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สวนท่ี 1 

การประกอบธุรกิจ 

 

สวนที ่1 การประกอบธุรกิจ  หนา 1 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2563)  
 

สวนท่ี 1 
การประกอบธุรกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
1.1 วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายการดําเนินธุรกิจ  

 ในป 2563 หาญยังคงมีเปาหมายท่ีจะสงเสริมการเติบโตอยางย่ังยืนผานกลยุทธหลักขององคกร ลดความผันผวนของผล
กําไรผานการสรางความหลากหลายเชิงธุรกิจ โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียอยางรอบดาน รวมถึงดําเนิน
ธุรกิจดวยธรรมาภิบาลท่ีดี เพ่ือสรางคุณคาระยะยาว เสริมคุณภาพชีวิตของผูมีสวนไดสวนเสีย และมอบผลตอบแทนท่ีย่ังยืน
ดวยนวัตกรรม เทคโนโลยีและโครงสรางธุรกิจท่ีแข็งแกรงภายใตความรับผิดชอบดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือใหบรรลุ
วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายการดําเนินธุรกิจ ดังน้ี 

วิสัยทัศน 

 

พันธกิจ 

 

คานิยมองคกร 

 

สวนที่ 1 (1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  หนา 2 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2563)  
 

เปาหมายการดําเนินธุรกิจ 

 
 ท้ังน้ี เพ่ือสนับสนุนใหกลยุทธของหาญประสบผลสาํเร็จ คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการทบทวนกลยุทธ วิสัยทัศน 
ภารกิจ และทิศทางการดําเนินธุรกิจ ในการพัฒนาศักยภาพองคกรและพนักงาน ดวยการพัฒนาบุคลากรควบคูกับการใช
นวัตกรรมและเทคโนโลยี นอกจากน้ัน ยังใหความสําคัญในการดูแลสิ่งแวดลอม สังคม และบรรษัทภิบาล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายการเปนองคกรท่ีย่ังยืนอยางแทจริงผาน 3 กลยุทธหลัก SMART Business, SMART People, 
และ SMART Environment โดยผูบริหารระดับสูงไดมีการถายทอดแผนดังกลาวไปสูผูบริหารและพนักงานทุกระดับใหไดทราบ 
และติดตามดูแลใหมีการนํากลยุทธไปปฏิบัติ ใหเปนไปตามเปาหมายท่ีไดกําหนดไว พรอมท้ังรายงานความคืบหนาให
คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส 

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการท่ีสําคัญ 

 
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เดิมช่ือ บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเริ่มตน

จากการเปนสวนหน่ึงของบริษัท หาญเอ็นยิเนียร่ิง จํากัด (“บ.หาญฯ”) ตอมาภายหลัง บ.หาญฯ ปรับโครงสรางการบริหารงาน
แบบครอบครัวสูการบริหารงานแบบมืออาชีพ บริษัทฯ จึงไดจดทะเบียนจัดต้ังข้ึน เมื่อวันท่ี 9 พฤษภาคม 2544 ในนาม “บริษัท 

สวนที่ 1 (1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  หนา 3 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2563)  
 

ไฟรวิคเตอร จํากัด” ดวยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 1 ลานบาท โดยกลุมนามสกุลชาญณรงค1  และคุณวิรัฐ สุขชัย ซ่ึงเปนอดีต
ผูบริหารเดิมของ บ.หาญฯ ในสายงานขายวาลวและอุปกรณดับเพลิง บริษัทฯ จัดต้ังข้ึนเพ่ือดําเนินธุรกิจนําเขาและจําหนาย
ผลิตภัณฑวาลวและอุปกรณระบบดับเพลิง วาลวและอุปกรณระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ และใหบริการติดต้ังระบบ
ดับเพลิงงานโครงการ ตอมาเม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2546, 24 กรกฎาคม 2549 และ10 ตุลาคม 2555 บริษัทฯ ไดเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนเปน 3 ลานบาท, 4 ลานบาท และ 65 ลานบาทตามลําดับ เพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ 

 ในเดือนพฤศจิกายน 2559 บริษัทฯ ไดปรับเปลี่ยนช่ือจากบริษัท ไฟรวิคเตอรจํากัด (มหาชน) หลังจากการเขาควบ
รวมกิจการกับ บริษัท ชิลแมทช จํากัด และ บริษัท คิว ทู เอส จํากัด แตเดิมน้ันบริษัทท้ังสามเคยเปนหนวยธุรกิจของ บ.หาญฯ 
ซ่ึงมีประวัติยาวนานในดานการเปนตัวแทนจําหนายและการใหคําปรึกษาออกแบบระบบวิศวกรรมต้ังแตป 2508 ดวย
ประสบการณและชื่อเสียงกวา 60 ป การควบรวมกิจการในครั้งนี้ทําใหบริษัทฯ พรอมที่จะมุงเนนการเปนผูนําการใหบริการ
โซลูชั่นที่ยั่งยืนของงานระบบวิศวกรรมความปลอดภัย ระบบทําความเย็น ระบบปรับอากาศ และระบบการพิมพดิจิทัลใน
ประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบาน 

