและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการลูกคา โดยเริ่มจากหนวยธุรกิจ “ระบบการพิมพดิจิทัล” เปนหนวยธุรกิจแรก โดยบริษัทฯ ไดควบคุมหรือกําหนดนโยบายการบริหารงานเสมือนเปนหนวยงานหนึ่ง
ของบริษัทฯ
สวนที่ 1 (4) ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ

หนา 50

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2563)

5.

ขอพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ไมมีคดี หรือขอพิพาททางกฎหมายใดๆ ที่อาจมีผลกระทบดานลบที่มีนัยสําคัญตอ
สินทรัพยหรือการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ กลาวคือไมมีผลกระทบทางคดีมากเกินกวา 5% ของสวนของผูถือหุน ณ วันดังกลาว

สวนที่ 1 (5) ขอพิพาททางกฎหมาย

หนา 51

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2563)

ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น

6.

6.1 ขอมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท

HARN ENGINEERING SOLUTIONS PUBLIC COMPANY LIMITED

ชื่อยอ

HARN

เลขทะเบียนบริษัท

0107557000217

ตลาดหลักทรัพย

mai

กลุมอุตสาหกรรม

บริการ

วันที่เริ่มตนซื้อขาย

13 พฤศจิกายน 2557

ราคาพาร

0.50 บาท

ทุนจดทะเบียน

292,250,000 บาท (หุนสามัญ 584,500,000 หุน)

ทุนจดทะเบียนชําระแลว

292,250,000 บาท (หุนสามัญ 584,500,000 หุน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ประกอบธุรกิจนําเขา และจัดจําหนายผลิตภัณฑในระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศและสุขาภิบาล
ระบบทําความเย็น ระบบการพิมพดิจิทัล ใหบริการพัฒนาระบบ IOT Products and Solutions รวมทั้ง
ใหคําปรึกษาและออกแบบระบบในโครงการตางๆ และการใหบริการโซลูชั่นดานวิศวกรรมครบวงจร

ที่ตั้งสํานักงานใหญ

เลขที่ 559 ซอยศูนยวิจัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท (02) 318-9744 โทรสาร (02) 318-9744 ตอ 4000

ที่ตั้งคลังสินคาศูนยวิจัย

เลขที่ 509 ซอยศูนยวิจัย 4 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท (02) 318-9744

ที่ตั้งคลังสินคาจงศิริ
เว็บไซตบริษัท

เลขที่ 888/14-16 หมูที่ 21 ตําบลบางพลีใหญ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท (02) 105-3295
www.harn.co.th

เลขานุการบริษัท

นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท โทรศัพท (02) 318-9744 E-mail : varinkan.t@harn.co.th

นักลงทุนสัมพันธ

นายวิรัฐ สุขชัย โทรศัพท (02) 318-9744, E-mail : wirat.s@harn.co.th

ผูรับผิดชอบสูงสุดในสายงาน นายวิศิษฏ วชิรลาภไพฑูรย โทรศัพท (02) 318-9744 E-mail : wisit.w@harn.co.th
บัญชีและการเงิน
ผูควบคุมดูแลการทําบัญชี
ขอมูลบริษัทยอย

นางสาวอนัญญา โปรยเงิน โทรศัพท (02) 318-9744 E-mail : ananya.p@harn.co.th
1. Harn Vietnam Co.,Ltd. 68 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.
2. บริษัท ไอยราหาญ จํากัด เลขที่ 559 ซอยศูนยวิจัย 4 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ชื่อ สถานที่ตั้งของบุคคลอางอิงอืน่ ๆ
• นายทะเบียนหลักทรัพย

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท (02) 009-9999
โทรสาร (02) 009-9991
เว็บไซต http://www.set.or.th/tsd

• ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย (ประชาชื่น 20)
ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท (02) 596-0500
โทรสาร (02) 596-0560

6.2 ขอมูลสําคัญอื่นที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูลงทุน
-ไมม-ี
สวนที่ 1 (6) ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น

หนา 52

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2563)

สวนที่ 2
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

หนา 53

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2563)

สวนที่ 2
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
7.

ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน

7.1

จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว

บริ ษั ท ฯ เข า เป น บริษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรัพ ย เอ็ ม เอ ไอ (mai) มี ทุ น จดทะเบี ย นและเรีย กชํ า ระแล ว
292,250,000 บาท แบงเปน หุนสามัญ 584,500,000 หุน มูลคาที่ตราไว หุนละ 0.50 บาท การกระจายการถือหุน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563 ซึ่งเปนวันปดสมุดทะเบียนลาสุดของบริษัทฯ ดังนี้

ผูถือหุนสัญชาติไทย

จํานวน
หุนรวม

3,137

510,583,525

87.35

7

1,450,181

0.25

3,130

509,133,344

87.10

2

73,916,475

12.65

1

73,316,475

12.55

1

600,000

0.10

584,500,000 100.00

8

74,766,656

12.80

3,131

509,733,344

87.20

ผูถือหุนสัญชาติตางดาว
ยอดรวม

นิติบุคคล
บุคคลธรรมดา
คิดเปน
% จํานวนราย จํานวนหุนรวม คิดเปน % จํานวนราย จํานวนหุนรวม คิดเปน %

จํานวน
ราย

3,139

รายชื่อผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้ (มีผูถือหุนรายยอย จํานวน 106,463,101 หุน
คิดเปน 18.21% ของจํานวนหุนทั้งหมด)
ลําดับ

รายชือ่ ผูถ ือหุน

จํานวนหุน

% ของจํานวนหุนทัง้ หมด

1.

นายวิรัฐ

สุขชัย

89,178,367

15.257

2.

นางสิริมา

เอี่ยมสกุลรัตน

84,234,151

14.411

3.

Nice Noble Limited

73,316,475

12.543

4.

นายเจน

ชาญณรงค

72,319,130

12.373

5.

นายชัยวัฒน

แตไพสิฐพงษ

26,700,000

4.568

6.

นางสาวนพพร

ชาญณรงค

26,407,444

4.518

7.

นายธรรมนูญ

ตรีเพ็ชร

21,972,905

3.759

8.

นางสาวปนัดดา

ทองเหลี่ยม

14,832,149

2.538

9.

นายวสันต

นันทขวาง

14,760,500

2.525

10.

นางนพรัตน

สุขชัย

13,000,000

2.224

11.

นายประชา

พรอมพรชัย

11,601,466

1.985

12.

นางสาวธารดา

ตรีเพ็ชร

7,504,024

1.284

13.

นางวลีรัตน

เชื้อบุญชัย

7,477,686

1.279

14.

นางสาวอุไรรัตน

หาญทวีภัทร

6,903,335

1.181

15.

นายภาคภูมิ

วองไพฑูรย

4,230,325

0.724

16.

นายรัตนพันธ

มุขหริวัฒนานนท

3,598,942

0.616

สวนที่ 2 (7) ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน

หนา 54

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2563)

ขอมูลการถือหุนของกรรมการ และผูบริหาร รวมถึงผูที่เกี่ยวของและบุคคลที่มีความสัมพันธ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ลําดับ
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

รายชือ่ ผูถ ือหุน
กรรมการบริษทั
นายถกล
นันธิราภากร (1) 1/
นางสาววรนุช
สุไพบูลยพิพัฒน (1) 1/
นายโสตถิธร
มัลลิกะมาส (1) 1/
กลุมนายวิรัฐ สุขชัย (2)
4.1 นายวิรัฐ
สุขชัย
4.2 นางนพรัตน
สุขชัย (คูส มรส)
กลุมนายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร (2)
6.1 นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร
6.2 นางสาวธารดา ตรีเพ็ชร (บุตร)
กลุมนายเจน ชาญณรงค (2)
6.1 นายเจน
ชาญณรงค
6.2 นางประยูรศรี ชาญณรงค (มารดา)
นางสิริมา
เอี่ยมสกุลรัตน (1)
กลุมนายภาคภูมิ วองไพฑูรย (2)
8.1 นายภาคภูมิ
วองไพฑูรย
8.2 นางเทียมจันทร วองไพฑูรย (คูสมรส)
กลุมนางวลีรัตน เชือ้ บุญชัย (3)
9.1 นางวลีรัตน
เชื้อบุญชัย
9.2 นายฐานิต
สัจจริตานันท (บุตร)
9.3 นางสาวสุธิดา สัจจริตานันท (บุตร)

จํานวนหุน

% ของจํานวนหุนทัง้ หมด
-

-

89,178,367
13,000,000

15.257
2.224

21,972,905
7,504,024

3.759
1.284

72,319,130
733,900
84,234,151

12.373
0.126
14.411

4,230,325
21,500

0.724
0.004

7,477,686
53,000
40,000

1.279
0.009
0.007

1/

หมายเหตุ : กรรมการอิสระ

ลําดับ
1.
2.
3.

4.

5.
6.

รายชือ่ ผูถ ือหุน
ผูบริหาร
นายวิศิษฏ
วชิรลาภไพฑูรย (1)
นางวรินกาญจน
ธีระอัมรานนท (1)
กลุมนายประชา พรอมพรชัย (2)
3.1 นายประชา
พรอมพรชัย
3.2 นางสาวสุกันยา
ลิ้มความสุข (คูสมรส)
กลุมนายรัตนพันธ มุขหริวัฒนานนท (2)
4.1 นายรัตนพันธ
มุขหริวัฒนานนท
4.2 นางระเบียบ
มุขหริวัฒนานนท (มารดา)
นายสุชาติ
สุวัฒโนดม (1)
นายกิตติพงษ
กิตติเมธาวีนันท (1) 2/

สวนที่ 2 (7) ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน

จํานวนหุน

% ของจํานวนหุนทัง้ หมด

436,532
1,160,353

0.075
0.199

11,601,466
200,000

1.985
0.034

3,598,942
140,000
237,548
26,508

0.616
0.024
0.041
0.005

หนา 55

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2563)

ลําดับ

รายชือ่ ผูถ ือหุน
ผูบริหาร
นายวชิรวิทย
นายสุกิจ
นายวิฑูรย
นายพงษสวัสดิ์

7.
8.
9.
10.

จํานวนหุน

อัครเศรณี (1) 2/
ลิติกรณ (1)
ทามี (1)
เพงเล็งผล (1)

% ของจํานวนหุนทัง้ หมด
23,383
526,853
550,368
8,689

0.004
0.090
0.094
0.002

หมายเหตุ : 2/ นายกิตติพงษ กิตติเมธาวีนันท ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสายงานขาย และนายวชิรวิทย อัครเศรณี ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการสายงานขายโครงการ ของธุรกิจระบบทําความย็น โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563

รายงานการเปลี่ยนแปลงสัดสวนการถือหุนของกรรมการและผูบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ลําดับ

รายชือ่ ผูถ ือหุน
กรรมการบริษทั
นายถกล
นายโสตถิธร
นางสาววรนุช
นายวิรัฐ
นายธรรมนูญ
นายเจน
นางสิริมา
นายภาคภูมิ
นางวลีรัตน

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

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

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562
89,178,367
21,972,905
72,319,130
84,234,151
4,230,325
7,477,686

88,583,559
21,573,106
72,319,130
84,234,151
4,230,325
8,081,986

เพิ่มขึน้
(ลดลง)
594,808
399,799
(604,300)

1/

หมายเหตุ : กรรมการอิสระ

ลําดับ

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

รายชือ่ ผูถ ือหุน
ผูบริหาร
นายวิศิษฏ
นางวรินกาญจน
นายประชา
นายรัตนพันธ
นายสุชาติ
นายกิตติพงษ
นายวชิรวิทย
นายสุกิจ
นายวิฑูรย
นายพงษสวัสดิ์

วชิรลาภไพฑูรย
ธีระอัมรานนท
พรอมพรชัย
มุขหริวัฒนานนท
สุวัฒโนดม
กิตติเมธาวีนันท 2/
อัครเศรณี 2/
ลิติกรณ
ทามี
เพงเล็งผล

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562
436,532
1,160,353
11,601,466
3,598,942
237,548
26,508
23,383
526,853
550,368
8,689

330,431
1,050,290
11,460,688
3,457,902
483,416
28,133
25,496
456,827
487,036
8,689

เพิ่มขึน้
(ลดลง)
106,101
110,0630
140,778
141,040
(245,868)
(1,625)
(2,113)
70,026
63,332
-

หมายเหตุ : 2/ นายกิตติพงษ กิตติเมธาวีนันท ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสายงานขาย และนายวชิรวิทย อัครเศรณี ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการสายงานขายโครงการ ของธุรกิจระบบทําความย็น โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563

สวนที่ 2 (7) ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน

หนา 56

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2563)

7.3 นโยบายจายเงินปนผล
บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผล ในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดและหลังหักสํารอง
ทุกประเภทตามกฎหมายกําหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งการพิจารณาจายเงินปนผลจะขึ้นอยูกับกระแส
เงินสด ความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ แผนการลงทุน การจายชําระคืนเงินกูยืม เงื่อนไขและขอกําหนด
ในสัญญาตางๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู รวมทั้งขอจํากัดทางกฎหมาย ความจําเปนและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัท ที่อนุมัติใหจายเงินปนผลจะตองถูกนําเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
เวนแตการจายเงินปนผลระหวางกาล ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทมีอํานาจอนุมัติใหจายเงินปนผลไดเปนครั้งคราว เมื่อเห็นวา
บริษัทฯ มีผลกําไรสมควรพอจะทําเชนนั้นได โดยจะตองรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบ ในการประชุมคราวถัดไป
ขอมูลการจายเงินปนผล

ป 2563

ป 2562

ป 2561

ป 2560

-

0.18

-

-

0.13

-

0.16

0.14

หุนปนผล (บาท/หุน)

-

-

-

-

กําไรสุทธิตอหุน (บาท)

0.17

0.26

0.23

0.22

อัตราการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิ (%)

76.47

69.23

69.57

63.64

ราคาพาร (บาท/หุน)

0.50

0.50

0.50

0.50

584,500,000

584,500,000

584,500,000

584,500,000

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

จํานวนหุนสามัญ ณ วันสิ้นงวด (หุน )

หมายเหตุ : - เงินปนผลประจําป 2563 จํานวน 0.13 บาทตอหุน ยังไมมีความแนนอน จนกวาจะไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564
- ผูถอื หุนสามัญประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินไดในอัตรา 20/80 ของเงินปนผลตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในมาตรา 47 ทวิ
แหงประมวลรัษฎากร

สวนที่ 2 (7) ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน

หนา 57

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2563)

8.

โครงสรางการจัดการ
แผนผังโครงสรางองคกรของบริษัท หาญเอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน
คณะกรรมการบริหาร

ผูตรวจสอบภายใน

เลขานุการบริษัท
ประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร

กรรมการผูจัดการ
ธุรกิจระบบดับเพลิง
ปรับอากาศและสุขาภิบาล

กรรมการผูจัดการ
ธุรกิจระบบทําความเย็น

กรรมการผูจัดการ
ธุรกิจระบบการพิมพดิจิทัล

ผูอํานวยการ

ผูอํานวยการ

ผูอํานวยการ

สายงานขายโครงการ

สายงานขาย

สายงานขาย

ผูอํานวยการ

ผูอํานวยการ

ผูอํานวยการ

สายงานขายทั่วไป

สายงานขายโครงการ

สายงานบริการ

ผูอํานวยการ

ผูอํานวยการ

ผูอํานวยการ

สายงานขายปโตรเคมี

สายงานสนับสนุนวิศวกรรม

สายงานขายสินคาพิเศษ

ประธานเจาหนาที่
ปฏิบัติการ

ประธานเจาหนาที่
การเงิน

ฝายบริหารระบบ
คุณภาพ

ฝายการเงิน

แผนกความปลอดภัย
อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดลอม

ฝายบัญชี

ฝายกํากับ
ดูแลกิจการ

ฝายธุรการ
สํานักงาน

ฝาย
ทรัพยากรบุคคล

ฝาย ICT
ฝาย
จัดซื้อ
ฝายคลังสินคา
และจัดสง

ฝายองคกรดิจิทัล
และสารนิเทศ
(DEC)

หมายเหตุ : เลขที่ 1 - 13 เปนผูบริหารของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)

สวนที่ 2 (8) โครงสรางการจัดการ

หนา 58

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2563)






8.1

โครงสรางการจัดการของบริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) ประกอบดวย
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการชุดยอยที่ชวยกลั่นกรองเรื่องที่สําคัญ ซึ่งไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท จํานวน 4 คณะ ไดแก
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ.
2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่เกี่ยวของ
ฝายบริหาร โดยมีประธานเจาหนาที่บริหาร เปนผูบริหารสูงสุดของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท

ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการ จํานวน 9 คน ประกอบดวย
 กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร จํานวน 7 คน โดยในจํานวนนี้ประกอบดวยกรรมการอิสระ จํานวน 3 คน
 กรรมการที่เปนผูบริหาร จํานวน 2 คน คือ ประธานเจาหนาที่บริหาร 1 คน และกรรมการผูจัดการ 1 คน
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบดวย
ลําดับ
1. ดร. ถกล

ชื่อ-สกุล
นันธิราภากร

2. ดร. โสตถิธร มัลลิกะมาส

3. นางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน

4. นายวิรัฐ

สุขชัย 1)

5. นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร

6. ดร.เจน

ชาญณรงค

7. นางสิริมา

เอี่ยมสกุลรัตน

8. นายภาคภูมิ วองไพฑูรย
9. นางวลีรัตน เชือ้ บุญชัย

ตําแหนง
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการ
(รักษาการ) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร และกรรมการผูจดั การ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ

วันทีไ่ ดรบั แตงตั้ง
5 กันยายน 2555
1 มิถนุ ายน 2558
5 กันยายน 2555
5 กันยายน 2555
5 กันยายน 2555
17 ธันวาคม 2561
5 กันยายน 2555
5 กันยายน 2555
17 ธันวาคม 2561
5 กันยายน 2555
1 มกราคม 2563
1 มีนาคม 2561
1 ธันวาคม 2559
5 กันยายน 2555
1 พฤศจิกายน 2559
11 พฤศจิกายน 2559
1 ธันวาคม 2559
28 เมษายน 2560
1 มีนาคม 2560
5 กันยายน 2555
17 ธันวาคม 2561
5 กันยายน 2555
5 กันยายน 2555

หมายเหตุ : บริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ป 2557 ทําใหกรรมการดํารงตําแหนงตอเนื่องมา
1)
นายวิรัฐ สุขชัย ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง (รักษาการ) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563

โดยมีนางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท เปนเลขานุการบริษัท
สวนที่ 2 (8) โครงสรางการจัดการ
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ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกรรมการอิสระทั้งสิ้น 3 ทาน ซึ่งบริษัทฯ มีโครงสรางคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระไมนอยกวา
3 ทาน และไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท และมีกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 3 ทาน โดยกรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบทุกทานจะสามารถใหความเห็นไดอยางเปนอิสระตามกฎหมายที่เกี่ยวของ และมีคุณสมบัติเปนไป
ตามหลักเกณฑของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุน
ที่ออกใหม (และที่มีการแกไขเพิ่มเติม) ครบถวนทุกประการ

องคประกอบของคณะกรรมการบริษัท
1. มีจํานวนกรรมการเพียงพอที่จะกํากับดูแลธุรกิจของบริษัท ซึ่งประกอบดวยบุคคล ที่มีความรู ประสบการณ และ
ความสามารถที่ เพี ยงพอที่ จะปฏิ บั ติหนาที่ ไดอยางมี ประสิ ทธิภาพ โดยตองมี จํานวนกรรมการรวมกั นไม นอยกวา 5 คน ตาม
กฎหมาย โดยกรรมการไมนอยกวา 3 คนหรือ ไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด ตองเปนกรรมการอิสระ กรรมการ
อิสระดังกลาวสามารถใหความเห็นเกี่ยวกับการทํางานของฝายจัดการไดอยางอิสระ ทําใหเกิดการถวงดุลในการออกเสียงในการ
พิจารณาเรื่องตางๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝายบริหาร เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท ทั้งนี้ กรรมการอิสระ
ของบริษัทจํานวน 3 คน ตองดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบดวย
2. กรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร
3. จํานวนกรรมการที่ เป นผู บริหารต อ งมีไม เกิ นกึ่งหนึ่ ง (1/2) ของจํานวนกรรมการทั้ งคณะ เพื่ อ ให มีการถวงดุ ล
ระหวางกรรมการที่ไมเปนผูบริหารกับกรรมการที่เปนผูบริหาร
4. ตองมีกรรมการที่ไมไดเปนกรรมการบริหาร อยางนอย 1 คน ที่มีประสบการณในธุรกิจซื้อมาขายไปเกี่ยวกับสินคา
ดานวิศวกรรมซึ่งเปนธุรกิจหลักของบริษัท และอยางนอยอีก 1 คน ที่มีประสบการณดานบัญชีและการเงิน โดยคณะกรรมการ
จัดใหมีการเปดเผยนโยบายในการกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการดังกลาว รวมถึงจํานวนปการดํารงตําแหนงกรรมการ
ในบริษทั ของกรรมการแตละคนในรายงานประจําป และบนเว็บไซตของบริษัทฯ

วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริษัท
1. ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหนึ่ง(1) ในสาม(3)
โดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่ง(1) ในสาม(3)
กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ใหจับสลากวาผูใดจะออก
สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้น เปนผูออกจากตําแหนง กรรมการผูออกจากตําแหนงไปนั้นอาจจะ
เลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได
2. กรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงตามที่กําหนดไวในขอบังคับบริษัท กรรมการที่พนจากตําแหนง อาจไดรับเลือก
เขามาดํารงตําแหนงใหมอีกไดโดยไมจํากัดจํานวนครั้ง สําหรับคุณสมบัติในการดํารงตําแหนงกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการ
บริษั ท กําหนดเปน นโยบายวาให กรรมการอิส ระดํารงตํ าแหน งต อ เนื่ อ งไดไม เกิน 9 ป นับ ตั้งแตวันที่ ไดรับการแต งตั้ง หรือ
นับตั้งแตวันที่บริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
3. นอกจากการพนตําแหนงตามวาระแลว กรรมการบริษัทอาจพนจากตําแหนงเมื่อ
3.1 ตาย
3.2 ลาออก
3.3 ขาดคุณ สมบั ติ หรือ มีลักษณะตอ งห ามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด หรือ กฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
3.4 ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออก
3.5 ศาลมีคําสั่งใหออก
สวนที่ 2 (8) โครงสรางการจัดการ
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4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแตวันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ
กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียนตามกฎหมายวาดวยบริษัทฯมหาชน
จํากัดทราบดวยก็ได
5. ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราว ออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทฯมหาชนจํากัดและกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
เขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวา 2 เดือน บุคคลซึ่งเขาเปน
กรรมการแทนจะอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน
ที่ยังเหลืออยู

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนกรรมการ

6. ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการที่พนจากตําแหนงยังคงอยูรักษาการในตําแหนง เพื่อ
ดําเนินกิจการของบริษัทฯ ตอไปเพียงเทาที่จําเปนจนกวากรรมการชุดใหมเขารับหนาที่ เวนแตศาลจะมีคําสั่งเปนอยางอื่น
ในกรณีที่คณะกรรมการพนจากตําแหนงตามคําสั่งศาล คณะกรรมการที่พนจากตําแหนง ตองจัดใหมีการประชุม
ผูถือหุนเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหมภายใน 1 เดือนนับแตวันพนจากตําแหนง โดยสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไม
นอยกวา 14 วันกอนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพไมนอยกวา 3 วันกอนวันประชุมดวย โดย
จะตองโฆษณาเปนระยะเวลา 3 วันติดตอกัน
7. ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอน ถึงคราวออกตามวาระไดดว ยคะแนนเสียงไม
นอยกวาสอง (2) ในสาม (3) ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่ง (1/2)
ของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษทั
ตามขอบังคับบริษัท ไดกําหนด จํานวนหรือชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทไดนั้น ใหกรรมการสอง
(2) คนลงลายมือชื่อรวมกัน โดยใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนหรือคณะกรรมการ มีอํานาจกําหนดรายชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันบริษัทได
คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 ไดมีมติ
กําหนดชื่อ และจํานวนกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัท ฯ ประกอบดวย กรรมการกลุม ที่ห นึ่ง นายวิรัฐ สุข ชัย , นาย
ธรรมนูญ ตรีเพ็ชร กรรมการกลุมที่สอง นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน, นายเจน ชาญณรงค กรรมการคนหนึ่งคนใดในกลุมหนึ่ง
ลงลายมือชื่อรวมกับกรรมการคนหนึ่งคนใดในกลุมสอง รวมเปนสองคน

บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทเปนผูเลือกตั้งกรรมการดวยกันดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริษัท เพื่อดูแล ควบคุม การ
ประชุมของคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผูถือหุนของบริษัท ใหดําเนินการไปอยางมีประสิทธิภาพ เปนไปตามระเบียบ
ขอบังคับที่เกี่ยวของและบรรลุวัตถุประสงคในการประชุม (รายละเอียดการคัดเลือก/บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของ
ประธานกรรมการบริษัท เปดเผยไวในหัวขอ “การกํากับดูแลกิจการ” หมวด 3 การเสริมสรางคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล ขอ
3.2 (3) หนา 86)

บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายและภาพรวมขององคกร แผนการดําเนินธุรกิจ รวมทั้งมี
บทบาทสําคัญในการกํากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามแผนที่วางไว ตลอดจนดําเนิน
กิจการของบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และมติที่ประชุมผูถือหุน ดวยความซื่อสัตยสุจริต มีจริยธรรม ภายใต
สวนที่ 2 (8) โครงสรางการจัดการ
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จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ รวมทั้งการกํากับดูแลใหการบริหารจัดการของฝายบริหารเปนไปตามเปาหมายและแนวทางที่
ไดกําหนดไว และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ และผูถือหุน โดยรวมถึงอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบที่สําคัญ ดังนี้

1. กําหนดวิสัยทัศน นโยบาย กลยุทธ เปาหมาย แผนการดําเนินธุรกิจ งบประมาณประจําป โครงสรางการบริหารงาน
และอํานาจการบริหารตางๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ ในป 2563 คณะกรรมการไดมีการทบทวน
และอนุมัติกลยุทธ และติดตามดูแลใหมีการนํากลยุทธไปปฏิบัติ โดยในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาสคณะกรรมการ
ไดติดตามผลการดําเนินงานของฝายบริหาร เพื่อใหเปนไปตามกลยุทธที่วางไว
2. ควบคุมกํากับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝายบริหาร หรือบุคคลใดๆ ที่
ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ดังกลาว ใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตลอดจนดูแลใหบริษัทฯ มีการบริหารจัดการตามนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดี
3. มี อํ า นาจในการแต ง ตั้ ง คณะกรรมการชุ ด ย อ ย เพื่ อ ช ว ยศึ ก ษาและกลั่ น กรองงานต า งๆ เฉพาะด า น อาทิ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจัดการ รวมถึงการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอ ย ประธาน
เจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจัดการ ที่แตงตั้ง
ทั้ งนี้ การมอบอํ านาจตามขอบเขตอํ านาจหน าที่ ที่ กํ าหนดนั้ น ต อ งไม มี ลั กษณะเป นการมอบอํ านาจที่ ทํ าให
คณะกรรมการบริหาร ประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจัดการ และคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ดังกลาว สามารถพิจารณาและ
อนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสีย หรือความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดทํากับบริษัทหรือบริษัทยอย ยกเวนเปนการ
อนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไวแลว
ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให ประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจัดการ หรือบุคคลอื่นปฏิบัติการ
แทนคณะกรรมการบริษัทในเรื่องใด การมอบหมายดังกลาวตองจัดทําเปนลายลักษณอักษร หรือบันทึกเปนมติคณะกรรมการ
บริษัทในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางชัดเจน และระบุขอบเขตอํานาจหนาที่ของผูรับมอบอํานาจไวอยาง
ชัดเจน

4. ประเมินผลงานของฝายบริหารอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งดูแลกลไกการจายคาตอบแทนผูบริหารและพนักงานอยางเหมาะสม
5. จัดใหมีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความนาเชื่อถือได รวมทั้งดูแลใหมีระบบ
การจัดเก็บเอกสารที่ทําใหสามารถตรวจสอบความถูกตองของขอมูลไดในภายหลัง
6. จัดใหมีการทํางบการเงินของบริษัทฯ ใหมีความถูกตอง เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในรอบบัญชี
ที่ผานมาไดตรงตอความเปนจริง ครบถวน และถูกตอง เปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยงบการเงิน ณ วัน
สิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ ตองตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัทฯ กอนที่จะนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน ตลอดจนรายงาน
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดทํารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชี ใน
รายงานประจําปของบริษัท
7. ดูแลใหบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีระบบบริหาร
ความเสี่ยงที่ครอบคลุม และมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงานและการติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ และกลไกใน
การรับเรื่องรองเรียนและการดําเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส ตลอดจนดูแลใหบริษัทฯ มีการบริหารจัดการตามนโยบายกํากับดูแล
กิจการที่ดี
8. ดูแลใหมีกระบวนการและการจัดการที่ชัดเจนและโปรงใส เกี่ยวกับการทํารายการระหวางบริษัทฯ กับบุคคลที่
เกี่ยวโยงกัน เพื่อปองกันไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยตองจัดใหมีการเปดเผยขอมูลอยางถูกตองเพียงพอ รวมทั้ง
มีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ําเสมอ
สวนที่ 2 (8) โครงสรางการจัดการ
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9. ดู แ ลให มี ก ารดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ต อ เนื่ อ งในระยะยาว รวมทั้ ง แผนพั ฒ นาพนั ก งาน ความต อ เนื่ อ งของผู บ ริ ห าร
(Succession Plan) รวมทั้งดูแลใหมีกระบวนการสรรหาและแผนการสืบทอดตําแหนงของกรรมการ และผูบริหารระดับสูงของ
บริษัทฯ ที่มีประสิทธิผล
10. พิจารณาอนุมัติ และ/หรือ ใหความเห็นตอรายการที่เกี่ยวโยงกัน การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย การลงทุน และ
การดําเนินการใดๆ ของบริษัทฯ และบริษัทยอย ตามกฎหมาย ประกาศ ขอกําหนด และระเบียบขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวขอ ง
ยกเวนเรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
11. ดูแลผลประโยชนของผูถือหุนทั้งรายใหญและรายยอยตามสิทธิอยางเทาเทียมกัน มีความเสมอภาคเทาเทียมกัน
และมีการรายงานขอมูลการดําเนินงานที่สําคัญ และรายงานทางการเงินแกผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียอยางถูกตองและเปนไป
ตามที่ขอกฎหมายกําหนด โดยกรรมการตองแจงใหบริษัทฯ ทราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสียในสัญญาหรือขอตกลงใดๆ ที่
ทํากับบริษัทฯ หรือถือหุนเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ทั้งนี้ สําหรับรายการที่ทํากับกรรมการหรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยงหรือมีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย กรรมการซึ่งมีสวนไดเสีย
ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการทํารายการในเรื่องนั้น
12. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอํานาจใหกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด
แทนคณะกรรมการบริษัทได โดยอยูภายใตการควบคุมและกํากับดูแลของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอํานาจเพื่อให
บุคคลดังกลาวมีอํานาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแกไขการมอบอํานาจนั้นๆ ไดเมื่อเห็นสมควร
ทั้งนี้ การมอบอํานาจนั้นตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจที่ทําใหบุคคลดังกลาวสามารถพิจารณาและอนุมัติ
รายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดที่จะทํา
ขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย เวนแตเปนการอนุมัติรายการธุรกิจปกติ และเปนไปตามเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป หรือเปนตาม
นโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไวแลว

13. แตงตั้งเลขานุการบริษัท ที่มีคุณ สมบัติและประสบการณของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสม มีหนาที่และความ
รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทําหนาที่ใหคําแนะนําดานกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ที่
คณะกรรมการบริษัทจะตองทราบ และปฏิบัติหนาที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง ประสานงานใหมีการ
ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติและประสบการณของเลขานุการบริษัท เปดเผยไวในหัวขอ “โครงสรางการ
จัดการ” ขอ 8.4 เลขานุการบริษัท หนา 75-76
14. สงเสริมและสนับสนุนใหเลขานุการบริษัทไดรับการฝกอบรมและพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง ทั้งดานกฎหมาย
การบัญชี หรือการปฏิบัติหนาที่เลขานุการบริษัท
15. จัดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทเปนลายลักษณอักษร และมีการสื่อสารใหทุกคนในองคกรไดเขาใจ
ถึ งนโยบายการกํ ากั บ ดู แลกิ จการที่ ดี ให ถู กต อ งตรงกั น เพื่ อส งเสริ มให ทุ กคนในองค กรปฏิ บั ติ ต ามนโยบายที่ กํ าหนด ทั้ งนี้
คณะกรรมการมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัตติ ามนโยบายดังกลาวเปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง
16. ยึดมั่นการดําเนินธุรกิจที่ถูกตองและเปนธรรม โดยกําหนดจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เปนลายลักษณ
อักษร เพื่อใหนํามาใชและเผยแพรใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน เขาใจถึงมาตรฐานดานจริยธรรมที่บริษัทใชในการ
ดําเนินธุรกิจ และเปนแนวทางการปฏิบัติ เพื่อแสดงเจตนารมณในการที่จะดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ
ต อผู มี ส วนได เสี ย คํ านึ งถึ งสั งคม และสิ่ งแวดล อ ม โดยผ านการอบรม และการสื่ อสารภายในองค กรในรูปแบบต างๆ โดยที่
จรรยาบรรณดังกลาวจะสะทอนใหเห็นถึงคานิยม และแนวทางปฏิบัติงาน ที่พนักงานทุกคนพึงปฏิบัติตน และปฏิบัติงานตามกรอบ
จรรยาบรรณที่กําหนดไวในดานตางๆ โดยบริษัทไดมีการประกาศและแจงใหทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอยางเครงครัด รวมถึงใหมี
การปฏิบัติตามแนวทางดังกลาว ทั้งนี้ คณะกรรมการไดติดตามใหมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกลาวอยางจริงจัง
สวนที่ 2 (8) โครงสรางการจัดการ
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17. จัดใหมีนโยบายและมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น เปนลายลักษณอักษร เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาการ
ปฏิบัติงานของบริษัทเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของกับการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น รวมถึงมีการสื่อสารแก
คณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ รวมถึงบุคคลภายนอกอื่นที่เกี่ยวของ และสงเสริมใหเปนวัฒนธรรมและ
คานิยมหนึ่งในบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีการสอบทานและทบทวน นโยบายและมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
เปนประจําทุ กป เพื่ อ ใหสอดคลอ งกับ การเปลี่ยนแปลงของสภาพการดําเนินธุรกิจ ระเบียบ ขอบั งคับ และบทบัญ ญั ติของ
กฎหมาย
18. พิจารณาเรื่องความขัดแยงของผลประโยชนอยางรอบคอบ การพิจารณาการทํารายการที่อาจมีความขัดแยงของ
ผลประโยชนมีแนวทางที่ชัดเจน และเปนไปเพื่อผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุนโดยรวมเปนสําคัญ โดยกําหนดนโยบายที่
ไมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน รวมทั้งผูที่เกี่ยวของกับบุคคลตางๆ ดังกลาว แสวงหาผลประโยชนสวนตัวที่ขัดแยงกับ
ผลประโยชนของบริษัท และควรหลีกเลี่ยงการกระทําที่กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน และผูที่มีสวนเกี่ยวของ หรือมี
สวนไดเสีย หรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา ตองแจงใหบริษัททราบถึงความสัมพันธหรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการ
ดังกลาว โดยบุคคลดังกลาวไมมีสวนรวมในการตัดสินใจใดๆ ในธุรกรรมดังกลาว
คณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความ
ขัดแยงทางผลประโยชน ซึ่ งไดมี ก ารพิ จ ารณาความเหมาะสมอย างรอบคอบ รวมทั้งบริษั ทไดป ฏิ บั ติ ตามหลัก เกณฑ ของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางเครงครัด ในเรื่องการ
กําหนดราคาและเงื่อนไขตางๆ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงดานผลประโยชน ใหเสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะไดกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินการ และการ
เปดเผยขอมูลของรายการที่อาจมีความขัดแยงของผลประโยชนใหถูกตองครบถวนโดยจะเปดเผยการทํารายการไวในงบการเงิน
รายงานประจําป และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)

19. จัดใหมีระบบการควบคุมภายใน ซึ่งเปนกลไกสําคัญที่จะสรางความมั่นใจตอฝายจัดการในการชวยลดความเสี่ยงทาง
ธุรกิจ ชวยใหการดําเนินธุรกิจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอยางเหมาะสมและบรรลุเปาหมายตามที่ตั้งไว
ชวยปกปองคุมครองทรัพยสินไมใหรั่วไหล สูญหายหรือจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ชวยใหรายงานทางการเงินมีความถูกตอง
นาเชื่อถือ ชวยใหบุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของและชวยคุมครองเงินลงทุนของผูถือหุน ดังนั้น
บริษัทฯ จึงไดกําหนดภาระหนาที่ อํานาจการดําเนินการของผูปฏิบัติงานและผูบริหารในเรื่องตางๆ ไวเปนลายลักษณอักษรอยาง
ชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใชสินทรัพยของบริษัทใหเกิดประโยชน และมีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุม และ
ประเมินผลออกจากกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม
คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและความมี
ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่ฝายบริหารจัดใหมีขึ้น รวมทั้งไดจัดทําและทบทวนระบบการควบคุม ทั้งดานการ
ดําเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการ
จัดการความเสี่ยง และยังใหความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัยลวงหนาและรายการที่ผิดปกติ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดวาจางบุคคลภายนอกที่มีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ เปนผูรับผิดชอบในการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ ทําหนาที่ตรวจสอบเพื่อใหมั่นใจวาบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และเพื่อใหผู
ตรวจสอบภายในดังกลาวมีความเปนอิสระ สามารถทําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มที่ ผูตรวจสอบภายในจะรายงานผล
โดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทมีการติดตามประเมินผลอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหความมั่นใจวาระบบที่วางไว
สามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจะมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และทบทวนระบบที่
สําคัญอยางนอยปละ 1 ครั้ง และเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท
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20. จัดใหมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ใหครอบคลุมทั้งองคกร และติดตามผลการ
ปฏิบัติเปนประจําทุกไตรมาส
21. จัดใหมี แนวทางดําเนินการที่ชัดเจนกับ ผูที่ประสงคจะรองเรียน หรือแจงเบาะแส หรือผูมี สวนไดเสียผานทาง
เว็บไซต หรือรายงานตรงตอบริษัท โดยใหแจงเบาะแสผานกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพื่อสั่งการใหมีการ
ตรวจสอบขอมูลตามกระบวนการที่บริษัทกําหนดไว และรายงานตอคณะกรรมการบริษัท

8.2

คณะกรรมการชุดยอย

คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย เพื่อพิจารณากลั่นกรองงานดานตางๆ ตามขอบเขตที่ไดรับ
มอบหมายของคณะกรรมการชุดยอยแตละคณะ และไดกําหนดคุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหนง บทบาท หนาที่และความ
รับผิดชอบ การรายงานของคณะกรรมการชุดยอย การประเมินผลการปฏิบัติงาน ไวในกฎบัตรของคณะกรรมการชุดยอยแตละ
คณะ ซึ่ งมี ก ารทบทวนอย า งสม่ํ า เสมอ โดยคณะกรรมการชุ ด ย อ ยทุ ก คณะจะรายงานผลการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบอยางสม่ําเสมอ

8.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามที่ ก.ล.ต.
และ ตลท. กําหนด เปนกรรมการอิสระไมนอยกวา 3 คน และมีกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คนที่มีความรูและประสบการณ
เพียงพอในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน
ชื่อ-สกุล
ตําแหนง
1. ดร. ถกล
นันธิราภากร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาววรนุช
สุไพบูลยพิพัฒน
กรรมการตรวจสอบ
3. ดร. โสตถิธร
มัลลิกะมาส
กรรมการตรวจสอบ
โดยมี ดร. ถกล นันธิราภากร เปนผูมีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของ
งบการเงิน โดยจบการศึกษาระดั บปริญ ญาเอก จาก Col. Of BAd./Accounting, MIS, Economics, University of Arkansas,
U.S.A. และผ า นการอบรมหลั ก สู ต ร Director Accreditation Program (DAP) รุ น ที่ 8 ป 2547 และหลั ก สู ต ร Director
Certification Program (DCP) รุนที่ 228 ป 2559 แลว และมีนายวิศิษฏ วชิรลาภไพฑูรย เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

องคประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบตองมีองคประกอบ ดังตอไปนี้
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผู
ถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย
2. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถวนตาม กฎหมายวาดวยบริษัทมหาชน
จํากัด และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่กําหนด จํานวนไมนอยกวา 3 คน
3. กรรมการตรวจสอบมีทักษะความชํานาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย กรรมการตรวจสอบอยางนอย
1 คน ตองมีความรูความเขาใจหรือมีประสบการณดานการบัญชีหรือการเงิน และมีประสบการณเพียงพอที่จะทําหนาที่ในการ
สอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินได
4. ใหคณะกรรมการบริษัทเลือกและแตงตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
5. ใหคณะกรรมการตรวจสอบเลือกและแตงตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประธานเจาหนาที่การเงิน
เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยตําแหนง
สวนที่ 2 (8) โครงสรางการจัดการ
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วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการตรวจสอบ
1. ใหคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 3 ป และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งพนจากตําแหนงตาม
วาระ อาจไดรับการแตงตั้งอีกได นอกจากการพนตําแหนงตามวาระดังกลาวขางตน กรรมการตรวจสอบพนจากตําแหนงเมื่อ
1.1 ตาย
1.2 ลาออก
1.3 ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตร หรือตามหลักเกณฑของสํานักงาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพยฯ
1.4 พนสภาพการเปนกรรมการบริษัท หรือครบวาระการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท
2. กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอประธานกรรมการบริษัท โดยควรแจงเปน
หนังสือลวงหนาอยางนอย 1 เดือน พรอมเหตุผล และใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูอนุมัติ โดยบริษัทฯ จะแจงเรื่องการลาออก
พรอมสําเนาหนังสือลาออกใหตลาดหลักทรัพยฯ ทราบ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่พนจากตําแหนงตองรักษาการในตําแหนง เพื่อดําเนินการตอไปกอนจนกวาคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหมจะเขา
รับหนาที่
3. ในกรณี ที่ตําแหนงกรรมการตรวจสอบวางลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการ
บริษัทแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนขึ้นเปนกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วัน เพื่อใหกรรมการตรวจสอบมีจํานวน
ครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยบุคคลที่เขาเปนกรรมการตรวจสอบแทนอยูในตําแหนงไดเพียงวาระที่ยังคงเหลืออยู
ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน ทั้งนี้ ใหบริษัทฯ แจงการพนจากตําแหนงของกรรมการตรวจสอบดังกลาวพรอมเหตุผลของ
การพนจากตําแหนงตอตลาดหลักทรัพยฯ ทันที

บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
2. สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่
เหมาะสมและมี ประสิ ทธิ ผล และพิ จารณาความเป นอิสระของหน วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็ นชอบในการ
พิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน
ตลอดจนพิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงาน แผนการตรวจสอบประจําป และงบประมาณ รวมทั้งบุคลากรวาเหมาะสม สอดคลองกับ
ขอบเขตการปฏิบัติงาน และเพียงพอที่จะสนับสนุนงานในหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย”) และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเลิกจาง บุคคลซึ่งมีความเปนอิสระ เพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ
และเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยาง
นอยปละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ
6. พิจารณาและประเมินธุรกรรมที่มีความเสี่ยงดานการทุจริตคอรรัปชั่น และกําหนดมาตรการ/วิธีการควบคุมและ
จัดการความเสี่ยง สอบทานขอมูลทั้งหมดในแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
7. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกลาวตอง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้
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ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ



ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ



ความเห็นเกี่ยวกับ การปฏิ บัติต ามกฎหมายวาด วยหลัก ทรัพ ยและตลาดหลักทรัพ ยขอ กําหนดของตลาด
หลักทรัพยหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ



ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี



ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน



จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน



ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่



รายงานอื่นใดที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้
ในการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายดังกลาว คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และ
กรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทฯ ตอบุคคลภายนอก
9. พิจารณาและใหความเห็นตอการติดตามการปฏิบัติตามมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น รวมถึงระบบการ
บริหารความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตคอรรปั ชั่น เพื่อใหมั่นใจวาการดําเนินงานของบริษัทฯ มี
ความโปรงใส สุจริต ยุติธรรม ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และดําเนินธุรกิจดวยการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ
10. รับเรื่อ งรอ งเรียน แจงเบาะแส การกระทําอันทุจริตคอรรัปชั่น ทั้งจากภายในและภายนอก ที่กรรมการบริษั ท
ผูบริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ มีสวนเกี่ยวของ และตรวจสอบขอเท็จจริงตามที่ไดรับแจง และนําเสนอใหคณะกรรมการ
บริษัทรวมกันพิจารณาโทษหรือแกไขปญหาตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
11. สรุปภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริษัททราบ
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจในการดําเนินการตางๆ ไดแก การเชิญกรรมการ พนักงาน หรือลูกจางของ
บริษั ท ฯ มารวมประชุม หารือ ชี้แ จง หรือ ตอบขอ ซั กถามในเรื่อ งที่ เกี่ ยวกั บ หน าที่ แ ละความรับ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ การปรึ ก ษาหารื อ ผู เชี่ ย วชาญหรื อ ที่ ป รึ ก ษาของบริ ษั ท ฯ (ถ า มี ) หรื อ จ า งที่ ป รึ ก ษาหรื อ ผู เชี่ ย วชาญซึ่ ง เป น
บุคคลภายนอกเปนครั้งคราวในกรณีจําเปนดวยคาใชจายของบริษัทฯ การขอใหพนักงานของบริษัทฯ สงเอกสารหลักฐาน
เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ เพื่อประโยชนในการตรวจสอบหรือสอบสวนในเรื่องตางๆ เพื่อใหการปฏิบัติงานภายใตหนาที่ความ
รับผิดชอบสําเร็จลุลวงไปดวยดี การมอบหมายใหพนักงานหรือลูกจางของบริษัทฯ คนหนึ่งหรือหลายคนกระทําการใดๆ ภายใน
ขอบเขตหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประโยชนในการตรวจสอบ รวมถึงการดําเนินการตางๆ ที่กลาวแลวในสวนที่
เกี่ยวของกับบริษัทยอยเทาที่ไดรับมอบหมายหรือรองขอจากบริษัทยอย และเทาที่อํานาจหนาที่จะเปดชองใหดําเนินการได
เนือ่ งจากบริษัทฯ ไมมีฝายตรวจสอบภายในเอง จึงไดวาจางบริษัท อัลทิมา แอดไวเซอรี่ จํากัด ซึ่งเปนบุคคลภายนอก
และไมมีความเกี่ยวของใดๆ กับบริษัทฯ เปนผูตรวจสอบภายใน (Internal Auditor) โดยทําหนาที่ตรวจสอบระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม

8.2.2 คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัท ไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร เพื่อกําหนดบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตาม
ธุรกิจปกติ และงานบริหารของบริษัทฯ และสามารถกําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรางการบริหารงาน รวมถึง
การตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด
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คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบดวย กรรมการ ผูบริหาร หรือ พนักงานระดับสูงของบริษัทฯ
จํานวน 5 คน ดังนี้
ชื่อ-สกุล
ตําแหนง
1. นายวิรัฐ
สุขชัย
ประธานกรรมการบริหาร
2. นายธรรมนูญ
ตรีเพ็ชร
กรรมการบริหาร
3. ดร.เจน
ชาญณรงค
กรรมการบริหาร
4. นายวิศิษฎ
วชิรลาภไพฑูรย
กรรมการบริหาร
5. นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท
กรรมการบริหารและเลขานุการ

องคประกอบของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารตองมีองคประกอบ ดังตอไปนี้
1. คัดเลือกจาก กรรมการ และ/หรือ ผูบริหาร ซึ่งไดรับการเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารประกอบไปดวยกรรมการบริหารไมนอยกวา 3 คน
2. คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาและแตงตั้งกรรมการบริหาร 1 คน ที่มีความเหมาะสม เพื่อทําหนาที่ประธาน
กรรมการบริหาร โดยประธานกรรมการบริหารที่ไดรับการแตงตั้งจะมีวาระการดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริหารเทากับ
วาระการดํารงตําแหนงกรรมการบริหาร
3. คณะกรรมการบริห ารจะพิ จารณาและแตงตั้ งบุ คคลที่คณะกรรมการบริหารเห็ นสมควรเปน เลขานุการคณะ
กรรมการบริหาร เพื่อชวยเหลือการทํางานของคณะกรรมการบริหารเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการ
ประชุม การนําสงเอกสารการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม

วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริหาร
1. ใหคณะกรรมการบริหาร มีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 3 ป ทั้งนี้ กรรมการบริหาร ที่พนจากตําแหนงตามวาระ
อาจไดรับการแตงตั้งเขาดํารงตําแหนงไดอีกนอกจากการพนตําแหนงตามวาระดังกลาวขางตน กรรมการบริหาร พนจาก
ตําแหนงเมื่อ
1.1 ตาย
1.2 ลาออก
1.3 ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการบริหาร ตามกฎบัตร
1.4 คณะกรรมการบริษัท มีมติใหพนจากตําแหนง
1.5 พนสภาพการเปนกรรมการบริษัท หรือครบวาระการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท / ผูบริหารของบริษัทฯ
2. กรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอประธานกรรมการบริษัท โดยควรแจงเปนหนังสือ
ลวงหนาอยางนอย 1 เดือน พรอมเหตุผล และใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูอนุมัติ ในกรณีที่กรรมการบริหาร พนจากตําแหนง
ทั้งคณะ ใหคณะกรรมการบริหาร ที่พนจากตําแหนงตองรักษาการในตําแหนง เพื่อดําเนินการตอไปกอนจนกวาคณะกรรมการ
บริหารชุดใหมจะเขารับหนาที่
3. ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการบริหารวางลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัท
แต งตั้ งบุ ค คลที่ มี คุณ สมบั ติ ค รบถ วนขึ้น เป น กรรมการบริห าร ภายใน 90 วัน เพื่ อ ให ก รรมการบริห าร มี จํ านวนครบตามที่
คณะกรรมการบริ ษั ท กํ า หนด โดยบุ ค คลที่ เข า เป น กรรมการบริห าร จะอยู ในตํ า แหน งได เพี ย งวาระที่ ยั งคงเหลื อ อยู ข อง
กรรมการบริหาร ซึ่งตนแทน
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บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร มีอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินงานตามปกติ
ธุ ระและงานบริ ห ารของบริษั ท ฯ ตามวั ต ถุ ป ระสงค ข อ บั ง คั บ นโยบาย ระเบี ย บ ข อ กํ า หนด คํ า สั่ งและมติ ข องที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริหาร มีหนาที่กลั่นกรองและกําหนดนโยบาย
แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรางการบริหารงาน และอํานาจการบริหารตางๆ ของบริษัทฯ ตลอดจนกําหนดหลักเกณฑในการ
ดําเนินธุรกิจเพื่อใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอใหท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาและอนุมัติ และ/
หรือ ใหความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายที่กําหนด โดยสรุป
คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบที่สําคัญดังตอไปนี้
1. นําเสนอนโยบาย กลยุทธ เปาหมาย แผนการดําเนินธุรกิจ และงบประมาณประจําปของบริษัทฯ การตั้งกิจการ
ใหม/เลิกกิจการ/ควบกิจการ/โอนกิจการ การรวมลงทุน (โดยมีสวนรวมในการบริหารงาน) การกําหนดแผนการเงิน โครงสราง
องคกรและการบริหารงาน ตลอดจนพิจารณาและกลั่นกรองขอ เสนอของฝายบริหาร เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติตอไป
2. ควบคุมดูแลการดําเนิ นธุรกิจของบริษัทฯ และติด ตามผลการดําเนิน งานของบริษัทฯ ใหเป นไปตามนโยบาย
แผนงาน เปาหมายที่กําหนดไว และงบประมาณที่ไดรับอนุ มัติ จากคณะกรรมการบริษั ท หรือ ตามที่คณะกรรมการบริษั ท
มอบหมาย และมีหนาที่ตองรายงานผลการดําเนินงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเปนประจํา
3. พิจารณาอนุมัติการใชจายเงินลงทุนที่สําคัญ ๆ ที่ไดกําหนดไวในงบประมาณรายจายประจําปตามที่จะไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทไดเคยมีมติอนุมัติ ในหลักการไวแลว
4. พิจารณาอนุมัติเงินลงทุน (Capital Expenditure) นอกงบประมาณประจําปเปนจํานวนเงินไมเกิน 10 ลานบาท
ตอป และเมื่อมีการอนุมัติรายการดังกลาวแลว ใหแจงตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบตอไป
5. พิจารณาอนุมัติการกูยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ หรือ การขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัทฯ แตละรายการภายใน
วงเงินไมเกิน 10 ลานบาท และภายในวงเงินรวมไมเกิน 30 ลานบาท และกรณีที่ตองใชทรัพยสินของบริษัทฯ เปนหลักประกัน
ตองนําเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
6. พิจารณาเสนอจายเงิน ปน ผลระหวางกาลหรือ เงินป นผลประจําป เพื่อ เสนอคณะกรรมการบริษั ทอนุ มัติ กอ น
นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนตอไป
7. กําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คัดเลือก และแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมใหดํารงตําแหนง
บริหารในระดับผูจัดการฝายขึ้นไป ยกเวนตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการ รวมทั้งการโยกยาย เลิกจาง
กําหนดเงินคาจาง คาตอบแทน โบนัส และผลประโยชนตอบแทนอื่นๆ ที่เหมาะสม สําหรับพนักงานบริหารดังกลาว
8. มีอํานาจในการมอบอํานาจใหบุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด โดยอยูภายใต การ
ควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอํานาจเพื่อใหบุคคลดังกลาว มีอํานาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และ
ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแกไขบุคคลที่
ไดรับมอบอํานาจหรือการมอบอํานาจนั้นๆ ไดตามที่เห็นสมควร
ทั้งนี้ การมอบอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะตองไมมีลักษณะเปนการมอบ
อํานาจ หรือมอบอํานาจชวงที่ทําใหผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมี
ความขัด แย ง (ตามนิย ามประกาศคณะกรรมการกํา กับ ตลาดทุ น และ/หรือ ตลาดหลั กทรัพ ย แห งประเทศไทย และ/หรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด) มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย และ/หรือ
บริษัทฯ ที่เกี่ยวของ คณะกรรมการบริหารไมมีอํานาจอนุมัติการดําเนินการในเรื่องดังกลาว โดยเรื่องดังกลาวจะตองเสนอตอที่
ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) เพื่ออนุมัติตอไป ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตาม
ธุรกิจปกติและเงื่อนไขการคาปกติ ซึ่งเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และ/หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด
9. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเปนคราวๆ ไป
สวนที่ 2 (8) โครงสรางการจัดการ
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8.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกําหนดนโยบายดานการบริหารความเสี่ยงให
ครอบคลุมทั้งองคกร รวมทั้งกํากับดูแลใหมีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบอันเกิดขึ้นไดจาก
ปจจัยผันแปรตางๆ ตอธุรกิจบริษัทอยางเหมาะสม
คณะกรรมการบริห ารความเสี่ยง ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด วย กรรมการ ประธานเจาหนาที่บ ริห าร
ประธานเจาหนาที่การเงิน ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ กรรมการผูจัดการ และผูอํานวยการสายงานตางๆ จํานวน 12 คน ดังนี้
ชื่อ-สกุล
1. นายวิรัฐ
สุขชัย 1)
2. นายธรรมนูญ
ตรีเพ็ชร
3. นายรัตนพันธ
มุขหริวัฒนานนท
4. นายประชา
พรอมพรชัย
5. นายสุชาติ
สุวัฒโนดม
6. นายกิตติพงษ
กิตติเมธาวีนนั ท 2)
7. นายวชิรวิทย
อัครเศรณี 3)
8. นายสุกิจ
ลิติกรณ
9. นายวิฑูรย
ทามี
10. นายพงษสวัดิ์
เพงเล็งผล
11. นายวิศิษฏ
วชิรลาภไพฑูรย
12. นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท

ตําแหนง
(รักษาการ) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยงและ
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ : 1) นายวิรัฐ สุขชัย ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง (รักษาการ) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563
2)
นายกิตติพงษ กิตติเมธาวีนันท ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง กรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563
3)
นายวชิรวิทย อัครเศรณี ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง กรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563

องคประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ประกอบดวย กรรมการบริษัท ประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจัด การ ประธานเจาหนาที่การเงิน ประธาน
เจาหนาที่ปฏิบัติการ และผูอํานวยการสายงานตางๆ เปนกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยตําแหนง ซึ่งไดรับการแตงตั้งโดย
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงตองไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดย
มีประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการเปนเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยตําแหนง
วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง เปนการดํารงตําแหนงของผูบริหารจากสายงานตางๆ ซึ่งหากมีกรรมการบริหารความ
เสี่ยงลาออกระหวางดํารงตําแหนง ใหประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง แตงตั้งบุคคลใหมเขาดํารงตําแหนงแทน และนําเรื่อง
การแตงตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งถัดไป
การพนจากตําแหนง
กรรมการบริหารความเสี่ยงพนจากตําแหนงโดยทันที เมื่อ
1. พนจากการเปนกรรมการบริษัท / ประธานเจาหนาที่บริหาร / กรรมการผูจัดการ / ผูอํานวยการสายงานตางๆ
2. เสียชีวิต
3. ลาออก
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีมติใหพนจากตําแหนง
5. ขาดคุณสมบัติของการเปนกรรมการบริหารความเสี่ยง
สวนที่ 2 (8) โครงสรางการจัดการ
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บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. พิจารณากลั่นกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยง
ประเภทตางๆ ที่สําคัญ เชน ความเสี่ยงดานการเงิน ความเสี่ยงดานการลงทุน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอชื่อเสียงของ
กิจการ เปนตน เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริษัทใหความเห็นชอบ
2. กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง
โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทฯ ใหอยูในระดับที่เหมาะสม
3. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใตแนวทางและนโยบายที่ไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท
4. กําหนดเกณฑวัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทฯ จะยอมรับได
5. กําหนดมาตรการที่จะใชในการจัดการความเสี่ยงใหเหมาะสมตอสภาวการณ
6. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและ
การปฏิบัติตามนโยบายที่กาํ หนด
7. รายงานตอคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกไตรมาสเกี่ยวกับการบริหาร การดําเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของ
บริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงตางๆ รวมถึงสิ่งที่ตองดําเนินการปรับปรุงแกไขเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายและกลยุทธที่กําหนด
8. จัดใหมีคณะทํางานบริหารความเสี่ยงตามความจําเปน
9. สนับสนุนคณะทํางานบริหารความเสี่ยงในดานบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นที่จําเปน ใหสอดคลองกับ
ขอบเขตความรับผิดชอบ
10. จัดใหมีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอยางนอยปละ 1 ครั้ง และเปดเผยไว
ในรายงานประจํ า ป ข องบริ ษั ท ฯ และในทุ ก ๆ ระยะเวลาที่ พ บว า ระดั บ ความเสี่ ย งมี ก ารเปลี่ ย นแปลง ซึ่ ง รวมถึ ง การให
ความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัยลวงหนาและรายการผิดปกติทั้งหลาย