สําหรับโซลูช่ันระบบวิศวกรรมความปลอดภัย ในป 2544 บริษัทฯ เร่ิมดําเนินธุรกิจนําเขาและจําหนายผลิตภัณฑวาลว
และอุปกรณระบบดับเพลิง วาลวและอุปกรณสุขาภิบาลและปรับอากาศพรอมกับใหบริการติดต้ังระบบดับเพลิงงานโครงการ 
ตอมาในป 2546 ไดขยายกิจการโดยเพ่ิมแผนกขายโครงการ เพ่ือบริการใหคําปรึกษา, ออกแบบ และติดต้ังระบบดับเพลิงตางๆ 
เชน ระบบดับเพลิงดวยนํ้า, ระบบโฟมดับเพลิง (Foam Fire Protection), ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม (Fire Alarm 
Systems) และระบบกลองวงจรปด โดยทีมงานวิศวกรผูเช่ียวชาญ มุงเนนการรับงานโครงการท่ีมีขนาดไมใหญมากนัก เชน 
โรงงานขนาดกลาง และโรงงานขนาดเล็ก และในป 2548 เพ่ิมผลิตภัณฑระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ดวยกาซคารบอนไดออกไซด 
(CO

2) และ ระบบดับเพลิงสารสะอาด FM-2002 จนถึง ณ ปจจุบันไดมีการเพ่ิมผลิตภัณฑระบบดับเพลิงอัตโนมัติดวยสารสะอาด 
Novec 1230, ระบบดับเพลิงดวยกาซเฉื่อย (Inert Gas), ระบบดับเพลิงหองครัว Wet Chemical 

ในป 2550 บริษัทฯ ไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณ Outstanding Distributor Award จาก NIBCO Inc. ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ปจจุบันบริษัทฯ ไดขยายกิจการเขาไปในระบบดับเพลิงสําหรับอุตสาหกรรมปโตรเคมิคัลพรอมกับระบบรักษา
ความปลอดภัย 

เปนเวลากวา 60 ป ท่ีบริษัทฯ มีประสบการณในการใหบริการดานโซลูช่ันของระบบทําความเย็นคุณภาพสูงสําหรับ
สินคาอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม โดยทีมวิศวกรท่ีมีความชํานาญในการออกแบบระบบทําความเย็นใหเหมาะกับการถนอม
สินคาเพ่ือรักษาคุณภาพ นํ้าหนัก และความสดใหม อยางสูงสุด นับแตป 2545 ไดเกิดวิกฤตดานพลังงานข้ึนหลายคร้ัง ทําให
บริษัทฯ พัฒนาความรูความชํานาญในดานพัฒนาโซลูช่ันท่ีประหยัดพลังงานจนไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง ปจจุบันบริษัทฯ 
เปนผูนําเทคโนโลยีระบบทําความเย็นในประเทศไทยและยังคงเติบโตอยางม่ันคงตอไป 

 ในดานระบบการพิมพดิจิทัล บริษัทฯ เร่ิมดําเนินธุรกิจเก่ียวกับเครื่องพิมพและอุปกรณการพิมพ วันเดือนปท่ีผลิต/
หมดอายุ ต้ังแตป 2508 โดยมุงม่ันท่ีจะดําเนินธุรกิจจัดจําหนาย และใหบริการหลังการขายโดยยึดหลักเร่ืองความเร็วและ
คุณภาพเพ่ือใหลูกคาพึงพอใจสูงสุด ปจจุบันบริษัทฯ เปนผูนําเทคโนโลยีการพิมพดิจิทัลสําหรับสายการผลิตในประเทศไทยและ
ไดรับความไววางใจจากบริษัทช้ันนําท่ัวประเทศ ในป 2558 บริษัทฯ ไดขยายกิจการเขาสูโซลูช่ันการพิมพสามมิติจนสามารถ
ผลักดันใหเกิดการสรางตนแบบอยางรวดเร็วและการผลิตระบบดิจิทัลในภาคการศึกษา ทันตกรรม การแพทย และอุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑและการผลิต ในป 2562 บริษัทฯ มุงเนนการเปนผูนําในประเทศเพ่ือนบาน โดยการจดทะเบียนจัดต้ังบริษัท หาญ 

1 กลุมนามสกุลชาญณรงค ประกอบดวย นางประยูรศรี ชาญณรงค นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน และนายเจน ชาญณรงค 
2 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM 200 เปนระบบดับเพลิงดวยสารสะอาด ซึ่งไดรับการรับรองมาตรฐาน UL/FM โดยใชสารคเมีชนิดท่ีไมทําความเสียหายตออุปกรณคอมพิวเตอร อุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส และไมเปนอันตรายตอมนุษย เหมาะสําหรับติดต้ังในหองสําคัญ เชน Server Room, Data Center, UPS Room 

สวนที่ 1 (1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  หนา 4 

                                                   
 
 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2563)  
 

เวียดนาม จํากัด (“บริษัทยอย”) ประเทศเวียดนาม ดวยทุนจดทะเบียน 800,000,000 ดองเวียดนาม หรือประมาณ 1,057,444 บาท 
โดยบริษัทฯ ถือหุนในบริษัทยอยคิดเปนสัดสวนรอยละ 100 ของทุนจดทะเบียน เม่ือวันท่ี 30 กรกฎาคม 2562 

ท้ังน้ี บริษัทฯ ไดนํามาตรฐานสากลในการบริหารงานคุณภาพมาปฏิบัติ ปจจุบันไดรับการรับรองมาตรฐานการบริหารงาน
คุณภาพ ISO 9001:2015 จากสถาบัน UKAS (UNITED KINGDOM ACCREDITATION SERVICE) ซ่ึงเปนสถาบันท่ีใหการรับรอง
ระดับโลกจากประเทศสหราชอาณาจักร ดวยการตรวจประเมินระบบคุณภาพ จาก บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด โดย
บริษัทฯ ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 ต้ังแตป 2549 และพัฒนาเปน ISO 9001:2008 ต้ังแตป 2552 จนพัฒนาเปน 
ISO 9001:2015 ในป 2560 
พัฒนาการท่ีสําคัญของบริษัทฯ ในชวง 5 ปท่ีผานมา สรุปไดดังน้ี 

ป 2563 • บริษัทฯ จับมือกับกลุมไอยราฟนส ลงนามสัญญารวมทุนพัฒนาธุรกิจดิจิทัล สรางระบบ IoT Products and 
Solutions เพื่อดําเนินธุรกิจใหบริการพัฒนาอาคารอัจฉริยะ (Smart Building) ภายใตช่ือ “ไอยราหาญ” เมื่อวันที่ 24 
มิถุนายน 2563 

• บริษัทฯ ไดรับการประกาศเปน 1 ใน 20 บริษัทที่สถาบันไทยพัฒนคัดเลือกใหเปนกลุมบริษัทวิถียั่งยืนที่นา
ลงทุน หรือ ESG Emerging List พิจารณาจากขอมูลแนวโนมการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม สังคม และธรร
มาภิบาล (ESG) ของบริษัทที่ริเริ ่มขึ้น หรืออยูในระหวางดําเนินงาน ที่มีโอกาสสรางผลตอบแทนเพิ่มขึ้นใน
ระยะยาวใหแกผูลงทุน 

• บริษัทฯ ไดรับการรับรอง CG Score วามีหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี สําหรับบรษัิทจดทะเบียน ประจําป 2563 
ท่ีระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” ตอเน่ืองเปนปท่ี 2 เมื่อวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2563 

• หาญ เวียดนาม (“บริษัทยอย”) ประสพความสําเร็จจําหนายเครื่องพิมพลาเบลสติคเกอรระบบ UV Digital 
Inkjet ไดจํานวน 1 เครื ่อง และสามารถติดตั ้งไดสําเร็จโดยทีมวิศวกรเวียดนาม โดยไมไดม ีวิศวกรจาก
ตางประเทศเขาไปสนับสนุน เนื่องจากสถานการณโควิด-19 ที่ไมอนุญาตใหชาวตางชาติเดินทางเขาประเทศ
ในชวงเวลาน้ัน 

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

ป 2562 • บริษัทฯ ไดรับเกียรติจาก ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ อธิการบดี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในการรวมเปด 
“สํานักพิมพสามมิติ หาญ-จุฬาฯ” ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อวันท่ี 8 มกราคม 2562 ซ่ึงเปนหน่ึงใน
โครงการกิจกรรมเพ่ือชุมชนและสังคม รวมสนับสนุนใหคณาจารยและนิสิตเขาถึงเทคโนโลยีการพิมพสามมิติได
ในราคาต่ํากวาตนทุนในทองตลาด 

• บริษัทฯ ไดรับเกียรติจาก ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ อธิการบดี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในการรวมเปด 
“สํานักพิมพสามมิติ หาญ-จุฬาฯ” ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อวันท่ี 8 มกราคม 2562 ซ่ึงเปนหน่ึงใน
โครงการกิจกรรมเพ่ือชุมชนและสังคม รวมสนับสนุนใหคณาจารยและนิสิตเขาถึงเทคโนโลยีการพิมพสามมิติได
ในราคาต่ํากวาตนทุนในทองตลาด 

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

สวนที่ 1 (1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  หนา 5 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2563)  
 

ป 2562 • บริษัทฯ ไดรับการรับรอง CG Score วามีหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี สําหรับบริษัทจดทะเบียน ประจําป 2562 
ท่ีระดับ 5 ดาว “ยอดเย่ียม” เมื่อวันท่ี 25 ตุลาคม 2562 

• บริษัทฯ จัดแถลงขาวผลสําเร็จโครงการ “3D Med แบบจําลองอวัยวะ ดวยเทคโนโลยีการพิมพสามมิติขั้นสูงเพื่อ
ชวยวินิจฉัยและวางแผนการรักษาอยางมีประสิทธิภาพ” เปนโครงการท่ีไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงาน
นวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) เมื่อวันท่ี 17 ธันวาคม 2562 โดยจากจํานวนแบบจําลองอวัยวะท่ีทําไป 50 
ช้ิน ตั้งแตเดือน พ.ค. 2561 - พ.ย. 2562 ไดรับผลคะแนนประเมินเฉลี่ย 4.49 จากคะแนนเต็ม 5 

ป 2561 • บรษัิทฯ ไดรับทุนสนับสนุน โครงการ HARN 3DMed: การสรางแบบจําลองอวัยวะดวยเทคโนโลยีการพิมพสาม
มิติขั้นสูง เพ่ือวินิจฉัยและวางแผนการรักษาอยางมีประสิทธิภาพ จากสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการ
มหาชน) ในรูปแบบแปลงเทคโนโลยีเปนทุน เมื่อวันท่ี 15 พฤษภาคม 2561 

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

ป 2560 • บริษัทฯ เขารวมการประกาศเจตนารมย เปนแนวรวมปฏิ บัติ  (Collective Action Coalition : CAC) ของ
ภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต เมื่อวันท่ี 21 มีนาคม 2560 