8.2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่ไมเปน
ผูบริหาร โดยสวนใหญเปนกรรมการอิสระ จํานวนไมนอยกวา 3 คน และมีคุณสมบัติตามที่ระบุในกฎบัตรคณะกรรมสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบดวยกรรมการ จํานวน 3 คน ซึ่ง
เปนกรรมการอิสระ จํานวน 2 ทาน และกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร จํานวน 1 ทาน ดังนี้
ชื่อ-สกุล
ตําแหนง
1. นางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน (อิสระ)
2. ดร.โสตถิธร มัลลิกะมาส
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน (อิสระ)
3. นางสิริมา
เอี่ยมสกุลรัตน
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนและ
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

องคประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ประกอบดวยกรรมการบริษัทซึ่งเปนกรรมการอิสระและกรรมการ
ที่ไมเปนผูบริหาร ไมนอยกวา 3 คน และกรรมการมากกวากึ่งหนึ่งตองเปนกรรมการอิสระ
2. คณะกรรมการบริษัทแตงตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่งขึ้นเปนประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เปนผูคัดเลือกและแตงตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน
สวนที่ 2 (8) โครงสรางการจัดการ
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วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
1. ใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน มีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 3 ป ทั้งนี้ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน ที่พนจากตําแหนงตามวาระ อาจไดรับการแตงตั้งเขาดํารงตําแหนงไดอีกนอกจากการพนตําแหนงตาม
วาระดังกลาวขางตน กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน พนจากตําแหนงเมื่อ
1.1 ตาย
1.2 ลาออก
1.3 ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ตามกฎบัตร
1.4 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหพนจากตําแหนง
1.5 พนสภาพการเปนกรรมการบริษัท หรือครบวาระการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท
2. กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอ ประธานกรรมการ
บริษัท โดยควรแจงเปนหนังสือลวงหนาอยางนอย 1 เดือน พรอมเหตุผล และใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูอนุมัติ ในกรณี ที่
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน พนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ที่พนจาก
ตําแหนงตองรักษาการในตําแหนง เพื่อดําเนินการตอไปกอนจนกวาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนชุดใหมจะ
เขารับหนาที่
3. ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน วางลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ
ใหคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนขึ้นเปนกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ภายใน 90 วัน
เพื่ อ ให ก รรมการสรรหาและพิ จารณาค าตอบแทน มี จํา นวนครบตามที่ ค ณะกรรมการบริษั ท กําหนด โดยบุ คคลที่เข าเป น
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน จะอยูในตําแหนงไดเพียงวาระที่ยังคงเหลืออยูของกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน ซึ่งตนแทน
บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
1. ดานการสรรหา
1.1 พิจารณาองคประกอบ คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย โดยรวม และรายบุคคล
ที่ เหมาะสมกั บขนาด ประเภท และความซั บ ซ อ นของธุ รกิ จของบริษั ทฯ ทั้ งในด านการศึ กษา ความรู ความชํ านาญ ทั กษะ
ประสบการณ ความสามารถเฉพาะดานที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ และความเปนอิสระตามหลักเกณฑบริษทั ฯ กําหนด
1.2 พิจารณาคุ ณ สมบัติ ของผูบ ริหารสูงสุดที่เหมาะสมกับ การบริหารจัดการธุรกิจของบริษั ทฯ เพื่ อ ใหบรรลุ
วิสัยทัศนที่กําหนดไว โดยใหครอบคลุมทั้งในดานการศึกษาประสบการณ ความรู ความเชี่ยวชาญ และนําปจจัยสภาพแวดลอม
ทางธุรกิ จที่ สําคั ญ และเกี่ยวข อ ง เชน สภาพและแนวโน ม เศรษฐกิจ และอุ ตสาหกรรม ตลอดจนภาวะแข งขัน ทางธุ รกิ จมา
ประกอบการพิจารณาดวย
1.3 กําหนดกระบวนการและหลักเกณฑในการสรรหาบุคคล ใหสอดคลองกับโครงสรางและคุณสมบัติตามที่
กําหนดไวในขอ 1.1 และ 1.2 โดยจัดทําเปน Board Skill Matrix เพื่อชวยใหการสรรหากรรมการมีความสอดคลองกับกลยุทธ
ในการดําเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
1.4 สรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเปนกรรมการในคณะกรรมการชุดยอย รวมถึง
ผูบริหารระดับสูง เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแตงตั้งเมื่อมีตําแหนงวางลง
1.5 กํากับดูแลใหบริษัทฯ จัดใหมีการปฐมนิเทศ และมอบเอกสารที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ใหแก
กรรมการที่ไดรับการแตงตั้งใหม
1.6 จัดทําและทบทวนแผนการสืบทอดตําแหนง (Succession plan) ของผูบริหารสูงสุดของบริษัทฯ เพื่อเตรียม
ความพรอมเปนแผนตอเนื่องใหมีสืบทอดงาน เพื่อใหการบริหารงานของบริษัทฯ สามารถดําเนินไปไดอยางตอเนื่อง
1.7 สนับสนุนใหบริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยเสนอรายชื่อบุคคลเขารับบริการสรรหาเปนกรรมการบริษัทฯ
สวนที่ 2 (8) โครงสรางการจัดการ
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2. ดานการพิจารณาคาตอบแทน
2.1 กําหนดและจัดทํานโยบายการกําหนดคาตอบแทนอยางเปนลายลักษณอักษร ใหเหมาะสมกับหนาที่ความ
รับผิดชอบของกรรมการ โดยเชื่อมโยงคาตอบแทนกับผลการดําเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ เพื่อใหสามารถจูงใจและรักษา
กรรมการที่มีความสามารถ มีคุณภาพ และศักยภาพ ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาเพื่อใหความเห็นชอบกอน
นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป เพื่อขออนุมัติ
2.2 เสนอแนวทางและวิธีการจายคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ที่
คณะกรรมการบริษัทแตงตั้ง ทั้งสวนที่เปนคาตอบแทนที่เปนตัวเงิน และสิทธิประโยชนอื่นๆ
2.3 กําหนดเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป และพิจารณาปรับอัตราคาตอบแทนที่เหมาะสมใหแก
ผูบริหารสูงสุดของบริษัทฯ พรอมทั้งนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
3. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนอยางสม่ําเสมอ
4. รับผิดชอบตอการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย
การเขารวมประชุมของคณะกรรมการ
ในป 2563 กรรมการทั้งคณะเขาประชุมเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 100 โดยการเขารวมประชุมของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการชุดยอย และประชุมผูถือหุน สรุปดังนี้
ชื่อ – นามสกุล
1. ดร.ถกล

ตําแหนง

8/8
(100%)
8/8
(100%)
8/8
(100%)
8/8
(100%)

4/4
(100%)
4/4
(100%)
4/4
(100%)
-

6. ดร.เจน

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
สุไพบูลยพิพัฒน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
มัลลิกะมาส
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
สุขชัย 1)
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการ
ตรีเพ็ชร
กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ
ชาญณรงค
กรรมการ กรรมการบริหาร

7. นางสิริมา

เอี่ยมสกุลรัตน

8. นายภาคภูมิ

วองไพฑูรย

กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการ

9. นางวลีรัตน

เชื้อบุญชัย

กรรมการ

10. นายวิศิษฏ

วชิรลาภไพฑูรย

กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง

8/8
(100%)
8/8
(100%)
8/8
(100%)
8/8
(100%)
8/8
(100%)
-

11. นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท

กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง

-

-

12. นายประชา

พรอมพรชัย

กรรมการบริหารความเสี่ยง

-

13. นายรัตนพันธ

มุขหริวัฒนานนท กรรมการบริหารความเสี่ยง

14. นายสุชาติ

สุวัฒโนดม

2. นางสาววรนุช
3. ดร.โสตถิธร
4. นายวิรัฐ
5. นายธรรมนูญ

นันธิราภากร

ประชุมคณะ ประชุมคณะ ประชุมคณะ ประชุมคณะกรรม
กรรม
กรรม
กรรมการ
การสรรหาและ
การบริษัท การตรวจสอบ
พิจารณา
บริหาร
ประชุม 8 ครั้ง ประชุม 4 ครั้ง ประชุม 12 ครั้ง คาตอบแทน
ประชุม 2 ครั้ง

ประชุม
ผูถือหุน
(AGM)
ประชุม
1 ครั้ง

1/1

-

-

-

-

2/2
(100%)
2/2
(100%)
-

-

1/1

-

1/1

4/4
(100%)

1/1

4/4
(100%)

1/1

12/12
(100%)

-

12/12
(100%)
11/12
(92%)
-

-

-

ประชุมคณะ
กรรม
การบริหาร
ความเสี่ยง
ประชุม 4 ครั้ง

-

1/1
1/1

-

2/2
(100%)
-

-

-

-

1/1

-

-

-

12/12
(100%)
12/12
(100%)
-

-

-

-

-

กรรมการบริหารความเสี่ยง

-

-

-

-

15. นายกิตติพงษ

กิตติเมธาวีนันท 2) กรรมการบริหารความเสี่ยง

-

-

-

-

16. นายวชิรวิทย

อัครเศรณี 3)

กรรมการบริหารความเสี่ยง

-

-

-

-

17. นายสุกิจ

ลิติกรณ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

-

-

-

-

18. นายวิฑูรย

ทามี

กรรมการบริหารความเสี่ยง

-

-

-

-

กรรมการบริหารความเสี่ยง

-

-

-

-

19. นายพงษสวัสดิ์ เพงเล็งผล

หมายเหตุ : 1)N/A หมายถึง ไมไดเขารวม
นายวิรัฐ สุขชัย ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง (รักษาการ) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563
2)
นายกิตติพงษ กิตติเมธาวีนันท ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง กรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563
3)
นายวชิรวิทย อัครเศรณี ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง กรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563

สวนที่ 2 (8) โครงสรางการจัดการ

-

1/1
4/4
(100%)
4/4
(100%)
4/4
(100%)
4/4
(100%)
4/4
(100%)
3/4
(75%)
4/4
(100%)
3/4
(75%)
4/4
(100%)
3/4
(75%)
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ผูบริหาร

8.3

ผูบริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจํานวน 12 คน1) ประกอบดวย
ชื่อ – สกุล
ตําแหนง
1. นายวิรัฐ
สุขชัย
ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการ:
ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากาศ และสุขาภิบาล
2. นายธรรมนูญ
ตรีเพ็ชร
กรรมการผูจัดการ: ธุรกิจระบบการพิมพดิจิทัล
3. นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท
ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ
4. นายวิศิษฏ
วชิรลาภไพฑูรย
ประธานเจาหนาที่การเงิน
5. นายประชา
พรอมพรชัย
ผูอํานวยการสายงานโครงการ
6. นายรัตนพันธ
มุขหริวัฒนานนท
ผูอํานวยการสายงานขายทั่วไป
7. นายสุชาติ
สุวัฒโนดม
ผูอํานวยการสายงานปโตรเคมี
2)
8. นายกิตติพงษ
กิตติเมธาวีนันท
ผูอํานวยการสายงานขาย
3)
9. นายวชิรวิทย
อัครเศรณี
ผูอํานวยการสายงานขายโครงการ
10. นายสุกิจ
ลิติกรณ
ผูอํานวยการสายงานสนับสนุนวิศวกรรม
11. นายวิฑูรย
ทามี
ผูอํานวยการสายงานขาย
12. นายพงษสวัสดิ์ เพงเล็งผล
ผูอํานวยการสายงานขายสินคาพิเศษ

หมายเหตุ

1)

2)
3)

ผูบริหารลําดับที่ 1-12 เปนผูบริหารของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
นายกิตติพงษ กิตติเมธาวีนันท ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ผูอํานวยการสายงานขาย โดยมีผลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563
นายวชิรวิทย อัครเศรณี ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ผูอํานวยการสายงานขายโครงการ โดยมีผลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563

ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร
1. เปนผูนําในการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรธุรกิจระยะสั้นและระยะยาว
2. ควบคุม / กํากับดูแล / แกไขปญหา การดําเนินงานโดยภาพรวมในระดับกลยุทธและนโยบาย
3. ใหการสนับสนุนและอํานวยการแกคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอ ยตางๆ ใหสามารถปฏิบัติ
ภารกิจดานการกํากับดูแลบริษัทฯ ไดตามเปาหมาย
4. กํากับดูแลโครงการดานพัฒนาบุคลากร ใหสอดคลองกับเปาหมายการเติบโตของบริษัทฯ
5. ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานผลการดําเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ ตอคณะกรรมการบริษัทเปน
ประจําทุกไตรมาส
6. ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ
7. สามารถมอบอํานาจชวงใหพนักงานอื่นปฏิบัติงานแทนได แตยังคงรับผิดชอบตอการปฏิบัตขิ องผูรับมอบอํานาจ
ชวงนั้นดวย

ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการ
กรรมการผูจัดการมีอํานาจและหนาที่ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย รวมถึง
เรื่องหรือกิจการตางๆ ดังตอไปนี้
1. กํากับดูแลการบริหารงาน การดําเนินงานทั่วไป และการอนุมัติเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินกิจการ และ/หรือ
บริหารงานประจําวันของบริษัทฯ เพื่อประโยชนของบริษัทฯ และเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับ กฎระเบียบ คําสั่ง มติที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ภายใตกรอบของกฎหมายที่เกี่ยวของ และขอบเขตอํานาจ
หนาที่ที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด
2. จัดเตรียมนโยบาย กลยุทธ เปาหมาย แผนการดําเนินธุรกิจ และงบประมาณประจําป ตลอดจนโครงสรางการ
บริหารงานและอํานาจการบริหารตางๆ ของบริษัทฯ เสนอตอคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณากอนนําเสนอตอคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อใหความเห็นชอบ
สวนที่ 2 (8) โครงสรางการจัดการ
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3. ดําเนินการหรือบริหารจัดการใหเปนไปตามนโยบาย กลยุทธ เปาหมาย แผนการดําเนินธุรกิจ และงบประมาณที่
ไดรับอนุมัติ
4. ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานผลการดําเนินงานที่รับมอบหมาย ตอคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกไตรมาส
5. ดูแลใหบุคลากรในฝายงานตางๆ สามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการพัฒนา
องคกรและบุคลากรอยางตอเนื่อง ตลอดจนดูแลและรักษาภาพลักษณที่ดีขององคกร
6. มีอํานาจจาง แตงตั้ง โยกยาย เลื่อนตําแหนง พักงาน เลิกจาง กําหนดอัตราเงินเดือน คาตอบแทนอื่นๆ รวมทั้ง
บําเหน็จรางวัล การปรับเงินเดือนคาจาง คาตอบแทน และเงินโบนัสของพนักงานบริษัทฯ
7. มีอํานาจในการออก แกไข เพิ่มเติม ปรับปรุง หรือ ยกเลิก คําสั่ง ระเบียบ บันทึก และขอบังคับที่เกี่ยวกับการทํางาน
เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบายและผลประโยชนของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบวินัยในการทํางานภายในองคกร
8. มีอํานาจอนุมัติการลงทุนหรือ คาใชจายในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือ คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ภายในวงเงินตามตารางอํานาจอนุมัติการบริหารงาน (S-QMO-003)
9. มีอํานาจอนุมัติการจายเงินตามสัญญา หรือขอตกลง (ตามงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ หรือตามที่ไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ) ทั้งนี้ โดยไมจํากัดวงเงิน
10. มีอํานาจอนุมัติการจัดหา การเขาทําสัญญา และการดําเนินการตามธุรกิจปกติภายในงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ
ทั้งนี้ โดยไมจํากัดวงเงิน
11. ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร
12. สามารถมอบอํานาจชวงใหพนักงานอื่นปฏิบัติงานแทนได แตยังคงรับผิดชอบตอการปฏิบัตขิ องผูรับมอบอํานาจ
ชวงนั้นดวย
ทั้งนี้ อํานาจประธานเจาหนาที่บริหาร / กรรมการผูจัดการ ตลอดจนการมอบอํานาจแกบุคคลอื่นที่ประธานเจาหนาที่
บริหาร / กรรมการผูจัดการเห็นสมควร จะไมรวมถึงอํานาจหรือการมอบอํานาจที่ทําใหประธานเจาหนาที่บริหาร / กรรมการ
ผูจัด การหรือ ผูรับ มอบอํา นาจจากกรรมการผูจัด การ สามารถอนุมัติร ายการใดที่ตนหรือ บุค คลที่เกี่ยวของซึ่งอาจมีความ
ขัดแยง (ตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หนวยงานที่
เกี่ยวขอกําหนด) มีสวนไดเสีย หรือผลประโยชนในลักษณะอื่นใด ขัดแยงกับผลประโยชนของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย และ/หรือ
บริษัทฯ ที่เกี่ยวของ ซึ่งประธานเจาหนาที่บริหาร / กรรมการผูจัดการ ไมมีอํานาจอนุมัติการดําเนินการในเรื่องดังกลาว โดยเรื่อง
ดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ (แลวแตกรณี) เพื่อพิจารณาและ
อนุมัติตามที่ขอบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามธุรกิจปกติและ
เงื่อนไขทางการคาปกติซึ่งเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด

8.4

เลขานุการบริษัท

เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไข
เพิ่มเติม) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติแตงตั้ง นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท เปนเลขานุการบริษัท ตั้งแตวันที่ 26
กุมภาพันธ 2559 เพื่อทําหนาที่ดังตอไปนี้
1. ดูแลและใหคําแนะนําเบื้อ งตนแกคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ และกฎหมายตางๆ ที่
คณะกรรมการบริษัทและผูบริหารจะตองทราบ
2. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถือหุน
ของบริษัทฯ บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ รวมทั้งประสานงานใหมีการ
ปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกลาว
3. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารสําคัญของบริษัทฯ ไดแก
สวนที่ 2 (8) โครงสรางการจัดการ
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3.1 ทะเบียนกรรมการ
3.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานประจําปของบริษัทฯ
3.3 หนังสือนัดประชุมผูถอื หุน รายงานการประชุมผูถอื หุน
4. การเก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหาร (หมายถึง กรรมการและผูบริหารที่มีหนาที่
รายงานการมีสวนไดเสียของตน และผูที่เกี่ยวของใหบริษัทฯ ทราบ)
5. ดําเนินการและรับผิดชอบอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
ในป 2563 บริษัทฯ ไมมีการถูกดําเนินการโดยหนวยงานกํากับดูแล โดยไดเปยเผยสารสนเทศ ขอมูลตามเหตุการณ
เปนการรายงานเมื่อมีเหตุการณที่สําคัญจําเปนตอการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยของบริษัทฯ เพื่อใหการซื้อขายหลักทรัพยใน
ตลาดหลักทรัพยมีสภาพคลอง มีความยุติธรรม และเปนไปอยางมีระเบียบ
ประวัติโดยยอ ดังนี้
ชื่อ - นามสกุล
คุณวุฒิการศึกษา
ประสบการณการ
ทํางานในชวง
ระยะเวลา 5 ป
ประวัติการอบรม

นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
• 2562 - ปจจุบัน ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ และเลขานุการบริษัท
• 2560 - 2562
ผูอํานวยการสายงานกํากับดูแลกิจการ และเลขานุการบริษทั
• 2559 - 2560
ผูชวยกรรมการผูจัดการ : ดานกํากับดูแลกิจการ
• 2557 - 2559
ผูอํานวยการสายงานบริหารทั่วไป
หลักสูตรอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Effective Minute Taking Plan (EMT) รุนที่ 36/2016
• หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุนที่ 16/2016
• หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุนที่ 72/2016
• หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุนที่ 8/2015
หลักสูตรอื่นๆ
• หลักสูตร P01 การบริหารความรับผิดชอบตอสังคมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
• หลักสูตร S01 การบริหารความรับผิดชอบตอสังคมเชิงกลยุทธ
• หลักสูตร S02 การเชื่อมโยงหวงโซอุปทานและผูมส
ี วนไดเสีย
• หลักสูตร S03 การพัฒนากิจกรรมเชิงกลยุทธเพือ
่ การพัฒนาอยางยั่งยืน
• หลักสูตร S04 การวิเคราะหความเสี่ยงและประเด็นสําคัญดานความยัง่ ยืน
• หลักสูตร S05 การประเมินผลและการจัดการขอมูลดานความรับผิดชอบตอสังคม
• หลักสูตร S06 การจัดทํารายงานแหงความยั่งยืน
• หลักสูตร ยุทธศาสตรการวัดความสําเร็จขององคกร KPI
• หลักสูตร กลยุทธการสื่อสารทางการตลาด 360 องศา
• หลักสูตร Finance for Non-finance Executive
• หลักสูตร Finance for the Boss

บริษัทฯ ไดกําหนดคุณสมบัติของเลขานุการบริษัท โดยพิจารณาจากคุณสมบัติหลายๆ ดาน เชน อายุ คุณวุฒิดาน
การศึกษา ความรูดานภาษาตางประเทศ ความสามารถในการสื่อสาร ความมีมนุษยสัมพันธที่ดี ความสามารถในการเปน
ผูประสานงานทั้งภายในและภายนอกองคกร รวมถึงการประชาสัมพันธและดูแลภาพพจนขององคกรตอบุคคลภายนอก เปนตน
ในกรณีที่เ ลขานุการบริษัทพน จากตําแหนง หรือ ไมอ าจปฏิบัติห นาที่ได ใหคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งเลขานุการบริษัทคน
ใหมภายใน 90 (เกาสิบ) วัน นับแตวันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพนจากตําแหนง หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ และใหคณะกรรมการ
บริษัทมีอํานาจมอบหมายใหกรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหนาที่แทนในชวงเวลาดังกลาว (ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม)
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8.5

ผูรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และผูควบคุมดูแลการทําบัญชี

เพื่อใหการจัดทํารายงานทางการเงินมีคุณภาพและการกํากับดูแลมีความสอดคลองกันกับแนวทางของ สํานักงาน
ก.ล.ต. บริษัทฯ จึงไดพิจารณากําหนดผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และผูที่ไดรับ
มอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี (ผูควบคุมดูแลการทําบัญชี) ดังตอไปนี้

8.5.1 ผูรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) ประวัติโดยยอ ดังนี้
ชื่อ - นามสกุล

นายวิศิษฏ วชิรลาภไพฑูรย

คุณวุฒิการศึกษา

•
•
•

ประสบการณการ
ทํางานในชวง
ระยะเวลา 5 ป

•

ประวัติการอบรม
ดานบัญชี

•

•
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคําแหง
นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2562 - ปจจุบัน ประธานเจาหนาที่การเงิน, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส
2559 - 2562 ผูอํานวยการสายงานการเงิน, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส
2555 - 2559 เจาหนาที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน, บมจ.ฮอท พอท
อบรมพัฒนาความรูตอเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD) สําหรับผูสอบบัญชีและผูทําบัญชี ตาม
ขอกําหนดของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ
โครงการทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง วิชา Financial Strategy
Update กฎหมายภาษีอากร 2563 และประเด็นภาษีที่นิติบุคคลไมควรพลาด
Account Management for Listed Company (SET)
กลยุทธบริหารการเงิน เพือ่ พลิกฟน องคกรและสรางการเติบโตในยุค New Normal (SET)
The New CFO (Crisis Finance Officer) (SET)
ประเด็นการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 3 ฉบับสําคัญ TFRS15,และราง
TFRS9,TFRS16 ที่มีผลบังคับใช 2562 และ 2563
เตรียมความพรอม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9)
และ ฉบับที่ 16 สัญญาเชา (TFRS 16)
Update ภาษีเงินไดนิติบุคคลเตรียมใหพรอมกอนยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ของป 2560 ที่ตองยื่นในป 2561
เรื่องเลาขาวทุจริตและผิดมาตรฐานบัญชีของบริษัทจดทะเบียน รุนที่ 1/61
รับมือเกณฑการรับรูรายไดใหมตาม TFRS 15 สําหรับธุรกิจทั่วไป (In-House)
รวมประเด็นผลประโยชนพนักงาน และการแกไขขอผิดพลาดในงบการเงิน สําหรับ NPAEs
ผูทําบัญชีปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย ครั้งที่ 8/2560
โครงการพัฒนาความรูตอเนื่องโดยการศึกษาดวยตนเอง (Self-Study CPD) ครั้งที่ 3/2560
(PACKAGE:A)
รับมือเกณฑการรับรูรายไดใหมตาม TFRS 15 สําหรับธุรกิจทั่วไป รุนที่ 2/60
ประเด็นที่ควรรูในมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมและรายงานผูสอบบัญชีแบบใหม
โครงการพัฒนาความรูตอเนื่องโดยการศึกษาดวยตนเอง (Self-study CPD) ครั้งที่ 4/2559
รางมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมเครือ่ งมือทางการเงิน (TFRS 9, TFRS 7 และ TAS 32)
Integrated Reporting รุนที่ 1
XBRL มิติใหมของการรายงานขอมูลทางการเงินในโลกยุคดิจิตอล รุน ที่ 1/58
การใชโปรแกรมเอ็กเซล (Excel) ในการตรวจสอบแฟมขอมูลบัญชี รุน ที่ 2/58
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8.5.2 ผูควบคุมดูแลการทําบัญชี ประวัติโดยยอ ดังนี้
ชื่อ - นามสกุล

นางสาวอนัญญา โปรยเงิน

คุณวุฒิการศึกษา

•
•

ประสบการณการ
ทํางานในชวง
ระยะเวลา 5 ป

•
•
•

บริหารธุรกิจ (การบัญชี) สถาบันเทคโนโลยี ราชมงคล วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
บัญชีมหาบัณฑิต การบัญชี, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2559 - ปจจุบัน ผูจัดการบัญชี, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส
2557 - 2558 ผูจ ัดการบัญชี, I AM Consulting Co., Ltd.
2556 – 2557 Accounting Supervisor, Yum Restaurants International

การขึน้ ทะเบียนเปนผูท ําบัญชีตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา
ประวัติการอบรม
ดานบัญชี

•
•

•

•
•

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

- ใช -

โครงการทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง วิชา Financial Strategy
ปญหาการบันทึกบัญชี สินทรัพย หนี้สิน และสวนของเจาของ เพือ่ ใหถูกตองตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน
Insight Financial Management: เสริมศักยภาพใหกิจการ ผานการบริหารการเงินอยางมืออาชีพ,
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เจาะประเด็นสัญญาเชาฉบับใหม (TFRS 16), ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ผลกระทบของมาตรฐานรายงานทางการเงินใหมเกี่ยวกับรายไดจากสัญญาทีท่ าํ กับลูกคา, ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย
เตรียมความพรอมรองรับการเปลีย่ นแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกีย่ วกับเครือ่ งมือทาง
การเงิน รุนที่ 2, ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
แนวปฏิบัติทางบัญชีผลประโยชนของพนักงาน ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 และผลกระทบ
ตอการดําเนินงานของธุรกิจ, บริษทั ฝกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จํากัด
การควบคุมภายในองคกรตาม Trend 2018, บริษัท ฝกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จํากัด
เจาะลึกปญหาภาษีเงินไดนิติบุคคล, สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ
เทคนิคการจัดทํางบการเงินและการจัดทํารายงานวิเคราะหงบการเงิน
ขอควรระวังในการปดบัญชีการจัดทํางบการเงินและการยื่นภาษีเงินได, สภาวิชาชีพบัญชี ในพระ
บรมราชูปถัมภ
การบัญชีเกี่ยวกับเครือ่ งมือทางการเงิน รุนที่ 1/60
ภาพรวมมาตรฐานการสอบบัญชีไทย, สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ
การยื่นงบการเงินของผูทําบัญชีดวยระบบการใหบริการรับงบการเงินผานทางอิเล็กทรอนิกส (e-Filing)
เทคนิคการจัดทําและยื่นแบบ บช.1 ใหถูกตองตามประกาศ ป.ป.ช.รุน ที่ 2/60, สภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ
เจาะประเด็นปญหาการหักภาษี ณ ที่จาย, บริษัท ฝกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จํากัด
การบัญชีเกี่ยวกับเครือ่ งมือทางการเงิน, สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ
เตรียมความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน, บจก.สํานักงาน อีวาย
มาตรฐานยกเวนและลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล สิทธิประโยชนสาํ หรับนักธุรกิจ SME ตามพระ
ราชกําหนด, สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10
65 ประเด็นสําคัญรายได คาใชจาย แนวปฏิบัติที่ถูกตองตามมาตรฐานบัญชี, บริษัท ฝกอบรมและ
สัมมนาธรรมนิติ จํากัด
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สรุปการเขาอบรมหลักสูตร Orientation และ Refresh
ผูรับผิดชอบสูงสุดในสายงาน
หลักสูตร 1)
บัญชีและการเงิน (CFO)
Orientation 12 ชั่วโมง

พัฒนาความรูตอเนื่องดานบัญชี (Refresh) 6 ชั่วโมงตอป 2)

หมายเหตุ :

ผูควบคุมดูแล
การทําบัญชี 3)



จํานวนชั่วโมงการเขาอบรมหลักสูตร Orientation และ Refresh เปนไปตามที่ สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
หลักสูตรพัฒนาความรูตอเนื่องดานบัญชี (Refresh) ที่อบรมมีความสอดคลองและเปนประโยชนตอบริษัทฯ
3)
ผูควบคุมดูแลการทําบัญชีเปนผูทําบัญชีที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเปนผูทําบัญชีตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา
1)

2)

จํานวนชัว่ โมง CPD ของผูรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) ประจําป 2563
ป

สถาบันจัดอบรม

หลักสูตร / รายละเอียดกิจกรรม

2563 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ
2563
2563
2563
2563
2563

โครงการอบรมเพื่อทดสอบนักบัญชีบริหาร
ระดับสูง (วิชา Financial Strategy)
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ
โครงการทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง (วิชา
Financial Strategy)
บริษัท ฝกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จํากัด Update กฎหมายภาษีอากร 2563 และ
ประเด็นปญหาภาษีทนี่ ิติบคุ คลไมควรพลาด
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
Account Management for Listed
Company (SET)
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
กลยุทธบริหารการเงิน เพื่อพลิกฟนองคกร
และสรางการเติบโตในยุค New Normal
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
The New CFO (Crisis Finance Officer)
รวมจํานวนชั่วโมง CPD

จํานวนชั่วโมง CPD ของผูควบคุมดูแลการทําบัญชี ประจําป 2563
ป

หลักสูตร / รายละเอียดกิจกรรม

2563 โครงการอบรมเพื่อทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง (วิชา Financial Strategy)
2563 โครงการทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง (วิชา Financial Strategy)
2563 ปญหาการบันทึกบัญชี สินทรัพย หนี้สนิ และสวนของเจาของ เพื่อใหถูกตองตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
2563 อานวารสาร Newsletter ฉบับที่ 86
2563 ฟงการบรรยายหลักกฎหมายวาดวยการฟนฟูกิจการที่เจาหนี้และลูกหนี้ตองทราบ (ตอนที่ 1)
2563 ชม Facebook live เรื่อง การบรรยายหลักกฎหมายวาดวยการฟนฟูกิจการทีเ่ จาหนี้และ
ลูกหนี้ตองทราบ" ตอนที่ 1
2563 อาน Newsletter เลมที่ 94 ของเดือนตุลาคม 2020
2563 ชม Facebook live เรื่อง "การบรรยายหลักกฎหมายวาดวยการฟนฟูกิจการทีเ่ จาหนี้และ
ลูกหนี้ตอ งทราบ" ตอนที่ 2
2563 อาน Tax Magazine / April 2020 / Vol. 39 / No. 463
2563 อาน Tax Magazine / September 2020 / Vol. 39 / No. 468
2563 อาน Tax Magazine / July 2020 / Vol. 39 / No. 466
2563 พระราชกฤษฎีกา ที่ประกาศในป พ.ศ.2563 ที่เกี่ยวของกับการคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคล
ประจําป 2563
2563 อาน Tax Magazine / November 2020 / Vol. 40 / No. 470
2563 ชม Facebook live เรื่อง "Accounting Estimate" live
2563 ชม Facebook live เรื่อง "Discussion Paper Business Combinations - Disclosures,
Goodwill and Impairment" live
2563 อาน Tax Magazine / October 2020 / Vol. 40 / No. 469
2563 อาน Tax Magazine / February 2020 / Vol. 39 / No. 461
2563 ฟง Facebook Live เรื่องงบการเงินในภาวะโควิด-19 ความทาทายของผูบริหาร นักบัญชี
และผูส อบบัญชี
รวมจํานวนชั่วโมง CPD
สวนที่ 2 (8) โครงสรางการจัดการ

จํานวนชั่วโมง CPD
การบัญชี อื่นๆ แบบไมเปนทางการ
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8.6

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ

8.6.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
8.6.1.1 กรรมการ
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ไดมีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชุดยอยรายเดือน และเบี้ยประชุม ซึ่งสะทอนจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้
1.

2.

3.
4.

ตําแหนง
คาตอบแทน
คาตอบแทนประจํากรรมการบริษทั / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน
- ประธานกรรมการบริษัท
30,000 บาท /เดือน
- ประธานกรรมการชุดยอย
25,000 บาท /เดือน
- กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
20,000 บาท /เดือน
- กรรมการบริษัท (ทํางานสัปดาหละ 3 วัน)
120,000 บาท /เดือน
เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสีย่ ง / กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
- ประธานกรรมการ
15,000 บาท /ครั้ง
- กรรมการ
10,000 บาท /ครั้ง
โบนัสคณะกรรมการบริษัท
ไมมี
สิทธิประโยชนอื่นๆ
ไมมี

หมายเหตุ : หลักการจายคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย:
1. คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค าตอบแทน เป น ผู กํ าหนดและจั ด ทํ า หลั ก การหรือ นโยบาย "การจ า ยค า ตอบแทนกรรมการ" และนํ าเสนอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ เพื่อเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป โดยตองสอดคลองกับขอบังคับบริษัท หมวดที่ 4 วาดวยเรื่อง
คณะกรรมการรวมถึงปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ ดังนี้
- หนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการแตละทาน
- มีความเหมาะสมเมื่อเทียบเคียงกับบริษัทมหาชนอื่นๆ ที่มีผลประกอบการและดําเนินธุรกิจใกลเคียงกัน
- มีความเปนธรรมและโปรงใส เพื่อสรางแรงจูงใจในการรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ตองการ
- มีความเหมาะสมกับความสามารถในการจายคาตอบแทนของบริษัท
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เปนผูสรุปผลการจายคาตอบแทนประจําป ทั้งนี้ตองไมเกินวงเงินที่ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
ปที่ผานมา และนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ เพื่อรายงานตอที่ประชุมผูถือหุนรับทราบถึงจํานวนเงินที่ไดจายไปจริง โดยพิจารณา
ปจจัยตางๆ ดังตอไปนี้
- ผลการดําเนินงานของบริษัทปที่ผานมา
- กําหนดเวลาทีเ่ หมาะสมในการจาย
- รายละเอียดและเงื่อนไขการจาย อาทิ การจายผลตอบแทนประจําป ใหจายใหกรรมการทุกคนที่ยังคงดํารงตําแหนงอยู กรณีที่กรรมการคนใดเพิ่งเขา
ดํารงตําแหนงและยังไมครบป การจายผลตอบแทนประจําป อาจจะจายตามสัดสวนของ ระยะเวลาของการดํารงตําแหนงของกรรมการคนนั้น
3. กรรมการที่มีสิทธิไดรับคาตอบแทนกรรมการ ตองไมเปนพนักงานของบริษัทซึ่งไดรับเงินเดือนประจํา
4. กรรมการบริษัทที่ดํารงตําแหนงอื่นๆ ในกรรมการชุดยอย จะไดรับคาตอบแทนรายเดือนตามตําแหนงที่มีคาตอบแทนสูงที่สุดเพียงตําแหนงเดียว

สรุปคาตอบแทนกรรมการบริษัท ป 2563 จํานวน 9 ราย เปนระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เทากับ 3,585,000 บาท ซึ่งประกอบดวยคาตอบแทนรายเดือนสําหรับกรรมการบริษัท จํานวน 2,475,000 บาท คาตอบแทน
รายเดือนสําหรับกรรมการชุดยอย จํานวน 300,000 บาท และเบี้ยประชุม 810,000 บาท ซึ่งเปนไปตามมติที่ประชุมสามัญผูถือ
หุน ประจําป 2563 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมประการตางๆ และเปรียบเทียบกับองคกรที่อยูใน
อุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกลเคียงกัน ตลอดจนผลการดําเนินงานของบรัทฯ ผลงาน และบทบาท หนาที่ ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และสภาวการณของธุรกิจโดยรวม
ในป 2563 และ ป 2562 บริษัทฯ จายคาตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมใหแกกรรมการ ดังนี้

สวนที่ 2 (8) โครงสรางการจัดการ
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ชื่อ - นามสกุล

1. ดร.ถกล
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

ตําแหนง

ป 2563

ป 2562

คาตอบแทน
คาเบี้ยประชุม
รายเดือน คณะกรรม คณะ
คณะกรรม คณะกรรม คณะกรรม
การบริษัท กรรมการ การสรรหา การบริหาร การบริหาร
ความเสีย่ ง
ตรวจสอบ และพิจารณา
คาตอบแทน

คาตอบแทน
คาเบี้ยประชุม
รายเดือน คณะกรรม คณะ
คณะกรรม คณะกรรม คณะกรรม
การบริษัท กรรมการ การสรรหา การบริหาร การบริหาร
ความเสีย่ ง
ตรวจสอบ และพิจารณา
คาตอบแทน

นันธิราภากร

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ /
360,000 120,000 60,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ
นางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 300,000 80,000 40,000
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน
ดร.โสตถิธร มัลลิกะมาส
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 240,000 80,000 40,000
กรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน
นายวิรัฐ
สุขชัย
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /
ประธานเจาหนาที่บริหาร /
กรรมการผูจัดการ
นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร
กรรมการ / กรรมการผูจัดการ
ดร.เจน
ชาญณรงค
กรรมการ
1,155,000 80,000
นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน กรรมการ / กรรมการสรรหาและ
240,000 80,000
พิจารณาคาตอบแทน
นายภาคภูมิ วองไพฑูรย
กรรมการ
240,000 80,000
นางวลีรัตน เชื้อบุญชัย
กรรมการ
240,000 80,000
รวม
2,775,000 600,000 140,000

-

-

-

360,000

90,000

60,000

-

-

-

30,000

-

-

280,000

60,000

40,000

45,000

-

-

20,000

-

-

240,000

60,000

40,000

30,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20,000

-

- 1,170,000
240,000

50,000
40,000

-

30,000

-

-

70,000

-

240,000 60,000
240,000 60,000
- 2,770,000 420,000 140,000

105,000

-

-

8.6.1.2 ผูบริหารของบริษทั ฯ
ในป 2563 บริษัทฯ จายคาตอบแทนใหแก นายวิรัฐ สุขชัย ประธานเจาหนาที่บริหาร และนายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร
กรรมการผูจัดการ ผูบริหารของบริษัทฯ และจายคาตอบแทนใหแก นายประเสริฐศักดิ์ เดชอุดม ประธานเจาหนาที่บริหาร
บริษัท ไอยราหาญ จํากัด (“บริษัทยอย”) ดังนี้
ป 2563
ป 2562
จํานวน
คาตอบแทน
จํานวน
คาตอบแทน
คาตอบแทน
(ราย)
(บาท)
(ราย)
(บาท)
เงิ น เดื อ น โบนั ส และค า ตอบแทนอื่ น ๆ ได แ ก เงิ น
สมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ EJIPและผลประโยชนหลังออกจากงาน

3

11,102,507

2

10,526,329

8.6.1.3 คาตอบแทนอืน่
คาตอบแทนอื่นของกรรมการ -ไมมี • คาตอบแทนอื่นของผูบริหารของบริษัทฯ - ไดแสดงไวในตาราง 8.6.1.2 ขางตน

•

8.7

บุคลากร

8.7.1 จํานวนบุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีพนักงาน(ไมรวมผูบริหาร) จํานวนทั้งสิ้น 242 คน
(พนักงานชาย จํานวน 150 คน พนักงานหญิง จํานวน 92 คน) และ จํานวนทั้งสิ้น 252 คน (พนักงานชาย จํานวน 159 คน พนักงาน
หญิง จํานวน 93 คน) ตามลําดับ โดยสามารถแบงตามสายงาน ไดดังนี้
สวนที่ 2 (8) โครงสรางการจัดการ
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จํานวนพนักงาน (คน)
ณ 31 ธันวาคม 2563
ณ 31 ธันวาคม 2562
35
35
28
28
4
7
16
14
7
8
25
27
33
32
15
16
46
51
33
34
242
252

สายงาน
สายงานขายงานโครงการ
สายงานขายระบบดับเพลิง ปรับอากาศและสุขาภิบาล
สายงานขายปโตรเคมี
สายงานขายระบบทําความเย็น
สายงานสนับสนุนวิศวกรรม
สายงานขายระบบการพิมพดิจิทัล
สายงานบริการ
สายงานขายสินคาพิเศษ
สายงานปฏิบัติการ
สายงานการเงิน
รวม

8.7.2 คาตอบแทนพนักงาน
พนั ก งานของบริ ษั ท ฯ จะได รับ ผลตอบแทนในรูป แบบค า ตอบแทนที่ เป น ตั ว เงิน และค า ตอบแทนที่ ไม ใช ตั วเงิ น
คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน ไดแก เงินเดือน โบนัสประจําป คาลวงเวลา คานายหนา เงินรางวัลจูงใจ และสวัสดิการอื่นในรูปแบบที่
เปนตัวเงิน คาตอบแทนที่ไมใชตัวเงินที่สําคัญ ไดแก 1) กองทุนเงินสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน ในป 2563 บริษัทฯ ไดจายสมทบเขา
กองทุนจํานวน 4.23 ลานบาท ซึ่งบริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนรับอนุญาต โดยปฏิบัติตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2542 โดยอัตราเงินสะสมของพนักงานจะสูงขึ้นตามอายุการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดเปด
โอกาสใหพนักงานใชสิทธิในการเลือกหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเอง และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับ
ได ของแตละบุ คคล โดยกําหนดให เลือ กหรือ เปลี่ย นแปลงนโยบายการลงทุนไดป ละ 2 ครั้ง, 2) การตรวจสุขภาพพนักงาน
ประจําป การจัดทําประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุมใหกับผูบริหารและพนักงาน ซึ่งวงเงินผลประโยชนพนักงานแตละคนจะ
แตกตางกันไปตามตําแหนง และระดับความเสี่ยงของการปฏิบัติงาน, 3) โครงการสะสมหุนสําหรับพนักงาน (EJIP) ตั้งแตวันที่
1 พฤษภาคม 2563 ถึง 30 เมษายน 2568 รวมระยะเวลา 5 ป เพื่อใหโอกาสพนักงานและผูบริหารเขารวมโครงการโครงการโดย
ตามความสมัครใจ และเปนเจาของบริษัทฯ รวมกัน ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของเงินออม เพื่อสรางความมั่นคงทางการเงินใหกับ
พนั กงานในระยะยาว นอกจากนี้ บริษั ทฯ ยังใหคาตอบแทนแกพนั กงานในรูป แบบการให ทุนการศึกษาพนัก งานทั้ งระดั บ
ปริญญาตรี และปริญญาโท รวมถึงสนับสนุนคาใชจา ยการฝกอบรม สัมมนาตางๆ ทั้งการฝกอบรมสัมมนาภายในองคกร และ
ภายนอกองคกรอยางเหมาะสม และจัดใหมีการฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ 4 สายพันธุในราคาพิเศษ
ในป 2563 และ ป 2562 บริษัทฯ จายคาตอบแทนใหแกพนักงานของบริษัทฯ ดังนี้
ป 2563
ป 2562
คาตอบแทน
จํานวน
คาตอบแทน
จํานวน
คาตอบแทน
(ราย)
(ลานบาท)
(ราย)
(ลานบาท)
เงินเดือน โบนัส และคาตอบแทนอื่นๆ ไดแก เงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
EJIP และผลประโยชนหลังออกจากงาน

242

167.06

252

170.26

8.7.3 ขอพิพาทดานแรงงานที่สําคัญในรอบระยะเวลา 3 ปที่ผานมา
- ไมมี -
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9.

การกํากับดูแลกิจการ

9.1

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

HARN มีความมุงมั่นที่จะเปนผูนําในงานระบบวิศวกรรมดับเพลิงและความปลอดภัย ระบบทําความเย็น และระบบ
การพิมพดิจิทัล เพื่อสรางผลประกอบการที่ดี และตระหนักดีวาสิ่งสําคัญที่จะบรรลุเปาหมายดังกลาวไดนั้น นอกจาก การสง
มอบสินคาและบริการที่ดีมีคุณภาพแลว ยังตองคํานึงถึงประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน โดยใชหลักการกํากับดูแล
กิ จ การที่ ดี ยึ ด มั่ น ในกรอบแห งจรรยาบรรณธุ รกิ จ ส งผ า นทาง
กระบวนการบริ ห ารงานและที ม บุ ค ลากรที่ มี คุ ณ ภาพ จึ ง จะ
สามารถสรางมูลคาตอบริษัทฯ และสงเสริมการเติบโตอยางยั่งยืน
HARN ได กํ าหนดนโยบายการกํ ากั บ ดู แลกิ จการ เพื่ อ
ยึดถือปฏิบัติมาตั้งแตป 2556 และเผยแพรผานทางเวปไซตบริษัทฯ
www.harn.co.th และกํ า หนดให ท บทวนทุ ก ป โดยในป 2563
คณะกรรมการบริษัทไดมีการทบทวนนโยบายและหลักการกํากับ
ดู แ ลกิ จ การ ในวั น ที่ 27 มี น าคม 2563 โดยมี ส าระสํ า คั ญ คื อ
ทบทวนหลั กเกณฑ วิธีการสรรหากรรมการอิ สระ กํากั บดู แลให
กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ จัดสรรเวลา
อยางเพียงพอ เพื่อใหม่ันใจวาการดําเนินงานของคณะกรรมการ
เปนไปไดวยความเรียบรอย สามารถเขาถึงขอมูลที่จําเปน เขาใจ
โครงสรางและความสัมพันธของผูถือหุน ที่อาจมีผลกระทบตอการ
บริหารและการดําเนินงานของกิจการ และกําหนดแนวทางปฏิบัติ
ตางๆ ใหมีความเหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการกํากับดูแล
กิจการ บริษัทยอย บริษัทรวม โดยประกาศใชนโยบายและหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ไดรับการทบทวนแลวในวันที่ 1 เมษายน 2563
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ ที่ยึดถือเปนกรอบในการปฏิบัติงานดานตางๆ
1. คณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกคน จะปฏิบัติหนาที่ดวยความมุงมั่น ทุมเท และรับผิดชอบอยางเต็ม
ความสามารถเพื่อประโยชนสูงสุดของ HARN และยึดมั่นในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 5 ประการ (REACT)
2. คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสําคัญรวมกับผูบริหารในการกําหนดวิสัยทัศน กลยุทธ นโยบาย และแผนงานที่
สําคัญ รวมทั้งจัดโครงสรางการบริหารที่สอดคลองและสัมพันธกันอยางเปนธรรมระหวางคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และผู
ถือหุน และมีการวางแนวทางการบริหารจัดการ และการดําเนินธุรกิจที่มีความเหมาะสม รวมทั้งตองดําเนินการเพื่อใหมั่นใจได
วาระบบบัญชีรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี มีความนาเชื่อถือ
3. คณะกรรมการบริษัท และผูบริหาร จะตองเปนผูนําในเรื่องจริยธรรม และเปนตัวอยางในการปฏิบัติหนาที่ดวย
ความซื่อสัตย สุจริต ยุติธรรม โปรงใสตรวจสอบได
4. คณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกคน จะยึดมั่นความเปนธรรมโดยปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียทุก
ฝายอยางเทาเทียม พรอมกับดูแลสอดสอง ควบคุม ปองกันการตัดสินใจหรือการกระทําใดๆ ที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน
และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
5. คณะกรรมการบริษัท ตองดําเนินการใหมีระบบที่ตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหมั่นใจไดวา
ฝายบริหารไดตระหนักและใหความสําคัญและปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
6. การปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการของ HARN ถือเปนตัวชี้วัดที่สําคัญในการประเมินผลการบริหาร
จัดการทางธุรกิจของคณะกรรมการบริษัทกับผูบริหาร และการประเมินผลการปฏิบัตงิ านของพนักงาน
สวนที่ 2 (9) การกํากับดูแลกิจการ
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คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบาย หลักการ รวมถึงติดตามผลการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ในรอบป 2563 สรุปไดดังนี้

1, 2

บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน ําองคกร และการกําหนด
วัตถุประสงคและเปาหมายหลักของบริษัทฯ ที่สรางคุณคาแก HARN อยางยั่งยืน

1.1 คณะกรรมการบริษั ทตระหนั กถึงบทบาทและหนาที่ตามความรับ ผิดชอบในฐานะผูนําองคกร เมื่อ วันที่ 27
มีนาคม 2563 ไดจัดใหมีการประชุมเพื่อทบทวนนโยบายและหลักการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ กฎบัตร นโยบาย
การสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ นโยบายการบริหารความเสี่ยง และนโยบายการบริหารงานอื่นๆ ทั้งระดับนโยบาย
และระดับจัดการที่จําเปน รวมถึงสถานการณการระบาดของโรคโควิด-19 และในวันที่ 2 ตุลาคม 2563 จัดใหมีการประชุมเพื่อ
ทบทวน วิสัยทัศน พันธกิจ ภารกิจ ปจจัยที่มีผลกระทบตอทิศทางการดําเนินธุรกิจทั้งปจจัยภายในและภายนอก เพื่อสงตอให
คณะกรรมการบริหารและฝายจัดการนําไปกําหนดเปนกลยุทธและตั้งเปาหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาวสําหรับปถัดไป
1.2 คณะกรรมการบริษัท ติดตามใหมีการนํากลยุทธไปปฏิบัติ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการ
บริห ารเป น ผูติ ด ตามฝายจัด การเป น ประจํ าทุ กเดื อ น และรายงานความคืบ หน าต อ คณะกรรมการเป น รายไตรมาส และ
คณะกรรมการบริหารเปนผูเสนอดัชนีวัดความสําเร็จ (KPI) ทั้งในระดับองคกรและระดับปฏิบัติการ เพื่อใหมั่นใจวาทิศทางการ
บริหารงานของบริษัทฯ สามารถแขงขันไดในระยะยาว มีการดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม และคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียทุก
ภาคสวน รวมถึงพรอมรับการปจจัยภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
1.3 สําหรับการถายทอดวัตถุประสงคและเปาหมายของบริษัทฯ ลงสูทุกระดับของการปฏิบัติงานนั้น ไดมอบหมาย
ผานทุกระดับชั้นของการบริหารงาน จากระดับองคกร สูสายงาน ฝาย และพนักงาน ผานการประชุมติดตามงานทั้งที่เปนทางการ
และไมเปนทางการ ตามชองทางที่บริษัทฯกําหนด โดยทุกวัตถุประสงคและเปาหมาย ลวนสอดคลองและสงเสริมเปาหมายหลักที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย จะมีการปฏิบัติ ตรวจสอบ และติดตาม การดําเนินงานภายในระบบที่วางไวอยางตอเนื่อง
1.4 การปฏิ บั ติ งานของกรรมการ ผู บ ริ ห าร และพนั ก งานทุ ก คน เป น ไปตามกฎหมาย ข อ บั ง คั บ ระเบี ย บการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งมีการมอบหมายใหผูบริหารที่เกี่ยวของมีการทบทวนและติดตามกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงเปนประจํา และ
กําหนดใหเปนความเสี่ยงดานกฎระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ รวมถึงกําหนดใหการวัดผลดาน Low Compliance เปนดัชนี
วัดผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร และฝายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
1.5 คณะกรรมการบริษัท มีความตระหนักในหนาที่และความรับผิดชอบที่ตนไดรับมอบหมาย จึงไดทบทวนกฎบัตร
ในป 2563 ในวันที่ 27 มีนาคม 2563 และแจกจายใหกรรมการทุกทานเปนคูมือในการปฏิบัติหนาที่ การแบงแยกอํานาจในการ
อนุมัติธุรกรรมตางๆ ตามความรับผิดชอบของผูบริหารและพนักงานทุกระดับ อางอิงจาก “ตารางอํานาจอนุมัติการบริหารงาน”
ที่ไดรับการทบทวนใหเปนปจจุบันอยางสม่ําเสมอ เพื่อความคลองตัวในการบริหารงานบริษัทฯ การแบงแยกหนาที่ระหวาง
คณะกรรมการ ประธานเจาหนาที่บริหาร และฝายบริหาร กําหนดไวชัดเจน (รายละเอียดเปดเผยไวในหัวขอ “โครงสรางการ
จัดการ” คณะกรรมการบริษัท หนา 61-65, คณะกรรมการบริหาร หนา 69 และผูบริหาร หนา 74-75)

3

การเสริมสรางคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล

3.1 คณะกรรมการบริษัท ในฐานะตัวแทนของผูถือหุนโดยรวม มีความตระหนักถึงประโยชนความหลากหลาย
ของคณะกรรมการบริษัท และเห็นวาเปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจและการทํางานของ
คณะกรรมการบริษั ท ดวยเหตุนี้ กรรมการบริษัท จึงตอ งเปนผูท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณ ท่ีสามารถเอื้อ
ประโยชนใหแกบริษัทฯ มีความทุมเท ใหเวลาอยางเต็มที่ในการปฏิบัติหนาที่ มีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศน มีความเปนอิสระในการ
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ตัดสินใจ สามารถดูแลใหมีระบบงานที่ใหความเชื่อมั่นไดวากิจกรรมตางๆ ของบริษัทฯ ใหดําเนินไปในลักษณะที่ถูกตองตาม
กฎหมาย และมีจริยธรรม และตอ งเปนอิสระจากฝายจัดการของบริษัทฯ โดยจัดใหมีระบบแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบ
ระหวางคณะกรรมการและฝายจัดการที่ชัดเจน
(1) คณะกรรมการบริษั ทประกอบดวยกรรมการที่มี คุณ สมบัติ หลากหลายทั้งในดานทักษะ ประสบการณ
ความสามารถเฉพาะด า นที่ เป น ประโยชน ต อ บริษั ท ฯ ต อ งมี ก รรมการที่ ไม ได เป น กรรมการบริห าร อย า งน อ ย 1 คน ที่ มี
ประสบการณ ในธุรกิจซื้อ มาขายไปเกี่ยวกับสินคาดานวิศวกรรมซึ่งเปนธุรกิจหลักของบริษัทฯ และอยางนอ ยอีก 1 คน ที่มี
ประสบการณ ดานบัญ ชีและการเงิน โดยคณะกรรมการบริษั ท ชุดป จจุบั นมี อ งค ประกอบหลากหลายทั้งเพศ อายุ ประวัติ
การศึกษา ประสบการณในวิชาชีพ บริษัทฯ ไดทบทวน Board Skill Matrix และจํานวนปของการดํารงตําแหนงกรรมการใน
บริษัทฯ ของกรรมการแตละคนทุกป สรุปไดดังนี้
ทักษะและความเชี�ยวชาญของคณะกรรมการบริษัท
ความรู้ด้านธุรกิจหลัก

3 ท่าน

ด้านบริหารความเสี�ยง

5 ท่าน

ด้านกลยุทธ์ การตลาด และการแข่งขัน

3 ท่าน

ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

4 ท่าน

ด้านบัญชี การเงิน

5 ท่าน

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาสู่ความยั�งยืน

5 ท่าน

ด้านเทคโนโลยี และ IT

3 ท่าน

(2) ปจจุบัน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) คณะกรรมการบริษัท มีจํานวน 9 คน ประกอบดวย กรรมการที่ไมได
เปนผูบริหาร 7 คน และกรรมการที่เปนผูบริหาร 2 คน ประกอบดวย ประธานเจาหนาที่บริหาร 1 คน กรรมการผูจัดการ 1 คน
และมีจํานวนกรรมการที่ไมไดเปนกรรมการอิสระใหเปนไปตามสัดสวนอยางยุติธรรมของเงินลงทุนของผูถือ หุนที่มีอํานาจ
ควบคุม (Controlling Shareholders) ในบริษัทฯ
(3) มีสัดสวนของกรรมการอิสระ 3 คน จากจํานวนกรรมการทั้งสิ้น 9 คน ซึ่งเปนจํานวนที่เกินกวา 1 ใน 3 ของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ กรรมการอิสระดังกลาวสามารถใหความเห็นเกี่ยวกับการทํางานของฝายจัดการไดอยางอิสระ
ทําใหเกิดการถวงดุลในการ ออกเสียงในการพิจารณาเรื่องตางๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝายบริหาร เพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดต อ บริษั ทฯ ทั้งนี้ กรรมการอิ สระของบริษั ทฯ ทั้ ง 3 คน ดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ 3 คน ซึ่งจํานวน
กรรมการอิสระและจํานวนกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยกําหนดไว รวมทั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทุกทานมีคุณสมบัติเปนไปตามหลักเกณฑของ
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่เกี่ยวของทุกประการ
(4) ตามขอบังคับของบริษั ทฯ กําหนดไววาในการประชุมสามัญ ประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตอ งออกจาก
ตําแหนงอยางนอยจํานวน 1 ใน 3 โดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียง
ที่สุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากวาผูใด
จะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการ ผูออกจากตําแหนงไปนั้น
อาจจะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ไดโดยไมจํากัดจํานวนครั้ง
(5) การดํารงตําแหนงกรรมการอิสระนั้น กําหนดเปนนโยบายวา ใหกรรมการอิสระมีการดํารงตําแหนงตอเนื่อง
ไมเกิน 9 ป นับตั้งแตวันที่ไดรับการแตงตั้ง หรือนับตั้งแตวันที่บริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย โดยไมมีขอยกเวน
ปจจุบันกรรมการอิสระจํานวน 3 ทานมีวาระดํารงตําแหนง 7 ป