• บริษัทฯ ใหการสนับสนุนงาน International Packaging and Printing Exhibition for Asia (Packprint International 
2017) ณ ศูนย นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ เมื่ อวันท่ี  20-23 กันยายน 2560 และไดรับใบ
ประกาศนียบัตร จากสมาคมการพิมพไทย และสมาคมการบรรจุภัณฑไทยและ บริษัทเมสเซ ดุสเซลดอรฟ เอเชีย 

• บริษัทฯ ไดเขารวมโครงการสงเสริมความสามารถทางนวัตกรรมสําหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ และไดรับรางวัล “องคกรนวัตกรรมยอดเย่ียม ประจําป 2560” 
เมื่อวันท่ี 6 ตุลาคม 2560 

• บริษัทฯ ไดการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 จาก SGS เมื่อวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2560 
• บริษัทฯ ไดรับรางวัล Highest Revenue Growth in Asia-Pacific 2016 จากบริษัท Domino ผูผลิตเครื่องพิมพ

รายใหญจากประเทศอังกฤษ  ซ่ึงเปนรางวัล 3 ปซอน สําหรับธุรกิจระบบการพิมพดิจิทัล และยังไดรับสิทธิ์เปน
ผูแทนจําหนายในประเทศไทย เมียนมาร และกัมพูชา โดยสามารถสรางมูลคาธุรกิจไดเปนอันดับท่ี 4 ในภูมิภาค
เอเชียรองจากประเทศญี่ปุน เกาหลีใต และไตหวัน 

• บริษัทฯ ไดรับการแตงต้ังใหเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑระบบดับเพลิงสําหรับหองครัว Wet Chemical 
System ของ Lehavot ประเทศอิสราเอล 

• บริษัทฯ ไดรับการแตงต้ังใหเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑคอนเดนเซอรแบบไอระเหย ของ EVAPCO ประเทศ
สหรฐัอเมริกา 

• บริษัทฯ ไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑอุปกรณในระบบทําความเย็น และชุดคอนเดนซ่ิงยูนิต 
ของ DANFOSS ประเทศเดนมารก 

ป 2559 • ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2559 เมื่อวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2559  มีมติใหซ้ือและรับโอนกิจการท้ังหมดของ
บริษัท ชิลแมทช จํากัด และบริษัทยอย ภายใตกระบวนการโอนกิจการท้ังหมด (Entire Business Transfer) และการ
เขาลงนามในสัญญาท่ีเก่ียวของ ท้ังน้ี บริษัทฯ ชําระคาโอนกิจการดวยหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน 
234,500,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท โดยกําหนดราคาหุนสามัญเพิ่มทุนท่ีราคาหุนละ 2.62 บาทตอหุน
บริษัทจะออกหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทจํานวน 234,500,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.5 บาท ใหแกกลุมผูถือ
หุนของบริษัท ชิลแมทช จํากัด แทนการชําระดวยเงินสด 

• วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2559 บริษัทฯ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงช่ือบริษัท จากบริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน) เปน 
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) และไดเปลี่ยนแปลงช่ือยอหลักทรัพยของบริษัทฯ จาก “FIRE” 
เปน “HARN” ตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (มีผลตั้งแตวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2559)  เพ่ือรองรับการซ้ือ และรับ
โอนกิจการท้ังหมดของบริษัท ชิลแมทช จํากัด และบริษัทยอย ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2559 

สวนที่ 1 (1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  หนา 6 
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ป 2558  • บริษัทฯ ไดเริ่มดําเนินการขยายตลาดสินคาไปยังประเทศเพื่อนบาน เชน ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา 
• บริษัทฯ มีการจัดต้ังฝายขายโครงการปโตรเคมีคอล ขึ้นเพ่ือเปนการเพ่ิมชองทางการจําหนายผลิตภัณฑระบบ

ปองกันอัคคีภัยเต็มรูปแบบในเขตอุตสาหกรรมหนัก 
• บริษัทฯ นําระบบ ERP (Enterprise Resource Planning Application) โดยเลือกโปรแกรม SAP มาใชในการ

จัดการ  โดยเช่ือมโยงการทํางานทุกระบบ ลดกระบวนการทํางาน ชวยใหการรายงานผลทางบัญชีมีความ
ถูกตอง แมนยํา และทันตอเวลา  อีกท้ังสามารถวิเคราะหขอมูลไดฉับไวมากย่ิงขึ้น 

1.3 โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท 

 บริษัทฯ มีโครงสรางการถือหุนท่ีชัดเจน โปรงใส ไมมีการถือหุนไขวกับผูถือหุนรายใหญ และไมมีโครงสรางการถือหุน
แบบปรามิดในกลุมของบริษัท จึงไมทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนใหแกฝายใดฝายหน่ึง 

1.3.1 แผนภาพโครงสรางกลุมธุรกิจ 

 

1.3.2 โครงสรางการถือหุนของบริษัทยอย 

 บริษัทฯ จดทะเบียนจัดต้ังบริษัท หาญ เวียดนาม จํากัด (“บริษัทยอย”) ประเทศเวียดนาม ดวยทุนจดทะเบียน 
800,000,000 ดองเวียดนาม หรือประมาณ 1,057,444 บาท โดยบริษัทฯ ถือหุนในบริษัทยอยคิดเปนสัดสวนรอยละ 100 ของ
ทุนจดทะเบียน เมื่อวันท่ี 30 กรกฎาคม 2562 

 

  ในป 2563 บริษัทฯ จับมือกับกลุมไอยรา
ฟนส โดยนายประเสริฐศักด์ิ เดชอุดม และนายสาธิต 
วณิชชัยกิจ ลงนามสัญญารวมทุนเพ่ือประกอบกิจการ
ผลิตซ้ือขายรับจางติดต้ังใหบริการ และพัฒนาระบบ 
“IOT Products and Solutions” เพื่ อ ดํ า เ นิ น ธุ ร กิ จ
ใหบริการพัฒนาอาคารอัจฉริยะ (Smart Building) 
ภ ายใต ช่ื อ  “ไอ ย ราห าญ ” ด วย ทุ น จด ท ะ เบี ย น 
2,000,000 บาท โดยบริษัทฯ ถือหุนในบริษัทรวมทุน
คิดเปนสัดสวนรอยละ 65 ของทุนจดทะเบียน เมื่อวันท่ี 
24 มิถุนายน 2563 
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2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจนําเขาและจัดจําหนายผลิตภัณฑในระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศและสุขาภิบาล ระบบทํา
ความเย็น ระบบการพิมพดิจิทัล ใหบริการพัฒนาระบบ IOT Products and Solutions รวมท้ังใหคําปรึกษาและออกแบบระบบใน
โครงการตางๆ และการใหบริการโซลูช่ันดานวิศวกรรมครบวงจร นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังเปนผูใหบริการติดต้ังงานโครงการระบบ
ตางๆ เชน ระบบโฟมดับเพลิง (Foam Fire Protection System) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และระบบสัญญาณเตือนภัย (Fire 
Suppression and Alarm Systems) โดยทีมงานวิศวกรผูเช่ียวชาญของบริษัทฯ 

 โครงสรางรายไดของบริษทัฯ สําหรบัป 2561 - 2563 มีรายละเอียดดังนี ้  

ประเภทรายได 
ป 2563 1) ป 2562 1) ป 2561 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

รายไดจากการขายและบริการ       
• ผลิตภัณฑระบบดบัเพลิง และงานโครงการ

ติดตั้งระบบดับเพลิง 534.18 45.68 644.12 46.21 569.59 42.00 

• ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ และระบบ
สุขาภบิาล 63.82 5.46 81.10 5.82 89.33 6.59 

• ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น  202.83 17.34 262.00 18.80 320.39 23.63 
• ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล 349.07 29.85 379.66 27.24 364.96 26.91 
• ผลิตภัณฑระบบไอโอที (ไอยราหาญ) 2.43 0.21 - - - - 

รวมรายไดจากการขายและบริการ 1,152.33 98.54 1,366.88 98.07 1,344.27 99.13 

รายไดอ่ืน 2) 17.10 1.46 27.09 1.93 11.75 0.87 
รายไดรวม  1,169.43 100.00 1,393.97 100.00 1,356.02 100.00 

หมายเหตุ:    1)  อางอิงขอมูลจากงบการเงินรวมของบริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) 
 2)  รายไดอ่ืน ประกอบดวยกําไรขาดทุนจากเงินลงทุนในกองทุนรวมและหลักทรัพยในความตองการของตลาด ดอกเบ้ียรับ รายไดเงินปนผล 

และกําไรขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน รวมท้ังรายไดคาเชาและคาบริการจากอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน เปนตน 
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2.1 ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ  

 ผลิตภัณฑและบริการของบริษัทฯ แบงออกเปน 5 ผลิตภัณฑ ไดแก 

 

2.1.1 ผลิตภัณฑระบบดับเพลิง และงานโครงการติดต้ังระบบดับเพลิง  

 