3.2 การคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเปนประธานกรรมการ
(1) ปจจุบัน ดร.ถกล นันธิราภากร, กรรมการอิสระ ดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริษัท และไมใชบุคคล
เดียวกันกับประธานเจาหนาที่บริหาร ซึ่งปจจุบันดํารงตําแหนงโดยคุณวิรัฐ สุขชัย รวมถึงไมมีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือ
ทางธุรกิจระหวางกัน เพื่อถวงดุลอํานาจในการบริหารงาน
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(2) บริษัทฯ ไดแบงแยกบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัท กับผูบริหารอยางชัดเจน
โดยคณะกรรมการบริษัททําหนาที่ในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนินงานของผูบริหารในระดับนโยบาย ขณะที่
ผูบริหาร ทําหนาที่บริหารงานของบริษัทฯ ในดานตางๆ ใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนด ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท ไมไดรวม
บริหารงานปกติประจําวัน แตใหการสนับสนุนและคําแนะนําในการดําเนินธุรกิจของฝายจัดการผานทางประธานเจาหนาที่
บริหารอยางสม่ําเสมอ ในขณะที่ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการ รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทฯ
ภายใตกรอบอํานาจที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
(3) บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการในฐานะผูนําของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้
(3.1) เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ตามระยะเวลาที่กําหนดในขอ บังคับบริษัทฯ หรือ กรณี ท่ีจําเปน
เรงดวน เปนประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผูถือหุน ตลอดจนมีบทบาทในการกําหนดระเบียบ
วาระการประชุมรวมกับประธานเจาหนาที่บริหาร
(3.2) สนับสนุนและเปดโอกาสใหกรรมการทุกคนหรือผูถือหุนมีสวนรวมในการประชุม สงเสริมใหกรรมการใช
ดุลยพินิจที่รอบคอบ และแสดงความเห็นอยางเปนอิสระ
(3.3) สนับสนุนและสงเสริมใหคณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหนาที่อ ยางเต็มความสามารถ ตามขอบเขต
อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบและตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
(3.4) กํากับ ติดตาม และดูแลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มุงไปเพื่อ
บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของบริษัทฯ
(3.5) ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยอื่นๆ ใหเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว
(3.6) เปนผูลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง
ทั้งสองฝายเทากัน
(4) คณะกรรมการบริษัท ไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย เพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กลั่นกรองขอมูล
และนําเสนอแนวทางการพิจารณากอนเสนอใหคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ โดยกําหนดบทบาท หนาที่และความรับผิดชอบไว
อยางชัดเจน และเปดเผยจํานวนครั้งที่กรรมการแตละทานเขารวมประชุมทั้งหมดในรอบปที่ผานมา (รายละเอียดเปดเผยไวใน
หัวขอ “โครงสรางการจัดการ” หนา 73) โดยคณะกรรมการไดจัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทาง
การเงิน และคณะกรรมการชุดยอยทุกชุดไดจัดทํารายงานผลการปฏิบัติหนาที่ของตนเองและเปดเผยไวในรายงานประจําป
(รายละเอียดเปดเผยไวในหัวขอ “รายงานคณะกรรมการฯ” เอกสารแนบ 5.1 - 5.6)

3.3 การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ
(1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเขาดํารงตําแหนงกรรมการของ
บริ ษั ท ฯ ด วยการเสนอรายชื่ อ บุ ค คลที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ประสบการณ ศั ก ยภาพ โดยจะพิ จ ารณาให ค วามสํ าคั ญ ต อ ผู มี ทั ก ษะ
ประสบการณ ที่มีความจําเปนตอการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ พิจารณาจากทําเนียบกรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย หรือของหนวยงานอื่นๆ ที่มีการจัดทําขอมูลดังกลาว หรือชองทางอื่นๆ ที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี้
หากบริษัทฯ มีกลยุทธในการดําเนินธุรกิจใหมที่นอกเหนือจากธุรกิจเดิมที่ดําเนินการอยู การสรรหากรรมการก็จําเปนตองสรรหาผูมี
คุณสมบัติและประสบการณใหตรงกับธุรกิจใหมที่บริษัทฯ จะดําเนินการตอไป เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู
ถือหุนพิจารณาอนุมัติ แลวแตกรณีซึ่งถือเปนกระบวนการในการแตงตั้งกรรมการของบริษัทฯ
(2) เปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยและตามคุณสมบัติที่บริษัทฯ กําหนด เพื่อเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการบริษัท โดยจะประกาศเชิญชวนในเว็ปไซต
ของบริษัทฯ ลวงหนาอยางนอย 90 วันกอนวันประชุมผูถือหุน โดยในป 2563 บริษัทฯ ไดประกาศตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง
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วันที่ 31 ธันวาคม 2563 พรอมทั้งประกาศขาวในเวปไซตของตลาดหลักทรัพยฯ เพื่อใหผูถือหุนเสนอรายชื่อและประวัติบุคคล
เขามายังบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ไดกําหนดสัดสวนของการถือหุนขั้นต่ําสําหรับผูถือหุนที่มีสิทธิเสนอชื่อกรรมการลวงหนา โดยตอง
ถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้ในรอบป 2563 ไมมีการเสนอชื่อบุคคล
เสนอแตงตั้งเปนกรรมการ และไมมีผูถือหุนเสนอวาระการประชุมในระยะเวลาดังกลาว ซึ่งเลขานุการบริษัทไดรายงานตอที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบแลว
(3) การพิ จารณาจะต อ งมี ป ระวัติ การศึ กษา และประสบการณ ก ารประกอบวิชาชีพ ของบุค คลนั้ น ๆ โดยมี
รายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชนในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท
(4) คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค า ตอบแทนจะทบทวนหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารสรรหา เสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ กอนที่จะมีกรรมการครบวาระเปนประจําทุกป หากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเสนอ
ชื่อกรรมการรายเดิมเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง จะตองนําผลการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการรายดังกลาวมาพิจารณาดวย
(5) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนนําเสนอรายชื่อเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการ และกรรรมการอิสระ รวมถึงดูแลใหการ
เลือกและแตงตั้งกรรมการเปนไปตามวิธีการที่ระบุไวในขอบังคับของบริษัทฯ เสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติแตงตั้ง
ตอไป และจัดใหมีการปฐมนิเทศ พรอมมอบเอกสารที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ใหแกกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งใหม ทั้งนี้
ในรอบป 2563 ไมไดมีการสรรหากรรมการใหม
(6) ในป 2563 ไมมีการแตงตั้งที่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
(7) ที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้
(7.1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทาจํานวนหุนที่ตนถือ โดยใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน ซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(7.2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูเลือกตั้งบุคคล คนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได ใน
กรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
(7.3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ เทาจํานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเทากันเกิน
จํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด
(8) คณะกรรมการบริษั ท หรื อ ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น (แล ว แต ก รณี ) เป น ผู แ ต ง ตั้ ง กรรมการอิ ส ระ เข า ร ว มใน
คณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายแตงตั้งกรรมการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการ
อิสระอยางนอย 3 คน โดยคณะกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีจํานวนทั้งสิ้น 3 ทาน
(9) หลั ก เกณฑ ในการคั ด เลื อ กกรรมการอิส ระ อ างอิ งตามหลั ก เกณฑ ก ารคั ด เลื อ กกรรมการบริษั ท ฯ โดย
คุ ณ สมบั ติ ข องผู ที่ จ ะมาทํ าหน า ที่ เป น กรรมการอิ ส ระ พิ จ ารณาจากคุ ณ สมบั ติ แ ละลั ก ษณะต อ งห ามของกรรมการตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศ ขอบังคับ และ/หรือ
ระเบียบที่เกี่ยวของ โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ประสบการณการทํางาน และความ
เหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัทฯ ตอไป ทั้งนี้ หากมี
กรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพนจากตําแหนงกอนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแตงตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่
กําหนดขางตนเขามาดํารงตําแหนงแทน โดยกรรมการอิสระที่เขาเปนกรรมการแทนจะอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่ยัง
เหลืออยูของกรรมการอิสระที่ตนแทน
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(10) คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามนิยามกรรมการอิสระ ดังนี้
(10.1) ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย
บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย
(10.2) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการอิสระ
(10.3) ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปนบิดา
มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับ
การเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
(10.4) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนราย
ใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปน
หรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวัน
ไดรับแตงตั้งใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ
(10.5) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบ
บัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู เวนแตจะได
พนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันไดรับแตงตั้งใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ
(10.6) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย
เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันไดรับแตงตั้งใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ
(10.7) ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการ ของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ
หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของ กับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ
(10.8) ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขัน ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ
บริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ
เงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยาง
เดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
(10.9) ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระ เกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ
ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเปนอิสระของตนเอง อยางนอยปละ 1 ครั้ง
โดยจะแจงพรอมกับการรายงานขอมูลประวัติกรรมการ ณ สิ้นป สําหรับจัดทําแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)
และรายงานประจําปของบริษทั ฯ

3.4 การพิจารณาโครงสรางและอัตราคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
(1) คาตอบแทนกรรมการจะสอดคล อ งกับหนาที่ ความรับผิด ชอบ ประสบการณ ภาระหนาที่ขอบเขตของ
บทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) ของกรรมการแตละคณะ รวมถึงประโยชนที่คาดวาจะ
ไดรับจากกรรมการแตละคน
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(2) คณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณากลั่นกรองนโยบายและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนกรรมการที่
ชัดเจน และเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนทุกป โดยอาจกําหนดเปนจํานวนที่แนนอน หรือวางเปนหลักเกณฑและจะ
กําหนดไวเปนคราวๆ ไป หรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได ซึ่งพิจารณาบนหลักเกณฑของความโปรงใส
สามารถตรวจสอบได รวมทั้งอยูในระดับ ที่เหมาะสม เปรียบเทียบไดกั บระดับ ที่ป ฏิ บัติ อ ยูในอุต สาหกรรม ขนาดกิจการที่
ใกลเคียงกัน และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ตองการ พรอมกันนี้ ยังพิจารณาถึงหนาที่รับผิดชอบที่
ได รั บ เพิ่ ม ขึ้ น สํ า หรั บ กรรมการที่ ไ ด รั บ มอบหมายให รั บ ตํ า แหน ง ในคณะกรรมการชุ ด ย อ ย เช น กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร เปนตน
(3) คาตอบแทนกรรมการ ตองไมกระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน ซึ่งไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการในอันที่จะ
ไดรับคาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะที่เปนพนักงานของบริษทั ฯ
(4) คาตอบแทนกรรมการตองไมขัดหรือแยงกับการดํารงคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามที่กฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด

3.5 การกํากับใหกรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหนาที่และจัดสรรเวลาอยางเพียงพอ
(1) คณะกรรมการบริษัท กําหนดจํานวนบริษัทที่กรรมการแตละคนจะไปดํารงตําแหนงในบริษัทอื่น ไมเกิน 5
บริษั ท จดทะเบี ยน โดยคํานึ งถึงประสิ ทธิภ าพการทํ างานด านกํ ากับ ดู แลกิ จการอย างมีป ระสิท ธิภ าพ และเพื่ อ ใหมั่ น ใจวา
กรรมการสามารถทุ มเทเวลาในการปฏิ บัติหนาที่ในบริษัทฯ ไดอ ยางเพี ยงพอ ในป 2563 กรรมการแตละคนดํารงตําแหน ง
กรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น ดังนี้
รายชื�อกรรมการบริษัท

จํานวนบริษัทจดทะเบียนอื�น
ที�กรรมการดํารงตําแหน่ง

นายโสตถิธร มัลลิกะมาส

- ไม่มี -

นางสาววรนุช สุไพบูลย์พิพัฒน์

- ไม่มี -

นายวิรัฐ สุขชัย

- ไม่มี -

นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร

- ไม่มี -

นายเจน ชาญณรงค์

- ไม่มี -

นางสิริมา เอี�ยมสกุลรัตน์

- ไม่มี -

นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์

- ไม่มี -

นางวลีรัตน์ เชื�อบุญชัย

- ไม่มี -

ดร.ถกล นันธิราภากร

2 บริษัท

(รายละเอียดเปดเผยไวในหัวขอ “คณะกรรมการบริษัท” เอกสารแนบ 1)
(2) คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัท ตาม
ระเบียบขอบังคับของบริษัทที่วา กรรมการบริษัทจะประกอบกิจการ หรือเขาเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือหุนสวน
ไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือเปนกรรมการของบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดอื่นที่ประกอบกิจการ
อันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ ไมได เวนแตจะแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะ
มีมติแตงตั้ง
(3) คณะกรรมการบริษัท ไมมีนโยบายสงผูบริหารเขาไปเปนกรรมการในบริษัทอื่นนอกกลุมบริษัท ในกรณีที่
ผูบริหารของบริษัทฯ จะเขาดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกอน ยกเวน การดํารง
ตําแหนงกรรมการในองคกรการกุศลที่ไมแสวงหากําไร ทั้งนี้ การดํารงตําแหนงตองไมขัดกับบทบัญญัติของกฎหมาย ขอบังคับ
ที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และตองไมใชตําแหนงงานในบริษัทฯ ไปอางอิง เพื่อสงเสริมธุรกิจภายนอก
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3.6 การกําหนดกรอบและกลไกในการกํากับดูแลนโยบายและการดําเนินงานของบริษัทยอย บริษัท
รวม ที่บริษัทไปลงทุนอยางมีนัยสําคัญ
(1) กําหนดนโยบายในการกํากับดูแลบริษัทยอย บริษัทรวม โดยกําหนดขอบขายหนาที่ของบุคคลที่เปนตัวแทน
บริษัท, ระบบการควบคุมภายในของบริษัทยอย บริษัทรวมที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอและการทํารายงานตางๆ เปนไปอยาง
ถูกตองตามกฎหมายและหลักเกณฑที่เกี่ยวของ และการเปดเผยขอมูลฐานะการเงินและผลการดําเนินงานการทํารายการกับ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การไดมาหรือจําหนาย ไปซึ่งทรัพยสิน การทํารายการอื่นที่สําคัญ การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัทยอย
บริษัทรวม เปนตน
(2) หากเปนการเขารวมทุนในกิจการอื่นอยางมีนัยสําคัญ กลาวคือ มีสัดสวนการถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต
รอยละ 20 ถึงรอยละ 50 และจํานวนเงินลงทุนมีนัยสําคัญตอบริษัทฯ ในกรณีที่จําเปน คณะกรรมการควรดูแลใหมีการจัดทํา
Shareholders’ agreement หรือขอตกลงอื่น เพื่อใหเกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอํานาจในการบริหารจัดการและการมีสวนรวมใน
การตัดสินใจในเรื่องสําคัญ การติดตามผลการดําเนินงาน เพื่อสามารถใชเปนขอมูลในการจัดทํางบการเงินของบริษัทไดตาม
มาตรฐานและกําหนดเวลา โดยในป 2563 บริษัทฯ จับมือกับกลุมไอยราฟนส โดยนายประเสริฐศักดิ์ เดชอุดม และนายสาธิต
วณิชชัยกิจ ลงนามสัญญารวมทุนเพื่อประกอบกิจการผลิตซื้อขายรับจางติดตั้งใหบริการ และพัฒนาระบบ “IOT Products and
Solutions” เพื่อดําเนินธุรกิจใหบริการพัฒนาอาคารอัจฉริยะ (Smart Building) ภายใตชื่อ “ไอยราหาญ” โดยบริษัทฯ ถือหุน ใน
บริษัทรวมทุนคิดเปนสัดสวนรอยละ 65 ของทุนจดทะเบียน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563

3.7 การประเมินผลการปฏิบัตหิ นาที่ประจําปของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอย
(1) คณะกรรมการบริษั ท และคณะกรรมการชุ ด ย อ ย มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านด ว ยตนเอง (SelfAssessment) เปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้งทุกป เพื่อใหคณะกรรมการรวมกันพิจารณาผลงานและปญหาเพื่อการปรับปรุง
แกไขตอไป โดยกําหนดใหมี
(1.1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบรายคณะ แบงเปนการประเมิน 4 หัวขอหลัก
(1.2) การประเมินตนเองของกรรมการเปนรายบุคคล แบงเปนการประเมิน 3 หัวขอหลัก
(2) กระบวนการ หลั ก เกณฑ ขั้ น ตอน และผลการประเมิ น ผลงานของคณะกรรมการแบบรายคณะและ
รายบุคคลสรุปภาพรวม ประจําป 2563 ดังนี้
(2.1) กระบวนการประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบรายคณะ และรายบุคคล
กระบวนการประเมินตนเอง

1

2

3

4

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนุมัติ
และทบทวนแบบประเมินผล เพื�อให้
เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที�หน่วยงาน
กํากับดูแลกําหนด

กรรมการ เป็นผู้ประเมินตนเอง ทั�ง
รายคณะ และรายบุคคล เพื�อแสดง
ความเห็นเกี�ยวกับบทบาทหน้าที�ของ
กรรมการ ความเป็นอิสระ
โครงสร้างการบริหาร การพัฒนา
ความรู้ และความเห็นเกี�ยวกับการ
บริหารจัดการองค์กร

เลขานุการบริษัท เป็นผู้สรุปและ
วิเคราะห์ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของ
คณะกรรมการบริษัท และรายงาน
ผลการวิเคราะห์จากการประเมินให้
คณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท นําผลวิเคราะห์
และความเห็นเพิ�มเติมจาก
คณะกรรมการบริษัท ไปจัดทําแผน
เพื�อดําเนินการปรับปรุง หรือพัฒนา
กรรมการรายบุคคล
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(2.2) ผลการประเมินผลงานของคณะกรรมการแบบรายคณะและรายบุคคล
2563 - ผลการประเมินของคณะกรรมการชุดต่างๆ (รายคณะ)
หลักเกณฑการประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ

แบบรายคณะ
1

88%

93%

88%

74%

79%

84%

90%

71%

86%

79%

95%

98%

85%

85%

85%

83%

-

-

-

-

88%

94%

81%

82%

81%

การประชุมคณะกรรมการ
 กําหนดการประชุมล่วงหน้าทั�งปี  ความเพียงพอของข้อมูลต่อการตัดสินใจของกรรมการ
 ความเป็นอิสระในการตัดสินใจลงมติและการแสดงความเห็นของกรรมการ
 การกําหนดกรอบเวลาในการประชุม

4

คณะกรรมการ
บริหาร
ความเสี�ยง

บทบาท หน้าที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 การใช้เวลาที�เพียงพอต่อการพิจารณาเรื�องที�สําคัญ อาทิ ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานดําเนิน
ธุรกิจ , รายการที�มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ , การควบคุมภายใน และการจัดการความเสี�ยง

3

คณะกรรมการ
บริหาร

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
 ความหลากหลายของกรรมการด้านจํานวนและประสบการณ์  สัดส่วนของกรรมการ
 คุณสมบัติของคณะกรรมการแต่ละคณะ

2

สรรหาและ
พิจารณา
ค่าตอบแทน

เรื�องอื�น ๆ
 ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ อาทิ ไม่แทรกแซงการปฏิบัติหน้าที�
 การพัฒนาตนเองของกรรมการ/ผู้บริหาร ส่งเสริมให้ได้รับการฝึกอบรม

รวมผลประเมิน

การวัดผล 90% ขึ�นไป ดีมาก, 80-89% ดี, 70-79% ค่อนข้างดี, 60-69% พอใช้, ตํ�ากว่า 60% ลงไป ควรปรับปรุง

2563 - ผลการประเมินของคณะกรรมการชุดต่างๆ (รายบุคคล)
หลักเกณฑการประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ

แบบรายบุคคล
1

ความรู้ ประสบการณ์ที�เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท

 ได้รับมอบหมายหน้าที�ที�เหมาะสมกับบทบาท(กรรมการอิสระ/กรรมการชุดย่อย)

คณะกรรมการ
บริหาร
ความเสี�ยง

ที�ได้รับมอบหมาย

82%

83%

75%

95%

86%

84%

90%

77%

88%

82%

91%

89%

81%

82%

83%

86%

87%

77%

88%

84%

บทบาท หน้าที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 ปฏิบัติหน้าที�ตามกฎหมาย

กฎบัตร อย่างมีประสิทธิภาพ

 มีเวลาและทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที�
 ควบคุมและติดตามการดําเนินงานของฝ่ายจัดการอย่างเหมาะสม


3

คณะกรรมการ
บริหาร

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
 คุณสมบัติ

2

สรรหาและ
พิจารณา
ค่าตอบแทน

ไม่แทรกแซงการทํางานของฝ่ายจัดการ

 พัฒนาและเรียนรู้ตลอดเวลา

การประชุมคณะกรรมการ
 การเข้าร่วมประชุม  การแสดงความเห็นในการประชุม  การศึกษาข้อมูลการประชุมล่วงหน้า
 แสดงความเห็นที�เป็นประโยชน์ต่อที�ประชุมอย่างเหมาะสม
 งดเว้นเข้าประชุมหรือออกเสียงกรณีมีส่วนได้ส่วนเสีย

รวมผลประเมิน

การวัดผล 90% ขึ�นไป ดีมาก, 80-89% ดี, 70-79% ค่อนข้างดี, 60-69% พอใช้, ตํ�ากว่า 60% ลงไป ควรปรับปรุง

คณะกรรมการ

(3) ผลการประเมิ น ของคณะกรรมการจะถูก นํ าไปใช ป ระกอบพิ จ ารณาความเหมาะสมขององค ป ระกอบ

(4) คณะกรรมการยังไม มี ที่ ป รึก ษาภายนอก มาชวยในการกํ าหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็ น ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

3.8 คณะกรรมการแตละคน มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ
และกฎหมายที่เกี่ยวของกับ การประกอบธุรกิจ ตลอดจนได รับ การเสริมสรางทักษะและความรูสําหรับการ
ปฏิบัติหนาที่กรรมการอยางสม่ําเสมอ
(1) ทุกครั้งที่มีการแตงตั้งกรรมการใหม เลขานุการบริษัทจะจัดใหมีเอกสารและขอมูลที่เปนประโยชนตอการ
ปฏิบัติหนาที่ของกรรมการใหม อาทิ


ผังโครงสรางคณะกรรมการ ฝายบริหาร และเลขานุการบริษัท



โครงสรางกลุมบริษัท โครงสรางองคกร และโครงสรางผูถอื หุนใหญ



ขอมูลบริษัท และลักษณะการประกอบธุรกิจ



กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย



ตารางอํานาจอนุมัติการบริหารงาน



คาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย
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การประชุมของคณะกรรมการ



นโยบายและหลักการกํากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ



บทบาทของกรรมการตามกฎหมายทั่วไป



หนังสือรับรอง หนังสือบริคณหสนธิ และขอบังคับบริษัท



งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

รวมถึงการจัดแนะนําลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงจัดใหมีการพบปะหารือ
กับประธานกรรมการ ประธานเจาหนาที่บริหาร ใหแกกรรมการใหม
ในป 2563 บริษัทฯ ไมมีการสรรหากรรมการใหม แตเพื่อใหกรรมการไดรับทราบขอมูลขาวสารที่เปนปจจุบัน
บริษัทฯ ไดทบทวนกฎบัตรบริษัท รวมถึงนโยบายและหลักการกํากับดูแลกิจการ คูมือมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น ที่
กรรมการควรทราบเพื่อใชเปนคูมือในการปฏิบัติหนาที่
(2) คณะกรรมการมี ความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ มาตรฐาน ความเสี่ยง และสภาพแวดลอ มที่
เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ รวมทั้งไดรับทราบขอมูลที่เปนปจจุบันจากฝายจัดการอยางสม่ําเสมอผานชองทางที่เหมาะสม
เชน จดหมายอิเล็คทรอนิคส การประชุมกรรมการ เปนตน
(3) คณะกรรมการบริษัท สงเสริมและอํานวยความสะดวกใหมีการฝกอบรมและการใหความรูแกผูเกี่ยวของใน
ระบบการกํากับดูแลกิจการของบริษัทแก กรรมการ กรรมการตรวจสอบ เพื่อใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง ในป
2563 มีกรรมการและผูบริหารระดับสูง เขารับการอบรมในหลักสูตรตางๆ ดังนี้
1) กรรมการ
1. ดร.ถกล นันธิราภากร

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

นายโสตถิธร มัลลิกะมาส
นางสาววรนุช สุไพบูลย์พิพัฒน์
นายวิรัฐ สุขชัย
นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร
นายเจน ชาญณรงค์
นางสิริมา เอี�ยมสกุลรัตน์
นางวลีรัตน์ เชื�อบุญชัย
นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์

2) ผู้บริหารระดับสูง
1. นายวิศิษฎ์ วชิรลาภไพฑูรย์

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

นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์
นายประชา พร้อมพรชัย
นายรัตนพันธ์ มุขหริวัฒนานนท์
นายสุชาติ สุวัฒโนดม
นายกิตติพงษ์ กิตติเมธาวีนันท์
นายวชิรวิทย์ อัครเศรณี
นายสุกิจ ลิติกรณ์
นายวิฑูรย์ ทามี
นายพงษ์สวัสดิ� เพ่งเล็งผล

หลักสูตร
 พื�นฐานด้านความยั�งยืนของธุรกิจ (P01)
 ชุดหลักสูตรกลยุทธ์ด้านความยั�งยืนของธุรกิจ (S01-S03)
 การวิเคราะห์ความเสี�ยงและประเด็นสําคัญด้านความยั�งยืน (S04)
 หลักสูตรการประเมินผลและการจัดการข้อมูลด้านความยั�งยืน (S05)
 แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี2563
 ไม่มี
 ไม่มี
 ไม่มี
 ไม่มี
 ไม่มี
 ไม่มี
 ไม่มี
 ไม่มี

หลักสูตร
 โครงการอบรมเพื�อทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง (วิชา Financial Strategy)
 Update กฎหมายภาษีอากร 2563 และประเด็นปัญหาภาษีที�นิติบุคคลไม่ควรพลาด
 Account Management for Listed Company (SET)
 กลยุทธ์บริหารการเงิน เพื�อพลิกฟื�นองค์กรและสร้างการเติบโตในยุคNew Normal
 The New CFO (Crisis Finance Officer)
 ไม่มี
 ไม่มี
 ไม่มี
 ไม่มี
 ไม่มี
 ไม่มี
 ไม่มี
 ไม่มี
 ไม่มี

3.9 คณะกรรมการจะดูแลใหมั่นใจวาการดําเนินงานของคณะกรรมการเปนไปดวยความเรียบรอย
สามารถเขาถึงขอมูลที่จําเปน และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรูและประสบการณที่จําเปนและเหมาะสมตอการสนับสนุนการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการ
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การประชุมคณะกรรมการบริษัท
(1) คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอย กําหนดตารางประชุมประจําปลวงหนาในเดือนพฤศจิกายนของทุกป
เพื่อใหกรรมการสามารถจัดเวลาและเขารวมประชุมได โดยจัดใหมีการประชุมอยางนอยปละ 6 ครั้ง และอาจมีการประชุมอีก 1
ครั้ง ในหนึ่งเดือนกอนวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป รวมทั้งอาจมีประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจําเปน อยางไรก็ตาม
เพื่อใหเกิดความคลองตัวตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท ในแตละเดือนจึงจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ซึ่งทําหนาที่
ตัดสินใจตามอํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยทุกครั้งที่มีการประชุมกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
บริหารจะนําเรื่องที่ผานการพิจารณามาแจงใหคณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อใหสามารถกํากับ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงาน
ของฝายจัดการไดอยางตอเนื่องและทันการณ ทั้งนี้ ในป 2563 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งหมด 8 ครั้ง ซึ่งรวมถึง
การประชุมเพื่อพิจารณากําหนดแผนกลยุทธ 1 ครั้ง และยังมีการประชุมกรรมการที่ไมเปนผูบริหารโดยไมมีฝายบริหาร 1 ครั้ง
(รายละเอียดการเขารวมประชุมของกรรรมการแตละคนเปดเผยไวในหัวขอ “โครงสรางการจัดการ” การเขารวมประชุมของ
คณะกรรมการ หนา 73)
(2) ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจาหนาที่บริหาร จะเปนผูดูแลใหความเห็นชอบและรวมกันพิจารณา
เลือกเรื่องที่จะบรรจุเขาเปนวาระการประชุม โดยไดเปดโอกาสใหกรรมการแตละคนสามารถเสนอเรื่องที่เปนประโยชนตอบริษัท
เขาสูวาระการประชุมอยางอิสระไดดวย และถือเปนความรับผิดชอบของกรรมการแตละคนที่จะเขารวมประชุมไมนอยกวารอย
ละ 75 ของจํานวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ไดจัดใหมีขึ้นในรอบป ในป 2563 กรรมการบริษัทเขาประชุมโดย
เฉลี่ยคิดเปนรอยละ 100
(3) เลขานุการคณะกรรมการบริษัททําหนาที่จัดสงหนังสือ เชิญ ประชุมพรอ มระเบียบวาระการประชุม และ
เอกสารประกอบการประชุมไปใหกรรมการลวงหนาไมนอยกวา 5 วันทําการ เพื่อใหกรรมการไดมีเวลาศึกษากอนลวงหนา เวน
แตในกรณีจําเปนรีบดวนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชนของบริษัทจะแจงการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกําหนดวันประชุมใหเร็วกวา
นั้นก็ได
ในการประชุมคณะกรรมการบริษั ทแตละครั้งเลขานุ การบริษั ทไดเขารวมการประชุมดวย โดยเปนผูบั นทึ ก
รายงานการประชุม และจัดสงใหประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง โดยเสนอใหที่ประชุมรับรองใน
การประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเปนผูจัดเก็บขอมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมตางๆ ที่ชั้น 4 ของสํานักงานใหญ ถ.พระราม 9 เพื่อ
สะดวกในการสืบคนอางอิง
(4) ประธานกรรมการบริษัททําหนาที่เปนประธานที่ประชุม มีหนาที่ดูแลและจัดสรรเวลาแตละวาระใหอยาง
เพียงพอ ซึ่งกรรมการทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระในประเด็นที่สําคัญโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุน
และผูมีสวนเกี่ยวของอยางเปนธรรม
ในการประชุมจะต อ งมี กรรมการไม นอ ยกวากึ่ งหนึ่ง (1/2) ของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค
ประชุม ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทใหถือมติของเสียงขางมาก โดยใหกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง
โดยกรรมการที่มีสวนไดเสียจะไมเขารวมประชุม และ/หรือ ไมใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่อ งนั้น ถาคะแนนเสียงเทากัน
ประธานในที่ ประชุมจะออกเสียงเพิ่ มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป นเสี ยงชี้ขาด ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ ประชุม ตอ งมี
กรรมการอยูไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
กรรมการทุกคนมีสิทธิที่จะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารสําคัญอืน่ ๆ และหากกรรมการ
อิสระหรือกรรมการตรวจสอบมีขอสงสัยใดๆ กรรมการอื่นๆ และฝายจัดการของบริษัทตองดําเนินการตอบขอสงสัยดังกลาว
อยางรวดเร็วและครบถวนเทาที่จะเปนไปได
ในกรณีที่กรรมการไมเห็นดวยกับมติที่ประชุม กรรมการสามารถขอใหเลขานุการบริษัท บันทึกขอคัดคานไว
ในรายงานการประชุม หรือยื่นหนังสือแสดงการคัดคานตอประธานกรรมการได
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(5) คณะกรรมการสนับสนุนใหผูบริหารระดับสูงหรือฝายบริหารที่เกี่ยวของ เขารวมประชุมคณะกรรมการตาม
ความจําเปนและเห็นสมควร และนําเสนอสารสนเทศ รายละเอียดขอมูลที่เปนประโยชนเพิ่มเติมในฐานะผูที่เกี่ยวของอีกทั้งจะ
ไดรับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจของ
คณะกรรมการ ตลอดจนเพื่อใหคณะกรรมการมีโอกาสรูจักผูบริหารระดับสูงและสําหรับใชประกอบการพิจารณาแผนการสืบ
ทอดงานในอนาคต
(6) คณะกรรมการสามารถเขาถึงสารสนเทศที่จําเปนเพิ่มเติมไดจากประธานเจาหนาที่บริหาร เลขานุการบริษัท
หรือผูบริหารอื่นที่ไดรับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กําหนด และในกรณีที่จําเปน คณะกรรมการอาจจัดใหมีความเห็น
อิสระจากที่ปรึกษาหรือผูประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเปนคาใชจายของบริษัท
(7) เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 กรรมการที่ไมเปนผูบริหารไดประชุมรวมกันอยางเปนอิสระโดยไมมีกรรมการที่
เปนผูบริหารและฝายจัดการเขารวม โดยประธานกรรมการเปนประธานของการประชุม และเลขานุการบริษัทเปนเลขานุการของ
การประชุม โดยที่ประชุมมีการอภิปรายประเด็นเกี่ยวกับทิศทางการดําเนินงานธุรกิจและโครงสรางการจัดการภายใน การ
พัฒนาแผนสืบทอดตําแหนงของผูบริหารระดับสูง ซึ่งภายหลังจากการประชุมไดมีการรายงานผลการประชุมใหคณะกรรมการ
บริษัทและผูบริหารระดับสูงทราบภายในวันเดียวกัน

การแตงตั้งเลขานุการบริษัท
(1) คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งเลขานุการบริษัท ที่มีคุณ สมบัติและประสบการณของเลขานุการบริษัทที่
เหมาะสม มีห นาที่ และความรับผิด ชอบตามพระราชบั ญ ญั ติห ลักทรัพ ยและตลาดหลัก ทรัพ ย ทําหน าที่ให คําแนะนํ าด าน
กฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ที่คณะกรรมการจะตองทราบ และปฏิบัติหนาที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้ง
ประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ โดยคุณสมบัติและประสบการณของเลขานุการบริษัท เปดเผยไวใน หัวขอ
“โครงสรางการจัดการ” ขอ 8.4 เลขานุการบริษัท หนา 75-76 และบนเวปไซตของบริษทั www.harn.co.th
(2) คณะกรรมการบริษัทไดสงเสริมและสนับสนุนใหเลขานุการบริษัทไดรับการฝกอบรมและพัฒนาความรูอยาง
ตอเนื่องทั้งดานกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหนาที่เลขานุการบริษัท

4

สรรหาและพัฒนาผูบริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

4.1 การสรรหาและพัฒนาผูบริหารระดับสูง ซึ่งหมายถึง ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการ
ใหมีความรู ทักษะ ประสบการณและคุณลักษณะที่จําเปนตอการขับเคลื่อนองคกรไปสูเปาหมาย
(1) บริษั ทฯ คัด เลือ กบุ คคลที่มี ความรู ความสามารถ และมีประสบการณ ที่เกี่ยวขอ งกับ ธุรกิจ ในตํ าแหน ง
ประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจัดการ โดยคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และจะตองไดรับการ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
(2) คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค าตอบแทนจะรายงานตอ คณะกรรมการเพื่ อ ทราบเป น ประจําถึ ง
แผนการพั ฒ นาและสืบ ทอดงาน เพื่ อ เตรียมพรอ มบุ ค คลที่ มีศั ก ยภาพใหส ามารถสื บทอดตํ าแหน งงานในกรณี ที่ ประธาน
เจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจัดการ และผูบริหารระดับสูง เกษียณ ลาออก หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
(3) คณะกรรมการไมมีนโยบายสงผูบริหารเขาไปเปนกรรมการในบริษัทอื่นนอกกลุมบริษัท ในกรณีที่ผูบริหาร
ของบริษัทจะเขาดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกอน ยกเวนการดํารงตําแหนง
กรรมการในองค กรการกุศ ลที่ไมแสวงหากําไร ทั้ งนี้ การดํารงตําแหนงตอ งไม ขัดกับ บทบั ญ ญั ติของกฎหมาย ข อ บังคับ ที่
เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท และตองไมใชตําแหนงงานในบริษัทไปอางอิงเพื่อสงเสริมธุรกิจภายนอก
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4.2 การกําหนดโครงสรางคาตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม
(1) คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค า ตอบแทนเป น ผู กํ า หนดโครงสร างค า ตอบแทน และเกณฑ ก าร
ประเมินผลที่เหมาะสมเสนอตอคณะกรรมการ ตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายไว ดังนี้
คาตอบแทนตามหนาที่รับผิดชอบตามตําแหนงงาน ไดแก เงินเดือน ผลประโยชนตามตําแหนงงาน เชน คารถ
ประจําตําแหนง สวนผลตอบแทนเพื่อสรางความมั่นคงในอนาคตระยะยาว ไดแก กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ คาตอบแทนที่เปนหุน
โครงการ EJIP รวมถึ ง แผนการประกั น สุ ข ภาพ ผู บ ริ ห ารที่ ได รั บ มอบหมายหน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบเพิ่ ม ขึ้ น จะได รั บ
คาตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น
คาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน ไดแก เงินโบนัส โดยวัดจากดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPI) ที่ไดกําหนดไว
ประจําป จากผลปฏิบัติงานทางการเงิน ผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงคเชิงกลยุทธในระยะยาว
(2) กรรมการที่ไมเปนผูบริหารทั้งหมด เปนผูประเมินผลประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจัดการเปนประจํา
ทุกป คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบผลประเมินขางตน และประธานกรรมการเปนผูแจงผลการพิจารณา
ใหประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจัดการทราบ
(3) ผลการประเมินจะนําไปใชในการพิจารณากําหนดคาตอบแทนของประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการ
ผูจัดการ โดยจะเปรียบเทียบคาตอบแทน ประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจัดการ กับคาตอบแทนในตลาดแรงงาน ซึ่ง
คาตอบแทนที่บริษัทจายนั้นตองอัตราที่แขงขันไดกับกลุมธุรกิจเดียวกัน เพื่อดูแลรักษาผูบริหารที่มีคุณภาพ ทั้งยังตองคํานึงถึง
ผลประโยชนที่บริษัทฯ และผูถือหุนไดรับอีกทางหนึ่งดวย

4.3 คณะกรรมการเขาใจโครงสรางและความสัมพันธของผูถือหุน ที่อาจมีผลกระทบตอการบริหาร
และการดําเนินงานของกิจการ
(1) คณะกรรมการเขาใจโครงสรางและความสัมพันธของผูถือหุน ซึ่งมีผลตออํานาจในการควบคุมการบริหาร
จัดการกิจการ โดยอาศัยโครงสรางคณะกรรมการบริษัท โดยมีกรรมการอิสระ 3 ทานจากจํานวนกรรมการทั้งหมด 9 ทาน เปน
การถวงดุลอํานาจที่ดี รวมถึงสงเสริมวัฒนธรรมในการบริหารงานอยางมืออาชีพ มีนโยบายกํากับดูแลกิจการ และนโยบายอื่นๆ
กํากับอยางเครงครัด
(2) คณะกรรมการจะดูแลไมใหโครงสรางและความสัมพันธของผูถือหุนตาม (1) เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติ
หนาที่ของคณะกรรมการ เชน การมีบุคคลที่เหมาะสมมาสืบทอดตําแหนง
(3) คณะกรรมการจะดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลตามขอตกลงตางๆ ที่มีผลกระทบตอการควบคุมกิจการ
4.4 คณะกรรมการจะติ ด ตามดู แ ลการบริ ห ารและพั ฒ นาบุ ค ลากรให มี จํ า นวน ความรู ทั ก ษะ
ประสบการณและแรงจูงใจที่เหมาะสม
(1) บริษัทฯ ตระหนักดีวาพนักงานทุกระดับมีสวนสําคัญในการขับเคลื่อนไปสูเปาหมาย เพื่อรักษาพนักงานที่มี
ความสามารถของบริษัทไว พนักงานทุกคนจะไดรับการพัฒนาตามแผนอบรมแตละป ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ
โดยมุงเนนใหสอดคลองกับทิศทางและกลยุทธขององคกรที่บริษัทฯ กําหนดในแตละป รวมถึงไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสม เปน
ธรรม โดยบริษัทฯ ไดทบทวนคาตอบแทนของบริษัทกับตลาดแรงงานทั่วไปในระดับเดียวกัน เปนประจําทุกป และรายงานตอ
คณะกรรมการทราบ พนักงานทุกคนจะไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม พนักงานทุกคนสามารถขอคําปรึกษา แนะนํา จาก
ผูบริหารระดับสูง ไดทุกระดับ ซึ่งเปดกวางรับฟงความคิดเห็น และสนับสนุนใหกลาคิด กลาพูด
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การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการของบริษัท
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CEO / MD
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จูงใจและรักษาพนักงานที�มีความรู้ ความสามารถ ตามหน้าที�ที�ได้รับมอบหมาย

ผลประโยชน์อื�น
(กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ ,ประกันชีวิต /สุขภาพ,ทุนการศึกษา)สร้างความมั�นคงระยะยาว

เงินโบนัสตามผลงาน
ตอบแทนความสําเร็จผลงานตามดัชนีชี�วัดความสําเร็จที�ได้รับมอบหมายแต่ละปี

Incentive ตามผลงาน
จูงใจให้เกิดผลงานขาย เพื�อสร้างความเติบโตของบริษัท

ค่าตอบแทนที�เป็นหุ้น (EJIP)
ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท และเป็นการรักษาบุคลากรในระยะยาว

(2) เพื่อเปนการสงเสริมความเปนอยูที่ดีของพนักงาน บริษัทฯ จัดสวัสดิการทั้งระยะสั้นและระยะยาว และดูแลให
มีสวัสดิการที่เทียบเคียงไดกับบริษัทฯ อื่นในตลาดแรงงานที่มีขนาดใกลเคียงกัน สนับสนุนใหพนักงานมีความรูความเขาใจใน
การบริหารจัดการเงิน โดยสงสื่อประชาสัมพันธความรูผานทางอีเมล “Happy Money เคล็ดรับสรางสุขทางการเงิน” ในเดือน
กรกฎาคม 2563 และเดือนสิงหาคม 2563 เพื่อใหเห็นสถานะทางการเงินของตนเอง มีเงินสํารองเพียงพอสําหรับใชจายยาม
ฉุกเฉิน พรอมเรียนรูเคล็ดลับในการจัดการเงินใหมีพอใช เหลือออมสําหรับการเกษียณอายุตอไป

5

สงเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ

5.1 ใหความสําคัญและสนับสนุนการสรางนวัตกรรมที่กอใหเกิดมูลคาแกธุรกิจ ควบคูไปกับการสราง
คุณประโยชนตอลูกคาหรือผูที่เกี่ยวของ และมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
(1) เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการเปน “ผูนําในการใหบริการโซลูชั่นอยางยั่งยืนของงานวิศวกรรมระบบ” บริษัทฯ
ทุมเทศึกษาเทคโนโลยีใหมๆ เพื่อใหมีการพัฒนาตอยอดในกลุมสินคาที่บริษัทฯ จําหนายอยางตอเนื่อง สรางความแตกตาง และ
ตอบสนองตอ ลูกค าและผูที่ เกี่ยวขอ ง โดยมี กลยุ ทธที่ เกี่ ยวกับ เปาหมายโดยส งผู บริหารระดั บสู ง พนัก งานไปอบรมดูงาน
ตางประเทศ และนําความรูประสบการณมาตอยอดพัฒนางานใหมีความกาวหนา รวมถึงถายทอดประสบการณและใหการ
อบรมแกพนักงานอื่นๆ ในสายงาน และมุงมั่ นในการสรางความสําเร็จรวมกันระหวางพนักงานและบริษัท ฯ สืบเนื่อ งจาก
สถานการณการระบาดของโรคโควิด-19 ในป 2563 ทําใหไมสามารถเดินทางไปตางประเทศได บริษัทฯ ใชชองทางการ VDO
Conference เพื่อใชในการสื่อสารกับผูขายทั้งในและตางประเทศ เพื่อความตอเนื่องของการเรียนรูและพัฒนา
นอกจากนี้ บ ริ ษั ท ฯ ได ส งเสริม นวั ต กรรมให เป น ส ว นหนึ่ ง ของค า นิ ย มองค ก ร และเผยแพรน วั ต กรรมไปสู
สาธารณชน ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของความรับผิดชอบตอสังคม ผานโครงการ Knowledge Sharing Project โดยใชชองทางการ
สื่อสารเผยแพรที่หลากหลายไปสูกลุมผูมีสวนไดสวนเสียรับทราบทั้งทางตรงและทางออมอยางทั่วถึง
(2) จัดตั้งคณะกรรมการนวัตกรรมเพื่อ เปนการสงเสริมการสรางวัฒ นธรรมนวัตกรรมขึ้นในบริษัทอยางเปน
ระบบ เพื่อนําไปสูการคิดคน พัฒนา นวัตกรรมใหมๆ ที่จะตอบสนองความตองการของลูกคาและสรางความยั่งยืนทางธุรกิจให
บริษัทอยางยั่งยืน


การเพิ่มประสิทธิภาพดวย Digital Transformation



วิธีคิดมุมมองในการออกแบบและพัฒนาสินคาและบริการ



การวิจัย



การปรับปรุงกระบวนการทํางาน



การรวมมือกับคูคา
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5.2 จัดการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ที่จะตองสะทอนอยูในแผน
ดําเนินการ (Operational Plan) เพื่อใหมั่นใจไดวา ทุกฝายขององคกรไดดําเนินการสอดคลองกับวัตถุประสงค
เปาหมายหลักและแผนกลยุทธ (Strategic) ของกิจการ
บริษัทใหความสําคัญและมุงมั่นในการเสริมสรางคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยแกสังคม สิ่งแวดลอม ดวยการ
เปนผูนําการใหบริการ “โซลูชั่นที่ยั่งยืนของงานวิศวกรรม” ในระบบงานที่บริษัทเปนตัวแทนจําหนาย
(1) ฝายจัดการนําแผนกลยุทธท่ีไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท กระจายเปาหมายลงระดับฝายและ
สายงานตามความรับผิดชอบ และรายงานผลตอคณะกรรมการบริหารเปนประจําทุกเดือน

5.3 ดูแลใหฝายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยคํานึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย Value Chain เพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายหลักไดอยางยั่งยืน
5.4 จัด ใหมี แผนการพั ฒ นาเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ องคกร ที่ สอดคลองกับ ความต องการของ
กิจการ รวมทั้งดูแลใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดําเนินงาน
การบริหารความเสี่ยง เพื่อใหกิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการ
(1) ฝาย ICT จัด ทํ านโยบายและแผนการพั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (S-ICT-003) เพื่ อ เป น กรอบในการ
ทํางานตามแผน Digital Transformation 2019-2021 ทั้งดานซอฟทแวร และฮารดแวร เพื่อใหสอดคลองกับความตองการใชงาน
ของบริษัท และเพิ่มประสิทธิภาพของการทํางานภายในบริษัท ครอบคลุมถึงการจัดสรรทรัพยากรใหเพียงพอตอการดําเนินธุรกิจ
Hardware Road map - 2020

ผลงาน

1. Hardware Good Performance

จัดหา notebook พนักงานขายทั�งหมด และปรับปรุงเปลี�ยนทดแทนเครื�อง/อุปกรณ์เก่าตามอายุ
เพื�อให้ทันสมัยต่อการใช้งาน

2. Network & Internet stability

บริหารจัดการ Network ภายในและ Link Internet ให้มีประสิทธิภาพความเร็วเพียงพอต่อการ
ใช้งานภาพรวมต่อทั�งองค์กร

3. Security Safety Management

บริหารจัดการด้านความปลอดภัยของข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลจากภายนอก ให้มีประสิทธิภาพ
ปลอดภัย เชื�อถือได้

4. Software ลิขสิทธิ�ถูกต้อง

บริหารจัดการด้านจัดซื�อ/จัดหา Software ถูกสิขสิทธิ�ในองค์กร

5. Hybrid Cloud

การบริหารจัดการ Server on cloud

Software Road map - 2020

ผลงาน

1. ดูแลให้ระบบ ERP และโปรแกรมต่างๆ
ให้ใช้งานอย่างมีเสถียรภาพ

ทุกฝ่ายสามารถทํางานได้โดยไม่ติดปัญหา ส่งมอบงานทั�งภายในและภายนอกได้ทันเวลา

2. ปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรม ลด
กระบวนการทํางาน เพิ�มประสิทธิภาพ

โครงการ Digital Tranformation
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(2) คณะกรรมการจะดู แ ลให ก ารบริห ารความเสี่ ย งขององค ก ร ครอบคลุ ม ถึ งการจั ด การความเสี่ ย งด า น
เทคโนโลยีสารสนเทศดวย
(3) คณะกรรมการจะจัดใหมีนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ โดยฝาย ICT
จะจัดทําแผนการรับสถานการณฉุกเฉินจากภัยพิบัติของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการทบทวนทุกป

ดูแลใหมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

6

6.1 คณะกรรมการจะกํากับดูแลใหมั่นใจวา บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่
จะทําใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวของ
การบริหารความเสี่ยง
(1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เปนผูทบทวนนโยบายดานการบริหารความเสี่ยง (Risk Management
Policy) ใหครอบคลุมทั้งองคกร เพื่อใหผูบริหารระดับตางๆ พิจารณาจากการนําวัตถุประสงคและเปาหมายที่เกี่ยวของนําไป
พิจารณาถึงความเสี่ยงตางๆ ที่มีผลกระทบ ทั้งระดับองคกร และระดับปฏิบัติการ และรายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบเปน
ประจําทุกไตรมาส และจะจัดใหมีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอยางนอยปละ 1 ครั้ง
(เปดเผยไวในหัวขอ “ปจจัยความเสี่ยง” หนา 39-42)
(2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ติดตามและประเมินประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง และเฝาระวังถึง
สัญญาณเตือนภัยความเสี่ยงลวงหนา รวมถึงรายการที่ผิดปกติทั้งหลายเปนประจําทุกไตรมาส ดังนี้
ความเสี�ยงแยกตามประเภท
กลยุทธ์

การเงิน

ปฏิบัติการ

กม. /ระเบียบ

คอร์รัปชั�น

ปัยจัยภายนอก

3

4

106

1

10

12

บริษัทฯ สามารถควบคุมความเสี�ยงอยู่ในระดับที�ยอมรับได้ทั�งหมด

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังพิจารณาถึงความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยง เพื่อสรางความมั่นใจวาบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลอีกทางหนึ่งดวย

(3) เพื่ อ ให มั่ น ใจว า บริ ษั ท ฯ ประกอบธุ ร กิ จ ให เป น ไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่ เกี่ ย วข อ งทั้ ง ในและ
ตางประเทศ จึงกําหนดใหความเสี่ยงดานการละเมิดกฎหมาย หรือขอบังคับที่เกี่ยวของ เปนความเสี่ยงประเภทหนึ่งที่แตละฝาย
ที่รับผิดชอบตองทบทวนเปนประจําทุกเดือน และกําหนดใหมีดัชนีชี้วัดความสําเร็จ KPI-COR 07 Law Compliance เปนสวน
หนึ่งของการประเมินผลงานฝายที่เกี่ยวของ
(4) ในการบริหารความเสี่ยงดังกลาวขางตน บริษัทฯ จะนําผลประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัทยอย บริษัทรวม มาพิจารณาดวย
การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัท ใหความสําคัญตอการกํากับดูแลและการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกสําคัญที่จะสรางความมั่นใจ ตอฝายจัดการในการชวยลด
ความเสี่ยงทางธุรกิจ ชวยใหการดําเนินธุรกิจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอยางเหมาะสมและบรรลุ
เปาหมายตามที่ตั้งไว ชวยปกปองคุมครองทรัพยสินไมใหรั่วไหล สูญหายหรือจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ชวยใหรายงาน
ทางการเงินมีความถูกตองนาเชื่อถือ ชวยใหบุคลากรปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ และชวยคุมครอง
เงินลงทุนของผูถือหุน ดังนั้น บริษัทฯ จึงไดกําหนดภาระหนาที่ อํานาจการดําเนินการของผูปฏิบัติงานและผูบริหารในเรื่องตางๆ
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ไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใชสินทรัพยของบริษัทฯ ใหเกิดประโยชน และมีการแบงแยกหนาที่
ผูปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม
(1) คณะกรรมการบริษัท ไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ รับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและ
ความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่ฝายบริหารจัดใหมีขึ้น รวมทั้งไดจัดทําและทบทวนระบบการควบคุม ทั้งดานการ
ดําเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการ
จัดการความเสี่ยง และยังใหความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัยลวงหนาและรายการที่ผิดปกติ
(2) บริษัทฯ ไดวาจางบุคคลภายนอกที่มีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ เปนผูรับผิดชอบในการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ โดยให บริษั ท อัลทิมา แอดไวเซอรี จํากัด เป นผูตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษั ทฯ ทําหนาที่
ตรวจสอบเพื่อใหมั่นใจวาบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และเพื่อใหผูตรวจสอบภายในดังกลาวมีความ
เปนอิสระ สามารถทําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มที่ ผูตรวจสอบภายใน จะรายงานผลโดยตรงตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการติดตามประเมินผลอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหความมั่นใจวาระบบที่วางไวสามารถดําเนินไปไดอยาง
มีประสิทธิภาพ โดยจะมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และทบทวนระบบที่สําคัญอยางนอยปละ 1 ครั้ง
และเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ

6.2 คณะกรรมการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและอิสระ
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระที่มีคุณ สมบัติครบถวนตามที่ ก.ล.ต. และ ตลท.
กําหนด จํานวน 3 ทาน โดยมีอยางนอย 1 ทานที่มีความรูและประสบการณเพียงพอในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบ
การเงิน ดังนี้
ดร.ถกล นันธิราภากร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ดร.โสตถิธร มัลลิกะมาส
กรรมการตรวจสอบ

นางสาววรนุช สุไพบูลย์พิพัฒน์
กรรมการตรวจสอบ

โดยมี ดร. ถกล นันธิราภากร เปนประธานกรรมการตรวจสอบ และเปนผูมีความรูและประสบการณเพียง
พอที่ จ ะทํ า หน า ที่ ใ นการสอบทานความน า เชื่ อ ถื อ ของงบการเงิ น โดยจบการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอก จาก Col. Of
BAd./Accounting, MIS, Economics, University of Arkansas, U.S.A. และผานการอบรมหลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุนที่ 8 ป 2547 และหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 228 ป 2559 แลว
(2) คณะกรรมการไดกําหนดหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไวในกฎบัตร (Charter) ซึ่งในป 2563 ไดรับการ
ทบทวน 1 ครั้ง (เปดเผยไวในหัวขอ “โครงสรางการจัดการ” หนา 66-67)

6.3 ติดตาม ดูแลและจัดการความขัดแยงของผลประโยชน ที่อาจเกิดขึ้นไดระหวางบริษั ทกับฝาย
จัดการ คณะกรรมการหรือผูถือหุ น รวมไปถึงการปองกันการใชประโยชนอันมิ ควรในทรัพ ยสิน ขอมู ลและ
โอกาสของบริษัท ทั้งนี้ตลอดจนการทําธุรกรรมกับผูที่มีความสัมพันธเกี่ยวโยงกับบริษัทในลักษณะที่ไมสมควร
ความขัดแยงของผลประโยชน
(1) คณะกรรมการจะกํากับดูแลใหมีระบบการรักษาความปลอดภัยของขอมูล ซึ่งรวมถึงการกําหนดนโยบายและ
วิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ (confidentiality) การรักษาความนาเชื่อถือ (integrity) และความพรอมใชของขอมูล (availability)
รวมทั้งการจัดการขอมูลที่อาจมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพย (market sensitive information) นอกจากนี้ คณะกรรมการดูแลให
กรรมการ ผูบริหารระดับสูง พนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของ อาทิ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน
ปฏิบัติตามระบบการรักษาความปลอดภัยของขอมูลดวย
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(2) บริษัทฯ ไดยึดหลักการในการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน และไดกําหนดแนวทางการจัดการ เรื่องการ
มีสวนไดสวนเสียอยางโปรงใส และสามารถตรวจสอบได โดยเฉพาะในการพิจารณาธุรกรรมระหวางบริษัทฯ กับผูมีสวนไดสวน
เสีย หรือมีสวนเกี่ยวของ โดยเมื่อเกิดกรณีดังกลาว ผูมีสวนไดสวนเสียในเรื่องนั้น จะตองรายงานใหบริษัทฯ ทราบโดยทันที และใน
การประชุมคณะกรรมการบริษั ท เพื่ อ พิ จารณาเรื่องนั้นๆ กรรมการจะตอ งรายงานการมี สวนได สวนเสี ยอย างน อยกอ นการ
พิจารณาวาระนั้น และบันทึกไวในรายงานการประชุมดวย
(3) บริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางเพื่อมิใหกรรมการหรือผูบริหารที่มีสวนไดสวนเสียหรือมีสวนเกี่ยวของ เขารวม
กระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมดังกลาว โดยในการออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการซึ่งมีสวน
ไดสวนเสียในเรื่องใด ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
(4) บริษัทฯ กําหนดให กรรมการและผูบริหาร 4 อันดับแรกทุกคน ตองรายงานความขัดแยงทางผลประโยชนตอ
บริษัทเปนประจําภายในเดือนกุมภาพันธของทุกป
(5) คณะกรรมการตรวจสอบ จะนําเสนอคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่มี
ความขัดแยงทางผลประโยชน ซึ่งไดมีการพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบ รวมทั้งบริษัทฯ ไดปฏิบัติตามหลักเกณฑของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางเครงครัด ในเรื่องการ
กําหนดราคาและเงื่อนไขตางๆ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงดานผลประโยชน ใหเสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก

การปองกันการใชขอมูลภายใน
(1) บริษัทฯ มีการกํากับดูแลการใชขอมูลภายในอยางเครงครัด เพื่อปองกันการหาประโยชนจากขอมูลภายใน
ใหแกตนเองหรือผูอื่นในทางมิชอบ (Abusive Self-dealing) เพื่อใหเกิดความยุติธรรมตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกราย โดยบริษัทฯ ได
กําหนดแนวทางในการเก็บรักษาขอมูลภายในของบริษัทฯ และแนวทางปองกันการใชขอมูลภายในแสวงหาประโยชนสวนตนเปน
คําสั่งที่เปนลายลักษณอักษร และไดแจงใหทุกคนในองคกรถือปฏิบัติ รวมทั้งกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน จะตอง
ไมทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ โดยใชความลับ และ/หรือ ขอมูลภายใน และ/หรือ เขาทํานิติกรรมอื่นใดโดยใชความลับ
และ/หรือ ขอมูลภายในของบริษัทฯ อันกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัทฯ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม นอกจากนี้ กรรมการ
ผูบริหารและพนักงาน ที่อยูในหนวยงานที่ไดรับขอมูลภายในของบริษัทฯ ตองไมใชขอมูลดังกลาวกอนเปดเผยสูสาธารณชน และ
หามบุคคลที่เกี่ยวของกับขอมูลภายในทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ โดยตนเอง คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ไมวา
จะเปนการซื้อ ขายโดยทางตรงหรือ ทางออ ม (เชน Nominee ผานกองทุนสวนบุคคล) ภายใน 30 วันกอ นมีการเผยแพรงบ
การเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปตอสาธารณชน และจนกวาจะพนระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแตไดมีการเปดเผยขอมูล
สูสาธารณะแลว โดยเลขานุการบริษัทเปนผูจัดทําตารางการหามซื้อขายหุน และสงใหกรรมการและผูบริหาร เปนประจําทุกป
(2) บริษัทฯ ไดกําหนดโทษทางวินัยสําหรับผูแสวงหาผลประโยชนจากการนําขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช
หรือนําไปเปดเผย จนอาจทําใหบริษัทฯ ไดรับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแกกรณี ไดแก การตักเตือนดวยวาจา
การตักเตือนเปนหนังสือ การภาคทัณฑ ตลอดจนการเลิกจาง พนสภาพการเปนพนักงานดวยเหตุไลออก ปลดออก หรือใหออก
แลวแตกรณี เปนตน
(3) นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดใหขอมูลแกกรรมการ และผูบริหาร 4 รายแรก เกี่ยวกับหนาที่ที่ตองรายงานการถือ
ครองหลักทรัพยของบริษัทฯ และบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญั ติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 และตาม
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กรรมการและผูบริหาร 4 รายแรก ของบริษัทฯ มีหนาที่รายงานการถือครอง
หลักทรัพ ยที่อ อกโดยบริษัทฯ ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทฯ
รวมทั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย ภายใน 3 วันทําการ นับจากวันที่ซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอน ซึ่งเปนของ
ตนเอง คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตองแจงตอ
เลขานุการบริษัท ลวงหนาอยางนอย 1 วันกอนทําการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน โดยเลขานุการบริษัทรายงานใหคณะกรรมการ
บริษัทฯ รับทราบทุกไตรมาส
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6.4 จัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน ที่ชัดเจนและสื่อสารในทุก
ระดับขององคกรรวมถึงบุคคลภายนอก เพื่อใหเกิดการนําไปปฏิบัติไดจริง
(1) คณะกรรมการบริษัท อนุมัติใช “คูมือมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น” วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ซึ่ง
เปนเอกสารในระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 และฝายบริหารระบบคุณภาพจะตรวจสอบตามขั้นตอนการตรวจติดตามคุณภาพ
ภายใน อยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาการปฏิบัติงานของบริษัทเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น รวมถึงมีการสื่อสารแกคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ รวมถึงบริษัทยอย
บริษัทรวม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอํานาจควบคุม รวมถึงตัวแทนทางธุรกิจ (ถามี) บุคคลภายนอกอื่นที่เกี่ยวของ อาทิ คูคาทั้งในและ
ตางประเทศ ลูกคา ผานการสื่อสารทางชองทางตางๆ เชน Intranet, Digital Signet TV, Email, การอบรมพนักงาน เพื่อสงเสริมให
เปนวัฒนธรรมและคานิยมหนึ่งในบริษัท ในป 2563
คํานิยาม

1

การยักยอกทรัพย์
(Asset Misappropriation)

คือการลักทรัพย์ ฉ้อโกง เบียดบังหรือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของบริษัท การปิดบังอําพรางหลักฐาน
ตลอดจนการใช้ข้อมูล หรืออํานาจที�ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที�การงานของบริษัท ไปกระทําการใดๆ
โดยมิชอบทุกรูปแบบ เพื�อให้ได้มาซึ�งประโยชน์ส่วนตน และหรือผู้เกี�ยวข้อง

2

การตกแต่งบัญชี
(Falsifying Financial
Statements)

คือ การละเว้นในการให้ข้อมูล หรือเจตนาให้ข้อมูลเท็จในการรายงานสถานะการเงินของบริษัท

การคอร์รัปชั�น
(Corruption)

คือ การกระทําใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการนําเสนอ การให้คํามั�นสัญญา การขอ การเรียกร้อง การให้หรือการ
รับเงินสด หรือสิ�งของแทนเงินสด หรือทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื�นใด รวมถึงการให้สินบนทุกรูปแบบ
กับเจ้าหน้าที�ของรัฐ หรือบุคคลอื�นใด ทั�งในภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพื�อให้บุคคล
ดังกล่าวปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที� เพื�อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ�งผลประโยชน์อื�นใดที�ไม่เป็นธรรม
ทางธุรกิจ ต่อบริษัท ตนเอง หรือผู้ที�เกี�ยวข้อง ยกเว้นกรณีที�กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ�น หรือจารีตทางการค้าให้กระทําได้

3

นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน รวมถึงบริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอํานาจควบคุม รวมถึง
ตัวแทนทางธุรกิจ (ถามี) หามหรือ เขาไปมีสวนรวม หรือ ยอมรับการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ เพื่ อประโยชนทางตรงและ
ทางออม ตอตนเองและผูเกี่ยวของ ไมวาตนจะอยูในฐานะผูรับ ผูให หรือผูเสนอจายสินบน ทั้งที่เปนตัวเงินหรือไมเปนตัวเงิน แก
หนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชน คูคา ทีบ่ ริษัทฯ ไดดําเนินธุรกิจหรือติดตอดวย
(1) บริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางปฎิบัติ มาตรการ และบทบาทหนาที่ ผูรับผิดชอบ ตลอดจนจัดใหมีการสอบทาน
และทบทวนการปฏิบัติตาม “คูมือมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น” นี้อยางสม่ําเสมอ เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
ของธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ และกฏหมายที่เกี่ยวของ นโยบายเกี่ยวกับการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นที่สําคัญ มีดังนี้
1. การชวยเหลือทางการเมือง
2. การบริจาคเพื่อการกุศล และการใหเงินสนับสนุน
3. การให หรือรับของขวัญ หรือทรัพยสิน หรือผลประโยชนอื่นใด
4. การเลี้ยงรับรอง
5. คาสินบนและคาอํานวยความสะดวก
6. สิ่งของหรือคาตอบแทนจากการสงเสริมการขาย, สวนลดทางการคา, คานายหนาบุคคลภายนอก
7. การจัดซื้อจัดจาง
8. การคาและการลงทุน
9. การจัดทํารายงานทางการเงิน
10. การรับเงินจากลูกคาหรือบุคคลอื่นใด
11. การจายเงินใหแกเจาหนี้หรือบุคคลอื่นใด
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12. การกู การใหกูยืม และการกอภาระผูกพัน
13. ความขัดแยงทางผลประโยชน
14. รายการที่เกี่ยวของกัน
15. การบันทึกและเก็บรักษาขอมูลในระบบคอมพิวเตอร
16. การบริหารทรัพยากรบุคคล
17. การสื่อสารนโยบายภายในองคกร และบุคคลภายนอก
(2) เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทสอบทานและทบทวน นโยบายและมาตรการตอตาน
การทุจริตคอรรัปชั่น เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพการดําเนินธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ และบทบัญญัติของ
กฎหมาย และประกาศใชนโยบายที่ผานการทบทวนในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เพื่ อ แจกจายใชในบริษั ทฯ และสื่อ สารต อ
บุคคลภายนอก

การดําเนินงาน ป 2563
(1) สื่อสารนโยบายและมาตรการตอ ตานการทุจริตคอรรัปชั่น แกพนักงานทุกคน คิดเปน 100% ผานระบบ
จดหมายอิเล็คทรอนิคส Intranet และจอ Digital Signet
(2) จัดอบรม “HARN Anti-Corruption” แกพ นั กงานใหม รวม 21 คน และผ านการทดสอบความรูเกี่ยวกั บ
นโยบายและมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น คิดเปน 100%
(3) จัดใหมีการทบทวนความรู ความเขาใจ และสรางความตระหนักใน มาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น แก
กรรมการบริษัท 9 คน พนักงานและผูบริหาร 242 คน ผานระบบ E-Learning โดยทบทวนความรู ความเขาใจ และทําแบบประเมิน
จนกวาจะผานเกณฑที่กําหนด คิดเปน 100%
(4) จัดใหมีกระบวนการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอรรัปชั่น ครอบคลุมทุกฝายที่เกี่ยวของ และรายงาน
ผลการควบคุมความเสี่ยงตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกํากับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อปองกันและติดตามความเสี่ยงจากการ
ทุจริตคอรรัปชั่น
บริษัทฯ ไดจัดใหมีชองทางในการรองเรียนและการแจงเบาะแส ซึ่งครอบคลุมกระบวนการรับเรื่องรองเรียน การ
ตรวจสอบขอเท็จจริง และการสรุปผล รวมทั้งการใหความคุมครองผูแจงและบุคคลที่เกี่ยวของ หรือผูมีสวนไดสวนเสียที่ไดรับ
ผลกระทบหรือมีความเสี่ยงที่จะไดรับผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯหรือการปฏิบัติหนาที่ของ กรรมการ ผูบริหาร
และพนักงานของบริษัทฯ เกี่ยวกับการทําผิดจรรยาบรรณธุรกิจ การทําผิดกฎหมาย รวมทั้งการกระทําใดๆ ที่อาจสอถึงการ
ทุจริตคอรรัปชั่น
(1) ขอบเขตการรองเรียนและการแจงเบาะแส
การกระทํ า ใดๆ ที่ ฝ า ฝ น หรื อ ไม ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย นโยบาย/หลั ก การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การ หรื อ
จรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึง นโยบาย กฎ ระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ


การกระทําใดๆ ที่สอไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ เพื่อแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวย
กฎหมาย เพื่อตนเองและหรือผูอื่น เชน การทุจริตคอรรัปชั่น การยักยอกทรัพย การฉอโกง เปนตน


การกระทําใดๆ ที่ทําใหพ นักงานไดรับความไมเปนธรรมจากการปฏิ บัติงาน หรือพบเห็นระบบการ
ควบคุมภายในที่บกพรอ งของบริษัทฯ จนทําใหสงสัยไดวาอาจเปนชอ งทางในการทุจริตคอรรัปชั่น หรือ ทําใหบริษัทฯ เสีย
ผลประโยชน
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(2) บุคคลที่สามารถแจงเรื่องรองเรียนและเบาะแส
พนั กงาน ผูที่ มีส วนเกี่ ยวขอ ง ผูมี สวนได สวนเสีย บุค คลทั่ วไป ที่พ บเห็ น ทราบเบาะแส หรือ มีสวนไดรับ
ผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการปฏิบัติหนาที่ของ กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน จากการกระทําใดๆ ทีเ่ ขา
ขายขอบเขตการรองเรียนและการแจงเบาะแส ตามขอ (1) ขางตน
(3) การขอคําแนะนํา
พนักงานหรือบุคคลทั่วไปมีขอสงสัยหรือตองการคําแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่น สามารถปรึกษากับ “ประธานเจาหนาที่การเงิน” ดังนี้

 โทรศัพท 02-318-9744 ตอ 4004
 สงจดหมายทางไปรษณีย บมจ. หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส “สายงานการเงิน”

เลขที่ 559 ซ.ศูนยวิจัย 4 ถ.พระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310

สงจดหมายอิเล็คทรอนิคส ที่ wisit.w@harn.co.th
(4) ชองทางและวิธีการแจงเบาะแส
ผูแจงเรื่องรองเรียนสามารถแจงเรื่องราวหรือเบาะแส โดยระบุในเอกสารใหชัดเจนวาเปน ”เอกสารลับ” ถึง
ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเปนกรรมการอิสระ ผานทางชองทางตอไปนี้


เรียน ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 559 ซ.ศูนยวิจัย 4 ถ.พระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
chairac@harn.co.th
www.harn.co.th

(5) มาตรการปกปองผูแจงเบาะแส
เพื่อเปนการคุมครองสิทธิของผูรองเรียนและผูใหขอมูลที่กระทําโดยเจตนาสุจริต บริษัทฯ จะดําเนินการดังนี้
(5.1) ผูเแจงเรื่องรองเรียน ผูแจงเบาะแส ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวของ จะไดรับการคุมครองที่เหมาะสมและเปน
ธรรมจาก บริษัทฯ เชน จะไมลดตําแหนง ลงโทษ หรือใหผลลบตอพนักงาน ไมมีการเปลี่ยนตําแหนงงาน ลักษณะงาน สถานที่
ทํางาน พักงาน ขมขู รบกวนการปฎิบัติงาน เลิกจาง หรือ การกระทําอื่นใดที่ไมเปนธรรม
(5.2) บริษัทฯ จะเก็บเรื่องขอมูลเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนเปนความลับ ไมเปดเผยตอผูไมเกี่ยวของ เวนแตที่
จําเปนตองเปดเผยตามขอกําหนดของกฎหมาย
(5.3) บุคคลที่เกี่ยวของที่ไดรับทราบเรื่องหรือขอมูลที่เกี่ยวของกับเรื่องรองเรียน จะตองรักษาขอมูลใหเปน
ความลับ และไมเปดเผยตอบุคคลอื่น เวนแตเมื่อจําเปนตองเปดเผยตามขอกําหนดของกฎหมาย หากมีการจงใจ ฝาฝนนํา
ขอมูลออกไปเปดเผย บริษัทฯ จะดําเนินการลงโทษตามระเบียบขอบังคับ และ/หรือดําเนินการตามกฎหมาย แลวแตกรณี
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แผนภาพแสดงขั้นตอนการรับเรื่องรองเรียน หรือแจงเบาะแส การสืบสวน ลงโทษ และการรายงานผล
รองเรียน หรือ แจงเบาะแส





สงจดหมายทางไปรษณีย
อีเมล
เว็บไซคบริษัท
ผูรับเรื่อง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ลงทะเบียน

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ และผูที่ไดรับมอบหมาย
 พิจารณามอบหมายผูที่เหมาะสมในการสอบสวนและสอบหาขอเท็จจริง ตามชั้นความลับหรือตามอํานาจหนาที่
 ผูที่ไดรับมอบหมาย ดําเนินการหาขอเท็จจริงดวยการรวบรวมขอมูลและเอกสารหลักฐาน รวมทั้งสอบสวนผูอื่นที่เกี่ยวของ หรืออาจ
ขอใหหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของรวมใหขอเท็จจริงเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ถูกตอง เพื่อประโยชนในการสรุปผล โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน
30 วัน ยกเวนมีความซับซอนตองหาหลักฐานและพยานเพิ่มเติมใหดําเนินการภายใน 60 วัน
 สรุปผลการตรวจสอบขอเท็จจริง พรอมบทลงโทษ
 ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ หรือประธานเจาหนาที่บริหาร เปนผูพิจารณาลงโทษ
การลงโทษ
ทางวินัย
ตักเตือนดวยวาจา
ตักเตือนเปนลายลักษณอักษร

เลิกจาง
ไลออก

ทางกฏหมาย
ตักเตือน
ปรับ
จําคุก

การรายงานผล
ปดเรื่องรองเรียนและแจงผลตอบกลับตอผูรองเรียนหรือแจงเบาะแส
สรุปแนวทางการแกไขหรือปองกัน (ถามี)
จัดทํารายงานสรุปผลเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเปนรายไตรมาส

แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิตามนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน่
บริษัทฯ กําหนดใหเปนหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน ที่จะตองรับทราบ
และปฏิบัติตามนโยบายและหลักการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ ของบริษัทฯ
โดยบริษั ทฯ จะสงเสริมพัฒนาใหความรูความเขาใจในเรื่องนี้แกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังกําหนดใหผูบริหารทุกระดับจะตองดูแลรับผิดชอบ และถือเปนเรื่องสําคัญในการสงเสริมใหพนักงานภายใตการ
บังคับบัญชา ใหมีความรูความเขาใจ และปฏิบัติตามนโยบายและหลักการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรณธุรกิจ ของบริษัทฯ
อยางเครงครัด
ธุรกิจ โดย

บริษัทฯ จะไมดําเนินการใดๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือขัดกับนโยบายและหลักการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณ
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ทางวินัย

1. หากกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานกระทําผิดหลักการหรือแนวปฏิบัติตางๆ ตามที่กําหนดไวจะไดรับโทษ

2. หากมี ก ารกระทํ า ที่ เชื่ อ ได ว าทํ า ผิ ด กฎหมาย กฎเกณฑ ระเบี ย บและข อ บั งคั บ ของภาครัฐ บริษั ท ฯ จะ
พิจารณาสงเรื่องใหเจาหนาที่รัฐดําเนินการตอไป
3. หากพนักงานของบริษัทฯ ประสบปญหาในการตัดสินใจหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักการกํากับดูแลกิจการ /
จรรยาบรรณธุรกิจ ที่มิไดกําหนดไวในในเอกสารฉบับนี้ ใหตั้งคําถามเกี่ยวกับการกระทํานั้นกับตนเองดังตอไปนี้
• การกระทํานั้นขัดตอกฎหมายหรือไม
• การกระทํานั้นสงผลเสียตอผูมสี วนไดสวนเสียของบริษัทฯ อยางรายแรงหรือไม
• การกระทํานั้นสงผลเสียตอภาพลักษณของบริษัทฯ หรือไม
• การกระทํานั้นเปนที่ยอมรับ และสามารถเปดเผยตอสังคมไดหรือไม
หากพบวามีความเสี่ยงตอขอหนึ่งขอใดขางตน อาจปรึกษากรณีดังกลาวตอผูบังคับบัญชาอีกทางหนึ่งเพื่อให
เกิดความรอบคอบตอการดําเนินการในขั้นตอนตอไป
ทั้ ง นี้ หากพนั ก งานหรื อ บุ ค คลทั่ ว ไปพบการกระทํ า ผิ ด กฎหมาย และ/หรื อ หลั ก การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การ
จรรยาบรรณธุรกิจ ใหแจงขอรองเรียนหรือขอกลาวหาไปยังชองทางตางๆ ตามที่ระบุไวในมาตรการการรองเรียนและการแจง
เบาะแสของบริษัทฯ ดังตอไปนี้


เรียน ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 559 ซ.ศูนยวิจัย 4 ถ.พระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
chairac@harn.co.th
www.harn.co.th

โดยบริษัทฯ จะดําเนินการตรวจสอบโดยไมเปดเผยชื่อผูแจงเบาะแสเพื่อคุมครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผูแจง
ขอรองเรียนหรือขอกลาวหาดังกลาว

จรรยาบรรณธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นการดําเนินธุรกิจที่ถูกตองและเปนธรรม โดยมีนโยบายที่จะกําหนดจรรยาบรรณ
ธุรกิจ (Code of Conduct) เปนลายลักษณอักษร เพื่อใหนํามาใชและเผยแพรใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน
เขาใจถึงมาตรฐานดานจริยธรรมที่บริษัทฯ ใชในการดําเนินธุรกิจ และเปนแนวทางการปฏิบัติ เพื่อแสดงเจตนารมณในการที่จะ
ดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย คํานึงถึงสังคม และสิ่งแวดลอม โดยผานการอบรม
และการสื่อสารภายในองคกรในรูปแบบตางๆ โดยที่จรรยาบรรณดังกลาวจะสะทอนใหเห็นถึงคานิยม และแนวทางปฏิบัติงาน
ที่พนักงานทุกคนพึงปฏิบัติตน และปฏิบัติงานตามกรอบจรรยาบรรณที่กําหนดไวในดานตางๆ โดยบริษัทฯ ไดมีการประกาศและ
แจงใหทุกคนรับทราบ พรอมทั้งเปดเผยไวบนเวบไซต ซึ่งตองทําความเขาใจและปฏิบัติตามอยางเครงครัด ทั้งการปฏิบัติตาม
ลายลักษณอักษร และการปฏิบัติตามเจตนารมณแหงความซื่อสัตย
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ไดติดตามใหมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกลาวอยางจริงจัง โดยไดทบทวน
จรรยาบรรณธุรกิจ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 27 มีนาคม 2563 เพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายที่
เกี่ยวของ และประกาศใชในวันที่ 1 เมษายน 2563 เพื่อแจกจาย ใชในบริษัทฯ
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7

รักษาความนาเชื่อถือทางการเงินและการเปดเผยขอมูล

7.1 ดูแล ใหระบบการจัดทํารายงานทางการเงินและการเปดเผยขอมูลสําคัญตางๆ ถูกตอง เพียงพอ
ทันเวลา เปนไปตามกฎเกณฑ มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ
การจัดทํารายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
ประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสม
และถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลอยางครบถวนเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบ
จะเปนผูสอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบ

การเปดเผยขอมูล
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ ทั้งขอมูลทางการเงินและ
ขอมูลที่มิใชขอมูลทางการเงินอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา โปรงใสผานชองทางที่เขาถึงขอมูลไดงาย มีความเทาเทียมกันและ
นาเชื่อถือ โดยบริษัทฯ ไดเผยแพรขอมูลสารสนเทศของบริษั ทฯ ตอผูถือหุน นักลงทุน และสาธารณชนผานชองทางและสื่อการ
เผยแพรขอมูลตางๆ ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และบนเว็บไซตของบริษัทฯ รวมถึงมีการจัดทําแบบแสดงรายการขอมูล
ประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2)
(1) บริษัทฯ เผยแพรขอมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ตอผูถือหุนนักลงทุน และสาธารณชนผานชองทางและสื่อการ
เผยแพรขอมูลตางๆ ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และบนเว็บไซตของบริษัทฯ รวมถึงมีการจัดทําแบบแสดงรายการ
ขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2)
(2) บริษัทฯ ดูแลใหการเปดเผยขอมูลที่มีผลตอการตัดสินใจของผูลงทุนและผูมีสวนไดสวนเสียกับบริษัทฯ ใหมี
ความถูกตอง ครบถวน ทันเวลา นาเชื่อถือ โปรงใส ไมทําใหสําคัญผิด และเพียงพอตอการตัดสินใจของ ผูลงทุน ทั้งการรายงาน
ขอมูลทางการเงินและขอมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลอดจนขอมูลอื่นๆ ที่สําคัญที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ ซึ่งลวนมีผลตอ
กระบวนการตัดสินใจของผูลงทุน และผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัทฯ
(3) การเปดเผยขอมูลรายงานขอมูลทางการเงิน จะพิจารณาความครบถวนของปจจัยอยางนอย ดังนี้
 ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
 ความเห็นของผูสอบบัญชีในรายงานทางการเงิน ขอสังเกตของผูสอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
และขอสังเกตของผูสอบบัญชีผานการสื่อสารในชองทางอื่น ๆ (ถามี)
 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
 ความสอดคลองกับวัตถุประสงค เปาหมายหลัก กลยุทธและนโยบายของบริษัท
(4) บริษัทฯ จัดใหมีการรายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายดานการบริหาร
ความเสี่ยง และนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดลอมและสังคมโดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว รวมทั้งกรณีที่
ไมสามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวได พรอมดวยเหตุผล (ถามี) ในรายงานประจําป และบนเว็บไซตของบริษัทฯ
(5) บริษัทฯ จัดทําคําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ
MD&A) เพื่ อประกอบการเปดเผยงบการเงินรายไตรมาส เมื่ อมีการเปลี่ ยนแปลงรายไดหรือกําไรสุทธิเกิน 20% จากไตรมาส
เดียวกันของปกอน เพื่อใหนักลงทุนไดรับทราบขอมูล และเขาใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงิน และผลการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ ไดดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากขอมูลตัวเลขในงบการเงิน
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(6) บริษัทฯ เปดเผยคาสอบบัญชีและคาบริการอื่นที่ผูสอบบัญชีใหบริการ ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2563
ประเภทคาตอบแทน
ป 2563
ป 2562
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
คาสอบบัญชี (Audit Fee)
- คาสอบบัญชีประจําป และรายไตรมาส
1,406,000
1,326,000
- คาใชจายอื่นๆ (คาใชจายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหวางปฏิบัติงาน
เรียกเก็บตามที่เกิดขึ้นจริง เรียกเก็บตามที่เกิดขึ้นจริง
เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาลวงเวลา คาเดินทาง คาโทรศัพท เปนตน)
ของคาใชจาย
ของคาใชจาย
(7) บริษัทฯ เปดเผยบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย จํานวนครั้งของการ
ประชุมและจํานวนครั้งที่กรรมการแตละทานเขารวมประชุมในปที่ผานมา และความเห็นจากการทําหนาที่ รวมถึงการฝกอบรม
และพัฒนาความรูดานวิชาชีพอยางตอเนื่องของคณะกรรมการบริษัทในรายงานประจําปของบริษัทฯ
(8) บริษัทฯ เปดเผยนโยบายการจายคาตอบแทนแกกรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ ที่สะทอนถึง
ภาระหนาที่ และความรับผิดชอบของแตละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของคาตอบแทน ซึ่งรวมถึงจํานวนเงินคาตอบแทนที่
กรรมการแตละทานไดรับจากการเปนกรรมการของบริษัทยอยดวย (ถามี) ในรายงานประจําปของบริษัทฯ
(9) ในกรณีที่มีการเปดเผยขอมูลรายการใดเกี่ยวของกับกรรมการรายใดรายหนึ่งเปนการเฉพาะ กรรมการรายนั้น
ควรดูแลใหการเปดเผยในสวนของตนมีความครบถวน ถูกตองดวย

7.2 ติดตามดูแลความความเพียงพอของสภาพคลองทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี้
(1) คณะกรรมการจะกํ า กั บ ให ฝ ายจั ด การเป น ผู ติ ด ตามความเพี ย งพอของสภาพคล อ งทางการเงิน และ
ความสามารถในการชําระหนี้ ตลอดจนการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับฐานะการเงินและแนวโนมปญหาทางการเงินของบริษัท
ฯ โดยมีการรายงานตอคณะกรรมการอยางสม่ําเสมอ คณะกรรมการและฝายจัดการจะรวมกันหาทางแกไขโดยเร็ว หากเริ่มมี
สัญญาณบงชี้ถึงปญหาสภาพคลองทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี้
(2) ในการอนุ มัติ การทํ ารายการใดๆ หรือ การเสนอความเห็น ใหที่ ประชุม ผูถือ หุ นอนุมั ติ คณะกรรมการจะ
พิจารณาจนมีความมั่นใจไดวา การทํารายการดังกลาวจะไมกระทบตอความตอเนื่องในการดําเนินกิจการ สภาพคลองทาง
การเงิน หรือความสามารถในการชําระหนี้
7.3 จะดําเนินการจนมั่นใจไดวา กิจการมีแผนในการแกไขปญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแกไข
ปญหาทางการเงินได ทั้งนี้ ภายใตการคํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสีย
(1) หากกิจการมีแนวโนมที่จะไมสามารถชําระหนี้หรือมีปญหาทางการเงิน คณะกรรมการจะติดตามอยางใกลชิด
ดูแลใหกิจการประกอบธุรกิจดวยความระมัดระวังและปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูล
(2) คณะกรรมการบริษัทฯ จะกําหนดสัญญาณบงชี้ปญหาทางการเงิน อาทิ ภาวะขาดทุนตอเนื่อง กระแสเงิน
สดต่ํา ฯลฯ ใหฝายจัดการ ติดตามขอมูล และรายงานขอมูลอยางสม่ําเสมอ
(3) คณะกรรมการจะดูแลใหมีการกําหนดแผนการแกไขปญหาหากบริษัทฯมีปญหาทางการเงิน โดยคํานึงถึง
ความเปนธรรมตอผูมีสวนไดเสีย ซึ่งรวมถึงเจาหนี้ ทั้งจะติดตามการแกไขปญหาอยางสมเหตุสมผล โดยใหฝายจัดการรายงาน
สถานะอยางสม่ําเสมอ
7.4 จัดทํารายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม
บริษัทฯ ยังไมไดจัดทํารายงานความยั่งยืนแยกเลม แตไดเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย การ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น การปฏิบัติตอพนักงานและผูมีสวนไดเสีย อยางเปนธรรมและ
เคารพสิทธิมนุษยชน รวมถึงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ในรายงานประจําป โดยพิจารณาตามความสําคัญที่มี
ผลตอธุรกิจหลักของ HARN โดยคํานึงถึงกรอบการรายงานที่ไดรับการยอมรับ และจะเปดเผยกรอบการดําเนินงานและผลการ
ปฏิบัติตามแผนงานที่ไดมอบหมาย กระจายลงในฝายตางๆ ที่เกี่ยวของ คณะกรรมการบริหารเปนผูติดตามงานเปนประจําทุก
เดือน และรายงานผลตอคณะกรรมการเปนรายไตรมาส เพื่อใหมั่นใจวาแผนงานตางๆ สรางคุณคาแกบริษัทไดอยางยั่งยืน
สวนที่ 2 (9) การกํากับดูแลกิจการ

หนา 107

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2563)

7.5 กํากับดูแลใหฝายจัดการ จัดใหมีผูรับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ ที่ทําหนาที่ในการสื่อสารกับผูถือ
หุนและผูมีสวนไดเสียอื่น เชน นักลงทุน นักวิเคราะห ใหเปนไปอยางเหมาะสม เทาเทียมกัน และทันเวลา
ผูบริหารของบริษัทฯ ใหความสําคัญตอการมีสวนรวมในการพบปะ ใหขอมูล และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู
ถือหุน นักลงทุน นักวิเคราะห และนักขาว อยางสม่ําเสมอ เพื่อใหกลุมคนดังกลาวสามารถเขาถึงขอมูลบริษัทฯ ที่มีความถูกตอง
ครบถวน โปรงใส และทันตอเหตุการณ ไดอยางเทาเทียมกัน โดยเฉพาะขอมูลสําคัญที่จะมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของ
บริษัทฯ สามารถนําขอมูลเหลานั้นไปตัดสินใจในการลงทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ
บริษัทฯ ยังไมไดจัดตั้งหนวยงานที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ ปจจุบันคุณวิรัฐ สุขชัย ประธานเจาหนาที่บริหาร เปน
ผูที่มีความเขาใจธุรกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย รวมถึงทิศทางการดําเนินธุรกิจเปนอยางดี ทําหนาที่เปนนักลงทุนสัมพันธ
เพื่อติดตอสือ่ สารกับผูลงทุน ผูถือหุน รวมทั้งนักวิเคราะห และภาครัฐที่เกี่ยวของ ทางอีเมล wirat.s@harn.co.th หรือโทรศัพท
02-318-9744
ในป 2563 กรรมการบริหาร ประธานเจาหนาที่บริหาร ประธานเจาหนาที่การเงินของบริษั ทฯ และประธาน
เจาหนาที่บริหารของบริษัทยอย ไดจัดสรรเวลาในการเขารวมกิจกรรมดานนักลงทุนสัมพันธ เพื่อแถลงนโยบายและทิศทางของ
บริษัท รวมถึงการพบปะนักลงทุน ผานชองทางและกิจกรรมตางๆ ดังนี้
ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล

วัตถุประสงค์

กิจกรรมในปี 2563

ทางจดหมายอิเล็คทรอนิคส์
wirat.s@harn.co.th โทรศัพท์ : 02-318-9744

เปิดโอกาสให้นักลงทุนทั�วไป สอบถามผลการดําเนินงาน โอกาสและ
อุปสรรค ในการดําเนินธุรกิจ รวมถึงเหตุการณ์ที�สําคัญที�อาจมี
ผลกระทบต่อการดําเนินงาน

เปิดให้มีการเข้าพบและสัมภาษณ์ ในรูปแบบการ
ประชุม Conference

เปิดโอกาสให้นักลงทุนทั�งในและต่างประเทศสอบถามถึงกลยุทธ์ ทิศทาง
ธุรกิจ รวมถึงโอกาสและอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ จาก
ผู้บริหารระดับสูง

2 ครั�ง

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน " (Opportunity Day)
จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

แถลงผลการดําเนินงานประจําไตรมาส ทิศทางดําเนินธุรกิจ และตอบข้อ
ซักถามจากนักลงทุน นักวิเคราะห์ ฯลฯ

4 ครั�ง

รายงานประจําปี และแบบ 56-1

แสดงผลประกอบการในรอบปีของบริษัท



การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็ปไซค์บริษัท
www.harn.co.th \ นักลงทุนสัมพันธ์

เป็นช่องทางในการส่งข้อมูลผลดําเนินงานประจําไตรมาสและประจําปี
หลังจากที�มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็ปไซค์ตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว และ
ข้อมูลอื�นๆ เช่น ข่าวนักลงทุนสัมพันธ์ ข้อมูลพื�นฐานการลงทุน เป็นต้น





7.6 สงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเผยแพรขอมูล
นอกจากการเผยแพรขอมูลตามเกณฑที่กําหนด และผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย แบบ
แสดงรายการขอ มู ล ประจํ าป (แบบ 56-1) และรายงานประจํ าป แ ลว บริษั ท ฯ จัด ให มี การเป ด เผยขอ มู ลที่ เป น ป จ จุ บั น ทั้ ง
ภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษผานชองทางอื่นอยางสม่ําเสมอดวย เชน เว็บไซตของบริษัทฯ www.harn.co.th, Facebook :
harn Engineering solutions Pcl.

8

สนับสนุนการมีสวนรวมและการสื่อสารกับผูถือหุน
8.1 ดูแลใหมนั่ ใจวา ผูถือหุนมีสว นรวมในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญของบริษัท

(1) คณะกรรมการ ตระหนักและใหความสําคัญในสิทธิพื้นฐานตางๆ ของผูถือหุน ทั้งในฐานะของนักลงทุนใน
หลักทรัพยและในฐานะเจาของบริษัทฯ เชน สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพยที่ตนถืออยู สิทธิในการที่จะไดรบั สวนแบงผล
กําไรจากบริษัทฯ สิทธิในการไดรับขอมูลของบริษัทฯ อยางเพียงพอ สิทธิตางๆ ในการประชุมผูถือหุน สิทธิในการแสดงความ
คิดเห็น สิทธิในการรวมตัดสินใจในเรื่องสําคัญของบริษัทฯ เชน การจัดสรรเงินปนผล การแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การ
แตงตั้งผูสอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สําคัญและมีผลตอทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ การแกไขหนังสือบริคณหสนธิ
ขอบังคับของบริษัทฯ เปนตน ประเด็นสําคัญดังกลาวขางตนทั้งที่กําหนดในกฎหมาย หรือระเบียบใดๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงมี
ผลกระทบสําคัญตอการดําเนินงานของบริษัท จะถูกเสนอใหมีการจัดประชุมผูถือหุน ผานการประชุมสามัญผูถือหุนเปนประจํา
ทุกป โดยจะจัดขึน้ ภายใน 4 เดือน นับตั้งแตวันสิ้นรอบปบัญชีของบริษัทฯ หากมีความจําเปนเรงดวนที่จะตองพิจารณาวาระพิเศษ
สวนที่ 2 (9) การกํากับดูแลกิจการ
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ในเรื่ อ งที่ อ าจกระทบกระเทื อ น หรือ เกี่ ย วข อ งกั บ ผลประโยชน ข องผู ถื อ หุ น ซึ่ ง จํ า เป น ต อ งได รั บ การอนุ มั ติ จ ากผู ถื อ หุ น
คณะกรรมการ สามารถเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนไดเปนกรณีไป
การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 วันจันทรที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ หองปาริชาต
ชั้ น 3 โรงแรมโกลเด น ทิ ว ลิ ป ซอฟเฟอรี น กรุ ง เทพฯ เลขที่ 92 ซ.แสงแจ ม ถ.พระราม 9 แขวงบางกะป เขตห ว ยขวาง
กรุงเทพมหานคร โดยมีผูเขารวมประชุมรวม 155 คน แบงเปนผูถือหุนที่มาดวยตนเอง 31 คน และผานการมอบฉันทะ 124 คน
โดยมีจํานวนหุนที่ถือรวมกันไดทั้งหมด 414,525,148 หุน คิดเปนรอยละ 70.9196 ของจํานวนหุนทั้งหมดของบริษัทฯ


เนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ในป 2563 บริษัทฯ ไดจัดประชุมสามัญผูถือหุนตาม
ขอ กําหนดของราชการที่กําหนดมาตรการการประชุมภายใตการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
อยางเครงครัด รวมถึงไดปฏิบัติตามแนวทางของโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผูถือหุน (AGM Checklist)
ที่จัดทําขึ้นโดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และ ก.ล.ต. โดยในป 2563 บริษัทฯ ไดรับคะแนนเต็ม 100
สะทอนใหเห็นถึงความมุงมั่นตั้งใจในการจัดประชุมใหเปนไปตามมาตรฐานและหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยางสูงสุด
(2) การสนับสนุนการมีสวนรวมผูถือหุน
เปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยเสนอเพิ่มวาระการประชุมลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุนใหชัดเจนเปน
การลวงหนา ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2563 โดยบริษัทฯ เปดเผยหลักเกณฑตางๆ ในการเสนอวาระการประชุม
ลวงหนา อาทิ คุณสมบัติของผูถือหุน ขอจํากัดการเสนอวาระ ขั้นตอนการเสนอ รวมถึงการพิจารณาของคณะกรรมการ บน
เว็บไซตของบริษัทฯ www.harn.co.th\นักลงทุนสัมพันธ\ขอ มูลสําหรับผูถือ หุน\การประชุมผูถือหุน พรอ มทั้งแจงใหผูถือ หุน
ทราบผานเวปไซตของ ตลท. อีกทางหนึ่ง


เป ด โอกาสให ผู ถื อ หุ น รายย อ ยเสนอชื่ อ บุ ค คลให เข า รั บ การพิ จ ารณาเพื่ อ ดํ า รงตํ า แหน ง กรรมการ
ลวงหนาตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2563 โดยเปดเผยหลักเกณฑตางๆ บนเว็บไซตของบริษัทฯ www.harn.co.th\นัก
ลงทุนสัมพันธ\ขอมูลสําหรับผูถือหุน\การประชุมผูถือหุน พรอมทั้งแจงใหผูถือหุนทราบผานเวปไซตของ ตลท. อีกทางหนึ่ง


อยางไรก็ตาม ไมมีผูถือหุนเสนอวาระการประชุม และไมมีการเสนอชื่อบุคคลเสนอแตงตั้งเปนกรรมการใน
ระยะเวลาดังกลาว ซึ่งเลขานุการบริษัทไดรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบแลว
(3) บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุน หรือสงเสริมผูถือหุนทุกกลุม รวมถึงผูถือหุนประเภทสถาบันใหเขารวมประชุมผู
ถือหุน โดยบริษัทฯ ไดจัดทําหนังสือเชิญประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม ขอมูลประกอบการพิจารณา
ระเบียบวาระอยางครบถวน เพียงพอตอการใชสิทธิของผูถือหุน พรอมความเห็นของคณะกรรมการในแตละวาระที่ระบุไวใน
หนังสือเชิญประชุมผูถือหุน หรือในเอกสารประกอบวาระการประชุม
(4) บริษั ทฯ ไดจัดสงหนังสือเชิญประชุม พรอมเอกสารประกอบการประชุมตามวาระตางๆ รายงานประจําป
2562 ในรูปแบบคิวอารโคด (QR Code) ทางไปรษณียในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เพื่อใหผูถือหุนรับทราบลวงหนากอนวันประชุม
24 วัน พรอมทั้ง เผยแพรขอมูลหนังสือเชิญประชุมประจําป บนเว็บไซตของบริษัทฯ www.harn.co.th ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563
ทั้งในรูปแบบที่เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ลวงหนากอนวันประชุม 35 วัน พรอมทั้งไดแจงขาวผานระบบขาวของตลาด
หลักทรัพยฯ วาบริษัทฯ ไดเผยแพรเอกสารการประชุมตามที่กลาวมาขางตน บนเว็บไซตของบริษัทฯ เพื่อใหผูถือหุนสามารถ
เขาถึงขอมูลไดสะดวก รวดเร็ว และไดมีเวลาในการศึกษาพิจารณาขอมูลเปนการลวงหนา เพื่อนํามาใชตัดสินใจในการลงมติ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดประกาศลงหนังสือพิมพติดตอกัน 3 วัน กอนวันประชุม 10 วัน ระหวางวันที่ 22 ถึง
24 กรกฎาคม 2563 เพื่อเปนการบอกกลาวเรียกประชุมสามัญผูถือหุนเปนการลวงหนา เพื่อใหผูถือหุนเตรียมตัวเขารวมประชุม
(5) กอนวันประชุม บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุน สามารถสงความเห็น ขอเสนอแนะ ขอซักถามไดลวงหนา
จนถึง วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 กอนวันประชุม 10 วัน โดยกําหนดหลักเกณฑการสงคําถามลวงหนาใหชัดเจน และแจงใหผูถือ
หุนทราบพรอมกับการนําสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน รวมทั้งเผยแพรหลักเกณฑการสงคําถามลวงหนาดังกลาวไวบนเว็บไซต
ของบริษัทฯ ดวย
สวนที่ 2 (9) การกํากับดูแลกิจการ
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(6) ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะให
กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขารวมประชุมแทนตนได โดยใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่บริษัทฯ ไดจัดสงไปพรอมกับหนังสือ
เชิญประชุม พรอมทั้งเสนอชื่อกรรมการอิสระ 2 คน เปนทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถือหุน

8.2 ดูแลใหการดําเนินการในวันประชุมผูถือหุนเปนไปดวยความเรียบรอย โปรงใส มีประสิทธิภาพ
และเอื้อใหผูถือหุนสามารถใชสิทธิของตน
(1) บริษัทฯ ไดอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการเขารวมประชุมและออกเสียงอยางเต็มที่



ใชสถานที่จัดประชุมที่สะดวกตอการเดินทางมาเขารวมประชุม
เปดใหผูถือหุนสามารถลงทะเบียนกอนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง และแมจะพนเวลาลงทะเบียนแลว ก็ยัง
เปดโอกาสใหผูถือหุนที่ประสงคจะเขารวมประชุม สามารถลงทะเบียนไดโดยไมเสียสิทธิ



มีการจัดเจาหนาที่ตอนรับ และใหขอมูลในการตรวจเอกสาร และลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุม



มีการจัดเตรียมน้ําดื่มไวรับรองผูถือหุนอยางพอเพียง



จัดเตรียมอากรแสตมปในกรณีที่ผูถือหุนมีการมอบฉันทะมาเขารวมประชุม



นําระบบบารโคดซึ่งแสดงเลขทะเบียนผูถือหุนในแบบฟอรมลงทะเบียนมาใชในการลงทะเบียน และการ
ลงคะแนนเสียงเพื่อความถูกตอง สะดวก รวดเร็วในการลงทะเบียน และการนับคะแนนเสียง

(2) บริษัทฯ ไมมีนโยบายที่จะเพิ่มวาระการประชุมในที่ประชุมโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนาโดยไม
จําเปน โดยเฉพาะวาระสําคัญที่ผูถือหุนตองใชเวลาในการศึกษาขอมูลกอนตัดสินใจ เพื่อใหผูถือหุน ไดมีโอกาสศึกษาขอมูล
ประกอบวาระการประชุมกอนตัดสินใจ
(3) บริษัทฯ ไดจัดทําใบลงคะแนนเสียงแยกแตละวาระสําหรับการลงคะแนนเสียง เพื่อความสะดวกในการลง
และนับคะแนนเสียง ซึ่งเมื่อลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้นจะนํามารวมกับคะแนนเสียงที่ไดลงไวในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อรวมคะแนน
และประกาศคะแนนรวมทันทีในวันประชุม
(4) บริษัทฯ ไมกระทําการใดๆ ที่มีลักษณะเปนการกําจัดสิทธิในการเขารวมประชุมของผูถือหุน ผูถือหุนทุกคน
ยอมมีสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุน ตลอดระยะเวลาการประชุม และเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม ตลอดจนแสดงความคิดเห็น
ตางๆ ไดอยางอิสระ
(5) เมื่อถึงเวลาเริ่มประชุม กรรมการเขารวมประชุมอยางพรอมเพรียง รวมทั้งผูบริหารระดับสูง ตลอดจนผูสอบ
บัญชี และที่ปรึกษากฎหมายอิสระ (ถามี) โดยกอนเริ่มประชุม เลขานุการบริษัทจะชี้แจงหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการประชุม
ทั้งหมด อาทิ การเปดประชุม และการออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งวิธีการนับคะแนนเสียงของผูถือหุนที่จะตองลงมติในแตละ
วาระตามขอบังคับของบริษัทฯ
(6) เปดโอกาสใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการแตงตั้งกรรมการเปนรายคน
(7) บริษัทฯ จะระบุการมีสวนไดสวนเสียของกรรมการไวในหนังสือเชิญประชุม และในการประชุมผูถือหุน หาก
กรรมการทานใดมีสวนไดสวนเสีย หรือมีสวนเกี่ยวของในการพิจารณาวาระใด ประธานที่ประชุม และ/หรือ เลขานุการบริษัท
จะแจงใหผูเขารวมประชุมทราบกอนการพิจารณาวาระ โดยกรรมการที่มีสวนไดสวนเสียนั้นจะไมเขารวมประชุมในวาระนั้นๆ
(8) บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนอาสาทําหนาที่เปนสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง เพื่อความโปรงใสใน
การดําเนินการ รวมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการลงคะแนนเสียง
(9) สนับสนุนใหผูเขารวมประชุมสามารถใชสิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชนของตน โดยการซักถาม แสดง
ความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะและออกเสียงรวมกันตัดสินใจในเรื่องที่สําคัญตางๆ ที่อาจมีผลกระทบตอบริษัทฯ ในที่ประชุมผูถือหุน
เชน การแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเปนกรรมการอิสระ การอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนด
สวนที่ 2 (9) การกํากับดูแลกิจการ

หนา 110

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2563)

คาตอบแทนการสอบบัญชี การจัดสรรเงินปนผล การลดทุนหรือเพิ่มทุน การกําหนดหรือการแกไขขอบังคับบริษัทฯ บริคณหสนธิ
และการอนุมัติรายการพิเศษ เปนตน
(10) จัดใหมีการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุนผานการตอบแบบประเมินจากผูถือหุน เพื่อนํา
ขอมูลมาใชในการพัฒนาการจัดประชุมใหมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น โปรงใส และเปนประโยชนตอผูถือหุน
(11) มีการจัดแสดงขอมูลที่สําคัญ ของบริษัทฯ บริเวณโดยรอบงานประชุมสามัญผูถือ หุน รวมทั้งจัดมุมนัก
ลงทุนสัมพันธ ซึ่งมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยตอนรับและตอบขอซักถามตางๆ แกผูถือหุน

8.3 ดูแลใหการเปดเผยมติที่ประชุมและการจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุน เปนไปอยางถูกตองและ
ครบถวน
(1) บริษัทฯ ไดเปดเผยมติที่ประชุมผูถือหุน พรอมผลการลงคะแนนเสียงในวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ชวงเชาวันทํา
การถัดไปของวันประชุมสามัญผูถือหุน โดยแจงผานระบบอิเล็กทรอนิกสของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) และเปดเผย
ในเว็บไซตของบริษัทฯ www.harn.co.th ดวย โดยมีการบันทึกรายละเอียดการประชุมอยางครบถวนเหมาะสมตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี โดยมีขอมูลอยางนอย ดังนี้


รายชื่อกรรมการและผูบริหารที่เขาประชุม และสัดสวนกรรมการที่เขารวมการประชุม ไมเขารวมการประชุม

วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไมเห็นชอบ งดออกเสียง)
จํานวนบัตรเสียของแตละวาระ




ประเด็นคําถามและคําตอบในที่ประชุมแตละวาระอยางละเอียด รวมทั้งชื่อ-นามสกุลของผูถามและผูตอบ

(2) บริษั ทฯ ได จั ดทํ ารายงานการประชุ มผู ถื อหุ นแจงให ผู ถื อหุ นสามารถตรวจสอบได บนเว็ บไซต ของบริษั ทฯ
www.harn.co.th และแจงผานระบบอิเล็กทรอนิกสของตลาดหลักทรัพยฯ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ภายหลังวันประชุม 11 วัน ซึ่ง
เปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ ภายใน 14 วันนับแตวันประชุมสามัญผูถือหุน

9.2

การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการของบริษัท ในป 2563

จากการประเมินการกํากับ ดูแลกิจการตามโครงการ “ผลสํารวจการกํากับดูแลกิจการของบริษั ทจดทะเบียนไทย
ประจําป 2563” ซึ่งจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พบวา HARN ไดรับผลการประเมินรวมอยูที่ 95 คะแนน
ซึ่งจัดอยูในเกณฑ “ยอดเยี่ยม” หรือ 5 ดาว ปรับปรุงดีขึ้นกวาป 2562 ซึ่งไดคะแนน 91 คะแนน และผลคะแนนของ HARN ใน
ป 2563 สูงกวาผลคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนที่สํารวจ (คะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมเทากับ 83 คะแนน)
คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผูนําองคกรที่ตองกํากับดูแลใหบริษั ทฯ มีการ
บริหารจัดการที่ดี เพื่อสรางคุณคาใหกิจการอยางยั่งยืน ผานกระบวนการทางธุรกิจ จึงไดทบทวนหลักปฏิบัติตาม CG Code 2560
ทั้ง 8 ขอ และนําไปปรับใชใหเหมาะสมบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งสรุปประเด็นที่ยังไมไดปฏิบัติดังนี้
หลักปฏิบัติตาม CG Code

สิ�งที�ดําเนินการ/มาตรการทดแทน

คณะกรรมการควรพิจารณาแต่งตั�ง
CG Committee

มอบฝ่ายกํากับดูแลกิจการเป็นผู้ดูแลและนําเสนอคณะกรรมการบริษัทรับทราบการปฏิบัติอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั�ง

คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการ
อิสระมากกว่า 50%

ปัจจุบันมีสัดส่วนกรรมการอิสระ 3 ท่าน จากจํานวนกรรมการทั�งหมด 9 ท่าน ทําให้บริษัทฯ มี
กรรมการอิสระคิดเป็น 33% เนื�องจากสินค้าที�บริษัทเป็นตัวแทนจําหน่ายมีความหลากหลายและ
จําเป็นต้องมีความรู้ในสินค้า ตลาด สภาพการแข่งขัน และความต้องการของลูกค้า เป็นอย่างดี

การจัดทํารายงานความยั�งยืน

ยังไม่สามารถปฏิบัติได้ แต่ได้เปิดเผยข้อมูล ที�เกี�ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย จรรยาบรรณ
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�น การปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย การปฏิบัติอย่าง
เป็นธรรมและการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ�งแวดล้อม เฉพาะ
ความสําคัญ ที�มีผลต่อธุรกิจหลัก และรายงานในหมวดการกํากับดูแลกิจการ และหมวดความ
รับผิดชอบต่อสังคมในรายงานประจําปี

สวนที่ 2 (9) การกํากับดูแลกิจการ
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10.