 ผลิตภัณฑระบบดับเพลิงเปนอุปกรณในระบบอาคารโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กและใหญ รวมท้ังโรงผลิตไฟฟาและ 
โรงงานอุตสาหกรรมปโตรเคมี สําหรับการปองกัน เตือนภัย และเพ่ือควบคุมเพลิงและควันไฟ ผลิตภัณฑระบบดับเพลิงท่ีบริษัทฯ จัด
จําหนายประกอบดวย วาลวและขอตอ ซ่ึงเปนอุปกรณท่ีใชติดต้ังในระบบปองกันอัคคีภัย โดยวาลวชวยในการเปดหรือปดนํ้าของ
ระบบดับเพลิงท่ีติดต้ังอยูกับทอนํ้าของระบบดังกลาว เชน วาลวควบคุมการไหลของนํ้าในระบบ วาลวเปดปดนํ้าเม่ือตองการซอม
บํารุงรักษาระบบ วาลวปองกันนํ้ายอนไหลกลับ เปนตน สําหรับอุปกรณดับเพลิง เปนอุปกรณท่ีเปนสวนประกอบหรืออุปกรณรวมท่ี
ใชงานคูกับอุปกรณหลักในระบบดับเพลิง เพ่ือใหระบบดับเพลิงใชงานไดอยางสมบูรณ และรวมถึงอุปกรณตางๆ ท่ีชวยในการ
ปองกันเพลิงไหม ไดแก วาลวระบบดับเพลิง เชน ขอตอ, ตูสายฉีดนํ้าดับเพลิง รวมถึงอุปกรณภายใน, สายฉีดนํ้าดับเพลิง, ถัง
ดับเพลิง และระบบสปริงเกอร(หัวกระจายนํ้าดับเพลิง), ขอตอออนสําหรับติดต้ังหัวกระจายนํ้าดับเพลิง, สวิตชแจงสัญญาณ และ
ปมสูบนํ้าดับเพลิง ท้ังน้ี บริษัทฯ เปนเจาของ ตราสินคาถังดับเพลิง “Guardian” (การเดียน) สําหรับผลิตภัณฑเครื่องดับเพลิง  
 สําหรับงานโครงการติดต้ังระบบดับเพลิง บริษัทฯ ใหคําปรึกษา ออกแบบ และติดต้ังระบบดับเพลิงตางๆ เชน ระบบโฟม
ดับเพลิง ระบบปมดับเพลิง ระบบทอนํ้าดับเพลิง ระบบดับเพลิงอัตโนมัติดวยกาซ (FM-200, NOVEC 1230, CO2, Inert Gas) 
และระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม ท้ังในอาคารและโรงงานตางๆ ตลอดจนอุตสาหกรรมปโตรเคมีและโรงไฟฟา ท่ีมีแนวโนม
ความตองการติดต้ังระบบดับเพลิงเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายควบคุมอาคารและโรงงานท่ีตองมีการปรับปรุง ใหมีระบบ
ปองกันอัคคีภัยท่ีไดมาตรฐาน โดยบริษัทฯ มีทีมงานวิศวกรท่ีเช่ียวชาญติดตอประสานงานกับลูกคา แนะนําสินคาท่ีจําหนาย 
รวมถึงการออกแบบ และนําเสนอสินคาและบริการใหแกลูกคาตามมาตรฐานดับเพลิงสากล การทดสอบระบบหลังการติดต้ังแลว 
รวมถึงงานบริการตรวจสอบระบบดับเพลิง ซ่ึงในการติดต้ังระบบดับเพลิง จะมีการใชวาลวและอุปกรณระดับเพลิง รวมกับอุปกรณ
ท่ีเก่ียวของในระบบดับเพลิงตางๆ ไดแก ระบบโฟมดับเพลิง, ระบบดับเพลิงอัตโนมัติดวยกาซ, ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม 
และระบบกลองตรวจจับควันไฟและเปลวไฟ 
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 ผลิตภัณฑระบบดับเพลงิ 
1) วาลวระบบดับเพลิง (Fire Protection Valve) ใชสําหรับติดต้ังในระบบปองกันอัคคีภัย เปนวาลวท่ีไดรับการรับรอง

ใหใชสําหรับระบบปองกันอัคคีภัยโดยไดรับการรับรองมาตรฐานจาก UL/FM มีคุณสมบัติสามารถทนแรงดันขณะใชงาน 
(working pressure) ไดไมนอยกวา 175 psi (pound per square inch หรือปอนดตอตารางน้ิว) ประกอบดวย วาลว
ประเภทตางๆ  ตัวอยางเชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1) ขอตอ (Grooved Coupling and Fitting) ใชสําหรับเช่ือมตอทอในระบบดับเพลิง โดยใชแทนการเช่ือมทอแบบเดิมๆ ท่ี
ตองใชเครื่องเช่ือมไฟฟาและลวดเช่ือมในการเช่ือมตอทอเขาดวยกัน Grooved Coupling บางรุนยังสามารถรองรับการ
ขยายและหดตัว หรือการเคลื่อนตัวของทอและอาคาร และยังเช่ือมตอทอไดเร็วกวาการเช่ือมทอแบบเดิมๆ ถึง 10 เทา 

 
1.2) ระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง (Sprinkler) ใชในระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เพ่ือปองกันทรัพยสิน และชีวิตอันอาจจะ

เกิดข้ึนจากอัคคีภัย มีคุณสมบัติดับเพลิงโดยอัตโนมัติ โดยไมตองมีคนควบคุม สามารถควบคุมเพลิงไหมท่ีเกิดข้ึนไดทันที
ขณะท่ีเพลิงยังมีขนาดเล็ก ทําใหเพลิงไหมหยุดการขยายตัวลุกลาม มีควันไฟนอยลง และเกิดในพ้ืนท่ีจํากัด ระบบ
ดับเพลิงอัตโนมัติจะทําใหคนในอาคารมีเวลาเพ่ิมมากข้ึนในการอพยพหนีไฟ  

 
 
 

1.3) ขอตอออนสําหรับติดตั้งหัวกระจายน้ําดับเพลิง(Flexible Sprinkler) ใชในการติดต้ังหัวกระจายนํ้าดับเพลิงซ่ึง
สามารถติดต้ังไดเร็วกวาการติดต้ังแบบเช่ือมถึง 10เทา โดยสามารถยาย,แกไขหรือปรับระดับข้ึนลงใหเหมาะสมกับ
ระดับของฝาไดโดยทันท่ี จึงทําใหเราสามารถลดเวลาการทํางานหรือหมดปญหากับการแกไขงานได 

   

Coupling Fitting 

วาลวประตูน้าํ (OS&Y Gate Valve) วาลวปกผีเสื้อ (Butterfly Valve) 

วาลวกนักลับ (Check Valve) บอลวาลว (Ball Valve) โกลบวาลว (Globe Valve) 
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1.4) ตูสายฉีดน้ําดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) และอปุกรณภายใน 
 ตูสายฉีดนํ้าดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) 

เปนตูสงนํ้าดับเพลิง มีลักษณะเปนตูสีแดง
ดานหนาเปนกระจก ท่ีสามารถเปดหรือทุบ
ใหแตก เพ่ือนําอุปกรณชวยเหลือออกมาได
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

 วาลวท่ีใชสําหรับสาย
ฉีดนํ้าดับเพลิง (Hose 
Valve) เปนวาลวจาย
นํ้าออกจากระบบทอ
ดับเพลิงสูภายนอก 

 ชุดสายฉีดนํ้าดับเพลิง (Hose Station) ไดแก 

 
ใชสําหรับดับเชื ้อเพลิงประเภทที่เปนสารประกอบของธาตุคารบอน เชน ไม กระดาษ ผา ขยะ เปนตน มี
คุณสมบัติดับเพลิง โดยอาศัยมานของความเย็นเขาไปดึงเอาความรอนออกจากวัสดุเช้ือเพลิง จนกระท่ังถึงจุดท่ี
ไมสามารถติดไฟได   
ท้ังน้ี บริษัทฯ เปนเจาของ ตราสินคา “Spark” (สปารค)  สําหรับผลติภัณฑชุดสายฉดีนํ้าดับเพลิง  

 หัวรับนํ้าดับเพลิง (Fire Department Connection) เปนอุปกรณรับนํ้าจากภายนอก
อาคาร หรือรถดับเพลิง เพ่ือจายเขาไป ในระบบดับเพลิงภายในอาคาร 

 ถังดับเพลิง (Portable Fire Extinguisher) เปนเครื่องดับเพลิงใชติดต้ังไวภายในอาคารหรือนอกอาคาร 
ควบคูกับระบบดับเพลิงอื่นๆ  มีคุณสมบัติ ใชดับเพลิงเบ้ืองตนในขณะเพลิงเร่ิม ลุกไหม แบงเปน
ประเภทหลัก  ๆได 6 แบบ (ตามประเภทของสารท่ีบรรจุในเคร่ืองดับเพลิง) ประกอบดวย 
(1) ผงเคมีแหง (Multi-Purpose Dry Chemical) บรรจุในถังสีแดง ประกอบดวยผงเคมีหลายชนิดซ่ึง

ถูกอัดดวยแรงดันเขาไป สามารถดับเพลิงประเภท A B C หรืออาจดับเพลิงประเภท D ไดหากบรรจุ
ผงเคมีพิเศษ ราคาถูก หาซ้ืองาย ใชสําหรับพ้ืนท่ีท่ัวไป เชน สํานักงาน บานพักอาศัย 

(2) กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) บรรจุในถังสีแดง ปลายสายฉีดมีลักษณะเปนกรวย กาซท่ีฉีดออกมาเปน
ไอเย็นจัด คลายนํ้าแข็งแหง ลดความรอนของไฟได ไมท้ิงคราบสกปรก สามารถดับเพลิงประเภท B C 
เหมาะสําหรับการใชงานในหองเครื่องจักร สายการผลิตในอุตสาหกรรมตาง  ๆหองเครื่องไฟฟา  เปนตน 

(3) นํ้า (Water) บรรจุในถังแสตนเลส สามารถดับเพลิง ประเภท A เหมาะสําหรับการดับเพลิงกลางแจง
ท่ีไมมีสื่อ นําไฟฟา  

(4) โฟม (Foam) บรรจุในถังสแตนเลส เม่ือฉีดออกมาจะเปนฟองโฟมคลุมผิวเช้ือเพลิงท่ีลุกไหม จึง
สามารถดับเพลิงไดประเภท A B ได แตไมสามารถนําไปดับเพลิงประเภท C ไดเพราะเปน
สื่อนําไฟฟา เหมาะสําหรับดับเพลิง ในภาคอุตสาหกรรม หรือดับเช้ือเพลิงประเภททินเนอร 
และสารระเหยติดไฟ 

(5) เคมีเปยก สําหรับหองครัว (Wet Chemical-Kitchen) บรรจุในถังแสตนเลส สามารถดับเพลิง
ประเภท K เหมาะกับใช ในหองครัว เน่ืองจากสามารถดับเพลิงท่ีเกิดจากนํ้ามันทอดได  

สายฉดีน้ําดบัเพลิงแบบผาใบ 
(Fire Hose Rack) 

สายฉดีน้ําดบัเพลิงแบบมวน 
(Fire Hose Reel) 
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(6) ฮาโลตรอน (Halotron-1) บรรจุในถังสีแดง หรือ สีเขียว ภายในบรรจุสารสะอาด หรือฮาโลตรอน
วัน เม่ือฉีดแลวจะระเหยไปเอง ไมท้ิงคราบสกปรก สามารถดับเพลิงประเภท A B C เหมาะสําหรับ
การใชงานในหองคอมพิวเตอร คลีนรูม หองไฟฟา หองเก็บอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

ท้ังน้ี บริษัทฯ เปนเจาของ ตราสินคาถงัดบัเพลิง “Guardian” (การเดียน) สําหรับผลิตภณัฑเครือ่งดับเพลิง 

1.5) สวิตชแจงสัญญาณ (Switch) 

 อุปกรณตรวจจับการไหลในเสนทอ (Flow Switch) เปนอุปกรณท่ีอยูในระบบดับเพลิงแบบทอเปยก  
ทําหนาท่ีสงสัญญาณมายังแผงควบคุมระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม ในกรณีท่ีอุปกรณตรวจ
พบวามีการไหลในเสนทออันเกิดจากหัวกระจายนํ้าดับเพลิงทํางาน หรือมีการใชสายฉีดนํ้าดับเพลิง 