ความรับผิดชอบตอสังคม

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส (จํากัด) มหาชน หรือ “HARN” ตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินธุรกิจตามแนว
ทางการพั ฒ นาอยางยั่ งยื น โดยคํ านึ งถึงป จจัยความเสี่ ยงและผู มี สวนเกี่ ยวขอ งทุ กภาคส วนในวงจรความยั่ งยืนของบริษั ท
คณะกรรมการจึงกําหนดความรับผิดชอบตอสังคมของ HARN ไวในวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม และกําหนดเปนพันธสัญญาดาน
ความยั่งยืนที่วา Quality Living through Sustainable Engineering ซึ่งจะนําไปพัฒนาเปนกลยุทธดา นความยั่งยืนระยะยาวของ
HARN ตอไป
Quality Living through Sustainable Engineering
SMART Business

SMART People

SMART Environment

สร้างผลตอบแทนที�ดีต่อผู้ถือหุ้น และ
ขยายธุรกิจให้เติบโตต่อเนื�องอย่างยั�งยืน

สร้างบรรยากาศการทํางานที�มีความสุข
กระตือรือล้น มีความคิดริเริ�ม และมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื�อง

ควบคุมกระบวนการธุรกิจที�ลดผลกระทบ
ทางสิ�งแวดล้อม ส่งเสริมความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสิ�งแวดล้อมทุกกระบวนการ

• สินค้าและบริการที�มีคุณภาพสูง
• พัฒนาโซลูชั�นและบริการให้ครบวงจร
• เพิ�มมูลค่าสินค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
• การจัดการธุรกิจที�เป็นเลิศ โดยใช้เทคโนโลยี
ไอทีและการจัดการที�ทันสมัย

เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อม
3 ด้านคือ SMART PRO ความสามารถทักษะ
SMART Care มีความพร้อมทั�งร่างกายและ
จิตใจ SMART Learning สร้างความพร้อมใน
การเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล

ลดและรีไซเคิลของเสีย จากกระบวนการธุรกิจ
กําจัดขยะอันตรายอย่างถูกวิธี ส่งเสริมจิตสํานึก
รักสิ�งแวดล้อม

การใหความสําคัญและการมีสวนรวมกับผูมีสวนไดสวนเสียของ HARN
HARN ไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายใน ไดแก ผูถือหุน ผูบริหาร
และพนักงานของ HARN หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก เชน เจาหนี้ ลูกคา คูคา คูแขง ภาครัฐ สังคม และชุมชน เปนตน โดย
ตระหนักดีวาการสนับสนุนและขอคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสียทุกกลุมจะเปนประโยชนในการดําเนินงานและการพัฒนาธุรกิจ
ดังนั้น HARN จะปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของเพื่อใหสิทธิของผูมีสวนไดเสียดังกลาวไดรับการดูแลเปนอยางดี
ในการดําเนินธุรกิจของ HARN ไดคํานึงถึงสิทธิและความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ตามแนวทางดังตอไปนี้
พนักงาน :

HARN ใหความสําคัญกับพนักงานซึ่งเปนทรัพยากรที่สําคัญ ซึ่งจะมีสวนชวยสงเสริมและผลักดันใหองคกร
บรรลุถึงเปาหมายในการดําเนินธุรกิจ จึงมีนโยบายที่จะดูแลพนักงานใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีสภาพการ
จางงานที่ยุติธรรม มีสวัสดิการที่เหมาะสม มีโอกาสที่จะพัฒนาความกาวหนา รวมทั้งมีสภาพการทํางานที่
ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย โดยจะใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย และขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของกับพนักงาน
อยางเครงครัด จัดใหมี สภาพแวดล อมในการทํ างานที่ดี และปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิ นของพนั กงาน
ปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพ และใหความเคารพตอความเปนปจเจกชน และศักดิ์ศรีของความเป น
มนุษย ใหผลตอบแทนที่เปนธรรมตอพนักงาน การพิจารณาการแตงตั้ง และการโยกยาย รวมทั้งการใหรางวัล
และการลงโทษ กระทํ าด วยความเป นธรรม โดยคํ านึ งถึ งความรู ความสามารถ และความเหมาะสมของ
พนักงานนั้นเปนเกณฑ ใหความสําคัญตอการพั ฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยใหโอกาสอยางทั่วถึงและ
สม่ําเสมอ หลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ที่ไมเปนธรรม ซึ่งอาจสงผลกระทบตอความมั่นคงในหนาที่การงานของ
พนักงาน หรือคุกคาม และสรางความกดดันตอสภาพจิตใจของพนักงาน พนักงานมีสิทธิในการรองเรียนกรณีท่ี
ไมไดรับความเปนธรรมตามระบบและกระบวนการที่กําหนด รับฟงขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากพนักงานทุก
ระดับอยางเทาเทียมและเสมอภาค
ช่องทางการสื�อสาร



การประชุม, LINE AD, ประกาศบริษัท , อินทราเน็ต, อีเมล์

ความคาดหวัง



มีสภาพการทํางานที�ยุติธรรม มีโอกาสเติบโตและก้าวหน้า
มีความปลอดภัยและถูกสุขอนามัย
มีสวัสดิการที�เหมาะสม




ผลดําเนินงาน







สวนที่ 2 (10) ความรับผิดชอบตอสังคม

ปัญหาแรงงานหรือการร้องเรียน เท่ากับ 0%
เทียบผลกับตลาดแรงงานทุกปี : กลุ่มงานส่วนกลาง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน กลุ่มงานขายและบริการ สูงกว่าตลาดเฉลี�ย
อุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน เท่ากับ 0%
จํานวนพนักงานที�มีการวัดผลตามเกณฑ์ คิดเป็น 100%
ความพึงพอใจต่อการทํางาน เท่ากับ 76.05%
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ลูกคา

:

HARN ตระหนักถึงความพึงพอใจของลูกคาเปนสําคัญ มุงมั่นจัดหาสินคาที่มีคุณภาพเหมาะสมกับราคา สงมอบ
สินคาตรงเวลา ปฏิบัติตามสัญญา ขอตกลง หรือเงื่อนไขตางๆ พรอมใหบริการหลังการขายดวยทีมงานคุณภาพ
ไดนํามาตรฐาน ISO 9001:2015 เขามาใชในองคกร โดยไดกําหนดนโยบายคุณภาพไววา “เราจะสรางความพึง
พอใจใหลูกคาดวยสินคาและบริการที่มีคุณภาพสูง เทคโนโลยีที่นําหนา และการจัดการธุรกิจที่เปนเลิศ”
ช่องทางการสื�อสาร



การเข้าเยี�ยมพบ, LINE AD, FB, Website, การประชุมสัมมนา

ความคาดหวัง



ส่งมอบสินค้าและบริการตามข้อตกลง
พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ ในสินค้า /บริการ สามารถให้คําแนะนําที�เป็นประโยชน์ อย่างถูกต้อง
ได้รับการบริการหลังการขายตรงเวลา




ผลดําเนินงาน





คูคา
:
และ/หรือ
เจาหนี้

HARN มีนโยบายที่จะสรางความสัมพันธที่ดีทางธุรกิจกับคูคา และ/หรือเจาหนี้ ดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของ
ความเกื้อหนุนที่เปนธรรมตอทั้งสองฝาย การปฏิบัติตอคูคา และ/หรือเจาหนี้ อยางเสมอภาค โดยคํานึงถึง
ประโยชนสูงสุด หลีกเลี่ยงสถานการณท่ีทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน รวมถึงปฏิบัติตามพันธ
สัญญาอยางเครงครัด เพื่อบรรลุผลประโยชนรวมกัน โดยจะไมดําเนินการที่ทุจริตในการคากับคูคา และ/
หรือเจาหนี้ กรณีที่มีขอมูลวามีการดําเนินการที่ไมสุจริตเกิดขึ้น ตองเปดเผยรายละเอียดตอคูคา และ/หรือ
เจ า หนี้ เพื่ อ ร ว มกั น แก ป ญ หาอย า งรวดเร็ ว และยุ ติ ธ รรม HARN จะแจ ง แนวปฏิ บั ติ ที่ เกี่ ย วกั บ เจ า หนี้
โดยเฉพาะเงื่อนไขการสั่งซื้อ การค้ําประกัน เทอมการชําระเงิน รวมถึงการผิดนัดชําระหนี้ใหผูขายรับทราบ
ในขั้นตอนการเจรจาและปฏิบัติตามเงื่อ นไขตาง ๆ ที่มีตอคูคา และ/หรือ เจาหนี้อยางเครงครัด กรณีที่ไม
สามารถปฏิบัติตามได ตองรีบแจงและเจรจากับคูคา/เจาหนี้เปนการลวงหนา เพื่อรวมกันหาแนวทางแกไข
และปองกันมิใหเกิดความเสียหาย สงเสริมใหคูคา และ/หรือเจาหนี้ รวมตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น โดย
การตอบรับนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น สําหรับผูขายที่ขึ้นทะเบียนผูขายรายใหมทุกราย
ช่องทางการสื�อสาร



การเข้าเยี�ยมพบ, Website, อีเมล์, การประชุมสัมมนา การประเมินผลผู้ขาย

ความคาดหวัง



มีความเป็นธรรม ปฏิบัติตามข้อตกลงการค้า
ได้รับทราบข่าวสาร และนโยบายการซื�อขายที�ครบถ้วน
ได้รับทราบปัญหาและแนวทางการแก้ไขอย่างตรงไปตรงมา




ผลดําเนินงาน




คูแขง

ผูถือหุน

:

การร้องเรียนด้านสินค้า /บริการ เท่ากับ 0.014%
จํานวนเฉลี�ยพนักงานที�มีการอบรมด้านสินค้า /บริการ คิดเป็น 2 ชั�วโมง
ความพึงพอใจลูกค้า เท่ากับ 92%

การประเมินผลผู้ขาย ปีละ 2 ครั�ง
ผลการประเมินผู้ขายปี 2563 เท่ากับ 98.02% และ 95.44%

HARN มีนโยบายที่จะปฏิ บัติ ตอคูแขงทางการคา โดยตั้ งอยูบนพื้นฐานของกติกาการแขงขันที่ยุ ติธรรม ไม
แสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีการที่ไมสุจริต หรือไมเหมาะสม โดยจะปฏิบัติภายใต
กรอบกติกาของการแขงขันที่ดี ไมพยายามทําลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคาดวยการกลาวหาในทางราย โดย
ปราศจากความจริง ไมละเมิดความลับ หรือลวงรูความลับทางการคาของคูแขงทางการคาดวยวิธฉี อฉล
: HARN มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจอยางซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม และพยายามที่จะพัฒนา
กิจการใหเจริญเติบโตกาวหนา มีผลประกอบการที่ดี เพื่อสรางผลตอบแทนที่เหมาะสมใหกับการลงทุนของผูถือ
หุ นและผู ลงทุ นอย างต อเนื่ องและยั่ งยื น ยึ ดหลั กการปฏิ บั ติ ต อผู ถื อหุ นอย างเท าเที ยมกั น โดยกํ าหนดให
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต ตลอดจนตัดสินใจดําเนินการใดๆดวย
ความโปรงใส ระมัดระวัง รอบคอบ และเปนธรรมตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียม เพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือ
หุนโดยรวม รวมทั้งนําเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะขอมูลทางการเงิน การบัญชี
และรายงานอื่นๆ โดยสม่ําเสมอ และครบถวนตามความจริง โดยจะแจงให ผูถือหุนทุกรายทราบถึงแนวโนมใน
อนาคต ทั้งดานบวกและดานลบ ซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานของความเปนไปไดมีขอมูลสนับสนุน และมีเหตุผลอยาง
เพี ยงพอ และไม แสวงหาผลประโยชน ให ตนเองและผู อื่ น โดยใช ข อมู ลของ HARN ซึ่ งยั งไม ได เป ดเผยต อ
สาธารณชน หรือดําเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับองคกร
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ช่องทางการสื�อสาร





ความคาดหวัง





ผลดําเนินงาน





ภาครัฐ

การประชุมผู้ถือหุ้น
งานแถลงผลประกอบการ Opportunity Day
เวปไซค์นักลงทุนสัมพันธ์
การเติบโตของธุรกิจอย่างยั�งยืน
ได้รับผลตอบแทนอย่างต่อเนื�อง
การดําเนินธุรกิจมีความโปร่งใส มีการกํากับดูแลกิจการที�ดี
พัฒนาโซลูชั�นและบริการให้ครบวงจร
จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
คะแนน CG Score ระดับ "ดีเลิศ "

: HARN ดํ าเนิ นธุรกิจเพื่ อการเสริมสรางและพั ฒนาความเจริญ กาวหน าของประเทศ โดยยึดถือปฏิ บั ติตาม
กฎหมาย กฎเกณฑ ขอบังคับและกฎระเบียบที่เกี่ยวของและเปนไปตามครรลองประเพณีธุรกิจทั่วไป
ช่องทางการสื�อสาร





ความคาดหวัง




ผลดําเนินงาน





เวปไซค์ www.harn.co.th
การเข้าพบเจ้าหน้าที�ตามแจ้ง
การส่งรายงานประจําเดือน
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับและกฎระเบียบที�เกี�ยวข้อง
ดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและมีความโปร่งใส
ไม่มีเบี�ยปรับจากการละเลยการปฏิบัติตามกฎหมาย
เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่าย โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�น (CAC)
คะแนน CG Score ระดับ "ดีเลิศ "

ชุมชน สังคม : HARN ดําเนินธุรกิจโดยมีสวนรวมรับผิดชอบตอชุมชน สังคม โดยใหความสําคัญกับการปฏิบัติตามมาตรฐาน
และ
ตางๆที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ความมั่นคง สุขอนามัย และสิ่งแวดลอมอยางถูกตองเหมาะสม และคํานึงถึง
สิ่งแวดลอม
ผลกระทบที่มีตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยการสรางจิตสํานึกในเรื่องความรับผิดชอบตอสังคม
และสิ่งแวดลอมให เกิดขึ้นในหมูพนักงานทุกระดับอยางตอเนื่ อง คืนกําไรสวนหนึ่ งเพื่ อกิจกรรมที่จะมี สวน
สรางสรรคสังคม สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิตของประชาชน ปฏิบัติและใหความรวมมือ หรือควบคุมใหมีการ
ปฏิ บั ติ อย างเครงครัดตามเจตนารมณ ของกฎหมาย และกฎระเบี ยบที่ ออกโดยหน วยงานกํ ากั บดู แล ให
ความสํ าคั ญ กับกิจกรรมของชุ มชนและสั งคม โดยมุ งเน นให เกิ ดการพั ฒ นาสั งคม ชุ มชน สิ่ งแวดล อม มุ ง
สรางสรรค และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

แนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืนในมิติ Smart Business
ตลอดเวลาของการดําเนินธุรกิจ HARN ยึดมั่นแนวทางการประกอบกิจการดวยความเปนธรรม ดวยแนวทางการ
บริหารงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม สรางความนาเชื่อถือในการบริหารจัดการ สงเสริมการแขงขันทางการคาที่เปนธรรม
เพื่อกระตุนใหเกิดนวัตกรรม สงเสริมการพัฒนาสินคาและบริการใหดีขึ้น อันเปนการเสริมสรางการเติบโตทางเศรษฐกิจและ
มาตรฐานการครองชีพ ในระยะยาว สงเสริม ความรับผิ ด ชอบตอ สั งคมในห วงโซธุรกิ จทุ กขั้ น ตอน (Business Chain) ดู แ ล
ผลกระทบจากการกระทําของบริษัทฯ ที่มีตอสังคมและสิ่งแวดลอม ผลกระทบตอกิจการอื่นจากกระบวนการจัดหาและจัดซื้อ
ของบริษัทฯ เพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดผลกระทบเชิงลบ ตลอดจนเคารพตอสิทธิในทรัพยสินและไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา โดย
มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. สงเสริมการแขงขันที่เปนธรรม
• ดําเนินกิจกรรมตางๆ ในลักษณะที่สอดคลองกับกฎหมายและขอบังคับของการแขงขัน ตลอดจนใหความรวมมือ
กับเจาหนาที่ของรัฐ
• กําหนดขั้นตอนปฏิบัติและมาตรการปองกันการเขาไปเกี่ยวของหรือสมรูรวมคิดกับพฤติกรรมที่ขัดขวางการแขงขัน
• สงเสริมใหพนักงานตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายการแขงขันและการแขงขันที่เปนธรรม
• สนับสนุนการตอตานการผูกขาดและการทุมตลาด ตลอดจนนโยบายสาธารณะตางๆ ทีส
่ งเสริมการแขงขันที่เปนธรรม
• ใส ใจต อบริบททางสังคมที่ อยูแ วดลอ มบริษัท ฯ และไม ฉวยโอกาสจากสภาพทางธรรมชาติ หรือทางสังคม เช น
ความยากจนเพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขันอยางไมเปนธรรม
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2. สงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมในหวงโซคุณคา
• กําหนดมาตรการที่เกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดลอมไวในนโยบายและขอปฏิบัติในการจัดซื้อ การกระจายสินคา
• สนับสนุนใหบริษัทอื่นที่เกี่ยวของยอมรับและปรับใชนโยบายในลักษณะเดียวกัน โดยไมกอใหเกิดการแขงขันที่ไม
เปนธรรม
• มีสวนรวมอยางเขมแข็งในการยกระดับความตระหนักในหลักการและประเด็นที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม
ของบริษัทที่ตนเขาไปเกี่ยวของ
• สงเสริมการปฏิบัติตอกันอยางเปนธรรมทั่วทั้งหวงโซคุณคาทุกครั้งที่เปนไปได ทั้งในดานตนทุนและผลตอบแทนใน
การดําเนินการดานความรับผิดชอบตอสังคม กลาวคือ เพิ่มพูนความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงคดานความรับผิดชอบตอ
สังคมของทุกกิจการในหวงโซคุณคา ไดแก การดําเนินการจัดซื้ออยางเหมาะสม เชน การสรางหลักประกันใหเกิดราคาที่เปน
ธรรมดวยเวลาสงมอบที่เพียงพอและสัญญาการคาที่มั่นคง เปนตน
3. สงเสริมการเคารพสิทธิในทรัพยสิน
• ปฏิบัติการตรวจสอบอยางเหมาะสม เพื่อใหแนใจวา HARN ไดรับอนุญาตอยางถูกกฎหมายในการใชและใหสท
ิ ธิ
ใชสอยทรัพยสินตางๆ
• ไมเขาไปเกี่ยวของกับกิจกรรมใดๆ อันเปนการละเมิดทรัพยสิน ไดแก การใชตําแหนงทางการตลาดที่เหนือกวา
ในทางมิชอบ การผลิตของปลอม และการละเมิดทรัพยสินทางปญญา
• ชําระคาการใชหรือไดมาซึ่งทรัพยสินอยางเปนธรรม
ทั้งนี้ HARN เปดโอกาสใหแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนการกระทําความผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณผานประธาน
กรรมการตรวจสอบ โดยจัดใหมีกระบวนการดําเนินการหลังจากมีผูแจงเบาะแส โดยใหมีการตรวจสอบขอมูลและมีการรายงาน
ตอคณะกรรมการบริษัทตอไป
นอกจากนี้ HARN ยังกําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานในหนาที่ของ กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
รวมถึงจรรยาบรรณและภาระความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียตางๆ เพื่อประโยชนในการสรางมาตรฐานดานพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของบุคคลดังกลาวใหอยูบนพื้นฐานของความซื่อสัตยสุจริต โดยมีการกําหนดจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อใหกรรมการ
ผูบริหาร และพนักงานไดรับทราบและถือปฏิบัติอยางทั่วถึงทั้งองคกร รวมถึงการติดตามผลการปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ

4. ความรับผิดชอบตอผูบริโภค
HARN มุงมั่นเปนผูนําการใหบริการ “โซลูชั่นที่ย่ังยืน” ของงานระบบวิศวกรรม โดยใชความรูความเชี่ยวชาญที่มีใน
การคัดสรรผลิตภัณ ฑและนวัตกรรมที่นําหนามาสนองความตองการ เพื่อยกระดับคุณ ภาพและความปลอดภัยในชีวิตของ
ผูบริโภค ดวยสินคาคุณภาพสูง เทคโนโลยีที่ทันสมัย การขายและบริการที่รวดเร็ว ตรงตอเวลา ถูกตอง และคุมคา ถือเปน
เครื่องมือในการสรางความพึงพอใจใหลูกคา และสรางความแตกตางและความสามารถในการแขงขัน ตลอดจนสรางความ
เชื่อถือและความภักดีตอตราสินคาไดในระยะยาวและเพิ่มคุณคาใหกับ HARN อีกทั้งยังคํานึงถึงความคุมคาตอการลงทุนเพื่อ
ประโยชนสูงสุดของลูกคาอีกดวย
HARN มุงมั่นจะถายทอดความรูทางวิศวกรรมที่เกี่ยวของกับบริษัทตอลูกคาและผูบริโภคทั่วไป โดยจัดทําบทความ
ผานสื่อเฟสบุค และเวปไซค ของบริษัท เพื่อสรางความรู ความเขาใจ อยางกวางขวางตอสังคม นอกจากนี้บริษัทยังไดจัดทํา
โครงการ “Knowledge Sharing” โดยจัดอบรมความรูเกี่ยวกับระบบทําความเย็นแกผูสนใจในจังหวัดสุราษฎรธานี เชียงใหม
และกรุงเทพมหานคร ในป 2563 รวม 5 ครั้ง ดวยยึดมั่นในหลักการ “ผูให ยอมเรียนรู และเติบโต”
HARN พัฒนาความรับผิดชอบตอลูกคาผานขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานและกิจกรรมของพนักงานในฝายตางๆ
ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 โดยในป 2563 ไดรับการตรวจประเมินจากระบบในวันที่ 29-30 มิถนุ ายน 2563
สวนที่ 2 (10) ความรับผิดชอบตอสังคม
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HARN ได เล็ ง เห็ น ถึ ง ความสํ า คั ญ ของผลิ ต ภั ณ ฑ ที่
ยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยใหแกผูบริโภค จึงให
ความใสใจในกระบวนการตางๆ จนสินคาถึงมือผูบริโภค ดังนี้

ผลความพึงพอใจของลูกคา ป 2563
HARN กําหนดเปนนโยบายใหทําการสํารวจความพึง
พอใจของลู ก ค า เป น ประจํ า ทุ ก ป เพื่ อ ให บ ริ ษั ท ฯ ได รับ ทราบ
ผลงานที่ไดสงมอบแกลูกคาในดานตางๆ
ผลสํ ารวจความพึ งพอใจของลู ก ค า ประจํ าป 2563
พบวาทุกดานไดรับคะแนนสูงขึ้นกวาป 2562 ยกเวนดานสินคา
แต HARN ยังคงมีความมุงมั่นที่จะสรางความพึงพอใจใหลูกคา
ความพึงพอใจของลูกค้า
สินค้า

2563

2562

2561

89.73 89.98 88.06

(คุณภาพ ความหลากหลายของสินค้า )
พนักงานขาย

92.92 90.30 87.93

(ความรู้เกี�ยวกับสินค้า การบริการ การแก้ไขปัญหา )
บริการอื�น

90.47 89.01 86.31

(การจัดการ การให้ข้อมูล การติดต่อสื�อสารกับบริษัท )

ความพึงพอใจเฉลี�ยรวม 91.04 89.76 87.43

� ดหา
กระบวนการจัดซือจั
มีความโปร่งใส มีข ้อมู ล
�
ผลิตภัณฑ ์ทีครบถ
้วน
สามารถตรวจสอบ
รายละเอียดผลิตภัณฑ ์
และมาตรฐาน
การร ับรองได ้

�
คัดสรรสินค ้าทีมี
คุณภาพสูง
ผ่านการร ับรองตาม
มาตรฐานสากล

มีการจัดเก็บร ักษา
ผลิตภัณฑ ์ตาม
มาตรฐานพร ้อมส่ง
มอบให ้กับลูกค ้าตาม
� าหนด
เวลาทีกํ

มีการขายและการตลาด
� เอาร ัดเอาเปร ียบ
ทีไม่
ผู ้บร ิโภคให ้ข ้อมู ลสินค ้า
อย่างครบถ ้วน
เพียงพอต่อการตัดสินใจ

3
2

4
ความพึงพอใจ
ของลูกค ้า

1

5

6
มีกระบวนการร ับคํา
ร ้องเร ียนจากลูกค ้า โดยฝ่ าย
บร ิหารระบบคุณภาพเป็ นผู ้
�
ร ับคําร ้องเร ียน เพือทบทวน
ตรวจสอบ และแก ้ไข พร ้อม
�
� องกัน
ทังหามาตรการเพื
อป้
� าจาก
�
ไม่ ให ้เกิดขึนซํ
สาเหตุเดียวกัน

บร ิการหลังการขาย
ทีมวิศวกรพร ้อมติดต่อ
กับลูกค ้าอย่างต่อเนื�อง
หลังจากส่งมอบสินค ้า
แล ้ว

ดังนโยบายคุ ณ ภาพที่ วา “เราจะสรางความพึ งพอใจให
ลูกคาดวยสินคาและบริการที่มีคุณ ภาพสูง เทคโนโลยีที่
นําหนา” และนําความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะที่ไดรับจาก
ลูกคาไปวิเคราะห เพื่อพัฒนาและปรับปรุง สินคาและการ
ให บริการ เพื่ อตอบสนองความต องการของลู กค าอย าง
ตอเนื่องตอไป

5. การคนหาและเผยแพรนวัตกรรมสูสังคมและผูมีสวนไดสวนเสีย
เราตองการมากกวาอาคารเขียว
ประเทศไทยรูจักและคุนหูกับอาคารเขียว (Green Building) มาระยะหนึ่งแลว เพราะหลายตึก หลายสํานักงาน ใน
ประเทศ ไดกอรางสรางอาคารดวยแนวคิด Green หรือ Eco กันมาก็จํานวนไมนอย ซึ่งหากถามวา Green Building คืออะไร
คําตอบหลักๆ ตามความเขาใจของผูคนสวนใหญ ตอคําถามนี้ ก็นาจะเปน “อาคารประหยัดพลังงาน ซึ่งคํานึงถึงการใชและ
ผลกระทบตอทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางเปนสําคัญ”
เมื่อ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) มีโครงการใหญในการยายจากบานปจจุบันสูบานหลังใหม
ทางบริษัทจึงเล็งเห็นทิศทางและแนวโนมแหงอนาคตในการสรางความยั่งยืนใหกับพนักงาน บริษัท ผูคน สังคม สิ่งแวดลอม
และโลกในวันขางหนา นําแนวทางในการดําเนินธุรกิจของหาญตอไป จึงกอเกิดความคิดในการสรางอาคาร ดวยคอนเซปต
Green Building โดยเลือกใชมาตรฐานการรับรองที่เขมขนและแตกตางจากมาตรฐานอื่นๆ คือ มาตรฐาน DGNB (Deutsche
Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) จากสภาอาคารยั่งยืนของเยอรมัน (German Sustainable Building Council) แทน
การใชมาตรฐาน Leed ของสหรัฐอเมริกา หรือ TGIB ของไทย
คอนเซปป Better Workplace, Better Wellbeing
ดร.อั จฉราวรรณ จุฑ ารัต น สถาปนิก ผูอ อกแบบอาคารสํา นัก งานแหงใหม ของ บริษั ท หาญ เอ็น จิเนี ยริ่ง โซลูชั่ นส จํากั ด
(มหาชน) อธิบายวา Green Building คือแนวคิดอาคารที่ไมกระทบกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทั้งในแงของการใช
วัส ดุ การก อ สร าง ไปจนถึ งการดํ าเนิ น งาน “แต สํ า หรับ HARN นั้ น เรีย กวา ‘Beyond Eco’ คื อ การคํ า นึ งเรื่อ งของ “Better
Workplace, Better Wellbeing” อยูสบาย คือ อยูอ ยางไรใหสุขภาพจิตดี สุขภาพใจดี สุขภาพกายดี ตอ งบาลานซเรื่องของ
สิ่งแวดลอม ทรัพยากร ความเปนอยู และความสวยงาม”
มาตรฐาน DGNB นั้น มององครวมในทุกมิติ โดยเฉพาะเรื่องการควบคุมสภาพแวดลอมที่แตกตางของบุคคลที่มีความ
ตองการตางกัน (Personal Life Control) ซึ่งนับเปนเทรนดใหม ที่แตละบุคคลหรือกลุมคนสามารถปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมตาม
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ความเหมาะสม (Adjustable Personal Life) เป น ที่ ม าของ Responsive Design, Adaptive Design, Design for Flexibility ที่
มากไปกวาคําวา Eco Design และกลายเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหประสิทธิภาพการทํางานหรือกิจกรรมตางๆ มีคุณภาพยิ่งขึ้น
การออกแบบอาคารสํ า นั ก งานใหม ข อง HARN พบว า เป น การนํ า แนวความคิ ด ต า งๆ มาผสานรวมกั น อาทิ
Sustainable Development Goal ทั้ง 11 ขอ ของสหประชาชาติ (UN) เชน Zero Hunger คือ การเตรียมพื้นที่ปลูกผักเพื่อให
เกิดการมีสวนรวม หรือแนวคิดเรื่อง Better Workplace, Better Wellbeing” ที่สถาปนิกเลือกใชการปลูกตนไมเพื่อกรองแสง
กรองฝุน ลดอุณหภูมิอากาศจากพื้นที่โดยรอบ เรื่อยไปจนถึงการสรางบรรยากาศ ดวยการนําแสงธรรมชาติเขามาภายในอาคาร
แตไมนําความรอนเขามาดวย (Indirect Light) รวมถึง Skylight ที่ชั้นบนสุด ซึ่งหลังคามีลักษณะคลายกับฟนเลื่อยที่มีความทึบ
ตรงสวนที่โดนแสงแดด แลวสะทอนเอาแสงเขามาภายในอาคาร ดังนั้นแสงที่ไดรับจึงเปน Indirect Light เปนแสงที่นุม ไมรอน
ประหยัด พลังงาน ทั้งในสวนของค าเครื่อ งปรับอากาศ และการใชไฟประดิษ ฐ หรือ เรื่องของเสียง ที่ ทางสถาปนิ กคํานึงถึ ง
Acoustic Feeling ทําใหอาคารเงียบ กันเสียงรบกวน เพื่อใหเกิดการโฟกัสงานไดดี แมแตการนําลมธรรมชาติเขามาในอาคาร
ซึ่งสามารถเติมอากาศบริสุทธิ์ในอาคาร ประมาณ 2030 เปอร เซ็ น ต และอากาศจะเคลื่ อ นไหวตลอดเวลา
นอกจากนี้ ยั งใช ต น ไม แ ละน้ํ า ลดอุ ณ หภู มิ กล า วคื อ
หาญมี Landscape Design ที่ ใชต น ไม เป น Shading
ใหอาคาร และการใชน้ํา ที่เวลาลมพัดผานน้ํา น้ําจะดูด
ความร อ นในอากาศ ทํ า ให อ ากาศเย็ น ลงก อ นเข า มา
ภายในอาคาร เรียกวา เปนการใชธ รรมชาติในการบู ร
ณ าการสรรสร า งอ าคารให ใ ช ท รั พ ยากรอ ย า งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด
การจัดสรรพื้นที่ภายในตัวอาคารก็สําคัญและสงผลตอแนวคิด ‘“Better Workplace, Better Wellbeing” เชนกัน โดย
ชั้น 4-5-6 ออกแบบเป น โถงกลางมี บั น ไดขึ้ น ลง เพื่ อ ให เป น พื้ น ที่ เชื่ อ มถึ งกั น เพื่ อ ให เกิ ด การปฏิ สั ม พั น ธ (Interactive) ของ
พนักงานในออฟฟศ สงผลตอการทํางานรวมกัน และการแลกเปลี่ยนขอมูลองคความรูตามมา แมกระทั่งการจัดโซนของหองน้ํา
หองเก็บของ และหองที่ไมตองการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ สถาปนิกยังเลือกจัดวางไวที่ทิศตะวันตก ซึ่งแดดแรง อากาศรอน
เพื่อสรางสรรคสุขอนามัยที่ดี เรียกวา ทุกอยาง ทุกองคประกอบ ผานการคิดอยางถี่ถวนตามความเหมาะสม การใชงานจริง มี
ความสมดุลระหวางภาพลักษณความสวยงาม และการคํานึงถึงสิ่งแวดลอมทุกมิติ
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แสงสวางอัจฉริยะ
เรื่องของระบบแสงสวางจากดวงไฟภายในอาคาร HARN
เปนอีกบริษัทลําดับตนๆ ของประเทศที่ใชระบบ POE (Power over
Internet) คือไมใชสายไฟแบบดั้งเดิม แตใชสายอินเทอรเน็ตแทน ซึ่ง
ชวยใหตัวดวงไฟมีความชาญฉลาด
โดยปกติ แ ล ว พลั ง งานที่ ใ ช กั บ แสงสว า งนี้ จ ะมี สั ด ส ว น
ประมาณ 25% ของพลังงานทั้งหมดที่อาคารตองการ ถือเปนอันดับ
สองรองจากระบบปรับอากาศ ดังนั้นมีความจําเปนที่เราจะตองสนใจ
การประหยัดพลังงานในระบบแสงสวาง
HARN เลื อ กใช ระบบ PoE Lighting จาก Philips (หรื อ
Signify ชื่อปจจุบัน) ที่มีระบบอัจฉริยะควบคุมความสวาง โดยระบบ
จะปรับหรี่แสงจากโคมเมื่อมีเราเก็บเกี่ยวแสงอาทิตยจากภายนอก
เขามาภายอาคาร นอกจากนี้ยังมีเซนเซอรตรวจจับการเคลื่อนไหว
รอบๆ โคม โดยจะทําการหรี่แสงลงหากไมพบผูใชงานและดับไฟลง
ในที่สุด เพื่อเปนการประหยัดพลังงาน และเนื่องจากโคมไฟแตละดวงนั้นยังรับและสงขอมูลไดจํานวนมาก ทําใหเราเห็นขอมูล
วาบริเวณไหนของสํานักงานเปนจุดยอดนิยม ในทางตรงขามบริเวณไหนไมไดรับความนิยม ขอมูลเหลานี้จะชวยใหเราจัดบริหาร
พลังงาน แสงสวาง อาหาร เครื่องดื่ม และอํานวยความสะดวกตางแกพนักงานได
ระบบปรับอากาศอัจฉริยะ
HARN ใชความเชี่ยวชาญในออกแบบระบบทําความเย็ น
เพื่ อ พั ฒ นาระบบปรั บ อากาศที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง โดย HARN
ออกแบบเครื่อ งทําความเย็น (Chiller) จากปกติเปนเครื่อ งทําความ
เย็นขนาดใหญเครื่องเดียว ปรับเปนสามเครื่องยอยใหทํางานประกอบ
กั น ตามภ าระที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยแต ล ะเครื่ อ งจะทํ า งานในจุ ด ที่ มี
ประสิท ธิ ภ าพสู งสุ ดตลอดเวลา ทั้ งนี้ หนึ่ งในสามเครื่อ งนั้น มี ระบบ
ความถี่เพื่อปรับรอบของเครื่องใหเหมาะสม
เราจะเลือกเดินจํานวนเครื่องยอยตามภาระในการทําความ
เย็นกลาวคือ ถามีภาระมากก็จะเดินสามเครื่อง แตถานอยลงจะคอย
ปรับลดรอบลงจนเหลือ สอง หรือ หนึ่งเครื่องอยางไรรอยตอ
นอกจากนี้ ยั ง เลื อ กใช ห อระบายความร อ นแบบน้ํ า ระเหย
(evaporative condenser) ทําใหสงถายความรอนออกจากอาคารในรูป
ของการระเหยของน้ําแทนการเปาลมรอนออกจากอากาศตามปกติ ลด
สภาพเกาะความร อ น (heat island) และเนื่ อ งจากอุ ณ หภู มิ ข องการ
ระเหยนั้นจะต่ํากวาอุณหภูมิของอากาศแหงหลายองศา ทําใหหอระบาย
ความรอนแบบนี้ประหยัดพลังงานไดอยางมีนัยสําคัญ
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ระบบสื่อสารและขอมูล
เทคโนโลยีดานการสื่อสารและขอมูล มีบทบาทสําคัญตอภาพลักษณใหมของ HARN ในการอํานวยความสะดวกตอ
การทํางานและชีวิตประจําวัน
การยืนยันอัตลักษณในการเขาออกสํานักงานนั้นมีความสําคัญอยางยิ่งและเกี่ยวของกับระบบความปลอดภัย HARN
ได เลื อ กใช ร ะบบตรวจจั บ ใบหน า (Face Recognition) แทนการตรวจลายนิ้ ว มื อ (Finger Scan) เพื่ อ ลดการสั ม ผั ส ร ว ม
นอกจากนี้เรายังสํารองการยืนยันอัตลักษณดวยบัตร RFID อีกชั้นหนึ่งโดยใชบัตรใบเดียวตั้งแตการเขาออกอาคารจอดรถ การ
เขาออกสํานักงาน การเขาสนามกีฬา การใชลิฟต และการขอพิมพเอกสารตางๆ จากเครื่องถายเอกสาร เปนตน
เราเลื อ กใช แ อปพลิ เคชั่ น ในโทรศั พ ท เคลื่ อ นที่ เพื่ อ สร างระบบการจองห อ งประชุ ม ผ า นโทรศั พ ท มื อ ถื อ หรือ ผ า น
อินเทอรเน็ต นอกจากนี้ ยังสามารถขอปรับอุณหภูมิภายในอาคารในลักษณะการลงคะแนนเสียงกับเพื่อนๆ ในกรณีที่รูสึกรอน
หรือหนาวเกินไป
พลังงานทางเลือก
อาคารหลังนี้ติดตั้งแผงกําเนิดไฟฟาแสงอาทิตย จํานวน 330 แผง ขนาด 0.127 เมกกาวัตต เพื่อผลิตพลังงานไฟฟา
จากแสงอาทิตยทดแทนการใชพลังงานจากการไฟฟานครหลวง ซึ่งจะชวยลดการใชพลังงานไดถึง 170kWh ตอป หรือราว 30%
ของพลังงานที่ใช

ระบบจัดการอาคารและบริหารพลังงาน
HARN เลือกที่จะเรียนรูและจัดสรางระบบจัดการอาคารและพลังงานโดยทีมงานภายใน รวมกับบริษัทในเครือที่มี
ความรูความชํานาญดาน Internet of Things (IoT) เรามีเปาหมายดานพลังงานวาจะตองต่ําวา 120kWh ตอตารางเมตรตอป
ซึ่งถือวาต่ํามากสําหรับอาคารของไทย
เราไดรวมทีมงานที่มีความรูความชํานาญดานระบบทําความเย็น ระบบปรับอากาศ รวมกับระบบ IoT ในการควบคุม
ระบบปรับอากาศใหประหยัดพลังงานมากที่สุด ตั้งแตการควบคุมอุณหภูมิ การปรับแตงอุณหภูมิตามคําขอ การปรับแตงและ
ควบคุมปริมาณลมเย็นที่จายไปยังจุดตางๆใหเหมาะสมตามสภาวะ การปรับแตงเครื่อ งทําน้ําเย็น (chiller) ในอยูในจุดที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด
ทั้งนี้เราไดจัดรวม dashboard ของการใชพลังงานของอาคารหลังนี้แสดงบนหนาจอเพื่อใหงายตอการบริหารจัดการ
และการเรียนรูจ ากบุคคลภายนอก
ทั้งหมดที่เราตั้งใจสราง เรียนรูนี้ เรามีเปาหมายที่จะทําใหเกิดเปนธุรกิจในอนาคตตอไป โดยใชอาคารหลังนี้เปนแหลง
เรียนรู ทดลอง และปรับปรุง เปรียบไดวาอาคารหลังนี้จะกลายเปนหองทดลองที่มีชีวิตในการสรางความรูความสามารถของ
ทีมงาน HARN ตอไป
สวนที่ 2 (10) ความรับผิดชอบตอสังคม
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แนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืนในมิติ Smart People
เนื่องจากบริษัทฯ เปนธุรกิจซื้อมาขายไป นอกจากการคัดสรรสินคาที่มีคุณภาพแลว ปจจัยความสําเร็จที่สําคัญ คือ
ระบบงาน / การบริการ ที่มี ตอบสนองความตองการของลูกคา ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยีหรือป จจัย
แวดลอมตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ตระหนักดีวา พนักงาน คือ หัวใจสําคัญในการผลักดันองคกรไปสูความสําเร็จ
และการเติบโตอยางยั่งยืน แตระหวางทางสูเปาหมายนั้น พนักงานจําเปนตองมีความเกง มีความดี และมีความสุข ภารกิจสําคัญ
ของบริษัทฯ ในอันที่จะผลักดันใหเกิดความสําเร็จตามที่มุงหมาย ดวยการเสริมสรางและพัฒนาบุคลากรใหมีความพรอม 3 ดาน
คือ SMART PRO ความพรอมดานความสามารถ ทักษะ SMART Care ความพรอมดานรางกายและจิตใจ SMART Learning
ความพรอมในการเรียนรูเทคโนโลยีดิจิทัล ผาน นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ของบริษัทที่กําหนดไว คือ “มุงมั่นสราง
บรรยากาศการทํางานที่มีความสุขกระตือรือรน มีความคิดริเริ่ม และมีการพัฒนาอยางตอเนื่องใหแกทีมงานที่มีความสามารถรอบ
รูบนหลักการของความถูกตอง เที่ยงธรรม ความคิดบวก และความรับผิดชอบอยางมืออาชีพ” แนวปฏิบัติ 5 ประการ

1. การเคารพสิทธิมนุษยชน
• สงเสริมและกระตุนใหมีการปฏิ บัติตามหลักการสิท ธิม นุษยชนขั้นพื้ นฐานและความเสมอภาค โดยไมคํานึงถึ ง
ความแตกตางในเรื่องสัญชาติ เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเชื่อทางการ เมือง หรือความเชื่อในทางอื่นใด ชาติพันธุ
หรือพื้นเพทางสังคม ทรัพยสิน กําเนิด หรือสถานะ
• สนับสนุนและเคารพในการปกปองสิทธิมนุษยชน โดยหมั่นตรวจสอบดูแลมิใหธรุ กิจของตนเขาไปมีสวนเกี่ยวของ
กับการลวงละเมิดสิทธิมนุษยชน เชน ไมสนับสนุนการบังคับใชแรงงาน ตอตานการใชแรงงานเด็ก เปนตน
• เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน ซึ่งครอบคลุมถึงการมีอิสระในการใหความ เห็นโดยปราศจาก
การแทรกแซง การไดรับขอมูลหรือความคิดเห็นผานสื่อตางๆ รวมทั้งจัดใหมีชองทางการสื่อสารเพื่อรับฟงความคิดเห็นของผูมี
สวนไดเสียอยางเสรี
2. การปฏิบัตติ อแรงงานอยางเปนธรรม
ในป 2563 บริษัทฯ ไมมีการฝาฝนกฎหมายดานแรงงานผูบริโภค การจางงาน การแขงขันทางการคา สิ่งแวดลอม โดย
มีแนวทางปฏิบัติดังนี้
•

ปฏิบัติตามกฎหมาย และขอบังคับตางๆที่เกี่ยวของกับพนักงานอยางเครงครัด

•

จัดใหมีสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี และปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงาน

•

ปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพ ใหความเคารพตอความเปนปจเจกชน และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย

•

ใหผลตอบแทนที่เปนธรรมตอพนักงาน

การพิจารณาการแตงตั้งและการโยกยาย รวมทั้งการใหรางวัล และการลงโทษ กระทําดวยความเปนธรรม โดย
คํานึงถึงความรู ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานเปนเกณฑ
•

•

ใหความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยใหโอกาสอยางทั่วถึงและสมํา่ เสมอ

หลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ที่ไมเปนธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบตอความมั่นคงในหนาที่การงานของพนักงาน หรือ
คุกคาม และสรางความกดดันตอสภาพจิตใจของพนักงาน
•

•

พนักงานมีสิทธิในการรองเรียนกรณีที่ไมไดรับความเปนธรรมตามระบบและกระบวนการที่กําหนด

•

รับฟงขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ จากพนักงานทุกระดับอยางเทาเทียมและเสมอภาค

3. เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพพนักงานใหมขี ีดความสามารถ สนับสนุนวัฒนธรรม และคานิยมของ
บริษัท สอดคลองกับเปาหมาย กลยุทธ และทิศทาง การขยายตัว ของบริษทั
4. ผูบริหารทุกคนมีหนาที่บริหารทรัพยากรบุคคล ตามนโยบายและแนวทางการบริหารงานของบริษัท
สวนที่ 2 (10) ความรับผิดชอบตอสังคม
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5. การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการพัฒนางานทรัพยากรบุคคลดานตางๆ
ผลการดําเนินงานป 2563


ดานการวางแผนกําลังคนและการสรรหาวาจาง

ในป 2563 ที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ทําให HARN ชะลอการรับพนักงานตามแผนอัตรากําลังคน สรรหา
เฉพาะตําแหนงที่มีความสําคัญเรงดวนตอการบริหารงาน รวมถึงโยกยายงานกรณี มีตําแหนงวางลง เพื่อ ลดภาระบริษัทฯ
อยางไรก็ดี HARN ยังคงรักษาอัตราพนักงานตอกําลังคนตามแผนคิดเปนรอยละ 90 และมีอัตราการลาออก คิดเปนรอยละ 8


ดานการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน

HARN สงเสริมการมีสวนรวมของผูบังคับบัญชาและผูปฏิบัติงานในการกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของงาน (KPI) รวมกัน ทําใหเกิดความรวมมือ ความสัมพันธที่ดีระหวางผูบังคับบัญ ชาและผูใตบังคับบัญ ชา ซึ่งจะนําไปสู
ความสําเร็จ จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานปละ 2 ครั้ง แบงประเภทการวัดผลเปน 3 สวน ดังนี้
1. KPI (ประเมินจากคะแนนการปฏิบัติงานตามภารกิจที่รับมอบหมาย ซึ่งสนับสนุนตอเปาหมายหลักของ HARN)
2. API = Appraisal Indicator (ประเมินพฤติกรรมการทํางานที่สอดคลองกับวัฒนธรรม และคานิยมของ HARN)
3. ATI = Attendance Indicator (ประเมินจากวินัยการทํางาน)
ผลการประเมินจะถูกนําไปประกอบการพิจารณาผลตอบแทนประจําป และสื่อสารใหพนักงานทราบเพื่อรวมกัน
หาแนวทางพัฒนารวมกันระหวางผูบังคับบัญชาและพนักงาน ในป 2563 พนักงานทุกคนไดรับการประเมินผลครบ 100%


ดานคาตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน

HARN จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการขึ้นเพื่อดูแลและรับผิดชอบพนักงานทุกระดับทุกคนในองคกร เพื่อเปด
โอกาสใหพนักงานมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายอยางเต็มที่ ผานชองทางการสื่อสารที่ HARN กําหนด
•

HARN เข า ร ว มโครงการสํ า รวจค า จ า งและ HR Benchmark 2020/2021 เพื่ อ ทบทวนค า ตอบแทนและ
สวัสดิการ ใหเปนที่ดึงดูดคนที่มีความสามารถเขาสู HARN รวมถึงจูงใจและรักษาบุคลากรใหคงอยูกับHARN รวมถึงรักษา
ตนทุนของ HARN ใหเหมาะสม นอกจากเงินเดือนที่พนักงานไดรับแลว HARN ยังไดจัดใหมีสวัสดิการและผลประโยชนอื่นใน
รูปแบบตางๆ อยางเปนธรรมและเหมาะสมใหแกพนักงานอีกดวย (รายละเอียดเปดเผยไวในหัวขอ “โครงสรางการจัดการ” ขอ
8.7.2 คาตอบแทนพนักงาน หนา 82 และ หัวขอ การกํากับดูแลกิจการ หมวด 4 สรรหาและพัฒนาผูบริหารระดับสูงและการ
บริหารบุคลากร ขอ 4.4 หนา 95-96)
•



ดานพัฒนาบุคลากร

HARN มีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอยางสม่ําเสมอ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานใหสูงขึ้น และเตรียม
ความพรอมรองรับกับการแขงขันทางธุรกิจ โดยสงเสริมใหพนักงานไดมีโอกาสในการเรียนรู การฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู
ความสามารถ ทักษะ และประสบการณใหสอดคลองกับทิศทางการเติบโตขององคกร โดยการจัดใหมีการอบรมประจําปทั้ง
ภายในและภายนอกบริษัทฯ รวมถึงเดินทางไปอบรม และดูงานในตางประเทศ เพื่อเสริมทักษะงานตามความรับผิดชอบของ
พนักงานแตละระดับ นอกจากนี้ HARN ยังไดใหความสําคัญกับการติดตาม วัดผลในการนําความรูที่ไดรับนั้นมาประยุกตใชใน
การทํางาน ตลอดจนการถายทอดองคความรูที่มีใหกับทีมงานและหนวยงานที่เกี่ยวของ
HARN นโยบายในการเสริมสรางและพั ฒ นาบุ คลากร โดยนํ าเป าหมาย กลยุ ทธ ที่ สอดคลอ งกับ ทิศ ทางการ
ขยายตัวของบริษัท รวมถึงคานิยมองคกรมาเปนกรอบในการฝกอบรมและพัฒนา
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ในป 2563 เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ทําใหไมสามารถปฏิบัติงานไดตามแผนงานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลที่วางไวไดอยางครบถวน แตอยางไรก็ตาม HARN ยังคงตระหนักถึงความสําคัญใน การพัฒนาความรูและ
ทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน ตลอดจนกิจกรรมตางๆ ที่ชวยสงเสริมความสัมพันธที่ดีภายในองคกร โดยจะมีการทบทวนและ
ปรั บ ปรุ งแผนงานให มี ค วามสอดคล อ งกั บ ความเปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ด ขึ้ น และเลื อ กใช เทคโนโลยี เข า ช ว ยในการพั ฒ นาขี ด
ความสามารถในการแขงขันของ HARN ตอไป
HARN มุงมั่นที่จะเตรียมความพรอมดานการพัฒนาบุคลากรตั้งแตวันที่พนักงานไดเขามาทํางานที่บริษัท โดยจัดใหมี
การฝก อบรมในดานความรูความสามารถ และทัก ษะในหลักสูต รพื้ นฐานที่จําเปน เพื่ อ ใหสามารถปฏิบั ติงานได พรอ มทั้ ง
เสริมสรางทัศนคติที่ดี ดวยหลักสูตรทางดานความฉลาดทางอารมณ (EQ) เพื่อเสริมสรางความสําเร็จในการพัฒนางาน และ
สรางแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง สงผลสัมฤทธิ์ตอชีวิตการทํางานและชีวิตประจําวัน
ดานการขายและบริการ ซึ่งเปนหัวใจสําคัญของธุรกิจ การฝกอบรมพัฒนาพนักงานขายและบริการเพื่อพัฒนาความรู
ทักษะ ทัศนคติ และแรงจูงใจที่ดีในงานขายและบริการ เสริมสรางบุคลิกภาพที่ดี มีจิตใจรักงานบริการ ซึ่งชวยเสริมสรางความ
เชื่อมั่นในการนําเสนอสินคาและบริการของบริษัทฯ ใหตรงกับความตองการของลูกคา สามารถเปนที่ปรึกษาใหคําแนะนําและ
แกไขปญหาไดอยางมืออาชีพ สรางความประทับใจใหกับลูกคา เพื่อใหการบริหารงานสําเร็จตามวิสัยทัศนบริษัทฯ ที่วา “เราจะ
เปนผูนําการใหบริการโซลูชั่นที่ยั่งยืน...” รวมทั้ง ยังไดสงเสริมใหพนักงานไดไปศึกษาดูงาน และเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับ
สินคา ระบบการทํางาน และเทคโนโลยีใหมๆ ที่เกี่ยวของในตางประเทศ เพื่อนําความรู และประสบการณ มาถายทอดเพื่อพัฒนา
สินคาและบริการใหมีความกาวหนาตอไป ในป 2563 พนักงานในสวนขายงานและบริการไดรับการอบรมเฉลี่ย 3 ชม. ตอคน
การฝกอบรมและพัฒนาในดานตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ไดแก หลักสูตรกาวแรกสูการ
เปนวิทยากร (HARN the Trainer) เพื่อสรางวิทยากรภายในใหสามารถถายทอดความรูและประสบการณในการปฏิบัติงาน
โดยตรงอยางมีห ลั กการและเป น ขั้น ตอนได ถูก ตอ งเหมาะสม เพื่ อ ต อ ยอดโครงการ KM “Knowledge Management” เพื่ อ
สงเสริมใหมีการบริหารจัดการองคความรูภายในองคกรใหสามารถตอบสนองเปาหมายธุรกิจไดอยางตอเนื่องและยั่งยืนตอไป
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นอกจากนี้ แ ล ว HARN ยั ง ได ส งเสริม การเรีย นรูข อง
พนักงานผานการเรียนรูแบบออนไลน ผานทางเว็บไซตภายใน
องคกร ในชื่อโครงการ “HARN Academy” ซึ่งพนักงานสามารถ
เขาเรียนรูไดทุกที่ทุกเวลา และรองรับอุปกรณตางๆ ไดแก สมารท
โฟน แท บเลต หรือ โนต บุก โดยมีหัวขอ ที่เกี่ยวขอ งกับนโยบาย
สําคัญของบริษัท การเงินสวนบุคคล ตลอดจนจัดใหมีการเรียนรู
และทดสอบความเข า ใจในเรื่อ งการต อ ต า นทุ จ ริต คอร รัป ชั่ น
ภายในองคกร เพื่อใหผูบริหารและพนักงานไดมีความเขาใจใน
แนวปฏิบัติที่ถูกตอง รวมทั้งการตระหนักถึงความสําคัญและรูจัก
บทบาทหน า ที่ ข องตน ซึ่ งเป น ส ว นสํ าคั ญ ต อ การป อ งกั น และ
ตอตานทุจริตคอรรัปชั่นภายในองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ

สรุปการฝกอบรมและพัฒนาพนักงาน ประจําป 2563
สรุปการพัฒนาบุคลากร
จํานวนพนักงานทั้งหมด
จํานวนชั่วโมงการฝกอบรม
จํานวนชั่วโมงฝกอบรมโดยเฉลี่ยของพนักงาน
คาใชจายในการฝกอบรมภายใน
คาใชจายในการฝกอบรมตางประเทศ
คะแนนความผูกพันพนักงาน

หนวย
คน
ชั่วโมง
ชั่วโมง
บาท
บาท
% ความผูกพัน

2563
244
871
3.57
346,650
76.70%

2562
254
2,762
10.87
1,015,707
2,400,000
74.47%

ประเภทหลักสูตร
คําอธิบาย
หลักสูตรพื้นฐาน
ความรู พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ นโยบาย
คา นิ ยม วัฒ นธรรมการทํ างาน ความรูที่
พนั ก งานทุ ก คนจํ า เป น ต อ งทราบ และ
ไดรับการทบทวนตามระยะเวลา

หนวย
% พนักงานที่
ไดรับการอบรม
ชั่วโมง
อบรมเฉลี่ย

2563

2562

2561

2560

95%

17%

45%

100%

2.71

6.00

2.40

3.70

หลักสูตรเตรียม
ความพรอมขีด
ความสามารถหลัก

ความรู ที่ พ นั ก งานจํ า เป น ต อ งมี เ พื่ อ ให
ปฏิบัติงานตามหนาที่ที่รับผิดชอบไดตาม
เปาหมาย สรางความเขาใจและตระหนัก
ในผลดีและผลเสียของงานที่รับมอบหมาย

% พนักงานที่
ไดรับการอบรม
ชั่วโมง
อบรมเฉลี่ย

100%

50%

57%

44%

4.70

9.31

5.20

4.80

หลักสูตรเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การทํางาน

ความรู ที่ ช ว ยเพิ่ ม ศั ก ยภาพการทํ า งาน
ทําใหเขาใจปจจัยที่มีผลกระทบตอตนเอง
หรืองาน สามารถแกไขหรือ ปรับตัวไดกับ
สภาวะที่ เปลี่ ย นแปลงไป เพิ่ ม ศั ก ยภาพ
การบริหารจัดการ
ก ารบ ริ ห าร ก ารเรี ย น รู ก ารพั ฒ น า
นวั ต กรรม และเทคโนโลยี ใ หม ๆ เพิ่ ม
ศักยภาพการแขงขัน

% พนักงานที่
ไดรับการอบรม

48%

54%

97%

49%

ชั่วโมง
อบรมเฉลี่ย

3.36

7.26

10.80

7.90

0%

16%

12%

8%

0.00

6.75

47.60

82.10

หลักสูตรพัฒนา
ศักยภาพดาน
การบริหาร
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% พนักงานที่
ไดรับการอบรม
ชั่วโมง
อบรมเฉลี่ย

2561
252
3,713
14.73
1,240,609
933,117
68.00%

2560
244
4,131
16.93
1,227,800
3,560,000
81.00%
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ดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน

HARN มีความหวงใยในความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน และมุงมั่นดําเนินการใหมีมาตรฐาน
ตาม พรบ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ.2554 โดยไดจัดตั้งเป นคณะกรรมการความ
ปลอดภั ย ซึ่ งมี ก ารประชุ ม เป น ประจํ า ทุ ก เดื อ น เพื่ อ รายงานผลการดํ า เนิ น งานด า นอาชี ว อนามั ย ความปลอดภั ย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน รวมถึงติดตามแกไขสภาพการทํางานที่ไมปลอดภัย และทบทวน “คูมือความปลอดภัย” รวมถึง
ระเบียบการปฏิบัติงาน วิธีปฏิบัติงาน ใหเปนปจจุบัน เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานอยางปลอดภัย
ในสถานการณการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผานมา HARN จัดใหมีการแจงเตือนและรายงานสถานการณการติด
เชื้ออยางใกลชิด รวมไปถึงกรณีหากมีพนักงานติดเชื้อโรคโควิด-19 โดยประกาศเปนขั้นตอนดําเนินการ และการรายงานผลถึง
ผูบังคับบัญชาตามสายงาน และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ งดใหพนักงานเดินทางไปตางประเทศ รวมถึงพนักงานหรือญาติสนิทที่
เดินทางกลับจากตางประเทศ ตองกักตัวเปนระยะเวลาอยางนอย 14 วัน ลดความหนาแนนในพื้นที่ทํางานหรือความเสี่ยงจากการ
เดินทางดวยรถสาธารณะ โดยใหพนักงานสลับกันทํางานที่บาน โดยพนักงานยังสามารถทํางานตามระบบไดปกติ เนื่องจากใช
เทคโนโลยีมาสนับสนุนการทํางาน เชน การทํางานที่บานผานระบบ VPN ประชุมออนไลน และการรายงานสุขภาพผานระบบ
Google form ซึ่งสามารถสรุปขอมูลสุขภาพและรายงานผูบริหารไดอยางสม่ําเสมอ
จํานวนการเกิดอุบัติเหตุ จําแนกตามลักษณะการประสบอันตรายและความร้ายแรง
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง ธันวาคม พ .ศ. 2563
จํานวนครั�งที�ประสบอันตราย
ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ

หยุดงานเกิน หยุดงานแต่
ไม่หยุดงาน
3 วัน
ไม่เกิน 3 วัน

ทรัพย์สิน
เสียหาย

รวม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19

19

เสียชีวิต

ทุลพลภาพ

วัตถุหรือสิ�งของพังทลาย /หล่นทับ

-

-

-

-

สัมผัสถูกสารเคมี

-

-

-

อุบัติเหตุจากยานพาหนะ

-

-

-

มีการจัดอบรมและฝกซอมพื้นฐานการดับเพลิงเบื้องตน ตลอดจนมีการวางแผน กําหนดผูรับผิดชอบหนาที่
อยางชัดเจน เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพในวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 ผลการดําเนินการอบรม
และฝกซอมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ อยูในเกณฑดี ประเมินโดยผูที่ไดรับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
•

จัดใหมีการตรวจสุขภาพประจําป ในวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ 2563 โดยมีพนักงานที่อยูในเกณฑตองรับการ
ตรวจสุขภาพทั้งหมดจํานวน 241 คน เขารับการตรวจจริง 235 คน คิดเปน 97.51%
•
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การบริหารแรงงานสัมพันธ

บริษัทฯ มีนโยบายสงเสริมใหพนักงานไดเขารวมกิจกรรมตางๆ เพื่อเชื่อมความสัมพันธอันดีภายในบริษัท ซึ่งชวย
สรางสุขภาพกายและใจ สงเสริมขวัญกําลังใจดีในการปฏิบัติงาน อันจะนําไปสูการเติบโตอยางยั่งยืนของบริษัท
เขารวมการแขงขันฟุตบอล TEMCA CHAMPIONS CUP 2020

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันแมแหงชาติ

บริ ษั ท ฯ เข า ร ว มกิ จ กรรม Happy Money
Happy Retirement กั บ ตลาดหลั ก ทรัพ ย ฯ เพื่ อ ส งต อ
ความรูดานการเงิน อยางตอ เนื่อ งให กับ พนั กงานได มี
ความเข า ใจและตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการ
วางแผนทางการเงินสวนบุคคล ซึ่งพนักงานสามารถนํา
ความรู ที่ ไ ด ไ ปปรั บ ใช ใ นชี วิ ต เพื่ อ สร า งความมั่ น คง
ทางการเงินในอนาคตไดดวยตนเอง


การสื่อสารกับพนักงาน

บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการสื่อสารภายในองคกร เพื่อใหพนักงานไดรับทราบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน
รวมทั้งขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับการทํางาน และเขาใจในเปาหมายทิศทางเดียวกัน โดยบริษัทฯ ไดจัดชองทางการสื่อสารกับ
พนักงานตามความสําคัญของเรื่องที่จะสื่อสาร ดังนี้
สวนที่ 2 (10) ความรับผิดชอบตอสังคม
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การประชุมใหญพนักงานประจําป เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2563 เพื่อเปนโอกาสใหผูบริหารระดับสูงไดถายทอด
วิสั ยทัศน พั นธกิจ และกลยุทธขององคกรทั้ งในระยะสั้นและระยะยาวให แกพนั กงานทุกระดั บ เพื่ อสรางความเขาใจในการ
ปฏิบัติงานใหไปสูเปาหมายที่ตรงกัน รวมทั้งมีการมอบรางวัลพนักงานที่มีอายุงานตามเกณฑ เพื่อเปนขวัญกําลังใจที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน และเปนกําลังสําคัญในการนําพาความสําเร็จองคกร
•

การประเมินผล ความผูกพัน ความสุข และความพึงพอใจของพนักงานที่มีตอการทํางาน เพราะบริษัทฯ เชื่อวา
การสรางความมั่นคงในอาชีพของพนักงาน และการดูแลชีวิตในการทํางานที่ดี มีสุขภาพดี มีความสุข เปนสวนหนึ่งในการสราง
ประสิทธิภาพในการทํางาน ในป 2563 มีพนักงานตอบแบบประเมินผล จํานวน 182 คนจากพนักงานทั้งหมด 243 คน คิดเปน
74.90% และมีผลความพึงพอใจของพนักงาน เทากับ 76.70%
•

LINE Official Account เป น ช อ งทางการสื่ อ สารที่ เชื่ อ มต อ กั บ พนั ก งานได
อยางรวดเร็ว นอกเหนือจากการสื่อสารผานอีเมล ระบบเครือขายภายในองคกร
(Intranet) และเว็ปไซตของบริษัทฯ





การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่ อ ให ข อ มู ล งานทรัพ ยากรบุ คคลมี ค วามถู กต อ งสมบู รณ สามารถนํ าข อ มู ลไปใช งานด านต างๆ ได อ ย างมี
ประสิ ทธิภาพ ลดความผิดพลาดจากการปฏิ บั ติงาน ในป 2563 บริษัทนําระบบเงินเดื อน E-business plus มาใชงานระบบ
เงินเดื อน การแจงลา การขอทํางานลวงเวลา การเบิ กคารักษาพยาบาล การฝกอบรม การดูขอมู ลการจายคาตอบแทนของ
พนั กงาน ซึ่งพนั กงานสามารถทํ ารายงานได ทุกที่ ทุ กเวลา อยางรวดเร็ว ลดภาระการตรวจสอบและจั ดเก็ บเอกสารของงาน
ทรัพยากรบุคคล รวมถึงการพัฒนาระบบงานประเมินผลผานระบบแทนกระดาษ รวมถึงการลงทะเบียนเขาอบรม/ประชุม การ
วัดผลการอบรม การทดสอบความรู สามารถดําเนินการผานเทคโนโลยีดิจิทัล

แนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืนในมิติ Smart Environment
การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในทุกกระบวนการของการทํางาน (CSR in process)
บริษัทฯ คํานึงถึงความสําคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมตลอดหวงโซอุปทาน ตั้งแตการคัดเลือกผลิตภัณฑที่ไม
ทําลายทรัพยากรธรรมชาติและเปนมิตรสิ่งแวดลอม การปฏิบัติอยางเครงครัดตามเจตนารมณของกฎหมาย และกฎระเบียบที่
ออกโดยหนวยงานกํากับดูแล การลดเศษวัสดุในขบวนการทํางาน การรักษาสิ่งแวดลอมและการประหยัดพลังงานในสถานที่
ทํางาน โดยกําหนดมาตรการในการใชเครื่องปรับอากาศ ไฟแสงสวาง เครื่องคอมพิวเตอรโดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของการ
ใชงาน เพื่อเปนการประหยัดคาใชจาย และสรางจิตสํานึกในการประหยัดพลังงานอยางยั่งยืน เพื่อประโยชนสวนรวม และสนอง
นโยบายการประหยัดพลังงานของรัฐบาล
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บริษัทฯ ไดปรับปรุง คูมือการอบรม ซึ่งใชอบรมพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัย/สภาพแวดลอมในการทํางาน และ
สิ่งแวดลอม โดยจัดอบรมใหกับพนักงานใหม ในป 2563 จํานวน 18 คน ผลการทดสอบหลังการอบรมเฉลี่ยรอยละ 74.29 และ
รณรงคใหพนักงานทุกคนตระหนักถึงการกําจัดขยะอยางถูกวิธี ผานชองทางการสื่อสารภายใน อาทิ อีเมล , Application LINE
Official “HARN” , Digital signage

บริ ษั ท ฯ ให ค วามสํ า คั ญ ของการ
ลดการใชกระดาษจากกระบวนการทํางาน
จึ ง กํ า หนดมาตรการและวิ ธี ป ฏิ บั ติ คื อ ใช
นอ ย (Reduce) ใชซ้ํา (Reuse) และแปรรูป
ใ ช ใ ห ม ( Recycle) โ ด ย ทุ ก กิ จ ก ร ร ม
ดํ า เนิ น การสํ า เร็ จ 100% ในป 2563 และ
กําหนดใหเปนโครงการที่ปฏิบัติตอเนื่องในป
ตอไปดังนี้

Reduce

Reuse

Recycle

ใช้น้อย

ใช้ซํ�า

แปรรูปใช้ใหม่

1. ใช ระบบการสงเอกสาร
อิเล็กทรอนิกสทาง Gmail/ Outlook

ใช กระดาษ ทีใ่ ช แล วหน า
เดียวนํ ากลับมาใช ใหม

2. การจัดเก็บเอกสารเป็ นไฟล
อิเล็คทรอนิคส ผาน Data Center,
Shared drive
3. การประชุมโดยใช ระบบ
อิเล็กทรอนิกส E-meeting

จัดให มีถังขยะแยก
ประเภท คือ ขยะทัว่ ไป
กระดาษทีใ่ ช งานแล ว
่
ขวด/ พลาสติก และเพิม
มูลคาจากการจําหนาย
ขยะประเภทกระดาษ
ขวด พลาสติก

4. เปลีย
่ นแบบสอบถามจากกระดาษ

เป็ นออนไลน โดยใช  Google Form
5. ลดการแจกเอกสารการอบรม โดย
ใช ชองทางอิเล็กทรอนิกสทดแทน
6. โครงการ " หนึง่ คุณภาพ" ลดการ
ใช กระดาษโดยปรับวิธก
ี ารทํางาน
ใหม หรือ พัฒนาใช ระบบดิจท
ิ ล
ั

กิจกรรมเพื่อประโยชนตอ สังคมและสิ่งแวดลอม (CSR after process)
การรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
1. บริษัทฯ เขาใจถึงบทบาทหนาที่ของการเปนสมาชิกที่ดีตอสังคม โดยไดสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชนเพื่อ
สังคมและสิ่งแวดลอม และสงเสริมใหพนักงานบริษัทฯ ไดมีสวนรวมในกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อเปนการตอบแทนสังคมเมื่อมี
โอกาสในงบประมาณที่เหมาะสม
2. การรวบรวมปฏิทินตั้งโตะเกา สงมอบใหโรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพฯ เพื่อใชในการผลิตสื่อการสอน
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3. ดร. เจน ชาญณรงค (กรรมการบริษัท) ในฐานะประธานชมรมผูรับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดล ตระหนัก
ถึงปญหาสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวกับ PM2.5 ไดเริ่มศึกษาแนวทางในการลดไฟปาโดยแกปญหาปากทองของชาวบาน เรียกวา "บาน
กอแซนบอกซ" และในฐานะประธานชมรมผูรับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล โดยนําภาคประชาชนเขาชวยชาวบานและ
ราชการในการแกปญหาไฟปาในพื้นที่ และลดปญหาปากทอง ดวยการบริหารทรัพยากรน้ํา ดิน ปลูกพืชทดแทน ปศุสัตวและ
ประมง การทองเที่ยว การสรางปญญาความรู
บา นก อ ตํ าบลกอ อํ าเภอลี้ จังหวัด ลําพู น เป น หมูบ า น
หนึ่งที่ประสบปญหาไฟปามากที่สุดในประเทศ ตลอด 22 ปที่ผาน
มาพื้นที่อุทยานแมปงที่ลอมรอบบานกอถูกไฟปาสูงสุดถึงกวา 20
ครั้ง คิดเปนพื้นที่ปากวา 300,000 ไรทุกป
แมวาหลังจากการเผาทําลายเพียงไมกี่เดือ นจะเกิดพื ช
ใหมๆขึ้นมาทดแทนสวนที่ถูกไฟทําลายไป แตสิ่งที่ถูกทําลายและเรา
มองไมเห็นไดแกจุลินทรีย โดยเฉพาะเชื้อรา ตนไมในวงศยางในปา
เต็งรังจะมีเชื้อราสรางสายใยเขามาหุมราก ราเหลานี้จะหาน้ําและ
อาหารมาเลี้ยงตนไม ในขณะที่ตนไมสังเคราะหแสงแลวนําน้ําตาล
ลงมาเลี้ยงรา การอยูดวยกันแบบพึ่งพานี้ทําใหตนไมในปาเต็งรัง
อุดมสมบูรณ แมวาจะเกิดในพื้นที่ที่แหงแลงและขาดแคลนแรธาตุ
ในดิน เมื่อเกิดไฟปาบอยครั้งจุลินทรียและเชื้อราจะถูกทําลาย ทําให
ปาแคระแกรนขาดความสมบูรณ นอกจากนี้ไฟยังขัดขวางมิใหดิน
อุมเก็บน้ําไวจนทําใหบานกอมีฤดูแลงที่ยาวนานจนไมสามารถปลูก
พืชอื่นๆไดยกเวนขาวโพดเลี้ยงสัตว
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11.

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูสอบทานความเหมาะสม และความมีประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในที่ฝายบริหารจัดใหมีขึ้น เพื่อใหมั่นใจไดวาบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการติดตามดูแลการ
ดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย วัตถุประสงค กฎหมายและขอกําหนดที่สอดคลองกับแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย (ตลท.) และ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และระบบการควบคุมภายในตาม
มาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission (COSO) คณะกรรมการบริษั ท
ไดกําหนดใหมีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และรายงานตรงตอคณะกรรมการบริษัท
อยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยมีการเปดเผยไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําปของบริษัทฯ
(แบบ 56-2)
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง รวมถึง
การพิจารณาผลการตรวจสอบภายใน และการแสดงความเห็นของผูสอบบัญชีเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่
เพียงพอเหมาะสม และรายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบเปนประจํารายไตรมาส
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12.

รายการระหวางกัน

12.1 รายชื่อบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
12.1.1 บุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงกับบริษัทฯ
บริษัทฯ มีการทํารายการระหวางกันกับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ที่สามารถสรุปความสัมพันธไดดังนี้ (ขอมูลการถือหุนแสดง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
1. Harn Vietnam Co., Ltd.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับจําหนาย
อุปกรณการพิมพ

ลักษณะความสัมพันธ
บริษัทยอยทางตรงของบริษัทใหญ บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 100

2. บริษัท ไอยราหาญ จํากัด

ประกอบธุรกิจผลิตซื้อขายรับจาง
ติดตั้งใหบริการ และพัฒนาระบบ
“IOT Products and Solutions”

บริษัทยอยของบริษัทใหญ บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 65

3. บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด
(“หาญเอ็นยิเนียริ่ง”)

ประกอบธุรกิจ ใหเชาทรัพยสิน ไดแก 3.1 มีผูถือหุนรวมกันกับบริษัทฯ ไดแก
พื้นที่สํานักงาน และคลังสินคา
3.1.1 นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน ถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 14.41 และถือหุนในหาญเอ็นยิเนียริ่งรอยละ 33.32 ของทุนชําระแลวของ
หาญเอ็นยิเนียริ่ง

จัดตั้งที่ประเทศเวียดนาม

3.1.2 นายเจน ชาญณรงค (นองชายของนางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน) ถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 12.37 และถือหุนในหาญเอ็นยิ
เนียริ่ง รอยละ 33.32 ของทุนชําระแลวของหาญเอ็นยิเนียริ่ง
3.1.3 นางสาวนพพร ชาญณรงค (นองสาวของนางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน) ถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 4.52 และถือหุนในหาญ
เอ็นยิเนียริ่ง รอยละ 33.32 ของทุนชําระแลวของหาญเอ็นยิเนียริ่ง
3.1.4 นางประยูรศรี ชาญณรงค (มารดาของบุคคลตาม 1.1.1 ถึง 1.1.3 ) เปนผูรับผลประโยชนสุดทายของ Nice Noble Limited
(“กองทุน ไนซ โนเบิล”) ซึ่งเปนผูถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 0.13 และคุณประยูรศรีถือหุนในหาญเอ็นยิเนียริ่งรอยละ 0.04 ของ
ทุนชําระแลวของหาญเอ็นยิเนียริ่ง
3.2 มีกรรมการรวมกันกับบริษัทฯ ไดแก

3.2.1 นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน
3.2.2 นายเจน ชาญณรงค
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
4. บริษัท พระบริบาล จํากัด
(“พระบริบาล”)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ประกอบธุรกิจใหเชาทรัพยสิน ไดแก
พื้นที่คลังสินคา

ลักษณะความสัมพันธ
4.1 มีผูถือหุนรวมกันบริษัทฯ ไดแก
4.1.1 นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน ถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 14.41 และถือหุนในพระบริบาลรอยละ 99.99 ของทุนชําระแลวของ
พระบริบาล
4.1.2 นายเจน ชาญณรงค (นองชายของนางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน) ถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 12.37 และถือหุนในพระบริบาล
รอยละ 0.005 ของทุนชําระแลวของพระบริบาล
4.2 มีกรรมการรวมกันบริษัทฯ ไดแก
4.2.1 นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน
4.2.2 นายเจน ชาญณรงค

5. นายเจน ชาญณรงค

-

นายเจน ชาญณรงค เปนนองชายของนางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน และเปนกรรมการบริษัท โดยที่นายเจน ถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 12.73

6. บริษัท เจนนพสิริ จํากัด

ประกอบธุรกิจเพื่อลงทุน พัฒนาและ
บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย ที่ดิน
และสิ่งปลูกสราง รวมถึงการซื้อ ขาย
ทอดตลาด

6.1 มีผูถือหุนรวมกันบริษัทฯ ไดแก
6.1.1 นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน ถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 14.41 และถือหุนในเจนนพสิรริ อยละ 50 ของทุนชําระแลวของเจนนพสิริ
6.1.2 นายเจน ชาญณรงค (นองชายของนางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน) ถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 12.37 และถือหุนในเจนนพสิริ รอยละ
50 ของทุนชําระแลวของเจนนพสิริ
6.2 มีกรรมการรวมกันบริษัทฯ ไดแก
6.2.1 นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน
6.2.2 นายเจน ชาญณรงค

7. บริษัท นูทริกซ จํากัด (มหาชน)

ประกอบกิจการโรงงานผลิตและ
จําหนายสินคาอาหารสัตวทุกประเภท

7.1 มีผูถือหุนรวมกันบริษัทฯ ไดแก
7.1.1 นางวลีรัตน เชื้อบุญชัย ถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 1.28 และไมมีการถือหุนในนูทริกซ
7.2 มีกรรมการรวมกันบริษัทฯ ไดแก
7.2.1 นางวลีรัตน เชื้อบุญชัย
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12.1.2 สรุปรายละเอียดรายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนที่เกิดขึน้ ในป 2563
บริษัทฯ มีการทํารายการระหวางกันกับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ ไดดังนี้
ตาราง 12.1.2.1 รายละเอียดรายการระหวางกันของบริษทั ฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนที่เกิดขึ้นในป 2563
U

U

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง
1. บริษัท หาญ เวียดนาม จํากัด

ลักษณะรายการ
1.1 ขายสินคา

รอบปสิ้นสุดวันที่
ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
31 ธันวาคม 2563
(หนวย: บาท)
322,085 รายการขายสินคาเกี่ยวกับอุปกรณการพิมพ และกําหนดราคาขายตามนโยบายขาย

(“บริษัทยอย”)
1.2 รายการใหกูยืมระหวางกัน

2. บริษัท ไอยราหาญ จํากัด
(“บริษัทยอย”)

-

เงินใหกูยืมระยะสั้น

-

ดอกเบี้ยคางรับ

295,908

-

รายไดดอกเบี้ยรับ

295,908

1.1 บริษัทฯ ใหเชาสํานักงาน
- รายไดคาเชาสํานักงาน
- รายไดคาบริการสํานักงาน
- ลูกหนี้อื่น
1.2 บริ ษั ท ฯ ให บ ริ ก ารงานบริ ห าร
บุ ค ค ล แล ะจั ด ทํ า บั ญ ชี ต าม
ม าต รฐาน ก ารรายงาน ท า ง
การเงิน
- รายไดคาบริการสวนกลาง
- รายไดคางรับ

สวนที่ 2 (12) รายการระหวางกัน

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 บริษัททําสัญญาใหเงินกูยืมระยะสั้นแกหาญ เวียดนาม จํานวน 200,000 ดอลลารสหรัฐอเมริกา
5,973,480 และคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 6.15 ตอป กําหนดชําระคืนภายในระยะเวลา 1 ป

สัญญาใหเชาและสัญญาบริการอาคารสํานักงาน
19,760 1. บริษัทฯ ตกลงใหเชาอาคารชั้น 2 หอง 211 ของสํานักงานเลขที่ 559 ซอยศูนยวิจัย4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขต
หวยขวาง กรุงเทพฯ พื้นที่รวม 52 ตารางเมตร ในอัตราคาเชา 15,600 บาท และอัตราคาบริการ 10,400 บาทตอเดือน
13,173
ระยะเวลาตามสัญญาเชาตั้งแตวันที่ 22 พ.ย. 2563 - 31 ต.ค. 2565
32,933
สัญญาใหบริการ
1. บริษัทฯ ตกลงใหบริการดานการจัดหาคน, จัดทําเงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน, ยื่นแบบตามระเบียบของสํานักงาน
ประกันสังคม รวมถึงติดตอหนวยราชการทีเ่ กีย่ วของกับงานบุคคล และใหบริการบันทึกรายการทางบัญชีและจัดทํางบ
การเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและขอกําหนดของประมวลรัษฎากรในสวนที่เกี่ยวของ รวมทั้งการยื่น
125,000
แบบแสดงรายการภาษี, ภาษี มูล ค าเพิ่ ม, ภาษี หั ก ณ ที่ จาย และภาษี เงิ นได นิ ติบุ ค คล (โดยระบบอิ น เตอรเน็ ต) ซึ่ ง
25,000
พนักงานของทานเปนผูทําหนาที่ในการชําระภาษีที่เกี่ยวของ โดยบริษัทฯ จะรวบรวมขอมูลและจัดทํางบการเงินใหทาน
เปนรายไตรมาส โดยคิดคาบริการ 25,000 บาทตอเดือน
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บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง

ลักษณะรายการ

3. บริษัท หาญ เอ็นยิเนียริ่ง จํากัด

1.1 บริษั ท ฯ เช าสํ า นั ก งานจากหาญ
เอ็นยิเนียริ่ง

(“หาญเอ็นยิเนียริ่ง”)

- คาเชาอาคารสํานักงาน
- เจาหนี้อื่น

รอบปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2563
(หนวย: บาท)

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
สัญญาเชาอาคารสํานักงาน

1. บริษัทฯ ตกลงเชาและจายคาเชาอาคารสํานักงานเลขที่ 19/17-22 ซอยศูนยวิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขต
หว ยขวาง กรุงเทพฯ พื้ น ที่ รวม 1,379.72 ตารางเมตร ในอั ต ราค าเช า 300 บาทต อตารางเมตรตอเดื อน หรือเท ากั บ
1,368,430
413,916 บาทตอเดือน ระยะเวลาตามสัญญาเชาตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. 2560 - 30 พ.ย. 2563 และมีการเปลี่ยนแปลงอัตรา
คาเชาจากเดิม 413,916 บาทตอเดือน เปน 292,105 บาทตอเดือน ตั้งแตวันที่ 1 ธ.ค. 2563 – 31 ม.ค. 2564
โดยราคาดังกลาวเปนอัตราคาเชาที่ใกลเคียงเมื่อเทียบกับราคาตลาดของการเชาพื้นที่อาคารสํานักงานที่มีลักษณะใกลเคียง
กัน และอยูในละแวกใกลเคียงกัน ซึ่งมีราคาคาเชาประมาณ 290 - 450 บาทตอตารางเมตรตอเดือน
การกําหนดราคา: ราคาตลาด โดยอัตราคาเชาสามารถเทียบเคียงไดกับราคาคาเชาของพื้นที่ในบริเวณใกลเคียง
แนวโนมรายการในอนาคต: เปนรายการที่ยังคงมีตอเนื่องและเปนไปตามสัญญาเชาอาคาร
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกลาวเปนการเชาพื้นที่อาคารสํานักงาน รายการดังกลาวมีความจําเปน
เพื่อใชในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และใชเปนที่ตั้งสํานักงานของบริษัทฯ อีกทั้งอัตราคาเชามีความเหมาะสมโดย
สามารถเทียบเคียงไดกับราคาคาเชาของพื้นที่ในบริเวณใกลเคียง

1.2 บริษัทฯ รับโอนผลประโยชน
พนักงานจากหาญเอ็นยิเนียริ่ง
- ลูกหนี้อื่น
- ภาระผูกพันผลประโยขนพนักงาน

ในป 2557 บริษัทฯ มีการปรับโครงสรางบุคคลากรของบริษัทฯ โดยการรับโอนพนักงานจากหาญเอ็นยิเนียริ่งมาเปนพนักงาน
ของบริษัทฯ โดยมีการทําสัญญาโอนทรัพยสินพนักงานระหวางกัน โดยบริษัทฯ ตกลงนับระยะเวลาการทํางานตอเนื่องตาม
1,845,458 กฏหมายแรงงาน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังรับโอนสิทธิและภาระผูกพันของพนักงานทั้งหมด โดยหาญเอ็นยิเนียริ่งตกลงยอม
1,845,458 รับภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานในชวงที่เปนพนักงานของหาญเอ็นยิเนียริ่ง จนถึงวันที่โอนยายมาที่บริษัทฯ
จากการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ชิลแมทช จํากัดและบริษัทยอย เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 มีผลทํา
ใหบริษทฯ เขารับชวงสิทธิในลูกหนี้ผลประโยชนพนักงานของบริษัท หาญ เอ็นยิเนียริง่ จํากัดเพิ่มเติมอีกจํานวนหนึ่งและ
เงื่อนไขการรับโอนพนักงานเปนแบบเดียวกันกับรายการในวรรคกอน
การกําหนดราคา: ราคาตามรายงานการประเมินภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานโดยผูเชี่ยวชาญอิสระ
แนวโนมรายการในอนาคต: เปนรายการตอเนื่อง เนื่องจากบริษัทฯ ตองมีการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของผลประโยชน
พนักงานที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกปตามเงื่อนไขการคํานวณรายการ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกลาวเกิดจากการปรับโครงสรางบุคคลากรของบริษทั ฯ ทําใหมกี ารรับโอน
ภาระผูกพันและคาใชจายที่เกี่ยวของกับพนักงานของหาญเอ็นยิเนียริ่งมาเปนของบริษัทฯ ซึ่งถือเปนรายการที่สมเหตุสมผล

สวนที่ 2 (12) รายการระหวางกัน
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บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง
4. บริษัท พระบริบาล จํากัด
(“พระบริบาล”)

5. นายเจน ชาญณรงค

ลักษณะรายการ

บริษัทฯ เชาคลังสินคาจาก
พระบริบาล
- รายไดเบ็ดเตล็ด
- คาเชาอาคารสํานักงาน
- ดอกเบี้ยจาย
- หนี้สินตามสัญญาเชา

บริษัทฯ เชาสํานักงานจาก
นายเจน ชาญณรงค
- คาเชาอาคารสํานักงาน

รอบปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2563
(หนวย: บาท)

28,137
1,432,510
88,177
2,013,787

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ

สัญญาเชาอาคารคลังสินคา
1. บริษัทฯ ตกลงจายคาเชาพื้นที่อาคารคลังสินคาและชั้นเก็บสินคาใหกับพระบริบาล เพื่อเปนอาคารเก็บสินคา โรงฟว
เตอรและแปรสภาพ ลานจัดเตรียมและขนถายสินคาและที่ทําการสํานักงาน รวมพื้นที่เชาเทากับ 2,482 ตารางเมตร
โดยจายชําระคาเชาเปนรายเดือนเดือนละ 280,900 บาท ภายหลังการรับโอนบรรดาสิทธิและหนาที่ภายใตสัญญาที่
โอนที่ เกิ ด ขึ้ น ให มีผ ลตั้ งแต วั น ที่ 1 สิ งหาคม 2561 ถึ งวั น ที่ 31 ธั น วาคม 2565 โดยรายการนี้ ได รับ การอนุ มัติ จากที่
ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ งที่ 4/2561 เมื่ อ วั น ที่ 9 ส.ค.2561 และมี ก ารยกเลิ ก สั ญ ญาดั งกล า วเมื่ อวั น ที่ 31
กรกฎาคม 2563 เนื่องจากการยายคลังสินคา
2. บริษัทฯ ตกลงจายคาเชาพืน้ ที่อาคารคลังสินคาเพื่อใชเปนสถานที่เก็บสินคา ประกอบ และซอมบํารุงรักษาเครื่องพิมพ
และอุ ป กรณ รวมพื้ น ที่ เท า กั บ 356.38 ตารางเมตร อั ต ราค า เช า 64,080 บาทต อ เดื อ น ระยะเวลาตั้ ง แต วั น ที่ 1
พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566
การกําหนดราคา: ราคาตลาด โดยอัตราคาเชาสามารถเทียบเคียงไดกับราคาคาเชาของพื้นที่ในบริเวณใกลเคียง
แนวโนมรายการในอนาคต: เปนรายการที่ยังคงมีตอเนื่องและเปนไปตามสัญญาเชาอาคารสํานักงาน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกลาวเปนการเชาพื้นที่อาคารคลังสินคา โดยมีความจําเปนเพื่อใชใน
การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และอัตราคาเชามีความเหมาะสมโดยคาเชาสามารถเทียบเคียงไดกับราคาคาเชาของพืน้ ที่
ในบริเวณใกลเคียง
สัญญาเชาอาคารสํานักงาน

บริษัทตกลงเชาและจายชําระคาเชาพื้นที่อาคารสํานักงาน ชั้นที่ 2-3 ของอาคารเลขที่ 19/6 ซอยศูนยวิจยั ถนนพระราม 9
630,047 กรุงเทพฯ ใหกับนายเจน ชาญณรงค โดยจายเปนรายเดือนเดือนละ 53,100 บาท มีระยะเวลาเชาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม
2560 ถึ งวัน ที่ 30 พฤศจิ ก ายน 2563 และมี ก ารเปลี่ย นแปลงอัต ราค าเช าจากเดิ มเดือนละ 53,100 บาท เป น เดื อนละ
45,947 บาท ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 31 มกราคม 2564
การกําหนดราคา: ราคาตลาด โดยอัตราคาเชาสามารถเทียบเคียงไดกับราคาคาเชาของพื้นที่ในบริเวณใกลเคียง
แนวโนมรายการในอนาคต: เปนรายการที่ยังคงมีตอเนื่องและเปนไปตามสัญญาเชาอาคารสํานักงาน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกลาวเปนการเชาพื้นที่อาคารสํานักงาน โดยมีความจําเปนเพื่อใชใน
การประกอบธุรกิ จของบริษั ท ฯและใช เป น ที่ ตั้ งสํ า นั ก งานของบริษั ท ฯ อี ก ทั้ งอั ต ราค า เช า มี ค วามเหมาะสมโดยค าเช า
สามารถเทียบเคียงไดกับราคาคาเชาของพื้นที่ในบริเวณใกลเคียง

สวนที่ 2 (12) รายการระหวางกัน
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บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง
6. บริษัท เจนนพสิริ จํากัด

ลักษณะรายการ

รอบปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2563
(หนวย: บาท)

รายการขายสินคาเกี่ยวกับระบบดับเพลิงและระบบทําความเย็น และกําหนดราคาขายตามนโยบายขาย

1.1 ขายสินคา
- รายไดจากการขาย
- ลูกหนี้การคาและลูกหนี้
หมุนเวียนอื่น

248,607
118,342

1.2 บริษัทฯ เชาสํานักงานจาก
เจนนพสิริ
- หนี้สินตามสัญญาเชา

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ

102,425,395

สัญญาเชาอาคารสํานักงาน
บริษัทฯ ตกลงเชาและจายคาเชาอาคารสํานักงานเลขที่ 559 ซอยศูนยวิจัย4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง
กรุงเทพฯ พื้นที่รวม 6,594 ตารางเมตร ในอัตราคาเชา 130 บาทตอตารางเมตรตอเดือน หรือเทากับ 857,220 บาทต อ
เดือน ระยะเวลาตามสัญญาเชาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และผูใหเชาเสนอคํามั่นจะใหเชา
อาคารตออีก 7 ป ปรับอัตราคาเชาขึ้น 10% ทุก 3 ป
โดยราคาดังกล าวเป นอั ตราคาเช าที่ ใกล เคี ยงเมื่ อเที ยบกั บราคาตลาดของการเช าพื้ นที่ อาคารสํ านั กงานที่ มีลั กษณะ
ใกลเคียงกัน และอยูในละแวกใกลเคียงกัน ซึ่งมีราคาคาเชาประมาณ 450-470 บาทตอตารางเมตรตอเดือน
การกําหนดราคา: ราคาตลาด โดยอัตราคาเชาสามารถเทียบเคียงไดกับราคาคาเชาของพื้นที่ในบริเวณใกลเคียง
แนวโนมรายการในอนาคต: เปนรายการที่ยังคงมีตอเนื่องและเปนไปตามสัญญาเชาอาคาร
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกลาวเปนการเชาพื้นที่อาคารสํานักงาน รายการดังกลาวมีความจําเปน
เพื่อใชในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และใชเปนที่ตั้งสํานักงานของบริษัทฯ อีกทั้งอัตราคาเชามีความเหมาะสมโดย
สามารถเทียบเคียงไดกับราคาคาเชาของพื้นที่ในบริเวณใกลเคียง

7. บริษัท นูทริกซ จํากัด (มหาชน)

1.2 ขายสินคา
1.3 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้
หมุนเวียนอื่น

สวนที่ 2 (12) รายการระหวางกัน

117,384 รายการขายสินคาเกี่ยวกับระบบพิมพดิจิตอล และกําหนดราคาขายตามนโยบายขาย
15,716
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12.2 ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน
ในป 2563 บริษัทฯ มีการทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่เกี่ยวของกันหลายรายการ ซึ่งการทํารายการดังกลาวมี
ความจําเปนและสมเหตุสมผล เนื่องจากเปนการดําเนินธุรกิจตามปกติ สนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยมีการกําหนดราคา
ของทํารายการตางๆ ที่เปนราคาตลาดหรือราคายุติธรรมเทียบเคียงไดกับการทํารายการกับบุคคลภายนอกอื่น และสําหรับ
รายการลูกหนี้ผลประโยชน พนั กงานได อางอิงกับการประเมิน มูลคาผลประโยชน พนั กงานของนักคณิ ตศาสตรประกันภั ย
(Actuary) ซึ่งการทํารายการระหวางกันตางๆ ที่ผานมาลวนมีความสมเหตุสมผลและมีราคาที่ยุติธรรม
คณะกรรมการตรวจสอบได พิ จารณารายการระหวางกัน ดังกลาวขางตน แลว มีค วามเห็น วามีค วามจําเปน และ
สมเหตุสมผล ตลอดจนเปนประโยชนตอบริษัทฯ (สามารถดูรายละเอียดของแตละรายการไดในตาราง ตาราง 12.1.2.1)

12.3

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตั ิการทํารายการระหวางกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ไดมีมติกําหนดนโยบายและขัน้ ตอนการ
อนุมัติรายการระหวางกันของบริษัท กับ บุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนในอนาคต อาทิ ผูถือหุนใหญ กรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน หรือบุคคลที่เกี่ยวของ เปนตน
โดยบริษั ท ฯ จะปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายวาด ว ยหลั ก ทรัพ ย แ ละตลาดหลั ก ทรัพ ย ขอ บั งคั บ ประกาศคํ าสั่ งหรือ ขอ กํ าหนดของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกํากับ ตลาดทุน และตลาดหลักทรัพยแห ง
ประเทศไทยที่เกี่ยวของในเรื่องดังกลาว รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดที่เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการเกี่ยวโยงกัน
ของบริษั ท ฯ ตามมาตรฐานการบั ญ ชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่กํ าหนดโดยสภาวิชาชี พ บั ญ ชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ ทั้งนี้ ผูที่อาจมีความขัดแยง ทางผลประโยชน หรือมีสวนไดเสียในการทํารายการ จะไมสามารถมีสวนรวมหรือไมมี
สิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการดังกลาวได
ในกรณีที่ก ฎหมายกํา หนดใหตอ งไดรับ อนุมัติก ารเขา ทํา รายการระหวา งกัน จากคณะกรรมการบริษัท หรือ ที่
ประชุม ผูถือ หุนของบริษัทฯ บริษัทฯ จะจัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมเพื่อพิจารณา และใหความเห็นเกี่ยวกับ
ความจําเปนในการทํารายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ
ทั้งนี้ การทํารายการระหวางกันที่เปนรายการทางการคาที่มีเงื่อนไขการคาทั่วไป และการทํารายการทางการคาทีไ่ มเปน
เงื่อนไขการคาทั่วไป หรือธุรกรรมอื่นๆ ใหมีหลักการดังนี้

การทํารายการทางการคาที่มีเงื่อนไขการคาทัว่ ไป
การทํารายการที่เปนรายการทางการคาที่มีเงื่อนไขการคาทั่วไปที่เกิดขึ้นระหวางบริษัทฯ กับ บุคคลที่อ าจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดเสีย หรือ อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บริษัทฯไดกําหนดกรอบการทํ า
รายการดังกลาว ซึ่งไดถูกพิจารณาและใหความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบผานการพิจารณาอนุมัติเปนหลักการจาก
คณะกรรมการบริษัทแลว โดยเมื่อมีการทําธุรกรรมดังกลาวฝายจัดการของบริษัทฯ สามารถอนุมัติการทําธุรกรรมได โดยทํา
ธุร กรรมในรายการดั งกล า วจะต อ งมี ข อ ตกลงทางการค า ในลั ก ษณะเดี ย วกั บ ที่ วิญ ู ช นพึ ง กระทํ า กั บ คู สั ญ ญาทั่ ว ไปใน
สถานการณเดียวกัน ดวยอํานาจตอรองทางการคาที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่
เกี่ยวของ (Arm’s Length Basis) และจะตองเปนรายการทางการคาที่บริษัทฯ กระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ หรือเปน
รายการทางการคาซึ่งบริษัทที่อยูในธุรกิจเดียวกันกับบริษัทฯ มักกระทําเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทตน ซึ่งมีราคาและ
เงื่อนไขที่เปนธรรมและไมกอใหเกิดการถายเทผลประโยชน ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขทางการคา ดังตอไปนี้
1. ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ ไดรับหรือใหกับบุคคลทั่วไป
2. ราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันใหกับบุคคลทั่วไป
3. ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ สามารถแสดงไดวาผูประกอบธุรกิจในลักษณะทํานองเดียวกับบริษัทฯ ใหกับบุคคลทั่วไป
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ทั้งนี้ เมื่อมีการทําธุรกรรมที่มีขอตกลงทางการคาที่เปน Arm’s Length Basis ใดๆ ดังกลาวขางตน ฝายจัดการของ
บริษัทฯ จะเปนผูพิจารณาตัดสินใจ ซึ่งภายหลังจากที่ฝายจัดการพิจารณาอนุมัติแลว จะจัดทํารายงานสรุปการทําธุรกรรม
รายการระหวางกันดังกลาว เพื่อรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบรายการ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบริษัทพบวา มีการดําเนินการที่ไมเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษัทจะรวมกันดําเนินการเพื่อหาทางแกไขตอไป

การทํารายการทางการคาที่ไมเปนเงือ่ นไขการคาทัว่ ไป หรือการทําธุรกรรมอืน่ ๆ
การทํารายการทางการคาที่ไมเปนเงื่อนไขการคาทั่วไป หรือการทําธุรกรรมอื่นๆ ที่เกิดขึ้นระหวางบริษัทฯ กับ บุคคลที่
อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บริษัทฯ จะตองเสนอให
คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาและใหความเห็นเกี่ยวกับความจําเปนและความเหมาะสมในการเขาทํารายการ ตลอดจน
ความเหมาะสมดานราคาและเงื่อนไขในการเขาทํารายการนั้นๆ และมีการเปรียบเทียบกับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอกหรือ
ราคาตลาด กอนนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป ในกรณีที่
คณะกรรมการตรวจสอบ ไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะใหผูเชี่ยวชาญอิสระ
หรือผูสอบบัญ ชีของบริษัทฯ เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพื่อ นําไปใชประกอบการตัดสินใจของ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษั ท และ/หรือ ที่ ป ระชุม ผูถื อ หุ น (แล วแต กรณี ) ซึ่งผูท่ี อ าจมี ค วามขัดแยงทาง
ผลประโยชน หรือมีสวนไดเสียในการทํารายการ จะไมสามารถมีสวนรวมหรือไมมีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทํารายการ
ระหวางกันดังกลาว
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี
ของบริษัทฯ แบบแสดงรายการขอมูลประจําปของบริษัท (แบบ 56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2)

12.4 นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต
บริษัทฯ คาดวารายการระหวางกันที่เกิดจากการประกอบธุรกิจปกติและสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ เชน การเชา
พื้นที่อาคารเพื่อใชเปนที่ตั้งสํานักงาน และการเชาอาคารคลังสินคา รวมถึงสิทธิเรียกรองในภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานจะ
ยังคงมีอยูตอไป สําหรับรายการระหวางกันที่ยังคงมีตอไป หรืออาจเกิดขึ้นใหมในอนาคตจะมีการกําหนดนโยบายการคิดราคา
ระหวางกันอยางชัดเจน ตามราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม เปนธรรม และไมกอใหเกิดการถายเทผลประโยชน รวมทั้ง
คํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทฯ และบริษัทยอยเปนสําคัญ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ จะสอบทานและใหความเห็นตอ
รายการระหวางกันที่เปนรายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติเปนรายไตรมาส
ทั้งนี้ รายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย
หลัก ทรัพ ยแ ละตลาดหลัก ทรัพ ย และขอ บังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือ ขอ กํา หนดคณะกรรมการกํา กับ ตลาดทุน และตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ
หรือ บริษัทยอยตามมาตรฐานการบัญ ชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ
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สวนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
13.

ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ
งบการเงิน

13.1

ผูสอบบัญชีของบริษัท

ป

ชื่อผูสอบบัญชี

2559
2560
2561
2562
2563

13.2

นายชวาลา
นายธนะวุฒิ
นายธนะวุฒิ
นายธนะวุฒิ
นายธนะวุฒิ

เทียนประเสริฐกิจ
พิบูลยสวัสดิ์
พิบูลยสวัสดิ์
พิบูลยสวัสดิ์
พิบูลยสวัสดิ์

ผูสอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่
4301
6699
6699
6699
6699

บริษัทผูสอบบัญชี
บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด

สรุปรายงานการสอบบัญชี

งบการเงินสําหรับป 2559 ตรวจสอบโดย นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4301
แหงบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ไดแสดง
ความเห็นวา งบการเงินของบริษัทฯ ไดแสดงฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับสิ้นสุดวันเดียวกัน
โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และไดระบุเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ (Key Audit
Matters) เกี่ยวกับ การรับรูรายไดจากการขาย วาบริษัทฯ มีรายไดจากสวนงานที่สําคัญ 4 กลุมผลิตภัณฑ ไดแก ผลิตภัณฑ
ระบบดับเพลิงและโครงการ, ผลิตภัณฑระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ, ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น, และผลิตภัณฑระบบ
การพิมพดิจิทัล ซึ่งไดรับรูรายการถูกตองและครบถวนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ การซื้อและรับโอนกิจการ
ทั้งหมดของบริษัท ชิลแมทช จํากัดและบริษัทยอย ภายใตเกณฑการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) โดยการ
ออกหุนสามัญเพิ่มทุนเปนคาตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทดังกลาว โดยไมไดแสดงความเห็นอยางมี
เงื่อนไขในเรื่องดังกลาว
งบการเงินสําหรับป 2560 ถึง 2563 ตรวจสอบโดย นายธนะวุฒิ พิบูลยสวัสดิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน
6699 แหงบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ไดแสดงความเห็นวา
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ไดแสดงฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุด
วันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และไดระบุเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ
(Key Audit Matters) เกี่ยวกับ การรับรูรายไดจากการขายและบริการ วาบริษัท ฯ มีรายไดจากสวนงานที่สําคัญ 4 กลุมผลิตภัณฑ
ไดแก ผลิตภัณฑระบบดับเพลิงและโครงการ, ผลิตภัณฑระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ, ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น, และ
ผลิ ตภั ณ ฑ ระบบการพิ มพ ดิ จิ ทั ล และกลุ มผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ 5 ได แก ระบบไอที โซลู ชั่ น สํ าหรับอาคาร ในป 2563 ซึ่ งแต ละกลุ ม
ผลิตภัณฑมีขอตกลงและเงื่อนไขการขายและการกําหนดราคาที่แตกตางกัน รวมทั้งรายไดจากการใหบริการตามสัญญาโครงการ
ติดตั้งระบบดับเพลิง อาศัยการประมาณการผลการปฏิบัติตามภาระที่ตองปฏิบัติตามสัญญามีผลกระทบตอรายไดที่กลุมบริษัท
รับรูตลอดชวงเวลาหนึ่ง ซึ่งตองรับรูรายไดตามระดับความกาวหนาของการปฏิบัติตามภาระที่ตองปฏิบัติใหแลวเสร็จ ซึ่งผูสอบได
ตอบสนองความเสี่ยงโดยการทําความเขาใจและทดสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการรับรู
รายได สอบทานการออกแบบและการปฏิบัติตามการควบคุมภายในเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว การตรวจสอบเนื้อหาสาระของขอตกลง
และเงื่อนไขของสัญญาขายและบริการที่เกิดขึ้นระหวางปและชวงใกลวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ตรวจสอบใบลดหนี้ที่บริษัทออก
ภายหลังวันสิ้นป วิเคราะหเปรียบเทียบและการทดสอบรายละเอียดที่เกี่ยวของกับรายไดจากการขายและบริการ
สวนที่ 3 (13) ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ

หนา 139

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2563)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดทดสอบการดอยคาของคาความนิยมจากการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ชิลแมทช
จํากัดและบริษัทยอย ภายใตเกณฑการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) การทดสอบการดอยคานั้นมีนัยสําคัญ
ตอการตรวจสอบ เนื่องจากจํานวนเงินดังกลาวเปนจํานวนเงินที่มีสาระสําคัญตองบการเงิน ขั้นตอนการทดสอบการดอยคาโดย
ผูบริหารมีความซับซอนและตองใชดุลยพินิจในการตั้งสมมติฐานโดยเฉพาะอยางยิ่งการประมาณกระแสเงินสดรับและจายใน
อนาคตที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินงานอยางตอ เนื่อ งของหนวยสินทรัพยที่กอ ใหเกิดเงินสด และการใชอัตราคิดลดที่
เหมาะสม ซึ่งขอสมมติฐานดังกลาวสามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาวะเศรษฐกิจและสภาพการตลาดในอนาคตได ซึ่งบริษัท ฯ ได
เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีและขอสมมติฐานที่สําคัญไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินอยางครบถวนแลว ซึ่ง
ผูสอบบัญ ชีไดตอบสนองความเสี่ยงโดยการพิจารณาความสมเหตุสมผลของขอ สมมติฐานและวิธีการที่ผูบริหารใชในการ
คํานวณประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดวาจะไดรับ การตรวจสอบหลักฐานสนับสนุนซึ่งแสดงถึงประมาณการที่ดี
ที่สุดของฝายบริหาร โดยเฉพาะเรื่องการคาดการณการเติบโตของรายได กําไรขั้นตน และกําไรจากการเดินงานของสวนงาน
การใชอัตราคิดลดที่เหมาะสมเพื่อคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต การทดสอบการคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับ รวมทั้งการให
ความสําคัญกับความเพียงพอของการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับขอสมมติฐานซึ่งสงผลกระทบตอผลการทดสอบการดอยคาที่
ออนไหวมากที่สุด และมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญที่สุดตอการกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของคาความนิยม

13.3

ตารางสรุปงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงินของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 2563
งบแสดงฐานะการเงิน

ป 2563
ตรวจสอบ
ลานบาท
%

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ป 2562
ตรวจสอบ
ลานบาท
%

ป 2561
ตรวจสอบ
ลานบาท
%

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สินทรัพยที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้ไมหมุนเวียนอื่น
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สินทรัพยสิทธิการใช
คาความนิยม
ความสัมพันธกับลูกคา
สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

สวนที่ 3 (13) ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ

306.07
250.99
12.80
257.85
6.96
0.40
835.07

18.47
15.14
0.77
15.56
0.42
0.02
50.38

11.25
0.68
154.59
9.33
129.53
7.81
104.97
6.33
334.67 20.19
40.33
2.43
18.02
1.09
3.84
0.23
25.19
1.52
822.39 49.62
1,657.46 100.00

127.10
124.48
322.95
9.57
305.04
0.72
889.86

7.96
7.80
20.23
0.60
19.11
0.05
55.75

0.24
0.02
7.99
0.50
229.97 14.41
30.67
1.92
334.67 20.97
58.28
3.65
20.95
1.31
23.67
1.48
706.44 44.25
1,596.30 100.00

29.31
167.43
296.33
11.42
304.44
0.48
809.41

1.89
10.81
19.14
0.74
19.66
0.03
52.27

0.24
0.02
21.13
1.36
231.82 14.97
32.68
2.11
334.67 21.61
73.18
4.73
23.98
1.55
21.48
1.39
739.18 47.73
1,548.59 100.00
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งบแสดงฐานะการเงิน

ป 2563
ตรวจสอบ
ลานบาท
%

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ป 2562
ตรวจสอบ
ลานบาท
%

ป 2561
ตรวจสอบ
ลานบาท
%

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น

167.66

10.12

199.84

12.52

210.18

13.57

8.92
11.10
1.75
1.64

0.54
0.67
0.11
0.10

21.18
1.46
1.11

1.33
0.09
0.07

16.07
0.38
6.27

1.04
0.02
0.40

191.07

11.53

223.59

14.01

232.90

15.04

96.05
27.77

5.80
1.68

2.17
25.51

0.14
1.60

9.74
16.67

0.63
1.08

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน

24.94
148.76

1.50
8.98

23.36
51.04

1.46
3.20

22.06
48.48

1.42
3.13

รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุน
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชําระแลว
สวนเกินมูลคาหุน
กําไรสะสม

339.83

20.50

274.64

17.20

281.38

18.17

292.25

17.63

292.25

18.31

292.25

18.87

292.25
776.42

17.63
46.84

292.25
776.42

18.31
48.64

292.25
776.42

18.87
50.14

29.22
219.58

1.76
13.25

29.22
223.82

1.83
14.02

27.07
171.47

1.75
11.07

สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเชา
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน

จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
รวมสวนของผูถือหุนของบริษัท
สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย

(0.45) (0.03)
1,317.02 79.46
0.61
0.04

(0.05) (0.00)
1,321.66 82.80
-

1,267.21
-

81.83
-

รวมสวนของผูถือหุน

1,317.63

1,321.66

1,267.21

81.83

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

1,657.46 100.00

79.50

82.80

1,596.30 100.00

1,548.59 100.00

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 2563
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายไดจากการขายและบริการ
ตนทุนขายและบริการ
กําไรขั้นตน
รายไดอื่น
คาใชจายในการจัดจําหนาย
คาใชจายในการบริหาร

สวนที่ 3 (13) ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ

งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ป 2563
ป 2562
ป 2561
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
ลานบาท
%
ลานบาท
%
ลานบาท
%
1,152.32 100.00
1,366.88 100.00
1,344.27 100.00
(799.28) (69.36)
(948.69) (69.41)
(931.23) (69.27)
353.04 30.64
17.10
1.48
(107.32) (9.31)
(137.29) (11.91)

418.19 30.59
27.09
1.98
(117.56) (8.60)
(140.78) (10.30)

413.04 30.73
11.75
0.87
(119.08) (8.86)
(138.20) (10.28)
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน
ตนทุนทางการเงิน
กําไรกอนภาษีเงินได

งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ป 2563
ป 2562
ป 2561
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
ลานบาท
%
ลานบาท
%
ลานบาท
%
125.53 10.89
186.94 13.68
167.51 12.46
(0.09) (0.01)
125.44 10.89
186.94 13.68
167.51 12.46

ภาษีเงินได
กําไรสุทธิสําหรับป
กําไรสุทธิสําหรับป - สวนที่เปนของบริษัทใหญ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลง
คางบการเงิน
ผลกําไร(ขาดทุน) จากการวัดมูลคาใหม
ของผลประโยชนพนักงาน - สุทธิจากภาษี

(24.56)
100.88
100.97

(2.13)
8.75
8.76

(0.40)

(0.03)

(0.05)

-

-

-

(1.59)

(0.12)

-

-

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

100.48

8.72

147.98

10.83

134.36

10.00

100.57
0.17
584,500,000

8.73

147.98
0.26
584,500,000

10.83

134.36
0.23
584,500,000

10.00

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -สวนที่เปนของบริษัท
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน - สวนที่เปนของบริษัทใหญ
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย (หุน)

(37.32) (2.73)
149.62 10.95
149.62 10.95

(33.15) (2.47)
134.36 10.00
134.36 10.00

-

งบกระแสเงินสดของบริษทั ฯ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 2563
งบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับป
รายการปรับกระทบกําไรสําหรับงวดเปนเงินสดรับ(จาย)
หนี้สูญและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
คาตัดจําหนายความสัมพันธกับลูกคา
ขาดทุนจากการลดมูลคาสินคาคงเหลือ
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหนายอุปกรณและสินทรัพยสิทธิการใช
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุน
(กําไร) ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาของสินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอื่น

งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ป 2563
ป 2562
ป 2561
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
100.88

149.62

134.36

4.25
17.05
17.95
5.67
1.25
(0.33)
(3.38)
4.43

1.81
16.72
14.90
8.26
(0.66)
0.21
(0.90)
(1.65)

1.18
16.36
14.90
2.72
(0.16)
(0.39)
(1.83)
1.71

ขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอื่น
ขาดทุนจากการดอยคาจากอุปกรณ
รายไดดอกเบี้ยรับ
คาใชจายผลประโยชนพนักงาน
ตนทุนทางการเงิน

0.24
0.05
(0.96)
2.65
0.09

(0.44)
7.48
-

(0.09)
1.77
-

คาใชจายภาษีเงินได

24.57

37.33

33.15

สวนที่ 3 (13) ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ
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งบกระแสเงินสด
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น ) ลดลง

งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ป 2563
ป 2562
ป 2561
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
174.41
232.68
203.68

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

67.97

(15.35)

(24.53)

สินทรัพยที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน

(3.25)

1.86

0.46

สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

20.74
0.33

(12.39)
(0.25)

(20.27)
0.43

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

(1.52)

(2.19)

(4.12)

(35.57)

(15.99)

39.70

ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น

0.29

1.07

0.38

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

0.53

0.27

0.46

ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน

(0.40)

(0.63)

-

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น

1.57

1.30

5.52

225.10

190.38

201.71

-

-

-

จายภาษีเงินได

(40.66)

(39.39)

(38.27)

เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน

184.44

151.00

163.44

-

(184.55)

(380.17)

เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนชั่วคราว

116.88

230.30

411.97

เงินสดจายเพื่อซื้ออุปกรณ

(16.81)

(5.87)

(7.46)

0.24

1.65

2.73

-

-

เงินสดจายซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน

(0.76)

(1.37)

(4.42)

รับดอกเบี้ย

0.54

0.20

0.09

100.09

40.36

(94.26)

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น

เงินสดรับ (จาย) จากการดําเนินงาน
จายดอกเบี้ย

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว

เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ
เงินสดจายซื้ออสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน

(117.00)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจายชําระหนี้สินตามสัญญาเชา

(0.74)

-

-

เงินสดรับจากการลงทุนในบริษัทยอยของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

0.70

-

-

(105.21)

(93.52)

(81.83)

เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน

(105.25)

(93.52)

(81.83)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)

179.28

97.84

(12.65)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป
ผลกระทบจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศที่เปนเงินตรา

127.10

29.31

41.96

(0.31)

(0.05)

-

306.07

127.10

จายเงินปนผล

ตางประเทศ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป

สวนที่ 3 (13) ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ
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อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ สําหรับป 2561 - 2563
ขอมูลสําคัญทางการเงิน

หนวย

งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ป 2563
ป 2562
ป 2561
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ

ฐานะทางการเงิน
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน

ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท

1,657.46
339.83
1,317.02

1,596.30
274.64
1,321.66

1,548.59
281.38
1,267.21

ผลการดําเนินงาน
รายไดจากการขายและบริการ
รายไดรวม
ตนทุนขายและบริการ

ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท

1,152.32
1,169.43
799.28

1,366.88
1,393.97
948.69

1,344.27
1,356.02
931.23

ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท

353.04
100.97
100.57

418.19
149.62
147.98

413.04
134.36
134.36

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย
อัตรากําไรขั้นตน
อัตรากําไรสุทธิ

%
%
%
%

7.65
7.72
30.64
8.63

11.56
11.89
30.59
10.73

10.83
11.15
30.73
9.91

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน
อัตราการหมุนของสินทรัพย
ขอมูลหุนสามัญ
ราคาพารตอหุน

เทา
เทา

0.26
0.72

0.21
0.89

0.22
0.90

บาท

0.50

0.50

0.50

บาท
บาท
บาท

2.25
0.13
0.17

2.26
0.18
0.26

2.17
0.16
0.23

กําไรขั้นตน
กําไรสุทธิ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
อัตราสวนทางการเงิน

มูลคาตามบัญชีตอหุน
เงินปนผลจายตอหุน
กําไรสุทธิตอหุน

สวนที่ 3 (13) ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ
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14. คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ (MD&A)
14.1 ภาพรวมของการดําเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญ
จากช วงปลายป 2562 จนถึ งป จจุ บั น ทั่ วโลกได ประสบป ญ หาการแพรระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั สโคโรนา 2019
(COVID-19) มีการแพรระบาดอยางหนักรวมทั้งยอดจํานวนของผูติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นทุกวัน ทําใหท่ัวโลกและประเทศไทยไดออก
มาตรการตางๆ เพื่อรับมือกับการแพรระบาด เชน มาตรการเฝาระวัง มาตรการคัดกรอง มาตรการลอคดาวนประเทศ ประกอบกับ
สภาพเศรษฐกิ จ ซบเซาอย า งต อ เนื่ อ งจากป ก อ นและค า เงิ น ที่ มี ค วามผั น ผวนเป น อย า งมาก ส ง ผลให ภ าคธุ ร กิ จ และ
ภาคอุตสาหกรรมตองหยุดชะงัก บางกิจการตองเลิกกิจการ และบางกิจการตองปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินธุรกิจใหมเพื่อให
สามารถดํารงสภาพของกิจการไวได สงผลใหลูกคาบางรายของบริษัทจายชําระหนี้ลาชากวาเงื่อนไขการขาย และ/หรือเลื่อนการ
สงมอบสินคาออกไป ทําใหบริษัทมีระยะเวลาการหมุนเวียนสินคาคงเหลือยาวขึ้น และบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นตาม
หลักเกณฑของมาตรฐานรายงานการเงิน จาก 2.26% ในป 2562 เปน 4.59% ในป 2563 ของยอดลูกหนี้คงคาง อยางไรก็ตาม
บริษัทฯ ไดมีการทบทวน ติดตาม และประเมินสถานการณอยางใกลชิด และสื่อสารไปยังพนักงานผูเกี่ยวของอยูเสมอ เพื่อสราง
ความเชื่อมั่นและสามารถปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธหรือตัดสินใจไดอยางทันทวงทีภายใตสภาวการณที่ไมแนนอนดังกลาว
กลางป 2563 บริษัทเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานดานคลังสินคาและลดคาใชจายในการดําเนินงาน โดยการรวม
ศูนยคลังสินคาแหงหลักไวแหงเดียวในพื้นที่ของบริษัทเอง จึงมีการโอนเปลี่ยนประเภทอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนเปนที่ดิน
อาคาร และอุปกรณ จํานวน 74.13 ลานบาท และมีแผนยายสํานักงานใหญแหงใหมชวงตนป 2564 ซึ่งอาคารใหมนี้เปนอาคาร
ประหยัดพลังงานซึ่งคํานึงถึงการใชและผลกระทบตอ ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ (Green Building) และมีการใช
เทคโนโลยีระบบไอโอทีโซลูชั่นสเขามาชวยควบคุมระบบตางๆ ภายในอาคาร (Smart Building) ดังเชนกับอาคารสมัยใหมตาง ๆ
บริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสในการสรางธุรกิจใหมจึงไดรวมลงทุนกับกลุมไอยราฟนสในการจัดตั้งบริษัทชื่อ “บริษัท ไอยราหาญ
จํากั ด” เมื่ อ วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 โดยบริษัท และผูรวมทุ นถือ หุน จํานวน 65% และ 35% ของจํานวนหุน ที่อ อกจําหน าย
ตามลําดับ บริษัทรับรูรายไดรวมของป 2563 และป 2562 เปนจํานวน 1,169.43 ลานบาท และ 1,393.97 ลานบาท ตามลําดับ
หรือลดลงคิดเปน 16.11% แตบริษัทยังคงสามารถรักษาอัตรากําไรขั้นตนไวไดใกลเคียงกันเมื่อเทียบกับปกอน ไดแก 30.64%
และ 30.59% ตามลําดับ
ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงดานมาตรฐานรายงานการเงินที่สําคัญในป 2563 ไดแก ฉบับที่ 16 “สัญญาเชา” มีเนื้อหา
สําคัญที่กําหนดใหผูใหเชาบันทึกสิทธิการใชสินทรัพย (Right of Use) และหนี้สินตามสัญญาเชาในงบการเงิน สําหรับสัญญา
เชาที่มีระยะเวลามากกวา 12 เดือน ยกเวนเปนสัญญาเชาสินทรัพยอางอิงมีมูลคาต่ํา และบันทึกคาเสื่อมราคาของสิทธิการ
ใชสินทรัพยและดอกเบี้ยจาย โดยยกเลิกการจัดประเภทสัญญาเชาเปนสัญญาเชาดําเนินงานและสัญญาเชาการเงินตาม
มาตรฐานฉบับเดิม ทําใหอัตราสวนทางการเงินเปลี่ยนแปลงไป เชน อัตราสวนหนี้สินตอทุน (Debt to Equity Ratio) อัตรา
ผลตอแทนของสินทรัพย (Return on Asset) และ กําไรกอนตนทุนทางการเงิน ภาษี คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
(EBITDA) เปนตน โดยเฉพาะในปแรกที่ใชมาตรฐานนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกลาว บริษัทบันทึกสินทรัพยสิทธิการใชและ
หนี้สินตามสัญญาเชา ณ สิ้นป 2563 จํานวน 104.97 ลานบาท และอัตราสวนหนี้สินตอทุนในป 2563 เพิ่มขึ้นเปน 0.26 เทา
เทียบกับป 2562 0.21 เทา

14.2 คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการจากงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย
14.2.1 คําอธิบายภาพรวมผลการดําเนินงานและความสามารถในการทํากําไรจากงบการเงินของบริษทั และบริษทั ยอย
ผลการดําเนินงานสําหรับป 2561 - 2563
• รายไดจากการขายและบริการ
สวนที่ 3 (14) คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ
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ประเภทรายได

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ป 2563
ป 2562
ป 2561
ลานบาท
รอยละ ลานบาท
รอยละ
ลานบาท
รอยละ

รายไดจากการขายและบริการ
1. ผลิตภัณฑระบบดับเพลิงและโครงการ
2. ผลิตภัณฑระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ
3. ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น
4. ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล
5. ผลิตภัณฑระบบไอโอที (ไอยราหาญ)
รวมรายไดจากการขายและบริการ
รายไดอื่น 1)
รายไดรวม

534.18
63.82
202.83
349.07
2.43
1,152.33
17.10
1,169.43

45.68
5.46
17.34
29.85
0.21
98.54
1.46
100.00

644.12
81.10
262.00
379.66
1,366.88
27.09
1,393.97

46.21
5.82
18.80
27.24
98.07
1.93
100.00

569.59
89.33
320.39
364.96
1,344.27
11.75
1,356.02

42.00
6.59
23.63
26.91
99.13
0.87
100.00

หมายเหตุ 1) รายไดอื่น ประกอบดวยกําไรขาดทุนจากเงินลงทุนในกองทุนรวมและหลักทรัพยในความตองการของตลาด ดอกเบี้ยรับ รายไดเงินปนผล และกําไรขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยน รวมทั้งรายไดคาเชาและคาบริการจากอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน เปนตน

รายไดจากการขายและบริการ ประกอบดวย รายไดจากผลิตภัณฑระบบดับเพลิงและโครงการในสัดสวน 45.68%
ผลิตภัณฑระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศในสัดสวน 5.46% ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น ในสัดสวน 17.34% ผลิตภัณ ฑ
ระบบการพิมพดิจิทัลในสัดสวน 29.85% ผลิตภัณฑระบบไอโอที 0.21% และรายไดอื่น 1.46% โดยมีรายไดรวมสําหรับป
2561- 2563 จํานวน 1,356.02 ลานบาท 1,393.97 ลานบาท และ 1,169.43 ลานบาท ตามลําดับ ถึงแมวารายไดจากการขาย
และบริการของหนวยธุรกิจดับเพลิงและโครงการจะไดรับผลกระทบจากสถานการณโควิด-19 ทําใหรายไดในป 2563 ลดลง
จํานวน 109.94 ลานบาท คิดเปน 17.07% เมื่อเทียบกับป 2562 แตบริษัทยังคงมียอดสั่งซื้อคางสงที่มีมูลคาสูง และคาดวาจะ
สงมอบในมูลคาที่เปนสาระสําคัญภายในป 2564
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• ตนทุนขายและบริการ
ประเภทตนทุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ป 2563
ป 2562
ป 2561
ลานบาท
รอยละ ลานบาท รอยละ
ลานบาท
รอยละ

ตนทุนจากการขายและบริการ
1. ผลิตภัณฑระบบดับเพลิงและโครงการ
2. ผลิตภัณฑระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ
3. ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น
4. ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล
5. ผลิตภัณฑระบบไอโอที (ไอยราหาญ)
รวมตนทุนจากการขายและบริการ
กําไรขั้นตน

397.27
43.87
138.12
217.95
2.07
799.28
353.05

74.37
68.74
68.10
62.44
85.19
69.36
30.64

487.06
58.69
174.11
228.83
948.69
418.19

75.62
72.37
66.45
60.27
69.41
30.59

420.57
66.95
220.85
222.86
931.23
413.04

73.84
74.95
68.93
61.06
69.27
30.73

สําหรับตนทุนขายและบริการที่สําคัญ คือ ตนทุนคาสินคา คาใชจายในการนําเขาและขนสง รวมถึงเงินเดือนทีมวิศวกร
ผูควบคุมงานและทีมติดตั้ง และคาจางผูรับเหมาในการติดตั้งอุปกรณ โดยสําหรับป 2561 - 2563 บริษัทฯ มีตนทุนขายและ
บริการจํานวนทั้งสิ้น 931.23 ลานบาท 948.69 ลานบาท และ 799.28 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปน 69.27% และ 69.41% และ
69.36% ของรายไดจากการขายและบริการ คิดเปนอัตรากําไรขั้นตนเทากับ 30.73% และ 30.59% และ 30.64% ตามลําดับ
ตนทุนในการจัดจําหนายและคาใชจายในการบริหาร
ประเภทคาใชจา ย

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ป 2563
ป 2562
ป 2561
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

ตนทุนในการจัดจําหนายและคาใชจายในการบริหาร
ตนทุนในการจัดจําหนาย
107.33
คาใชจายในการบริหาร
137.29
รวมตนทุนในการจัดจําหนายและคาใชจายในการบริหาร
244.62
รายไดรวม
1,169.43

9.18
11.74
20.92
100.00

117.56
140.78
258.34
1,393.97

8.43
10.10
18.53
100.00

119.08
138.20
257.28
1,356.02

8.78
10.19
18.97
100.00

• ตนทุนในการจัดจําหนาย
ตนทุนในการจัดจําหนายของบริษัทฯ ในป 2561 - 2563 มีจํานวน 119.08 ลานบาท 117.56 ลานบาท และ 107.33
ลานบาท ตามลําดับ คิดเปน 8.78% และ 8.43% และ 9.18% ของรายไดรวมตามลําดับ ซึ่งเมื่อเทียบระหวางป 2563 และป 2562
มีอัตราสวนตนทุนในการจัดจําหนายเมื่อเปรียบเทียบกับยอดรายไดรวมเพิ่มขึ้น 0.75% จากคาใชจายที่เปนลักษณะคงที่ ไดแก
เงินเดือนและสวัสดิการของพนักงานขาย และคาเสื่อมราคาของเครื่องเชาและสาธิต เปนตน
• คาใชจา ยในการบริหาร
ค าใช จ า ยในการบริห ารของบริษั ท ฯ สํ า หรับ ป 2561 - 2563 มี จํ า นวน 138.20 ล านบาท 140.78 ล านบาท และ
137.29 ล านบาท ตามลํ าดั บ คิ ดเป นสั ดส วน 10.19%, 10.10% และ 11.74% ของรายไดรวมตามลําดั บ ค าใชจ ายในการ
บริหาร ประกอบไปดวยเงินเดือนและสวัสดิการพนักงานในสวนงานสนับสนุน ผูบริหารและคณะกรรมการบริษัท คาเชาอาคาร
และคลังสินคา คาสาธารณูปโภคตางๆ คาเสื่อมราคา และคาธรรมเนียมวิชาชีพตางๆ นอกจากนี้ยังมีคาใชจายที่ไมเปนตัวเงิน
อันเกี่ยวกับการตัดจําหนายความสัมพันธลูกคาและคาเสื่อมราคาสินทรัพยถาวรสวนเพิ่มที่เกิดจากการประเมินมูลคายุติธรรม
ของสินทรัพยถาวรซึ่งไดมาจากการซื้อ และรับโอนกิจการทั้งหมด ทั้งนี้เปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ซึ่งถือเปนคาใชจายทางบัญชีแตไมตองจายเปนเงินสดออกไป (Non-Cash Items)
สัดสวนคาใชจายในการบริหารเมื่อเปรียบเทียบกับรายไดรวมในป 2563 เพิ่มขึ้นจากป 2562 เทากับ 1.64% จากคาใชจาย
ที่มีลักษณะคงที่ทํานองเดียวกับตนทุนในการจัดจําหนาย และมีการรับรูคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้การคาทีม่ ีระยะเวลาในการ
จายชําระหนี้ยาวขึ้น และการตัดจําหนายคาสัมพันธลูกคาเพิ่มขึ้นตามหลักเกณฑของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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• กําไรสุทธิ
บริษัทฯ มีกําไรสุทธิรวมสวนที่เปนของบริษัทสําหรับป 2561 - 2563 มีจํานวน 134.36 ลานบาท 149.62 ลานบาท และ
100.97 ลานบาท ตามลําดับ โดยบริษัทฯ มีอัตรากําไรสุทธิอยูที่ 9.91% และ 10.73% และ 8.63% เมื่อเปรียเทียบกับรายไดรวมใน
แตละป ตามลําดับ
ในป 2563 บริษัทไดรวมลงทุนโดยการจัดตั้งบริษัทชื่อ “บริษัท ไอยราหาญ จํากัด” โดยบริษัทและผูรวมทุนถือ หุน
จํานวนรอ ยละ 65 และรอ ยละ 35 ของจํานวนหุนที่อ อกจําหนายแลวทั้งหมดของบริษัทดังกลาว โดยมีวัตถุประสงคในการ
พัฒนาระบบ IoT Products and Solutions โดยแผนการดําเนินงานจะมุงเนนใหบริการโซลูชั่นดานอาคารอัจฉริยะหรือ Smart
Building และตอยอดจากฐานลูกคาปจจุบันของบริษัทในกลุมคอนโดมิเนียม อาคารสูงและระบบหองเย็นเพื่อขยายธุรกิจให
เติบโตแบบยั่งยืนมากยิ่งขึ้น
ในป 2562 บริษัทฯ ลงทุนจัดตั้งบริษัทยอยที่ประเทศเวียดนาม ภายใตชื่อ Harn Vietnam Co., Ltd. เพื่อรองรับลูกคา
ในประเทศของบริษัทฯ ที่ยายฐานการผลิตไปยังประเทศเวียดนาม และเปนการหาลูกคาใหมในตางประเทศเพิ่มขึ้น แตการ
ดําเนินงานของบริษัทยอยนี้ยังอยูในชวงเริ่มตนของการหาลูกคาและการดําเนินงานยังตองมีการพึ่งพาความชวยเหลือจาก
บริษัทฯ ในรูปเงินทุนหมุนเวียน และการค้ําประกันวงเงินในการสั่งซื้อสินคาจากผูผลิตในประเทศสหราชอาณาจักร เพื่อเสริม
สภาพคลองในการดําเนินงาน
สําหรับหลักเกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม ไดมีการตัดรายการซื้อขายสินคา รายไดและคาใชจายระหวางกัน กําไร
ในสินคาคงเหลือ ลูกหนี้และเจาหนี้ระหวางกัน รวมถึงรายการเงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนของผูถือหุนของบริษัทยอยออกแลว
• กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
บริษัทฯ มีกําไรเบ็ดเสร็จรวมสวนที่เปนของบริษัทสําหรับป 2561 - 2563 มีจํานวน 134.36 ลานบาท 147.98 ลานบาท
และ 100.57 ลานบาท ตามลําดับ บริษัทรับรูผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทยอยที่เวียดนาม
สุทธิจากภาษีเงินไดในป 2563 และป 2562 จํานวน 0.40 ลานบาท และ 0.05 ลานบาท ตามลําดับ
ในป 2562 บริษัทรับรูขาดทุนจากการประมาณการผลประโยชนพนักงานตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสุทธิจาก
ภาษีเงินไดจํานวน 1.59 ลานบาท จากพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานที่กําหนดอัตราคาชดชยเพิ่มเติมกรณีนายจางเลิกจาง
สําหรับลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบ 20 ปข้ึนไปใหมีสิทธิไดรับคาชดเชยไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย 400 วัน จากเดิมที่
อัตราคาชดเชยสูงสุดอยูที่ 300 วัน และการเปลี่ยนแปลงขอสมมติฐานทางการเงินที่เกี่ยวของอื่น
• กําไรกอนตนทุนทางการเงิน ภาษีเงินได คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA)
EBIT และ EBITDA
กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษี (EBIT)
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย-ฐานราคาทุน
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย-สวนเพิ่มจาก
วัดมูลคายุติธรรม
คาตัดจําหนายความสัมพันธลูกคา-จากการวัด
มูลคายุติธรรม
กําไรกอนตนทุนทางการเงิน ภาษีเงินได คา
เสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA)
รายไดรวม

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ป 2563
ป 2562
ป 2561
ลานบาท
รอยละ ลานบาท
รอยละ
ลานบาท
รอยละ
125.53
10.73
186.95
13.41
167.51
12.35
16.34
1.40
15.47
1.11
14.52
1.07
0.71
0.06
1.25
0.09
1.83
0.13
17.95

1.53

14.90

1.07

14.90

1.10

160.53

13.73

218.57

15.68

198.76

14.66

1,169.43

100.00

1,393.97

100.00

1,356.02

100.00
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บริษัทฯ มีกําไรกอนตนทุนทางการเงิน ภาษีเงินได คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA) สําหรับป 2561 - 2563
จํานวน 198.76 ลานบาท 218.57 ลานบาท และ 160.53 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปน 14.66%, 15.68% และ 13.73% เมื่อ
เปรียบเทียบกับรายไดรวม ตามลําดับ สําหรับกําไรที่เปนตัวเงินในป 2563 ลดลงจากจํานวนรายไดจากการขายและบริการที่
ลดลง และตนทุนในการจัดจําหนายและคาใชจายในการบริหารลดลงเปนสัดสวนที่นอยกวา ประกอบกับการรับรูคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญสวนที่เพิ่มขึ้นจากการที่ลูกหนี้บางสวนประสบปญหาสภาพคลองและ/หรือชําระหนี้ลาชากวาเครดิตเทอม ทั้งนี้
เปนไปตามประมาณการที่ดีที่สุดในการพิจารณาอัตราความเสียหายที่คาดวาจะเกิดขึ้น ซึ่งอางอิงกับขอมูลในการรับชําระหนี้ใน
อดีตและการประมาณของผูเชี่ยวชาญอิสระ (แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอลูกหนี้การคา)

14.3 ความสามารถในการบริหารทรัพยสินจากงบของบริษัทและบริษัทยอย
การวิเคราะหฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561, 2562 และ 2563
บริษั ทฯ มีสินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 2563 จํานวน 1,548.59 ลานบาท 1,596.30 ลานบาท และ
1,657.46 ลานบาท ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีสวนประกอบของสินทรัพยที่สําคัญ ไดแก เงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวคิดเปน 18.89%
ลู ก หนี้ ก ารค า ลู ก หนี้ อื่ น และสิ น ทรั พ ย ที่ เกิ ด จากสั ญ ญา-หมุ น เวี ย น คิ ด เป น 15.91% สิ น ค า คงเหลื อ คิ ด เป น 15.56%
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนคิดเปน 9.33% และคาความนิยมคิดเปน 20.19% และความสัมพันธกับลูกคาที่ถือเปนสินทรัพย
ไมมีตัวตนอีกประเภทหนึ่ง คิดเปน 2.43% ทั้งคาความนิยมและความสัมพันธกับลูกคาไดผานการทดสอบการดอ ยคาตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทุกปอยางสม่ําเสมอ
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562 ซึ่งมีส วนประกอบของสิน ทรัพ ยที่ สําคั ญ ได แก เงิน สดและเงินลงทุ นชั่วคราวคิ ดเป น
15.76% ลูกหนี้การคา ลูกหนี้อื่น และสินทรัพยที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน คิดเปน 20.83% สินคาคงเหลือคิดเปน 19.11%
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนคิดเปน 14.41% และคาความนิยมคิดเปน 20.97% และความสัมพันธกับลูกคาที่ถือเปนสินทรัพย
ไมมีตัวตนอีกประเภทหนึ่ง คิดเปน 3.65% ทั้งคาความนิยมและความสัมพันธกับลูกคาไดผานการทดสอบการดอ ยคาตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทุกปอยางสม่ําเสมอ
ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้การคาแยกตามประเภทธุรกิจ
1. ผลิตภัณฑระบบดับเพลิงและระบบสุขาภิบาลฯ
2. ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น
3. ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล
4. ผลิตภัณฑระบบไอโอที (ไอยราหาญ)
รวมลูกหนี้การคาแยกตามประเภทธุรกิจ
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้การคาและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้ตามสัญญาเชา-สวนที่ถึงกําหนด ชําระภายในหนึ่งป
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
สวนที่ 3 (14) คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ

ป 2563
ลานบาท Turn Over
(days)
136.64
35.53
46.12
218.29

84.39
90.39
54.62
80.29

ป 2563
ลานบาท รอยละ
218.29
36.05
8.16
(11.51)
250.99

86.97
14.36
3.26
(4.59)
100.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ป 2562
ป 2561
ลานบาท Turn Over ลานบาท Turn Over
(days)
(days)
165.65
61.17
61.85
288.67

76.88
87.83
57.78
73.68

139.86
64.91
58.34
263.11

76.79
77.26
56.58
71.42

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันปที2562
่ 31 ธันวาคม
ป 2561
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
288.67
34.73
6.84
(7.29)
322.95

89.39
10.75
2.12
(2.26)
100.00

263.11
26.90
11.79
(5.48)
296.32

88.79
9.08
3.98
(1.85)
100.00
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีลูกหนี้การคา แยกตามสายผลิตภัณฑ 4 กลุมอันไดแก 1) ผลิตภัณฑระบบดับเพลิง
โครงการ สุขาภิบาลและปรับอากาศ 2) ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น 3) ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล และ 4) ผลิตภัณฑระบบ
ไอโอที มีอัตราการหมุนเวียนลูกหนี้ ในป 2561 - 2563 (ไมรวมลูกหนี้อื่นและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) เทากับ 71.42 วัน 73.68 วัน
และ 80.29 วัน ตามลําดับ และมีการจัดประเภทลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงินสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปรวมอยูในลูกหนี้
การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
บริษัทฯ มีนโยบายในการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจาก
ลูกหนี้ไมไดตามมาตรฐานรายงานการฉบับ TFRS 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน ที่กําหนดใหกิจการรับรูผลขาดทุนดานเครดิตที่
คาดวาจะเกิ ดขึ้น (Expected Credit Loss) โดยการพิ จารณาประวัติ การรับ ชําระหนี้ ในอดี ตและป จจุบั น ประกอบกับ การ
คาดการณสถานการณทางเศรษฐกิจในอนาคตที่อาจจะสงผลกระทบตอการรับชําระหนี้ของลูกคา และไดวาจางผูเชี่ยวชาญ
ภายนอกคํานวณอัตราที่คาดวาจะเก็บหนี้ไมได ประกอบการประมาณการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของบริษัท สําหรับป 2561-2563
บริษัทบันทึกสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีอัตราเทากับ 1.85% และ 2.26% และ 4.59% ของลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น-สุทธิ
ตามลําดับ ซึ่งในป 2563 มีอัตราคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสูงขึ้นจากปกอน เนื่องจากลูกคาของบริษัทบางรายไดรับผลกระทบจาก
สถานการณเศรษฐกิจทําใหไมสามารถจายชําระหนี้ไดตรงกําหนดเวลา และบางรายประสบปญหาขาดสภาพคลอง ดังแสดง
ขอมูลการรับชําระหนี้ของกลุมลูกคาเรียงตามมูลคาการรับชําระ เครดิตเทอมและระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยใน 3 หนวยธุรกิจหลัก
ของบริษัท (ไมรวมขอมูลบริษัทยอย) ไดดังนี้
ลูกหนี้การคา
1. ผลิตภัณฑระบบดับเพลิง สุขาภิบาล และปรับอากาศ
ลูกคา 20 อันดับแรก
ลูกคา 50 อันดับแรก
ลูกคา 100 อันดับแรก
ลูกคาทั้งหมด
2. ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น
ลูกคา 20 อันดับแรก
ลูกคา 50 อันดับแรก
ลูกคา 100 อันดับแรก
ลูกคาทั้งหมด
3. ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล
ลูกคา 20 อันดับแรก
ลูกคา 50 อันดับแรก
ลูกคา 100 อันดับแรก
ลูกคาทั้งหมด
รวมทั้งบริษัท
ลูกคา 20 อันดับแรก
ลูกคา 50 อันดับแรก
ลูกคา 100 อันดับแรก
ลูกคาทั้งหมด

สวนที่ 3 (14) คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ

จํานวนเงินรับ
ชําระ (%)

ป 2563
เครดิตเทอม ระยะเวลาเก็บ
เฉลี่ย (วัน)
หนี้เฉลี่ย (วัน)

จํานวนวันเกิน
กําหนด

41.37

53.46

89.82

36.36

60.68
76.44

54.28
52.59

90.89
87.55

36.61
34.96

100.00

47.53

79.93

32.40

67.52
87.71

45.09
43.65

71.82
70.42

26.73
26.77

95.31

43.09

69.21

26.12

100.00

42.25

67.89

25.64

34.97

43.19

60.26

17.07

57.26

38.88

58.27

19.39

72.58

37.04

55.79

18.75

100.00

34.54

53.56

19.02

28.18
42.68
57.46

51.47
50.98
49.24

86.18
83.97
80.23

34.71
32.99
30.99

100.00

42.86

70.20

27.34
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จากขอมูลระยะเวลาการชําระหนี้ตามที่เสนอขางตนจะเห็นไดวา จํานวนวันในการรับชําระสวนใหญสูงกวาเครดิตเดิม
เฉลี่ยของทั้ง 3 หนวยธุรกิจ ผลิตภัณฑระบบดับเพลิง สุขาภิบาลและปรับอากาศสูงกวาเฉลี่ย 32.40 วัน ผลิตภัณฑระบบทํา
ความเย็นสูงกวาเฉลี่ย 25.64 วัน ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัลสูงกวาเฉลี่ย 19.02 วัน และในภาพรวมสูงกวาเฉลีย่ 27.34 วัน
อยางไรก็ตาม บริษัทไดพิจารณาทบทวนวงเงินเครดิต เครดิตเทอม และติดตามการรับชําระหนี้อยางสม่ําเสมอเพื่อลดความ
เสี่ยงในดานการใหเครดิตในระดับที่เหมาะสมกับธุรกิจและการแขงขัน
สินคาคงเหลือ
สินคาสําเร็จรูป
1. ผลิตภัณฑระบบดับเพลิงและระบบสุขาภิบาลฯ
2. ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น
3. ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล
4. ผลิตภัณฑระบบไอโอที (ไอยราหาญ)
รวมสินคาสําเร็จรูป
สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือ
สินคาสําเร็จรูป
สินคาระหวางทาง
หัก คาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพหรือหมุนชา
สินคาคงเหลือ – สุทธิ

ป 2563
ลานบาท Turn Over
(days)
132.30
111.57
61.51
165.50
53.29
95.55
247.10
121.69
ป 2563
ลานบาท รอยละ
247.10
40.82
(30.07)
257.85

95.83
15.83
(11.66)
100.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ป 2562
ป 2561
ลานบาท Turn Over ลานบาท Turn Over
(days)
(days)
137.10
91.79
137.40
99.70
78.61
149.21
63.75
113.58
70.13
104.44
60.81
82.79
285.84
105.38
261.96
98.95
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ป 2562
ป 2561
ลานบาท
รอยละ ลานบาท
รอยละ
285.84
43.59
(24.39)
305.04

93.71
14.29
(8.00)
100.00

261.96
58.62
(16.14)
304.44

86.05
19.26
(5.30)
100.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษั ทฯ มีสินคาคงเหลือ แยกตามสายผลิ ตภั ณ ฑ 4 กลุ มอันไดแก 1) ผลิตภัณ ฑ ระบบ
ดับเพลิง โครงการ สุขาภิบาลและปรับอากาศ 2) ผลิตภัณ ฑระบบทําความเย็น 3) ผลิตภัณฑ ระบบการพิ มพดิจิทัล และ 4)
ผลิตภัณฑระบบไอโอที มีอัตราการหมุนเวียนสินคา (ไมนับรวมรายการสินคาระหวางทาง) ในป 2561 - 2563 เทากับ 98.95 วัน
105.38 วั น และ 121.69 วั น ตามลํ า ดั บ โดยในป 2563 อั ต ราการหมุ น เวี ย นสิ น ค าช าลงจากการที่ ลู ก ค าบางรายขอเลื่ อ น
กําหนดการรับมอบสินคา และมีสินคาที่ยังติดตั้งไมแลวเสร็จและมีสินคารองรับการขายสินคาและใหบริการตามคําสั่งซื้อสินคาที่
ไดรับคําสั่งซื้อจากลูกคาแลวและคําสั่งซื้อในอนาคต
บริษัทฯ มีนโยบายในการตั้งคาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพหรือหมุนชา โดยไดกําหนดเงื่อนไข 2 ขอเพื่อใชในประกอบการ
พิจารณาตั้งคาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพหรือหมุนชา ไดแก 1) สินคามีอายุตั้งแตสองปขึ้นไป และ 2) มีการหมุนเวียนตอปนอยกวา
รอ ยละ 20 ของจํานวนหนวยของสิน คาคงเหลือ รายการนั้น ตอ เนื่ อ งกัน สองป บริษั ทฯ เชื่อ วานโยบายการตั้ งค าเผื่อ สิ นค า
เสื่อมสภาพหรือหมุนชานี้ จะระมัดระวังเพียงพอที่จะไมทําใหสินคาคงเหลือของบริษัทฯ แสดงมูลคาที่สูงกวามูลคาสุทธิที่จะ
ไดรับหรือ Net Realizable Value ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน อยางไรก็ตาม อัตราคาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพหรือหมุน
ชาสําหรับป 2561 - 2563 มีอัตราเทากับรอยละ 5.30 รอยละ 8.00 และรอยละ 11.66 ของสินคาคงเหลือสุทธิ ตามลําดับ
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
ประเภทลักษณะทรัพยสิน
ที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสราง
สวนปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสราง
เครื่องมือและอุปกรณ
รวมอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
สวนที่ 3 (14) คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ

มูลคาตามบัญชีสุทธิ (ลานบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ป 2563
ป 2562
ป 2561
135.29
172.65
172.65
18.35
54.18
55.58
0.75
2.39
2.65
0.21
0.75
0.94
154.60
229.97
231.82
หนา 151
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ตามที่ ประชุ มคณะกรรมการของบริษั ท ครั้งที่ 5/2561 เมื่ อวั นที่ 9 พฤศจิ กายน 2561 ได มี มติ ให ซื้ อที่ ดิ นพรอมอาคาร
คลังสิ นคา ขนาดที่ ดิน 6-2-00 ไร เพิ่ มอีกหนึ่งแปลงจํานวนเงิน 117.00 ลานบาท พื้ นที่ใชสอยของอาคารคลั งสินคาประกอบด วย
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 2 ชั้น จํานวน 3 คูหาพื้นที่ใชสอย 5,690 ตารางเมตร รวมถึงใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
ที่ดินและสิ่งปลูกสรางดังกลาวเดิมมีผูเชาสองราย สัญญาเชามีกําหนดเวลาสิ้นสุดตามสัญญาในวันที่ วันที่ 30 เมษายน 2563 และ
วันที่ 15 มีนาคม 2564 (ผูเชาตออายุสัญญาเชาเพิ่มเติมอีก 1 ป) ในระหวางป 2563 บริษัทไดเปลี่ยนวัตถุประสงคของการถือครอง
ที่ดินและสิ่งปลูกสรางบางสวนจากเดิมเพื่อใหเชาเปลี่ยนเปนเพื่อใชเปนคลังสินคาของบริษัท โดยยกเลิกสัญญาเชาคลังสินคาที่เชากับ
บุคคลภายนอกหนึ่งแหงและบุคคลที่เกี่ยวของกันอีกหนึ่งแหง และเริ่มเขาใชคลังสินคาในพื้นที่ของบริษัทเองตั้งแตเดือนพฤษภาคม
2563 บริษัทจึงไดโอนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนเปนมูลคาตามบัญชี 74.13 ลานบาทไปเปนที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสรางจํานวนสองแปลงไดมีการประเมินราคาจากผูประเมินราคาอิสระสองราย โดยใชเกณฑ
ราคาตลาดในการประเมินมูลคาที่ดิน และใชเกณฑวิธีตนทุนทดแทนในการประเมินสิ่งปลูกสราง ตามรายงานมีมูลคายุติธรรม
เปนจํานวนเงิน 159.51 ลานบาท ตามรายงานฉบับลงวันที่ 22 ธันวาคม 2563 และ 23 ธันวาคม 2563
บริษัทมีรายไดคาเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เปนจํานวนเงิน
6.10 ลานบาท และ 11.30 ลานบาท ตามลําดับ และมีคาใชจายในการดําเนินงานจํานวนเงิน 0.97 ลานบาท และ 2.57 ลานบาท
ตามลําดับ รายไดคาเชาและคาใชจายดังกลาวที่ลดลง จากการหมดอายุตามสัญญาเชาของผูเชา 1 รายเมื่อเดือนเมษายน 2563
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
ประเภทลักษณะทรัพยสิน
ที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสราง
เครื่องมือและอุปกรณ
เครื่องตกแตงและอุปกรณสํานักงาน
ยานพาหนะ
สินทรัพยเพื่อเชาและสาธิต
สินทรัพยระหวางทํา
รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
หัก คาเผื่อการดอยคาของอุปกรณ
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ

มูลคาตามบัญชีสุทธิ (ลานบาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ป 2563
ป 2562
ป 2561
37.36
34.44
4.74
2.03
11.51
5.70
10.43
11.97
8.47
10.97
22.63
129.58
30.67
(0.05)
129.53
30.67

1.18
7.94
11.98
11.56
0.02
32.68
32.68

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ จํานวน 129.53 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากการโอน
เปลี่ ยนประเภทจากอสังหาริม ทรัพ ย เพื่ อ การลงทุ น จากการเปลี่ ยนวัตถุ ป ระสงคก ารถื อ ครองจากเดิ ม ที่เพื่ อ ใหเช า มาเป น
คลังสินคาของบริษัทดวยราคาตามบัญ ชี จํานวน 74.13 ลานบาท และสินทรัพยระหวางทําเพิ่ มขึ้นจากการลงทุนในระบบ
อุปกรณเทคโนโลยีและเฟอรนิเจอรของอาคารสํานักงานใหญแหงใหม ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสรางจํานวนหนึ่งแปลงไดมีการ
ประเมินราคาจากผูประเมินราคาอิสระหนึ่งราย โดยใชเกณฑราคาตลาดในการประเมินมูลคาที่ดิน และใชเกณฑวิธีตนทุน
ทดแทนในการประเมินสิ่งปลูกสราง ตามรายงานมีมูลคายุติธรรมเปนจํานวนเงิน 78.89 ลานบาท (มูลคาตามบัญชี ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563 เทากับ 73.53 ลานบาท) ตามรายงานฉบับลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563
คาความนิยมและความสัมพันธกับลูกคา
ประเภทลักษณะทรัพยสิน
คาความนิยม
ความสัมพันธกับลูกคา
หัก คาตัดจําหนายสะสม
ความสัมพันธกับลูกคา – สุทธิ
รวมคาความนิยมและความสัมพันธกับลูกคา
สวนที่ 3 (14) คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ

มูลคาตามบัญชีสุทธิ (ลานบาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ป 2563
ป 2562
ป 2561
334.67
334.67
334.67
104.31
104.31
104.31
(63.98)
(46.03)
(31.13)
40.33
58.28
73.18
375.00
392.95
407.85
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คาความนิ ย มเป น สิน ทรัพ ย ที่ไม มี ตั วตนที่ บริษั ท ฯ ไดม าจากการซื้อ และรับ โอนกิ จการทั้ งหมด (Entire Business
Transfer) ของบริษัท ชิลแมทช และ บริษัท คิว ทูเอส จํากัด โดยการออกหุน เพิ่ม ทุนมูล คา 675.36 ลานบาท ตามสัด สว น
swap ratio 0.67 เพื่อแลกกับสินทรัพยสุทธิที่ระบุไดของทั้งสองบริษัทในมูลคายุติธรรมเทากับ 340.69 ลานบาท ทําใหเกิดคา
ความนิย มเปน สิน ทรัพ ยเทา กับ 334.67 ลานบาท ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน คา ความนิย มดังกลา วจะตอ ง
ทดสอบการดอยคาทุกป สําหรับการทดสอบการดอยคาของงบการเงินป 2563 และ 2562 บริษัทฯ ไดจัดทํามูลคาจากการใช
ประโยชน (Value in Use) จากประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดวาจะไดรับจากหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด
(Cash Generating Unit: CGU) ในที่นี้คือผลิตภัณฑระบบทําความเย็น และผลิตภัณฑระบบพิมพดิจิทัล โดยประเมินกระแส
เงิน สดสุท ธิขึ้น ในชว งเวลา 5 ปในอนาคตและปรับ อัต ราการเติบ โตของมูล คา ปจ จุบัน สุด ทา ย (Terminal Growth Rate)
เทากับ 0% คิด ลดเปนมูล คาปจจุบัน ดวยอัต ราคิด ลดที่ส ะทอ นถึงความเสี่ยงซึ่งเปน ลัก ษณะเฉพาะของหนวยสิน ทรัพ ยที่
กอใหเกิดเงินสด อัตราคิดลดสําหรับป 2563 และ 2562 ที่ใชเทากับ 6.12% และ 4.47% ตามลําดับอางอิงแนวคิด Capital
Asset Pricing Model (CAPM) สรุปผลการทดสอบไดวาไมเกิดการดอ ยคาของคาความนิยม กลาวคือ มูลคาปจจุบันของ
กระแสเงินสดรับสุทธิของแตละหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดมากกวาสินทรัพยไมมีตัวตนและสินทรัพยถาวรที่ระบุไดของ
หนวยธุรกิจนั้นๆ
ความสัมพันธกับลูกคาเปนสินทรัพยไมมีตัวตนที่ระบุไดจากการประเมินมูลคากิจการของบริษัท ชิลแมทช จํากัด
และบริษัท คิวทูเอส จํากัด ที่ประเมินมูลคาโดยผูประเมินราคาที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (กลต.) ตามรายงานลงวันที่ 3 ตุลาคม 2559 บริษัทฯ มีนโยบายตัดจําหนายความสัมพันธกับลูกคาเปน
คาใชจายโดยวิธีเสนตรงตลอดระยะเวลา 7 ป นอกจากนี้บริษัทไดจัดทําขอมูลยอดขายสินคาของลูกคาแตละรายและสัดสวน
ยอดขายของลูกคาที่ซื้ออยางตอเนื่องเปรียบเทียบกับยอดขายรวมของแตละหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด เพื่อเปนขอมูล
ประกอบการพิจารณาการดอยคาของความสัมพันธกับลูกคาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สรุปผลการทดสอบไดวา
เกิดการดอยคาของความสัมพันธสําหรับลูกคากลุมที่ไมไดซื้อสินคากับบริษัทอยางตอเนื่องภายหลังการซื้อและรับโอนธุรกิจ
จํานวน 3.05 ลานบาท บริษัทรับรูรายการดังกลาวเปนคาตัดจําหนายในงบกําไรขาดทุนป2563
เจาหนี้การคาและเจาหนีห้ มุนเวียนอื่น
เจาหนี้การคาและเจาหนีห้ มุนเวียนอื่น
เจาหนี้การคา
เจาหนี้อื่น
- คาใชจายคางจาย
- เจาหนี้อื่น
รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ป 2563
ป 2562
ลานบาท Turn Over ลานบาท Turn Over
(days)
(days)
93.63
47.80
104.65
44.38

วงจรเงินสด (Cash Conversion Cycle)
รายการ
ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน)
หัก ระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ย (วัน)
วงจรเงินสด (วัน)

สวนที่ 3 (14) คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ

42.08
31.95
167.66

n/a
n/a
47.80

51.32
38.43
194.40

n/a
n/a
44.38

ป 2561
ลานบาท Turn Over
(days)
128.37
45.69
47.00
34.81
210.18

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ป 2563
ป 2562
80.29
73.68
121.69
105.38
(47.80)
(44.38)
154.18
134.68

n/a
n/a
45.69

ป 2561
71.42
98.95
(45.69)
124.68
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บริษัทฯ มีวงจรเงินสดสําหรับป 2561 – 2563 จํานวน 124.68 วัน 134.68 วัน และ 154.18 วัน ตามลําดับ วงจรเงิน
สดในภาพรวมเพิ่มขึ้นจากระยะเวลาการเก็บหนี้และระยะเวลาขายสินคาเพิ่มขึ้น ในขณะที่ระยะเวลาในจายชําระหนี้ยาวขึ้น
เพียงเล็กนอย จากนโยบายการรักษาความสัมพันธกับพันธมิตรทางกับผูขายสินคาในตางประเทศที่บริษัทไดรับแตงตั้งเปน
ตัวแทนจําหนายสินคาที่มีชื่อเสียงระดับโลก หากบริษัทฯ สูญเสียการเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑตราสินคาที่สําคัญไป อาจ
กอใหเกิดผลกระทบตอยอดขายของบริษัทฯ ในระยะยาว ซึ่งการรักษาความสัมพันธที่ดียอมมีรากฐานมาจากการรักษาเครดิต
ทางการเงินเปนสําคัญ และยังสามารถตอรองราคาสินคาและบริการได ซึ่งตนทุนสินคาถือเปนตนทุนที่สําคัญที่สุดของบริษัทที่
ทําธุรกิจซื้อขายสินคา อันจะเพิ่มความสามารถในการแขงขันและรักษาอัตราการทํากําไรของบริษัทฯ ไดอยางยั่งยืน
ประเภทสินเชื่อวงเงินและอัตราดอกเบีย้
ประเภทสินเชื่อ
เงินเบิกเกินบัญชี
เลตเตอร ออฟ เครดิต/ทรัสตรีซีท
หนังสือค้ําประกัน
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
ตั๋วสัญญาใชเงิน
รวม
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
(ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา)

วงเงิน (ลานบาท)
2563
2562
10.00
11.00
150.00
160.00
74.00
54.00
560.00
562.39
5.00
794.00
792.39
7.00

อางอิงอัตราดอกเบี้ย (รอยละตอป)
2563
2562
MOR, MOR-0.50
MOR
MLR-1, MMR
MLR-1, MMR
1.25 - 2%
1.25 - 2%
MLR

7.00

บริษัทฯ มีสภาพคลองป 2561 - 2563 อยูในระดับสูง เห็นไดจากอัตราสวนสภาพคลองที่อยูในระดับ 3.48 เทา และ
3.98 เทา และ 4.37 เทา ตามลําดับ แสดงใหเห็นวาบริษัทมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสภาพคลองและเงินทุนหมุนเวียน
ที่ดีขึ้น มีโครงสรางเงินทุนที่ไมไดพึ่งพาเงินกูยืมจากธนาคารและสถาบันการเงิน ไมมีภาระดอกเบี้ยจาย และสัดสวนหนี้ตอสวน
ของทุนอยูในระดับต่ํามาก นอกจากนี้ยังมีวงเงินกูยืมระยะสั้นและวงเงินอื่นๆ เพื่อรองรับการขยายกิจการหรือลงทุนในธุรกิจที่
เกี่ยวของกับวิศวกรรมในอนาคต
ความเสีย่ งจากเงินตราตางประเทศ
สกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐอเมริกา
ยูโร
ปอนดสเตอรลิง
เยน
ดอลลารสิงคโปร
อื่นๆ

ป 2563
ยอดซื้อตปท. สัดสวน สัญญาซื้อ สัดสวน ยอดซื้อตปท.
(เงินตรา
(%)
ลวงหนา
(%)
(เงินตรา
ตางประเทศ)
ตางประเทศ)
7,700,239
48.31 6,890,000 89.48
9,659,953
3,064,174
21.78 2,420,000 78.98
4,318,729
3,632,810
29.27 3,137,000 86.35
4,491,826
7,275,900
0.43 5,061,500 69.57 14,845,600
31,580
0.14
800
2.53
600
61,214
0.07
936,610
100.00

สวนที่ 3 (14) คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ

ป 2562
สัดสวน
สัญญาซื้อ
(%)
ลวงหนา
47.23
23.40
28.03
0.67
0.00
0.67
100.00

สัดสวน
(%)

9,820,000 101.66
3,840,763 88.93
4,070,000 90.61
10,655,550 71.78
1,000 166.67
-
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สกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐอเมริกา
ดอลลารสิงคโปร
ยูโร
ปอนดสเตอรลิง
เยน
หยวนจีน

ณ 31 ธันวาคม 2563
เจาหนี้การคา
การปองกันความเสี่ยง
ณ 31 ธ.ค.2563 สัญญาซื้อลวงหนา สัดสวน
(ตปท.)
(คงเหลือ)
500,370
653,237 130.55
1,250
370,476
191,999 51.82
847,666
612,775 72.29
177,920
-

ณ 31 ธันวาคม 2562
เจาหนี้การคา
การปองกันความเสี่ยง
ณ 31 ธ.ค.2562 สัญญาซื้อลวงหนา สัดสวน
(ตปท.)
(คงเหลือ)
1,345,940
1,236,671
91.88
242,514
263,532
108.67
519,138
622,823
119.97
198,050
198,050
100.00
5,554
-

กําไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ น
รายการ
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้น
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นแลว
รวมกําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน

ป 2563
0.33
1.61
1.94

หนวย : ลานบาท
ป 2562
(0.21)
4.84
4.63

บริษั ทฯ ทําสัญ ญาซื้อ/ขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward Contract) กับทางธนาคาร พิจารณาจากอัตรา
แลกเปลี่ยนและระยะเวลาการสงมอบที่เหมาะสมเพื่อใหเพียงพอตอการจายชําระหนี้ โดยติดตามขาวสารขอมูลและบทวิเคราะห
แนวโนมการเคลื่อนไหวของเงินบาท อยางสม่ําเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของคาเงิน โดยเฉลี่ยบริษัทมีการซื้อ
สัญญาซื้อลวงหนาเปนสัดสวนมากกวา 80% เมื่อเทียบกับยอดซื้อสินคาที่เปนสกุลเงินตางประเทศ ในขณะที่การจําหนายสินคา
สวนใหญ เป นการจําหนายสิน คาภายในประเทศโดยใชสกุลเงินบาทเปนหลัก ซึ่งในบางครั้งไมสามารถปรับราคาสินคาให
สอดคลองกับตนทุนสินคาที่เพิ่มขึ้นไดทันที ดังนั้น บริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งจะ
สงผลกระทบตอตนทุนสินคาและกําไรขั้นตนของบริษัทฯ ได อยางไรก็ตาม บริษัทมีขอตกลงสําหรับลูกคาบางรายใหชําระราคา
เปนเงินสกุล USD EUR และ GBP ในบัญชีเงินฝากสกุลเงินตราตางประเทศของบริษัท จึงถือวาบริษัทฯ ไดปองกันความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยนในสวนหนึ่งสําหรับกรณีดังกลาว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีการปองกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเงินสกุลเงิน USD EUR และ
GBP สํ าหรับ เจ าหนี้ก ารคา ที่เป น สกุล เงิน ต างประเทศ รวมถึงรายการคา ประเภทคํ าสั่ งซื้ อ สิ น ค าที่บ อกเลิ ก ไม ได (Firmed
Commitment) เนื่องจากมูลคาสินคามีมูลคาสูงและบริษัทฯ ออกใบสั่งขายใหลูกคาโดยไดตกลงเงื่อนไขชําระราคาเปนเงินบาท
บริษั ทไมมี น โยบายเก็งกําไรจากความผัน ผวนของคาเงิน เนื่อ งจากไม ใชธุรกิจหลั กและไม มีค วามเชี่ย วชาญทางด านการ
คาดการณทิศทางการเคลื่อนไหวของคาเงินเพียงพอ เพียงแตตองการลดความเสี่ยงทางดานอัตราแลกเปลี่ยนที่จะมีตอกระแส
เงินรับและจายในอนาคตใหอยูในระดับที่ควบคุมได จากผลกระทบดังกลาวทําใหบริษัทรับรูกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนในป 2563
จํานวน 1.94 ลานบาท และ 4.63 ลานบาทในป 2562
นอกจากนี้ ณ วันสิ้น ป 2563 บริษัทฯ มีเ งินฝากสกุล USD กับสถาบันการเงินในประเทศแหง หนึ่งจํา นวน 1.06
ลา นดอลลารส หรัฐ อเมริก าเพื่อ เปน การปอ งกันความเสี่ย งจากอัตราแลกเปลี่ย นของคํา สั่งซื้อ สิน คา จากตา งประเทศอีก
สวนหนึ่งดวย
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14.4 สภาพคลองและความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน
14.4.1 กระแสเงินสดจากงบการเงินของบริษัทฯ
รายการ
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป

หนวย : ลานบาท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
2561
184.43
150.99
163.44
100.10

40.37

(94.26)

(105.25)

(93.52)

(81.83)

(0.31)

(0.05)

-

178.97
127.10
306.07

97.79
29.31
127.10

(12.65)
41.96
29.31

การวิเคราะหงบกระแสเงินสดสําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิที่ไดมาจากการดําเนินงานสําหรับป 2563 จํานวน 184.43 ลานบาท เพิ่มขึ้น 33.44 ลานบาท
เมื่อเปรียบเทียบกับป 2562 สาเหตุหลักมาจากกําไรสุทธิลดลง 48.74 ลานบาท ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น(กอนคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ ) ลดลง 67.96 ลานบาท และสินคาคงเหลือ (กอนคาเผื่อการลดมูลคา) ลดลง 20.74 ลานบาท รวมถึงรายการ
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นลดลง 35.58 ลานบาท กระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมลงทุน สําหรับป 2563 จํานวน 100.10 ลานบาท
จากการเงินรับจําหนายเงินลงทุนในหนวยลงทุนสุทธิเทากับ 116.89 ลานบาทและเงินสดจายซื้ออุปกรณและสินทรัพยที่ไมมี
ตัวตนเทากับ 17.57 ลานบาท
กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน เกิดจากการจายเงินปนผล ในอัตราหุนละ 0.18 บาท คิดเปนจํานวน
105.21 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 11.69 ลานบาท

การวิเคราะหงบกระแสเงินสดสําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิที่ไดมาจากการดําเนินงานสําหรับป 2562 จํานวน 150.99 ลานบาท ลดลง 12.45ลาน
บาท เมื่อเปรียบเทียบกับป 2561 สาเหตุหลักมาจากกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น 15.26 ลานบาท ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น(กอนคาเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ) เพิ่มขึ้น 15.35 ลานบาท และสินคาคงเหลือ (กอนคาเผื่อการลดมูลคา) เพิ่มขึ้น 12.39 ลานบาท รวมถึงรายการ
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นลดลง 15.98 ลานบาท กระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมลงทุน สําหรับป 2562 จํานวน 40.37 ลาน
บาท จากการเงินรับจําหนายเงินลงทุนในหนวยลงทุนสุทธิเทากับ 45.74 ลานบาทและเงินสดจายซื้ออุปกรณและสินทรัพยที่ไมมี
ตัวตนเทากับ 7.24 ลานบาท
กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน เกิดจากการจายเงินปนผล ในอัตราหุนละ 0.16 บาท คิดเปนจํานวน
93.52 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 11.69 ลานบาท

14.4.2 โครงสรางเงินทุนจากงบการเงินของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563, 2562 และ 2561
บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561-2563 จํานวน 281.38 ลานบาท 274.64 ลานบาท และ 339.83 ลานบาท
ซึ่งมีสวนประกอบของหนี้สินที่สําคัญ ไดแก เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น ภาษีเงินไดคางจาย หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี และ
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน และหนี้สินตามสัญญาเชา เปนตน โดยไมมีภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ยจาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเทากับ 339.83 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2562 จํานวน 65.19 ลานบาท
จากหนี้สินตามสัญญาเชาเพิ่มขึ้น 104.97 ลานบาท และเจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง 32.18 ลานบาท
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเทากับ 274.64 ลานบาท ลดลงจากป 2561 จํานวน 6.74 ลานบาท
จากเจาหนี้การคาลดลง 15.78 ลานบาท และภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานเพิ่มขึ้น 8.84 ลานบาทโดยบริษัทฯ บันทึกตาม
รายงานนักคณิตศาสตรประกันภัยที่คํานวณภาระหนี้สินตามขอสมมติฐานและกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง
ดวยโครงสรางเงินทุนของบริษัทฯ ที่ไมไดพึ่งพาเงินกูยืมจากธนาคารแตอยางใด มีผลทําใหบริษัทฯ ไมมีดอกเบี้ยจาย มี
สภาพคลองทางการเงินในระดับที่สูงและอัตราสวนหนี้สินตอทุนอยูในระดับที่ต่ํา ทําใหบริษัทฯ สามารถจายเงินปนผลตอบแทน
ใหกับผูถือหุนไดอยางสม่ําเสมอ โดยในป 2561 - 2563 จายเงินปนผลในอัตรา 0.16 บาท และ 0.18 บาท และ 0.13 บาทตอหุน
คิดเปนอัตราการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิ เทากับรอยละ 69.57 รอยละ 69.23 และรอยละ 76.47 ตามลําดับ สําหรับเงินปนผล
ประจําป 2563 ยังมีความไมแนนอนจนกวาที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปจะไดพิจารณาอนุมัติ

14.4.3 อัตราสวนสําคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563, 2562 และ 2561
อัตราสวนทางการเงิน
อัตราสวนสวนหนีส้ ินตอสวนของเจาของ (D/E ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA) 1)
อัตราสวนผลตอบแทนจากผูถือหุน (ROE) 2)
หมายเหตุ :

1)
2)

2563
เทา
%
%

2562
0.26
7.72
7.65

0.21
11.89
11.56

2561
0.22
11.15
10.83

ใชกําไรกอนหักดอกเบี้ยและภาษีในการคํานวณ
ใชกําไรสุทธิรวมในการคํานวณ

บริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของเจาของอยูในระดับต่ํามาก โดยในป 2561-2563 มีอัตรา 0.22, 0.21 และ 0.26
ตามลํ า ดั บ อั ต ราส ว นผลตอบแทนจากสิ น ทรั พ ย (ROA) ของป 2561-2563 เท า กั บ 11.15% และ 11.89% และ 7.72%
ตามลํา ดับ และอัต ราส วนผลตอบแทนจากผู ถือ หุ น (ROE) ของป 2561-2563 เท ากั บ 10.83% และ 11.56% และ 7.65%
ตามลําดับ ในป 2563 บริษัทมีการบันทึกสินทรัพยสิทธิการใช จํานวน 104.97 ลานบาท และหนี้สินตามสัญญาเชาในจํานวน
เดียวกัน ในงบการเงิน สงผลใหอัตราสวนหนี้สินตอสวนของเจาของเพิ่มขึ้นเล็กนอย และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยและ
อัตราสวนผลตอบแทนจากผูถือหุนที่ลดลง เนื่องจากกําไรสุทธิของป 2563 ลดลง
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การรับรองความถูกตองของขอมูล
บริษัทฯ ไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว ดวยความระมัดระวัง บริษัทฯ ขอรับรองวา
ข อ มู ล ดั งกล า วถู ก ต อ งครบถ วน ไม เป น เท็ จ ไม ทํ า ให ผู อื่ น สํ า คั ญ ผิ ด หรื อ ไม ข าดข อ มู ล ที่ ค วรต อ งแจ ง ในสาระสํ า คั ญ
นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองวา
(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ไดแสดงขอมูลอยางถูกตอง
ครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทยอยแลว
(2) บริ ษั ท ฯ ได จั ด ให มี ร ะบบการเป ด เผยข อ มู ล ที่ ดี เพื่ อ ให แ น ใ จว า บริษั ท ได เป ด เผยข อ มู ล ในส ว นที่ เป น
สาระสําคัญทั้งของบริษัทฯ และบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว
(3) บริษัทฯ ไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว และ
บริษัทไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ 2564 ตอผูสอบบัญชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้ง
การกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย
ในการนี้เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทไดรับรองความถูกตองแลว บริษัท
ไดมอบหมายให นายวิรัฐ สุขชัย เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ
นายวิรัฐ สุขชัย กํากับไว บริษัทจะถือวาไมใชขอมูลที่บริษัทไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน
ชื่อ

ตําแหนง

1.

นายวิรัฐ สุขชัย

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

2.

นายเจน ชาญณรงค

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

ชื่อ
ผูรับมอบอํานาจ นายวิรัฐ สุขชัย

การรับรองความถูกตองของขอมูล

ตําแหนง
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

ลายมือชื่อ

ลายมือชื่อ

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2563)

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร
ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2563)

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง/
วันที่ไดรับแตงตั้ง
1. นายถกล นันธิราภากร
กรรมการอิสระ (ไมเปนผูบริหาร)
ประธานกรรมการบริษัท และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ไดรับแตงตั้ง 5 ก.ย. 2555

(บริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย ป 2557 ทําใหดํารง
ตําแหนงตอเนื่องมา)

อายุ
(ป)
75

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

• ปริญญาเอก

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

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

-

ประสบการณทํางาน
ชวงเวลา

ตําแหนง

2562 - ปจจุบัน กรรมการ และกรรมการ
ตรวจสอบ

• ปริญญาโท Col. of BAd./MBA, University of

Louisiana, Monroe, USA
• ปริญญาตรี Business Administration /BS

(Finance) West Liberty State University,
West Virginia

• หลักสูตร Role of the Chairman Program

(RCP) รุนที่ 43 ป 2561

• หลักสูตร Anti-Corruption the Practical Guide

(ACPG) รุนที่ 36 ป 2560

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

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

กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด
(มหาชน) /ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑ
วิศวกรรมอาคาร ติดตั้งระบบดับเพลิง
ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑทํา
ความเย็น และผลิตภัณฑการพิมพดิจิทัล

2555 - 2558

คณบดี คณะบัญชี

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย / สถานศึกษา

2548 - 2554

รองอธิการบดีฝาย
บริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย / สถานศึกษา

• หลักสูตร Directors Certification Program

(DCP) รุนที่ 228 ป 2559
หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP)
รุนที่ 3 ป 2559

•

หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
รุนที่ 8 ป 2548

•

หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุนที่ 8 ป 2547

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร จํากัด (มหาชน) /
ผูผลิตและจําหนายกระดาษคราฟท กระดาษ
คราฟทสําหรับทําผิวกลอง และสําหรับทําลอน
ลูกฟูก

2558 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด
อิสระ และประธานกรรมการ (มหาชน) /ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑ
ตรวจสอบ
วิศวกรรมอาคาร ติดตั้งระบบดับเพลิง
ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑทํา
ความเย็น และผลิตภัณฑการพิมพดิจิทัล

2559

•

ชือ่ หนวยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ

หนา 1/14

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2563)
ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง/
วันที่ไดรับแตงตั้ง
2. นายโสตถิธร มัลลิกะมาส
กรรมการอิสระ (ไมเปนผูบริหาร)
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
วันที่ไดรับแตงตั้ง 5 ก.ย. 2555
(บริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย ป 2557 ทําใหดํารง
ตําแหนงตอเนื่องมา)

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

58 • ปริญญาเอก คณะเศรษฐศาสตร University of
Wisconsin , USA
•

ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร University of
Wisconsin , USA

•

ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

•

หลักสูตร Board Nomination & Compensation
Program (BNCP) รุนที่ 8 ป 2562

•

หลักสูตร Directors Certification Program
(DCP) รุนที่ 278 ป 2562

•

หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุนที่ 102 ป 2556

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

-

ประสบการณทํางาน
ชวงเวลา

ตําแหนง

2561 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการ
สรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน

ชือ่ หนวยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด
(มหาชน) /ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑ
วิศวกรรมอาคาร ติดตั้งระบบดับเพลิง
ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑทํา
ความเย็น และผลิตภัณฑการพิมพดิจิทัล

2555 - 2563

ประธานหลักสูตร ศิลปศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย / สถานศึกษา
บัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร
เศรษฐศาสตรนานาชาติ

2555 - 2561

กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด
(มหาชน) /ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑ
วิศวกรรมอาคาร ติดตั้งระบบดับเพลิง
ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑทํา
ความเย็น และผลิตภัณฑการพิมพดิจิทัล

2549 - 2552

คณบดี คณะเศรษฐศาสตร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย / สถานศึกษา

2546 - 2549

รองคณบดี

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย / สถานศึกษา

คณะเศรษฐศาสตร

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท

2542 - 2546

ผอ.ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตร
คณะเศรษฐศาสตร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย / สถานศึกษา

2535 - 2541

ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยภัทร

บลจ.ภัทรธนกิจ / บริษัทหลักทรัพย

2537 - 2538

ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
การเงินการคลัง

สภาผูแ ทนราษฎร

หนา 2/14

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2563)
ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง/
วันที่ไดรับแตงตั้ง
3. นางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน
กรรมการอิสระ (ไมเปนผูบริหาร)
กรรมการตรวจสอบ และประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

57 • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ Middle
Tenessee State University, USA
•

ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

•

หลักสูตร Board Nomination & Compensation
Program (BNCP) รุนที่ 8 ป 2562

วันที่ไดรับแตงตั้ง 5 ก.ย. 2555

(บริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย ป 2557 ทําใหดํารง
ตําแหนงตอเนื่องมา)

•

หลักสูตร Directors Certification Program
(DCP) รุนที่ 281 ป 2562

•

หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุนที่ SET ป 2555

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท

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

-

ประสบการณทํางาน
ชวงเวลา

ตําแหนง

2561 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ และประธาน
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน

ชือ่ หนวยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ
บริษทั หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด
(มหาชน) /ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑ
วิศวกรรมอาคาร ติดตั้งระบบดับเพลิง
ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑทํา
ความเย็น และผลิตภัณฑการพิมพดิจิทัล

2555 - 2561

กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด
(มหาชน) /ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑ
วิศวกรรมอาคาร ติดตั้งระบบดับเพลิง
ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑทํา
ความเย็น และผลิตภัณฑการพิมพดิจิทัล

2530 - 2561

First Senior Vice
President

บมจ.ทิสโก ไฟแนลเชียลกรุป / ธุรกิจ
หลักทรัพย

หนา 3/14

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2563)
ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง/
วันที่ไดรับแตงตั้ง
4. นายวิรัฐ สุขชัย
กรรมการ (เปนผูบริหาร)ประธาน
กรรมการบริหาร ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน
บริษัท
วันที่ไดรับแตงตั้ง 5 ก.ย. 2555
(บริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย ป 2557 ทําใหดํารง
ตําแหนงตอเนื่องมา)

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

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

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การขายและ
การตลาด) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

•

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

สัดสวนการ ความสัมพันธทาง
ถือหุนใน ครอบครัวระหวาง
บริษัท (%) 1/ กรรมการและผูบริหาร
15.257%

-

ประสบการณทํางาน
ชวงเวลา

ตําแหนง

2559 - ปจจุบัน ประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร
และกรรมการผูจัดการ
(ธุรกิจระบบดับเพลิงปรับ
อากาศและสุขาภิบาล)

ชือ่ หนวยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด
(มหาชน) /ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑ
วิศวกรรมอาคาร ติดตั้งระบบดับเพลิง
ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑทํา
ความเย็น และผลิตภัณฑการพิมพดิจิทัล

2555 - 2559

กรรมการผูจัดการ

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด
(มหาชน) /ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑ
วิศวกรรมอาคาร ติดตั้งระบบดับเพลิง
ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑทํา
ความเย็น และผลิตภัณฑการพิมพดิจิทัล

•

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

•

หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุนที่ 204 ป 2558

•

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

2544 - 2555

ผูจัดการทั่วไป

บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด /ธุรกิจขายปลีกและ
สง เชา รับเหมาติดตั้งระบบดับเพลิง

•

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

2540 - 2543

ผูจัดการขาย

•

หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุนที่ SET ป 2555

บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด / ธุรกิจ
ใหบริการงานสวนกลางและใหเชาอาคาร
สํานักงาน

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท

หนา 4/14

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2563)
ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง/
วันที่ไดรับแตงตั้ง
5. นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร
กรรมการ (เปนผูบริหาร)
กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และกรรมการผูมี
อํานาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

53 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การจัดการทัว่ ไป
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
•

หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุนที่ 116 ป 2558

•

หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุนที่ 211 ป 2558

•

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

•

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

วันที่ไดรับแตงตั้ง 1 พ.ย. 2559

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท

สัดสวนการ ความสัมพันธทาง
ถือหุนใน ครอบครัวระหวาง
บริษัท (%) 1/ กรรมการและผูบริหาร
3.759%

-

ประสบการณทํางาน
ชวงเวลา

ตําแหนง

ชือ่ หนวยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ

2563 - ปจจุบัน กรรมการ

บริษทั ไอยราหาญ จํากัด / ธุรกิจผลิตซื้อขาย
รับจางติดตั้งใหบริการ และพัฒนาระบบ
“IOT Products and Solutions”

2559 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ (ธุรกิจ
ระบบการพิมพดิจิทัล)

บริษทั หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชนั่ ส จํากัด
(มหาชน) /ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑ
วิศวกรรมอาคาร ติดตั้งระบบดับเพลิง
ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑทาํ
ความเย็น และผลิตภัณฑการพิมพดิจิทัล

2557 - 2559

กรรมการ

บริษัท ชิลแมทช จํากัด / นําเขาและ
จําหนายระบบปรับอากาศและอุปกรณ

2553 - 2559

กรรมการผูจัดการ

บริษทั คิว ทู เอส จํากัด / ธุรกิจขายสง ขาย
ปลีก ให บริการซอม เชาเครื่องพิมพบรรจุ
ภัณฑและหมึกพิมพ

2545 - 2553

ผูจัดการขาย

บริษทั คิว ทู เอส จํากัด / ธุรกิจขายสง ขาย
ปลีก ให บริการซอม เชาเครื่องพิมพบรรจุ
ภัณฑและหมึกพิมพ

2532 - 2545

ผูจัดการขายแผนก
เครื่องพิมพบรรจุภัณฑ

บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด / ธุรกิจ
ใหบริการงานสวนกลางและใหเชาอาคาร
สํานักงาน

หนา 5/14

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2563)
ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง/
วันที่ไดรับแตงตั้ง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

54 • Doctoral Philosophy of Mechanical
Engineering Minor in Management
กรรมการ (ไมเปนผูบริหาร)
,Massachusetts Institute of Technology,
กรรมการบริหาร และกรรมการผูมี
Cambridge
อํานาจลงนามผูกพันบริษัท
• Master of Science in Mechanical
วันที่ไดรับแตงตั้ง 28 เม.ย. 2560
Engineering, Massachusetts Institute of
Technology, Cambridge

6. นายเจน ชาญณรงค

•

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร (เกียรตินิยม
อันดับ 1) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

•

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

•

หลักสูตร Successful Formulation &
Execution of Strategy (SFE) รุนที่ 23 ป 2558

•

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

•

หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุนที่ 173 ป 2556

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท

สัดสวนการ ความสัมพันธทาง
ถือหุนใน ครอบครัวระหวาง
บริษัท (%) 1/ กรรมการและผูบริหาร
12.373%

นอง นางสิริมา
เอี่ยมสกุลรัตน

ประสบการณทํางาน
ชวงเวลา

ตําแหนง

ชือ่ หนวยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ

2563 - ปจจุบัน กรรมการ

บริษทั ไอยราหาญ จํากัด / ธุรกิจผลิตซื้อขาย
รับจางติดตั้งใหบริการ และพัฒนาระบบ
“IOT Products and Solutions”

2560 - ปจจุบัน กรรมการ และ
กรรมการบริหาร

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด
(มหาชน) /ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑ
วิศวกรรมอาคาร ติดตัง้ ระบบดับเพลิง
ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑทํา
ความเย็น และผลิตภัณฑการพิมพดิจิทัล

2560 - ปจจุบัน กรรมการ

บริษัท เจนนพสิริ จํากัด / ธุรกิจบริหาร
จัดการอสังหาริมทรัพย

2560 - ปจจุบัน กรรมการ

บริษัท พระบริบาล จํากัด / ธุรกิจบริหาร
จัดการอสังหาริมทรัพย

2550 - ปจจุบัน กรรมการ

บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด / ธุรกิจให
เชาอาคารสํานักงาน

2544 - 2557

ผูกอตั้งและประธาน
เจาหนาที่บริหาร

Siam General Aviation Company
Limited (SGA) / สายการบิน

2542 - 2544

กรรมการและผูจัดการทัว่ ไป Siam Land Flying Company Limited / สาย
การบิน

2541 - 2543

Business Analyst

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) /
ใหบริการทางการเงิน

2540 - 2541

ผูชวยผูจัดการทัว่ ไป

Thai Air Cargo Co., Ltd. / ใหบริการขนสงสินคา

2531 - 2540

อาจารยพิเศษ คณะ
วิศวกรรมศาสตร เครื่องกล

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย / สถานศึกษา

หนา 6/14

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2563)
ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง/
วันที่ไดรับแตงตั้ง
7. นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน
กรรมการ (ไมเปนผูบริหาร)
กรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน และกรรมการผูมี
อํานาจลงนามผูกพันบริษัท
วันที่ไดรับแตงตั้ง 5 ก.ย. 2555
(บริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย ป 2557 ทําใหดํารง
ตําแหนงตอเนื่องมา)

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

58 • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ Stanford
University, USA
•

ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

•

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

•

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

•

หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุนที่ 211 ป 2558

•

หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุนที่ SET ป 2555

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท

สัดสวนการ ความสัมพันธทาง
ถือหุนใน ครอบครัวระหวาง
บริษัท (%) 1/ กรรมการและผูบริหาร
14.411%

-

ประสบการณทํางาน
ชวงเวลา

ตําแหนง

ชือ่ หนวยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ

2561 - ปจจุบัน กรรมการ และกรรมการสรร บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด
หาและพิจารณา
(มหาชน) /ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑ
คาตอบแทน
วิศวกรรมอาคาร ติดตั้งระบบดับเพลิง
ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑทํา
ความเย็น และผลิตภัณฑการพิมพดิจิทัล
2560 - ปจจุบัน กรรมการ
บริษัท เจนนพสิริ จํากัด / ธุรกิจบริหารจัดการ
อสังหาริมทรัพย
2560 - ปจจุบัน กรรมการ
บริษัท พระบริบาล จํากัด / ธุรกิจบริหาร
จัดการอสังหาริมทรัพย
2532 - ปจจุบัน กรรมการ
บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด /
ธุรกิจใหเชาอาคารสํานักงาน
2559 - 2561 กรรมการ และประธาน
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด
กรรมการบริหาร
(มหาชน) /ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑ
วิศวกรรมอาคาร ติดตั้งระบบดับเพลิง
ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑทํา
ความเย็น และผลิตภัณฑการพิมพดิจิทัล
2555 - 2559 กรรมการบริหาร
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด
(มหาชน) /ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑ
วิศวกรรมอาคาร และติดตั้งระบบดับเพลิง
2545 - 2559 กรรมการบริหาร
บริษัท คิว ทู เอส จํากัด / ธุรกิจขายสง ขายปลีก
ใหบริการซอม เชาเครื่องพิมพบรรจุภัณฑและหมึก
พิมพ
2532 - 2559 กรรมการบริหาร
บริษัท ชิลแมทช จํากัด / นําเขาและ
จําหนายระบบปรับอากาศและอุปกรณ
2544 - 2555 กรรมการบริหาร
บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด /ธุรกิจขายปลีกและสง
เชา รับเหมาติดตั้งระบบดับเพลิง

หนา 7/14

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2563)
ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง/
วันที่ไดรับแตงตั้ง
8. นางวลีรัตน เชื้อบุญชัย
กรรมการ (ไมเปนผูบริหาร)
และกรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันบริษัท
วันที่ไดรับแตงตั้ง 5 ก.ย. 2555

(บริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย ป 2557 ทําใหดํารง
ตําแหนงตอเนื่องมา)

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

66 • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
•

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

•

หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุนที่ 205 ป 2558

•

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

•

หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุนที่ SET ป 2555

สัดสวนการ ความสัมพันธทาง
ถือหุนใน ครอบครัวระหวาง
บริษัท (%) 1/ กรรมการและผูบริหาร
1.279%

-

ประสบการณทํางาน
ชวงเวลา

ชือ่ หนวยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ

2561 - ปจจุบัน กรรมการ
2561 - ปจจุบัน กรรมการ

2560 - 2561
2555 - 2560
2550 - 2559
2550 - 2559
2552 - 2558
2550 - 2555
2547 - 2555
2542 - 2547

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท

ตําแหนง

บริษทั นูทริกซ จํากัด (มหาชน)/ผลิตอาหารสุนขั
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด
(มหาชน) /ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑ
วิศวกรรมอาคาร ติดตั้งระบบดับเพลิง
ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑทํา
ความเย็น และผลิตภัณฑการพิมพดิจิทัล
กรรมการ กรรมการบริหาร บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด
(มหาชน) /ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑ
วิศวกรรมอาคาร และติดตั้งระบบดับเพลิงบริษัท
กรรมการ กรรมการบริหาร บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด
และผูชว ยกรรมการผูจัดการ (มหาชน) /ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑ
(ดานปฏิบัติการ)
วิศวกรรมอาคาร และติดตั้งระบบดับเพลิงบริษัท
กรรมการบริหาร
บริษัท ชิลแมทช จํากัด / นําเขาและ
จําหนายระบบปรับอากาศและอุปกรณ
กรรมการบริหาร
บริษัท คิว ทู เอส จํากัด / ธุรกิจขายสง ขายปลีก
ใหบริการซอม เชาเครื่องพิมพบรรจุภัณฑและ
หมึกพิมพ
กรรมการ
โปรมารค จํากัด / ธุรกิจขายเครื่องพิมพ หีบหอ
บรรจุภัณฑ และบริการซอมแซมบํารุงรักษา
ผูอํานวยการสายงาน
บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด /ธุรกิจขายปลีกและ
การเงิน
สง ผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคาร และติดตั้ง
ระบบดับเพลิง
ผูจัดการทั่วไป
บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด / ธุรกิจ
สายการเงินและบริหารทัว่ ไป ใหบริการงานสวนกลางและใหเชาอาคาร
สํานักงาน
ผูจัดการฝายบัญชีและ
บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด / ธุรกิจ
การเงิน
ใหบริการงานสวนกลางและใหเชาอาคาร
สํานักงาน

หนา 8/14

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2563)
ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง/
วันที่ไดรับแตงตั้ง
9. นายภาคภูมิ วองไพฑูรย
กรรมการ (ไมเปนผูบริหาร)
วันที่ไดรับแตงตั้ง 5 ก.ย. 2555
(บริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย ป 2557 ทําใหดํารง
ตําแหนงตอเนื่องมา)

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

80 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร สาขาไฟฟา
มหาวิทยาลัย Illinois Institue of Technology, USA
•

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาไฟฟา
มหาวิทยาลัย Illinois Institue of Technology, USA

•

หลักสูตร Directors Accreditation Program
(ACEP) รุนที่ 14 ป 2558

•

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

•

หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุนที่ 42 ป 2548

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท

สัดสวนการ ความสัมพันธทาง
ถือหุนใน ครอบครัวระหวาง
บริษัท (%) 1/ กรรมการและผูบริหาร
0.724%

-

ประสบการณทํางาน
ชวงเวลา

ตําแหนง

2558 - ปจจุบนั กรรมการ

ชือ่ หนวยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ
บริษทั หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด
(มหาชน) /ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑ
วิศวกรรมอาคาร ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑ
ระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑทาํ ความเย็น และ
ผลิตภัณฑการพิมพดิจิทลั

2542 - 2560

กรรมการ

บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด / ธุรกิจ
ใหบริการงานสวนกลางและใหเชาอาคาร
สํานักงาน

2545 - 2559

กรรมการ

บริษทั คิว ทู เอส จํากัด / ธุรกิจขายสง ขายปลีก
ใหบริการซอม เชาเครื่องพิมพบรรจุภัณฑและ
หมึกพิมพ

2542 - 2559

กรรมการ

บริษัท ชิลแมทช จํากัด / นําเขาและ
จําหนายระบบปรับอากาศและอุปกรณ

2555 - 2558

ประธานกรรมการ

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด
(มหาชน) / ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑ
วิศวกรรมอาคาร และติดตั้งระบบดับเพลิง

2544 - 2555

กรรมการบริหาร

บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด /ธุรกิจขายปลีกและสง
ผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคาร และติดตั้งระบบ
ดับเพลิง

2541 - 2554

กรรมการผูจัดการ

บริษั ท ในเครื อ บริ ษั ท หาญเอ็ น ยิ เนี ย ริ่ ง
จํากัด

2535 - 2540

กรรมการผูจัดการ

บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จํากัด (มหาชน)

2528 - 2534

กรรมการและผูจัดการทั่วไป

บริษัท Carpet International จํากัด (มหาชน)

หนา 9/14

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2563)
ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง/
วันที่ไดรับแตงตั้ง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

10. นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท

55 • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ประธานเจาหนาทีป่ ฏิบตั ิการ และ
• หลักสูตร How to Develop a Risk
เลขานุการบริษัท
Management (HRP) รุนที่ 8 ป 2558
วันที่ไดรับแตงตั้ง 29 ก.พ. 2559
• หลักสูตร Company Secretary Program (CSP)
รุนที่ 72 ป 2559
• หลักสูตร Company Reporting Program
(CRP) รุนที่ 16 ป 2559
• หลักสูตร Effective Minute Taking Plan (EMT)
รุนที่ 36 ป 2559

11. นายวิศษิ ฏ วชิรลาภไพฑูรย
ประธานเจาหนาที่การเงิน
วันที่ไดรับแตงตั้ง 16 มี.ค. 2559

46

• บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี มหาวิทยาลัย

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

สัดสวนการ ความสัมพันธทาง
ถือหุนใน ครอบครัวระหวาง
บริษัท (%) 1/ กรรมการและผูบริหาร
0.199%

-

ประสบการณทํางาน
ชวงเวลา

2562 - ปจจุบัน ประธานเจาหนาทีป่ ฏิบตั ิการ
และเลขานุการบริษัท
2560 -2562 ผูอํานวยการสายงานกํากับ
ดูแลกิจการ และเลขานุการ
บริษัท
2559 - 2560 ผูชวยกรรมการผูจัดการ
(ดานกํากับดูแลกิจการ)
2557 - 2559 ผูอํานวยการสายงานบริหาร
ทั่วไป
2556 - 2556
2548 - 2556

0.075%

-

ตําแหนง

ผูจัดการทั่วไป
หัวหนาวางแผนนโยบาย
และทรัพยากรบุคคล

ชือ่ หนวยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด
(มหาชน) /ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑ
วิศวกรรมอาคาร ติดตั้งระบบดับเพลิง
ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑทํา
ความเย็น และผลิตภัณฑการพิมพดิจิทัล

บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด / ธุรกิจ
ใหบริการงานสวนกลางและใหเชาอาคาร
สํานักงาน

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด
(มหาชน) /ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑ
ผูอํานวยการสายงานการเงิน วิศวกรรมอาคาร ติดตั้งระบบดับเพลิง
ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑทํา
ความเย็น และผลิตภัณฑการพิมพดิจิทัล

2562 - ปจจุบัน ประธานเจาหนาที่การเงิน
2559 - 2562

2555 - 2559

เจาหนาที่บริหารสายงาน
บัญชีและการเงิน

บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ : 1/ สัดสวนการถือหุนในบริษัท อางอิงขอมูลการปดสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (รายละเอียดตามสวนที่ 2 (7) ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท

หนา 10/14

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2563)

2. รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษทั
ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง/
วันที่ไดรับแตงตั้ง
1. นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท
ประธานเจาหนาทีป่ ฏิบตั ิการ และ
เลขานุการบริษัท
วันที่ไดรับแตงตั้ง 29 ก.พ. 2559

อายุ
(ป)
55

สัดสวนการ ความสัมพันธทาง
ถือหุนใน ครอบครัวระหวาง
ชวงเวลา
บริษัท (%) 1/ กรรมการและผูบริหาร
2562 - ปจจุบัน
• ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี 0.199%
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
2560 -2562
• หลักสูตร How to Develop a Risk
Management (HRP) รุนที่ 8 ป 2558
2559 - 2560
• หลักสูตร Company Secretary Program
(CSP) รุนที่ 72 ป 2559
2557 - 2559
• หลักสูตร Company Reporting Program
(CRP) รุนที่ 16 ป 2559
• หลักสูตร Effective Minute Taking Plan
2556 - 2556
(EMT) รุนที่ 36 ป 2559
2548 - 2556
คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

ประสบการณทํางาน
ตําแหนง

ชือ่ หนวยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ

ประธานเจาหนาทีป่ ฏิบตั ิการ
และเลขานุการบริษัท
ผูอํานวยการสายงานกํากับดูแล
กิจการ และเลขานุการบริษทั
ผูชวยกรรมการผูจัดการ (ดาน
กํากับดูแลกิจการ)
ผูอํานวยการสายงานบริหาร
ทั่วไป

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด
(มหาชน) /ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑ
วิศวกรรมอาคาร ติดตั้งระบบดับเพลิง
ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑทํา
ความเย็น และผลิตภัณฑการพิมพดิจิทัล

ผูจัดการทั่วไป
หัวหนาวางแผนนโยบายและ
ทรัพยากรบุคคล

บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด / ธุรกิจ
ใหบริการงานสวนกลางและใหเชาอาคาร
สํานักงาน

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

หนา 11/14

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2563)

3. รายละเอียดเกี่ยวกับผูรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และผูควบคุมดูแลการทําบัญชี
เพื่อใหการจัดทํารายงานทางการเงินมีคุณภาพและการกํากับดูแลมีความสอดคลองกันกับแนวทางของ สํานักงาน ก.ล.ต. บริษทั ฯ จึงไดพจิ ารณากําหนดผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดใน
สายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี (ผูควบคุมดูแลการทําบัญชี) ดังตอไปนี้
ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง/
วันที่ไดรับแตงตั้ง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

สัดสวนการถือ ความสัมพันธทาง
หุนในบริษัท ครอบครัวระหวาง
กรรมการและ
(%) 1/
ผูบริหาร

1. นายวิศษิ ฏ วชิรลาภไพฑูรย

46 • บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
ผูรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี
• นิติศาสตรบัณฑิต นิตศิ าสตร มหาวิทยาลัย
และการเงิน (CFO)
รามคําแหง
วันที่ไดรับแตงตั้ง 16 มี.ค. 2559
• บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประวัติอบรม
• โครงการอบรมเพื่อทดสอบนักบัญชีบริหาร
ระดับสูง (วิชา Financial Strategy)
• โครงการทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง (วิชา
Financial Strategy)
• Update กฎหมายภาษีอากร 2563 และ
ประเด็นปญหาภาษีทนี่ ิติบคุ คลไมควรพลาด
• Account Management for Listed Company
(SET)
• กลยุทธบริหารการเงิน เพื่อพลิกฟนองคกรและ
สรางการเติบโตในยุค New Normal
• The New CFO (Crisis Finance Officer)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท

0.075%

-

ประสบการณทํางาน
ชวงเวลา

ตําแหนง

2562 - ปจจุบัน

ประธานเจาหนาที่การเงิน

2559 - 2562

2555 - 2559

ชือ่ หนวยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด
(มหาชน) /ธุรกิจขายปลีกและสง
ผูอํานวยการสายงานการเงิน ผลิตภัณฑวศิ วกรรมอาคาร ติดตั้งระบบ
ดับเพลิง ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ
ผลิตภัณฑทาํ ความเย็น และผลิตภัณฑ
การพิมพดิจิทัล
เจาหนาที่บริหารสายงาน
บัญชีและการเงิน

บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน)

หนา 12/14

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2563)
ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง/
วันที่ไดรับแตงตั้ง

อายุ
(ป)

สัดสวนการถือ ความสัมพันธทาง
หุนในบริษัท ครอบครัวระหวาง
กรรมการและ
(%) 1/

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

ผูบริหาร

2. นางสาวอนัญญา โปรยเงิน
ผูควบคุมดูแลการทําบัญชี
วันที่ไดรับแตงตั้ง 1 ธ.ค. 2559
(ไดรับการรับรองการขึ้นทะเบียน
เปนผูทําบัญชีตามประกาศกรม
พัฒนาธุรกิจการคา)

บริหารธุรกิจ (การบัญชี) สถาบันเทคโนโลยี ราช
มงคล วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
• บัญชีมหาบัณฑิต การบัญชี, จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

•

ประวัติอบรม
• โครงการอบรมเพื่อทดสอบนักบัญชีบริหาร
ระดับสูง (วิชา Financial Strategy)
• โครงการทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง (วิชา
Financial Strategy)
• ปญหาการบันทึกบัญชี สินทรัพย หนี้สน
ิ และ
สวนของเจาของ เพื่อใหถูกตองตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
• ฟง Facebook Live เรื่องงบการเงินในภาวะโค
วิด-19 ความทาทายของผูบ ริหาร นักบัญชี และ
ผูสอบบัญชี
• พระราชกฤษฎีกา ที่ประกาศในป พ.ศ.2563 ที่
เกี่ยวของกับการคํานวณภาษีเงินไดนติ บิ ุคคล
ประจําป 2563

0.023%

-

ประสบการณทํางาน
ชวงเวลา

ตําแหนง

ชือ่ หนวยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ

2559 - ปจจุบัน

ผูจัดการบัญชี

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด
(มหาชน) /ธุรกิจขายปลีกและสง
ผลิตภัณฑวศิ วกรรมอาคาร ติดตั้งระบบ
ดับเพลิง ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ
ผลิตภัณฑทาํ ความเย็น และผลิตภัณฑ
การพิมพดิจิทัล

2557 - 2558

ผูจัดการบัญชี

I AM Consulting Co., Ltd.

2556 - 2557

Accounting Supervisor

Yum Restaurants International

สรุปการเขาอบรมหลักสูตร Orientation และ Refresh
หลักสูตร 1)
Orientation 12 ชั่วโมง
พัฒนาความรูตอเนื่องดานบัญชี (Refresh) 6 ชั่วโมงตอป 2)

ผูรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)



ผูควบคุมดูแลการทําบัญชี 3)



หมายเหตุ : 1) จํานวนชั่วโมงการเขาอบรมหลักสูตร Orientation และ Refresh เปนไปตามที่ สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
2)
หลักสูตรพัฒนาความรูตอเนื่องดานบัญชี (Refresh) ที่อบรมมีความสอดคลองและเปนประโยชนตอบริษัทฯ
3)
ผูควบคุมดูแลการทําบัญชีเปนผูทําบัญชีที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเปนผูทําบัญชีตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท

หนา 13/14

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2563)

4. ขอมูลการดํารงตําแหนงของกรรมการและผูบริหารในบริษัท/หนวยงานที่เกี่ยวของ
บริษัท/หนวยงานที่เกี่ยวของ
รายชื่อ

บริษัท

1. นายถกล

นันธิราภากร

2. นายวิรัฐ

สุขชัย

/ , // , ///

3. นายธรรมนูญ

ตรีเพ็ชร

/ , // , ///

4. นางสิริมา

เอี่ยมสกุลรัตน

5. นายเจน

บริษัท
บริษัท
หาญเอ็นยิเนียริ่ง ราชธานีลิสซิ่ง
จํากัด
จํากัด (มหาชน)

X,/

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

บริษัท
นูทริกซ จํากัด
(มหาชน)

/

บริษัท
ยูไนเต็ด เปเปอร
จํากัด (มหาชน)

บริษัท
เจนนพสิริ
จํากัด

บริษัท
พระบริบาล
จํากัด

/

/

/

/

/

/

ชาญณรงค

/ , //

/

/

/

6. นางวลีรัตน

เชื้อบุญชัย

/

7. นายภาคภูมิ

วองไพฑูรย

/

8. นายโสตถิธร

มัลลิกะมาส

/

9. นางสาววรนุช

สุไพบูลยพิพัฒน

/

10. นางวรินกาญจน

ธีระอัมรานนท

// , ///

11. นายวิศิษฏ

วชิรลาภไพฑูรย

// , ///

หมายเหตุ :

X = ประธานกรรมการ

/ = กรรมการ

// = กรรมการบริหาร

บริษัท
ไอยราหาญ
จํากัด

/

/

///

/// = ผูบริหาร

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท

หนา 14/14

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2563)

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ
ของบริษัทยอย

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2563)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 มีมติใหจัดตั้งบริษัทยอยที่บริษัทถือหุน
100% ในประเทศเวียดนาม เพื่อรองรับการขยายตลาดไปยังประเทศในภูมิภาคเอเชีย AEC และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ
ลูกคาปจจุบันที่ตั้งฐานการผลิตในเมืองโฮจิมินท ประเทศเวียดนาม ซึ่งกลุมเปาหมายของบริษัทฯ เนนการใหบริการลูกคาที่เปน
Global Accounts ของ Domino UK และบริษัทอื่นๆ ในนิคมอุตสาหกรรมในเมืองหลักของประเทศเวียดนาม สําหรับผลิตภัณฑ
ระบบพิมพดิจิทัล
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 บริษัทฯ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท หาญ เวียดนาม จํากัด (“บริษัทยอย”) ประเทศเวียดนาม
ดวยทุนจดทะเบียน 800,000,000 ดองเวียดนาม หรือประมาณ 1,057,444 บาท โดยบริษัทฯ ถือหุนในบริษัทยอยคิดเปนสัดสวนรอย
ละ 100 ของทุนจดทะเบียน โดยกําหนดกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน ของบริษัทยอย คือ นายพงษสวัสดิ์ เพงเล็งผลลงลายมือ
ชื่อและประทับตราสําคัญบริษัท โดยบริษัทอยูระหวางการดําเนินเพิ่มเติมกรรมการผูมีอํานาจและแกไขอํานาจกรรมการที่มีอํานาจ
ลงนามผูกพันของบริษั ทยอยเปน นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร, นายวิรัฐ สุขชัย, นายพงษสวัสดิ์ เพงเล็งผล สอง (2) ในสาม (3) คนนี้ลง
ลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 มีมติใหจัดตั้งบริษัทยอยที่บริษัทถือหุน 65%
เพื่อประกอบธุรกิจใหบริการพัฒนาอาคารอัจฉริยะ (Smart Building) ภายใตชื่อ “ไอยราหาญ”
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 บริษัทฯ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ไอยราหาญ จํากัด (“บริษัทยอย”) ดวยทุนจดทะเบียน
2,000,000 บาท โดยบริษัทฯ ถือหุนในบริษัทยอยคิดเปนสัดสวนรอยละ 65 ของทุนจดทะเบียน โดยกําหนดกรรมการผูมีอํานาจ
ลงนามผูกพัน ของบริษัทยอย คือ นายเจน ชาญณรงค นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร, และนายประเสริฐศักดิ์ เดชอุดม สอง(2) ในสาม(3)
คนนี้ลงลายมือชื่อรวมกัน

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย

หนา 1/1

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2563)

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับ
หัวหนางานตรวจสอบภายใน
และหัวหนางานการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน
ของบริษัท (Compliance)

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานตรวจสอบภายในและหัวหนางานการกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริษัท (Compliance)

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2563)

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

อายุ
(ป)
52

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

สัดสวนการถือ ความสัมพันธทาง
หุนในบริษัท ครอบครัวระหวาง
(รอยละ)
ผูบริหาร
-ไมมี-

-ไมมี-

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย เลข
ทะเบียน 4994
การอบรมสัมมนา / วุฒิบัตร /
ประกาศนียบัตร
 โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรดานการ
ตรวจสอบภายใน รุนที่ 3
 หลักสูตร COSO 2013
 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในระบบ
สารสนเทศ รุนที่ 2/59

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานผูตรวจสอบภายใน และหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริษัท (Compliance)

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา
2553 - ปจจุบัน

ตําแหนง

ชือ่ หนวยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ

Senior Manager

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

2548 - 2553

Manager

2540 - 2548

Accounting and
Finance Department
Manager

2534 - 2539

Audit Manager

หนา 1/2

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2563)
ชื่อ-นามสกุล /
วันที่ไดรับการแตงตั้ง /
ตําแหนง
2. นางสาวสิริพรรณ ตันติพานิชพันธ
วันที่ไดรับแตงตั้ง
10 สิงหาคม 2560
Senior Internal Audit Manager

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

51 คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต
สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

สัดสวนการถือ ความสัมพันธทาง
หุนในบริษัท ครอบครัวระหวาง
(รอยละ)
ผูบริหาร
-ไมมี-

-ไมมี-

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

2559 - ปจจุบัน

Senior Manager

2536 - 2558

Senior Manager

ชือ่ หนวยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกิจ
- Ultima Advisory Co., Ltd. /
ธุรกิจตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบ
ภายใน
- Ernst & Young Office Limited /
ธุรกิจตรวจสอบบัญชี

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย
เลขทะเบียน 4820
การอบรมสัมมนา / วุฒิบัตร /
ประกาศนียบัตร
 โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรดานการ
ตรวจสอบภายใน รุนที่ 13
 หลักสูตร COSO 2013
 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในระบบ
สารสนเทศ รุนที่ 2/2559

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
- ไมมี -

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานผูตรวจสอบภายใน และหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริษัท (Compliance)

หนา 2/2

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2563)

เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกี่ยวกับ
รายการประเมินราคาทรัพยสิน

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิน

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2563)

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิน
บริษัทฯ มีทรัพยสินประเภทที่ดิน และ ที่ดินพรอมคลังสินคา จํานวน 2 รายการ แสดงรายการเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อ
การลงทุนและที่ดิน อาคารและอุปกรณ ในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มูลคารวม 228.27 ลานบาท
(มูลคาตลาดรวม 238.40 ลานบาท) ประกอบไปดวยที่ดินเปลา เนื้อที่ 5-0-90 ไร มูลคาตามบัญชีเทากับ 114.95 ลานบาท ตาม
รายงานการประเมินมูลคาทรัพยสิน โดยบริษัท โกร เอสทิเมชั่น จํากัด สํารวจและประเมินราคาเมื่อ วันที่ 9 ธันวาคม 2563
มู ล ค า ตลาดของทรัพ ย สิ น เท า กั บ 117.04 ล า นบาท และ ที่ ดิ น พรอ มอาคารคลั งสิ น ค า เนื้ อ ที่ ที่ ดิ น 6-2-00 ไร และอาคาร
คลังสินคา 3 ยูนิตพื้นที่ใชสอยรวม 6,374.23 ตารางเมตร มูลคาตามบัญชี เทากับ 113.32 ลานบาท ตามรายงานการประเมิน
มูลคาทรัพยสิน โดยบริษัท ซีพีเอ็ม แคปปทัล จํากัด สํารวจและประเมินราคาเมื่อ วันที่ 16 ธันวาคม 2563 มูลคาตลาดของ
ทรัพยสินเทากับ 121.36 ลานบาท และอาคารมีอายุการใชงานคงเหลือ 42 ป อนึ่ง บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสํารวจและประเมิน
ราคาตลาดของทรัพยสินใหมทุกๆ รอบระยะเวลา 3 ป

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิน

หนา 1/1

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2563)

เอกสารแนบ 5
รายงานคณะกรรมการตางๆ
5.1 สารจากคณะกรรมการบริษัท
5.2 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ตอรายงานทางการเงิน
5.3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
5.4 รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
5.5 รายงานคณะกรรมการบริหาร
5.6 รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการตางๆ

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2563)

รายงานคณะกรรมการตางๆ
5.1

สารจากคณะกรรมการบริษัท

เรียน

ทานผูถือหุน

ในรอบปที่ผานมา มีปจจัยหลายอยางที่สงผลกระทบตอภาวะเศรษฐกิจโลกและประเทศไทย โดยจะเห็นไดวาเกือบทุก
ประเทศทั่วโลกมีการถดถอยทางเศรษฐกิจ รวมถึงประเทศไทยดวย ซึ่งปญหาหลักเกิดจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19
ตั้งแตตนป 2563 มีการจํากัดการเดินทางทั่วโลก ทําใหธุรกิจที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเกิดผลกระทบอยางรุนแรง สงผลให
ภาวะเศรษฐกิ จโดยรวมมี การชะลอตั วลงอยางมาก บริษั ท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลู ชั่นส จํากั ด (มหาชน) ตัวยอ หลักทรัพ ย
“HARN” ซึ่งดําเนินธุรกิจจําหนายสินคาและใหบริการในระบบวิศวกรรมหลากหลายประเภท ไดแก ผลิตภัณฑระบบดับเพลิง
ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น และผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล ก็ไดรับโดยผลกระทบจากการ
ชะลอตัวทางดานเศรษฐกิจเชนเดียวกัน ถึงแมบริษัทฯ ไดมีการดําเนินงานขยายธุรกิจและตลาดใหมๆ เพิ่มเติม แตยังไมสามารถ
สรางรายไดเพิ่มขึ้นไดมากพอ เนื่องจากการขยายงานอยูในระยะเริ่มตน ซึ่งทําใหผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในปที่ผานมา
ไมไดตามเปาหมายที่ไดกําหนดไว อยางไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทและพนักงานไดมุงมั่นในการดําเนินธุรกิจอยางรอบคอบ
และรัดกุม เพื่อใหผลการดําเนินงานเกิดผลกระทบไมมาก ซึ่งจะเห็นไดวา บริษัทฯ ยังคงมีผลประกอบการที่อยูในเกณฑดี มีกําไร
อยางตอเนื่องมาโดยตลอด และยังคงมุงมั่นในการขยายสินคาใหมเขาสูตลาดที่ยังมีโอกาส เชน การจัดตั้งบริษัทยอยในประเทศ
เวียดนามเพื่อขยายธุรกิจการพิมพแบบดิจิทัล และในปที่ผานมา บริษัทฯ ไดเขารวมหุนจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทที่ดําเนินธุรกิจที่
เกี่ยวของกับดิจิทัล เพื่อเตรียมพรอมในการนําดิจิทัลเขามาเปนสวนหนึ่งของการดําเนินธุรกิจ นอกจากนั้นยังมีการขยายงาน
ใหบริการเพิ่มขึ้นในแตละหนวยธุรกิจ มีโรงประกอบชุดเครื่องทําความเย็น และสรางโรงบรรจุสารดับเพลิงที่ไดมาตรฐาน เพื่อ
สรางรายได จากการให บ ริก ารที่เพิ่ ม มากขึ้ น โดยบริษั ท ฯ ยังคงมี ค วามพรอ มทางด านฐานะการเงิน ที่แ ข็งแกรง ซึ่ งทําให มี
ความสามารถในการหาโอกาสทางธุรกิจใหมๆ ในอนาคตไดเพิ่มขึ้นอีก ซึ่งพวกเรามั่นใจวาจะทําใหบริษัทฯ สามารถเติบโตได
อยางมั่นคงตอเนื่องไป
สวนการดําเนินงานภายใตนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ไดใหความสําคัญในการปฏิบัติตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีมาอยางตอเนื่อง มีการดําเนินงานดวยความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยางเปนธรรม โปรงใส
และตรวจสอบได ซึ่งจะเห็นไดอยางเปนรูปธรรมจากการที่ไดรับคะแนนการกํากับดูแลกิจการที่ดีในระดับสูงสุด (CG score 5 ดาว)
อยางตอเนื่องมา 2 ป อีกทั้งบริษัทฯ ยังไดผานการรับรองเปนสมาชิกภาคีเครือขายตอตานทุจริตคอรรัปชั่น มีการจัดทําคูมือ ออก
นโยบายและประกาศเจตนารมยใหแกพนักงาน คูคา และสาธารณชน จัดใหมีกระบวนการตรวจสอบ แจงเบาะแส ฝกอบรม
ตลอดจนสรางแนวทางปฏิบัติ เพื่อแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นในการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น โดยมุงหวังใหธุรกิจสามารถเติบโต
ไดอยางยั่งยืนและไดรับความเชื่อมั่นจากพนักงาน คูคา ตลอดจนนักลงทุนทั่วไป
ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบพระคุณผูถือหุน ลูกคา คูคา พันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนคณะกรรมการ
ผูบริหาร และพนักงานทุกทาน ที่ไดใหความไววางใจและสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทฯ ดวยดีเสมอมา และขอใหคํามั่นวา
คณะกรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงานของเรา จะรวมมือ มุงมั่นฝาฟนอุปสรรคตางๆ เพื่อพัฒนาบริษัทฯ ใหเติบโตอยาง
ยั่งยืนภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย และกอใหเกิดการพัฒนา
และสงผลดีตอภาพรวมทางเศรษฐกิจและสังคมตอไป

ดร.ถกล นันธิราภากร
ประธานกรรมการบริษัท
เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการตางๆ

นายวิรฐั สุขชัย
ประธานเจาหนาที่บริหาร
หนา 1/10

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2563)

5.2

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน

เรียน

ทานผูถือหุน

คณะกรรมการบริษัท เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
(เดิมชื่อ บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)) และบริษัทยอย ซึ่งไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ของประเทศไทย ภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่
ประกาศขึ้นใชโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ และตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยไดมี
การพิจารณานโยบายทางการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ การใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังรอบคอบ และการ
รายงานที่สมเหตุสมผลในการจัดทํางบการเงิน รวมทั้งใหมีการเปดเผยขอมูลที่สําคัญอยางเพียงพอและโปรงใสในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินเพื่อประโยชนตอผูถือหุนและนักลงทุนทั่วไป
คณะกรรมการบริษัท ไดจัดใหมีการกํากับดูแลกิจการที่ดีและดํารงรักษาไวซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน เพื่อใหเกิดความมั่นใจไดวามีการบันทึกขอมูลทางบัญชีไดอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา และเพียงพอที่จะ
ดํารงรักษาไวซึ่งสินทรัพย ตลอดจนปองกันมิใหเกิดการทุจริต หรือการดําเนินงานในรายการที่ผิดปกติอยางมีนัยสําคัญ
คณะกรรมการบริษัท ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระ เพื่อทําหนาที่กํากับดูแล
สอบทานความนาเชื่อถือและความถูกตองของรายงานทางการเงิน ซึ่งไดกํากับดูแลทําการประเมินระบบการควบคุมภายใน การ
บริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ได
ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปนี้แลว
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวา ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัท สามารถใหความ
เชื่อมั่นไดวางบการเงินของ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563 นั้น แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกตองตามที่สมควรในสาระสําคัญ ตาม
มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผูสอบบัญชี ไดตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี และแสดง
ความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขไวในรายงานของผูสอบบัญชีตามที่ไดแสดงไวในรายงานประจําปนี้แลว

ดร.ถกล นันธิราภากร
ประธานกรรมการบริษัท

เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการตางๆ

นายวิรฐั สุขชัย
ประธานเจาหนาที่บริหาร
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5.3

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน

ทานผูถือหุน
คณะกรรมการบริษัท ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวย กรรมการอิสระ จํานวน 3 ทาน ดังนี้
ชื่อ-สกุล
ตําแหนง
1. ดร. ถกล
นันธิราภากร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาววรนุช
สุไพบูลยพิพัฒน
กรรมการตรวจสอบ
3. ดร. โสตถิธร
มัลลิกะมาส
กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่และรับผิดชอบในการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ใหมีการรายงานทาง
การเงินที่ถูกตอง มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎ
ระเบียบ นโยบาย กฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของ พิจารณาคัดเลือกเสนอแตงตั้ง และเลิกจางผูสอบบัญชีภายนอกของ
บริษัทฯ รวมถึงการพิจารณาเสนอแตงตั้ง โยกยาย และเลิกจางผูตรวจสอบภายในของบริษัทฯ พิจารณาการเปดเผยขอมูลของ
บริษัทฯ ใหมีความถูกตอง ครบถวน และมีการปฏิบัติงานอยางเปนอิสระตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ
ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคลองกับขอกําหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีสําหรับคณะกรรมการตรวจสอบของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ต.ล.ท.) โดยมี
นายวิศิษฏ วชิรลาภไพฑูรย เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติหนาที่ภายใตขอบเขตหนาที่ และความรับผิดชอบ
ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ในป 2563 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่งกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ทานไดเขารวมประชุม
อยางพรอมเพรียงกัน โดยไดมีการประชุม หารือ แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นกับผูบริหาร ผูตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชีในเรื่องที่
เกี่ยวของ โดยมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้
1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและการตรวจสอบงบการเงินประจําป คณะกรรมการตรวจสอบได
สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและตรวจสอบงบการเงินประจําปของบริษัทฯ และงบการเงินรวม รวมกับผูสอบบัญ ชีและ
ผูบริหารที่เกี่ยวของ ตลอดจนการเปดเผยขอมูลและการใหความสําคัญกับเรื่องสําคัญในการตรวจสอบในรายงานผูสอบบัญชี ที่
ตรวจสอบโดย บริษั ท สอบบั ญ ชี ธ รรมนิ ติ จํ า กั ด โดยการซั ก ถามและพิ จ ารณาความเชื่ อ ถื อ ได ข องตั วเลขประมาณการ
สมมติฐานที่ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจ การแสดงรายการ ตลอดจนผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน เพื่อใหมั่นใจวาการจัดทํางบการเงินเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการปฏิบัติ
ตามขอกําหนดของกฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย (ต.ล.ท.) มีการเปดเผยขอมูลอยางถูกตอง เพียงพอ ครบถวน และเชื่อถือได เปนประโยชนตอผูใชงบการเงิน เพื่อ
นําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบแลวและรายงานความเห็นอยางไมมีเงื่อนไข
2. การสอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบ
ทานระบบการควบคุมภายใน แผนการตรวจสอบประจําป การปฏิบัติงานตามแผน ผลการตรวจสอบและการติดตามปรับปรุง
แกไขประเด็นที่มีนัยสําคัญ และยังไดผลักดันใหเกิดการพัฒนาและยกระดับงานตรวจสอบภายใน ดานการปฏิบัติงานเชิงรุก
เพื่อใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ผูปฏิบัติงานจะปรับปรุงแกไขไดทันที โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดรับรายงานผลการ
ตรวจสอบที่จัดทําโดยผูตรวจสอบภายใน จากบริษัท อัลทิมา แอดไวเซอรี่ จํากัด ทุกไตรมาส เพื่อประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในที่จะสงเสริมใหบรรลุวัตถุประสงค ทั้งในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ความ
เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายบริษัทฯ
3. การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน
หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนของบริษัทฯ รวมถึงการเปดเผยขอมูลรายการดังกลาว ใหเปนไปตามประกาศ
และขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการตางๆ
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ไทย (ต.ล.ท.) มีความเห็นวา บริษัทฯ ไดดําเนินการตามเงื่อนไขการคาทั่วไป มีความเปนธรรม สมเหตุสมผล เปนประโยชนสูงสุด
ตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และผูถือหุนเปนสําคัญ พรอมทั้งเปดเผยสารสนเทศใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทราบ
อยางถูกตองตามเวลาที่กําหนด โดยผานการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทกอนทํารายการแลว รวมทั้งมีการเปดเผย
ขอมูลอยางถูกตอง ครบถวนและเพียงพอ เปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
4. การสอบทานการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบไดพจิ ารณาและสอบทานความ
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการ เพื่อใหเกิดการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยางเปนระบบ การทําธุรกรรมที่โปรงใส
การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ และระบบงานที่กําหนดไว รวมถึงกระบวนการรับเรื่อ ง
รองเรียนและแจงเบาะแสการทุจริต คณะกรรมการตรวจสอบไมพบประเด็นที่เปนสาระสําคัญในเรื่องการไมปฏิบัติตามกฎหมาย
วาด วยหลั กทรัพ ย แ ละตลาดหลั กทรัพ ย กฎระเบี ย บของสํ านั ก งานคณะกรรมการกํ ากั บ หลั กทรัพ ยแ ละตลาดหลั กทรัพ ย
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และหนวยงานที่เกี่ยวของ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ รวมถึง
ไดการปฏิบัติตามขอกําหนดของบริษัทฯ และขอผูกพันที่บริษัทฯ มีไวกับบุคคลภายนอก
5. การพิ จ ารณาเสนอแต งตั้ งผู ส อบบั ญ ชี และค าสอบบั ญ ชี ป ระจํ าป 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได
พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีจากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ ความเปนอิสระ ความนาเชื่อถือ คาตอบแทนการสอบบัญชี
รวมทั้งตองไมขัดตอประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยมีมติเห็นชอบเสนอตอคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อ พิจารณาและขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนใหแตงตั้ง นายธนะวุฒิ พิบูลยสวัสดิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญ าต
ทะเบียนเลขที่ 6699, นางสาวพจนรัตน ศิริพิพัฒ น ผูสอบบัญ ชีรับอนุญ าต ทะเบียนเลขที่ 9012, นางสาวรุงนภา แสงจันทร
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10142, นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10769 หรือ
ผูส อบบั ญ ชี ท า นอื่น ที่ ได รับ ความเห็ น ชอบจากสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ ากั บ หลั ก ทรัพ ย แ ละตลาดหลั ก ทรัพ ย ซึ่ งบริษั ท
มอบหมายใหเปนผูสอบบัญชีผูรับผิดชอบ จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เปนผูสอบของบริษัทฯ และอนุมัติคาสอบบัญชี
ประจําป 2563
โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบ ไดปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบตามที่ไดระบุไวในกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยใชความรูความสามารถที่หลากหลาย ความระมัดระวัง รอบคอบ มีความเปนอิสระ ตลอดจนใหขอคิดเห็นและ
ขอ เสนอแนะ เพื่ อ ประโยชน ต อ ผู มี ส ว นได เสี ย อย างเท า เที ย มกั น คณะกรรมการตรวจสอบ มี ค วามเห็ น วา บริษั ท ฯ ได ให
ความสําคัญตอการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการจัดทํางบการเงินแสดงขอมูลอันเปนสาระสําคัญครบถวน
ถูกตองและเชื่อถือได สอดคลองตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปดเผยขอมูลรายการ
ระหวางกันที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนอยางเพียงพอ มีกระบวนการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี กระบวนการควบคุม
ภายในและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสมอยูในระดับที่ยอมรับได โดยมีการตรวจสอบภายในที่มี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ รวมทั้งไดปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและนโยบาย ขอผูกพันที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ โดย
คณะกรรมการตรวจสอบ ไมพบรายการผิดพลาดที่เปนสาระสําคัญที่จะกระทบฐานะการเงินบริษัทฯ มีการพัฒนาปรับปรุงระบบ
การปฏิบั ติงานใหมีคุณ ภาพและเหมาะสมกับสภาพแวดลอ มทางธุรกิจอยางตอ เนื่อง ตลอดจนการปฏิบั ติงานเปนไปตาม
ระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ทั้งนี้ การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบระหวางป 2563 ไดรับความรวมมือดวยดีจากคณะกรรมการบริษัท
ผูบริหาร ผูสอบบัญชีและหนวยงานที่เกี่ยวของ

(ดร.ถกล นันธิราภากร)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการตางๆ
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5.4

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

เรียน

ทานผูถือหุน

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ซึ่งประกอบดวย กรรมการบริษัทซึ่ง
เปนกรรมการอิสระและกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร ไมนอยกวา 3 คน และกรรมการมากกวากึ่งหนึ่งตองเปนกรรมการอิสระ เพื่อ
ทําหนาที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกระบวนการ และหลักเกณฑที่บริษัทฯ กําหนด เพื่อเสนอเขารับการแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร ตลอดจนคัดเลือกกรรมการบริษัท เพื่อทําหนาที่กรรมการชุดยอย รวมถึง
พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนกรรมการบริษัท เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผูถือ
หุนตามที่กฎหมายกําหนด
โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ชุดปจจุบันประกอบดวยกรรมการบริษัท จํานวน 3 ทาน ซึ่งเปน
กรรมการอิสระ จํานวน 2 ทาน และกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร จํานวน 1 ทาน ดังนี้
ชื่อ-สกุล
1. นางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน
2. ดร.โสตถิธร
มัลลิกะมาส
3. นางสิริมา
เอี่ยมสกุลรัตน

ตําแหนง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน (กรรมการอิสระ)
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน (กรรมการอิสระ)
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนและ
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

สําหรับป 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ไดปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดไวในกฎบัตรอยาง
ครบถวน โดยมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง ซึ่งกรรมการทุกคนที่ดํารงตําแหนงอยูไดเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกันครบทุก
ครั้ง สรุปสาระสําคัญของการดําเนินงานในการปฏิบัติหนาที่ไดดังนี้
1. ทบทวนนโยบายการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ใหการสรรหากรรมการและการกําหนด
คาตอบแทน รวมถึงการสงเสริมการพัฒนาคณะกรรมการบริษัท มีความเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ มีความสอดคลอง
กับกลยุทธและเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานโดยรวมของบริษั ทฯ รวมถึงโดยยึดมั่นในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่ อ
นําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. ทบทวนแผนการสรรหากรรมการ ไดกําหนดกรอบโครงสรางคุณสมบัติโดยรวม (Skill Matrix) ตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใหครอบคลุมและสอดคลองกับแผนธุรกิจ ตลอดจนกลยุทธของบริษัทฯ รวมถึงแนวโนมกระแสธุรกิจใน
อนาคต
3. ทบทวนแผนการพัฒนากรรมการและผูบริหารระดับสูง ไดพิจารณาหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรู
ความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ ที่จะสามารถเพิ่มมุมมองที่เปนประโยชนมาประยุกตใชกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณานโยบายการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนประธานเจาหนาที่บริหาร เพื่อกําหนดเกณฑการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป และเกณฑการปรับอัตราคาตอบแทนที่เหมาะสมใหแกประธานเจาหนาที่บริหารของบริษัทฯ
เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
5. พิจารณานโยบายการสืบทอดตําแหนงผูบริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพรอมเปนแผนตอเนื่องใหมีการสืบ
ทอดงาน ใหการบริหารงานสามารถดําเนินไปไดอยางตอเนื่อง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งไดรายงาน
ผลการพัฒนาและสืบทอดตําแหนงตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการตางๆ
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6. ดําเนินการสรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัท เขาเปนกรรมการอิสระ เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษทั และ
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติในป 2564 และภายหลังจากไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระอาจไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ
7. ทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหาร ป 2563 โดยใชแนวทางของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย แบงเปนการวัดผลดานผูนํา กลยุทธ การวางแผน ความสัมพันธ ความรู และคุณลักษณะสวนตัว
เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อนําไปกําหนดคาตอบแทนประจําป 2564
8. สงเสริมและสนับสนุนเพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอย เสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเขารับการสรรหา
เปนกรรมการบริษัท กอนการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 อยางนอย 3 เดือนลวงหนาผานชองทางเว็บไซตของบริษัทฯ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ไดใชความรู ความสามารถ ความระมัดระวัง และความเปนอิสระ
อยางเพียงพอในการใหความเห็นและขอเสนอแนะเพื่อ ประโยชนโดยรวมของบริษัทฯ และเพื่อ ประโยชนสูงสุดของผูถือ หุน
รวมถึงทําหนาที่สอดสอ งดูแลให คณะกรรมการปฏิ บัติภ ายใตระบบการกํากับดูแลกิจการที่ ดี ใหเปน ไปตามกฎหมายและ
หลักเกณฑที่เกี่ยวของ ในป 2563 ไมพบรายการผิดพลาดที่มีสาระสําคัญที่กระทบกับบริษัทฯ และผูถือหุน ไมมีกรรมการที่ไม
เปนผูบริหารลาออกอันเนื่องจากประเด็นการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนหลีกเลี่ยงวิธีการทําลายชื่อเสียงในทางลบ
ของบริษัทฯ

( นางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน )
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการตางๆ
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5.5

รายงานคณะกรรมการบริหาร

เรียน

ทานผูถือหุน

คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบดวย กรรมการบริษัทและผูบริหารระดับสูง จํานวน
5 ทาน ดังนี้
ชื่อ-สกุล
1. นายวิรัฐ
สุขชัย
2. นายธรรมนูญ
ตรีเพ็ชร
3. ดร.เจน
ชาญณรงค
4. นายวิศิษฎ
วชิรลาภไพฑูรย
5. นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท

ตําแหนง
ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการบริหาร และกรรมการผูจดั การ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร และประธานเจาหนาที่การเงิน
กรรมการบริหาร ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการและเลขานุการบริษัท

สํ า หรับ ป 2563 ยั ง คงเป น ป ที่ เศรษฐกิ จ ของประเทศไทยมี ก ารผั น ผวนและต่ํ า กว า ที่ ค าดการณ ไว ซึ่ ง มี ผ ลจาก
สถานการณ โควิด-19 ทําใหภาวะเศรษฐกิจมีการขยายตัวในลักษณะชะลอตัวของการลงทุนภาครัฐ และภาคเอกชน แตถึง
กระนั้น การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในป 2563 ยังคงมีการเติบโตที่แข็งแกรง โดยมีรายไดที่อยูในเกณฑดี มีกําไรอยางตอเนื่อง
และยังคงไดรับความไววางใจจากลูกคาในการดําเนินโครงการมาโดยตลอด โดยมีการขยายธุรกิจและตลาดใหมอยางตอเนื่อง
เนนโครงการและบริการที่สามารถสรางรายไดระยะยาวเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน
บริษัทฯ มีเปาหมายในการเปนผูนําการใหบริการโซลูชั่นที่ยั่งยืนของงานระบบวิศวกรรมดับเพลิงและความปลอดภัย
ระบบทําความเย็น และระบบการพิมพดิจิทัล ในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม
และโอกาสทางธุรกิจ และไมหยุดยั้งที่จะมองหาโอกาสในการใหบริการลูกคาดวยโซลูชั่นใหม ที่มาพรอมนวัตกรรมและคุณคา
ใหม รวมถึงการขยายฐานบริการไปยังกลุมลูกคาใหมอยางตอเนื่อง พรอมการยกระดับคุณภาพมาตรฐานบริการในดานตางๆ ที่
ใหกับลูกคา นอกจากนี้ แลวยังมีการปรับกลยุทธใหทันตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลงทั้งในดานเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และความ
ตองการของลูกคาในยุคดิจิทัล
โดยคณะกรรมการบริหารไดทําหนาที่ชวยคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองดวยความ
ระมัดระวัง รอบคอบ และรัดกุม กอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ทําใหบริษัทฯ สามารถดําเนินธุรกิจไดเปนอยาง
ดี โดยมี นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหาร ปฏิบัติหนาที่ภายใตขอบเขตหนาที่ และความ
รับผิดชอบตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
ในป 2563 คณะกรรมการบริหารไดจัดใหมีการประชุมรวม 12 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ที่สําคัญของบริษัทฯ โดย
มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้
1. กําหนดแผนและกลยุทธทางธุรกิจ พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธของบริษัทฯ ในรอบปที่ผานมา
เพื่อกําหนดกลยุทธและแผนการดําเนินงานของบริษัทฯ ในแตละสายธุรกิจ ใหสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของบริษัทฯ
โดยคํานึงถึงปจจัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบ รวมถึงโอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรับได ซึ่งไดมีการถายทอดแผน
ดังกลาวไปสูผูบริหารและพนักงานทุกระดับในบริษัทฯ ใหไดทราบ รวมทั้งติดตามดูแลใหมีการนํากลยุทธของบริษัทฯ ไปปฏิบัติ
เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายที่ไดกําหนดไว และรายงานความคืบหนาตามแผนกลยุทธใหคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส
2. ตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ พิจารณาตรวจสอบ ติดตามผลการดําเนินงานของทุก
สายธุรกิจเปนประจําทุกเดือน เพื่อใหเปนไปตามนโยบายแผนงาน เปาหมายที่กําหนดไว รวมถึงงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการดําเนินงานใหคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส
เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการตางๆ

หนา 7/10

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2563)

3. พิ จ ารณางบประมาณและโครงการลงทุ น ของบริ ษั ท ฯ พิ จ ารณากลั่ น กรองและให ค วามเห็ น ชอบต อ
งบประมาณรายจายประจําป และการเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนบริษัทยอยของบริษัทฯ ประเทศเวียดนาม ตลอดจนโครงการลงทุน
และเรื่องอื่นๆ ที่ฝายจัดการเสนอ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
4. พิจารณาจายเงินปนผลประจําป 2563 พิจารณากลั่นกรองและใหความเห็นชอบตอผลกําไรสุทธิจากผลการ
ดําเนินงานประจําป 2562 และกําหนดจายเงินปนผลระหวางกาล ในอัตรา 0.18 บาทตอหุน เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท
อนุมัติกอนนําเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 อนุมัติ
5. พิจารณาการสรรหาผูบริห ารระดับผูจัดการฝายขึ้น ไป พิจารณาคัดเลือ ก แตงตั้ง โยกยาย เลิกจาง และ
กําหนดโครงสรางกรอบอํานาจหนาที่ บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมใหดํารงตําแหนงบริหารในระดับผูจัดการฝายขึ้นไป ยกเวน
ตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร โดยในป 2563 ไดแตงตั้งผูอํานวยการสายงานขาย และผูอํานวยการสายงานขายโครงการ
ของสายงานธุรกิจระบบทําความเย็น เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
6. กําหนดนโยบายอัตราคาตอบแทนและโครงสรางเงินเดือนของพนักงาน และผูบริหาร พิจารณากลั่นกรอง
นโยบายอัตราคาตอบแทน โครงสรางเงินเดือน โบนัส และผลประโยชนตอบแทนอื่นๆ ที่เหมาะสมสําหรับพนักงาน และผูจัดการ
ฝายขึ้นไป ยกเวนตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการ
คณะกรรมการบริห ารมีค วามเชื ่อ มั ่น อยา งเต็ม เป ย มในทิศ ทางดํ า เนิน งานของบริษ ัท ฯ และจากความพรอ ม
ความสามารถ ประสบการณ รวมถึงสิ่งที่เห็นไดชัด คือ ความมานะมุงมั่นของกลุมผูบ ริห ารและพนัก งาน คณะกรรมการ
บริหาร จึงเห็นตรงกันวาในป 2563 บริษัทฯ จะสามารถสรางผลงานที่แข็งแกรงไดอยางตอเนื่อง ควบคูไปกับความรับผิดชอบ
ตอ สังคม สิ่งแวดลอ ม และผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม รวมทั้งดูแลใหบริษัทฯ มีระบบการดําเนินงานที่เปนไปในลักษณะที่
ถูกตอ งตามกฎหมาย และมีจริยธรรมตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใหบริษัทฯ บรรลุเปาหมายในการเติบโตอยาง
มั่นคงและยั่งยืน

( นายวิรัฐ

สุขชัย )
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
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5.6

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน

ทานผูถือหุน

คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งและมอบหมายใหประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจัดการ และผูอํานวยการสาย
งานตางๆ ปฏิบัติหนาที่เปนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบไปดวยผูมีความรู ความสามารถและประสบการณ
ตลอดจนมีความรู ความเขาใจในการดําเนินธุรกิจ จํานวน 12 ทาน โดยมีกรรมการอิสระทําหนาที่ประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ดังนี้
ชื่อ-สกุล
1. นายวิรัฐ
สุขชัย
2. นายธรรมนูญ
ตรีเพ็ชร
3. นายรัตนพันธ
มุขหริวัฒนานนท
4. นายประชา
พรอมพรชัย
5. นายสุชาติ
สุวัฒโนดม
6. นายกิตติพงษ
กิตติเมธาวีนันท
7. นายวชิรวิทย
อัครเศรณี
8. นายสุกิจ
ลิติกรณ
9. นายวิฑูรย
ทามี
10. นายพงษสวัดิ์
เพงเล็งผล
11. นายวิศิษฏ
วชิรลาภไพฑูรย
12. นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท

ตําแหนง
(รักษาการ) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยงและ
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีภาระความรับผิดชอบตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหทําหนาที่
ควบคุม ดูแลและกลั่นกรองนโยบายการบริหารความเสี่ยงในดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ ทั้งในสวนของความเสี่ยง
ดานกลยุทธ ความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงดานการตลาด ความเสี่ยงดานสภาพคลอง ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ และความ
เสี่ยงดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการจัดหาเครื่องมือหรือมาตรการอื่นๆ ที่ใชสําหรับวัดและ
ประเมินความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเหมาะสม เพื่อใหความเสี่ยงที่เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจลดลงมาอยูในระดับที่ยอมรับได
รวมถึงการประเมินปจจัยทั้งภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบกับธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงไดมีการพิจารณาทบทวนนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอ โดยมี นางวรินกาญจน ธีระอัม
รานนท เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
สําหรับในป 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดจัดใหมีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้
1. ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงพิจารณาใหความเห็นชอบกรอบความเสี่ยงที่ยอมรับไดใหเหมาะสม
ตอสภาวการณ ความเสี่ยงองคกร มาตรการปองกันและรองรับความเสี่ยง ดัชนีวัดประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยง ตลอดจน
ทบทวนความเสี่ยงที่เกี่ยวกับดานการทุจริตคอรรัปชั่น ใหสอดคลองกับกรอบมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นที่ปรับปรุง
ประกาศใชในป 2563
2. ทบทวนแผนงานบริหารความเสี่ยงองคกร พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงประจําปที่ฝายบริหารจากทุกหนวยงาน
ไดทําการประเมินความเสี่ยง
3. กําหนดระดับความสําคัญของความเสี่ยงพรอมกําหนดผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อกําหนดวิธีการบริหารความเสี่ยง
เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการตางๆ
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4. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงใหเกิดขึ้นอยางตอเนื่องทั่วทั้งองคกร
5. ติดตามและทบทวนการดําเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ภายใตนโยบายและกรอบการบริหาร
ความเสี่ยงที่กําหนดไว และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบวาระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง โดยผูตรวจสอบภายในทําการติดตาม
และสอบทานการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ
6. รายงานตอคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกไตรมาสเกี่ยวกับการบริหาร การดําเนินงาน และสถานะความเสี่ยง
ของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงตางๆ รวมถึงสิ่งที่ตองดําเนินการปรับปรุงแกไขเพื่อ ใหสอดคลอ งกับนโยบายและกลยุทธท่ี
กําหนด
โดยสรุป คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นวา ในรอบป 2563 ที่ผานมา เศรษฐกิจของประเทศอยูในภาวะ
ชะลอตัว จากสถานการณโควิด-19 ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ ซึ่งลวนแตสงผลกระทบตอ ภาคอุตสาหกรรมตางๆ
เปนวงกวาง ดังนั้น จึงไดเฝาระวังและติดตามสถานการณทางเศรษฐกิจอยางใกลชิด โดยใหคําแนะนําในระดับปฏิบัติการแต
ละฝายใหเห็นสัญญาณความเสี่ยงลวงหนาในการลดความสูญเสียจากการดําเนินงานอยางแทจริง ซึ่งถือวาบริษัทฯ มีการ
พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงขององคกรไดอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายที่วางไวภายใตสถานการณ
ดังกลาว และควบคุมใหอยูในระดับที่ยอมรับได อันจะทําใหบริษัทฯ สามารถดําเนินธุรกิจไดอยางมั่นคงและเติบโตไดอยาง
ตอเนื่อง

( นายวิรัฐ
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Quality Living Through
Sustainable Engineering

• Fire Protection & Safety
• Air Conditioning & Sanitary
• Refrigeration
• Digital Printing
• Harn 3DMed
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