 สวิตซตรวจจับความดัน (Pressure Switch) ใชตรวจจับความดันในระบบทอนํ้าดับเพลิง ในกรณีท่ี
ความดันเปลี่ยนแปลง เพ่ือสงสัญญาณแจงไปท่ีหองควบคุม 

 ระฆังนํ้า (Alarm Gong) ใชสําหรับแจงเตือนภัยดวยเสียงเมื่อเกิดเพลิงไหม มีคุณสมบัติสงเสียง
เตือนภัยเม่ือเกิดเพลิงไหม โดยใชการไหลของนํ้าเปนตัวขับเคลื่อนกลไก 

1.6) ปมสูบน้าํดับเพลิง (Fire Pump) ใชสูบนํ้าเพ่ือดับเพลิง 

2) งานโครงการตดิตั้งระบบดบัเพลิง 

บริษัทฯ มีบริการใหคําปรึกษา ออกแบบ และติดต้ังระบบดับเพลิงตางๆ เชน ระบบโฟมดับเพลิง (Foam Fire Protection 
System) ระบบปมดับเพลิง ระบบทอนํ้าดับเพลิง ระบบดับเพลิงอัตโนมัติดวยกาซ (FM-200, NOVEC 1230, CO2, 
Inert Gas) และระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม Fire Alarm System) สําหรับงานโครงการ ท้ังในอาคารและโรงงาน
ตางๆ ตลอดจนอุตสาหกรรมปโตรเคมีและโรงไฟฟา ท่ีมีแนวโนมความตองการติดต้ังระบบดับเพลิงเพ่ิมข้ึน เพ่ือให
เปนไปตามกฎหมายควบคุมอาคารและโรงงานท่ีตองมีการปรับปรุง ใหมีระบบปองกันอัคคีภัยท่ีไดมาตรฐาน โดยบริษัทฯ 
มีทีมงานวิศวกรผูเช่ียวชาญติดตอประสานงานกับลูกคา แนะนําสินคาท่ีจําหนาย รวมถึงออกแบบ และนําเสนอสินคา
และบริการใหแกลูกคาตามมาตรฐานดับเพลิงสากล และการทดสอบหลังติดต้ังระบบแลว รวมถึงงานบริการตรวจสอบ
ระบบดับเพลิง ซ่ึงในการติดต้ังระบบดับเพลิง จะมีการใชวาลวและอุปกรณระดับเพลิง (สินคาตามขอ 1) รวมกับ
อุปกรณท่ีเก่ียวของในระบบดับเพลิงตางๆ โดยรายละเอียดงานโครงการในระบบดับเพลิง ปรากฎดังน้ี  

2.1) ระบบโฟมดับเพลิง เปนระบบท่ีมีการผสมระหวางนํ้าและนํ้ายาโฟมเขมขน (Foam Concentrate) เพ่ือดับเพลิง โดย
ใชหลักการสรางฟองโฟม หรือสรางผิวของโฟมบนของเหลวติดไฟเพ่ือก้ันออกซิเจนจากเช้ือเพลิง โดยระบบโฟม
ดับเพลิงมีอุปกรณสําคัญ ไดแก 
 ถังบรรจุโฟมดบัเพลิงแบบถงุ (Bladder Tank) ใชบรรจุโฟมดับเพลิง โดยสามารถดับเพลิงท่ีเกิดจากนํ้ามันได 

   

 น้ํายาโฟมเขมขน (Foam Concentrate)  

(1) Aqueous Film Forming Foam นํ้ายาโฟมท่ีใชสําหรับดับไฟ ท่ีเกิดจากเช้ือเพลิงประเภทไฮโดรคารบอน
(Hydrocarbon) เชน นํ้ามันดิบ นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันดีเซล เปนตน ซ่ึงไมเหมาะกับการดับไฟท่ีเกิดจาก
เช้ือเพลิงประเภท Polar Solvent (เปนเช้ือเพลิงซ่ึงรวมตัวกับนํ้าได เชน ทินเนอร แอลกอฮอล 
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(2) Alcohol Resistant Aqueous Film Forming Foam นํ้ายาโฟมท่ีใชสําหรับดับไฟท่ีเกิดจากเช้ือเพลิงประเภท
ไฮโดรคารบอน และ Polar Solvent 

 

 อุปกรณผสมโฟมกับน้ํา และอปุกรณฉีดโฟม 

 
 อุปกรณผสมโฟมกับนํ้า อุปกรณฉีดโฟม 

2.2) ระบบดับเพลิงอัตโนมัตดิวยกาซ เปนระบบดับเพลิงท่ีสารดับเพลิง ไมนําไฟฟา ไมท้ิงสงตกคางและไมทําความ
เสียหายตออุปกรณตางๆ หลังจากการฉีดสารเพ่ือดับเพลิง เหมาะสําหรับดับเพลิง เช้ือเพลิงประเภท Class A,B,C 
โดยเฉพาะหองไฟฟา/อุปกรณอิเลก็ทรอนิกส ไดแก 

 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 
- ชนิดกาซคารบอนได 

ออกไซด (CO2 )  
- ชนิด Inert gas เชน กาซไนโตรเจน 

(N2), กาซอารกอน (Ar), กาซ Inergen 

(N2+Ar+CO2), กาซ Argonite 

N2+Ar) 

 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM-200 

 

 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ NOVEC 1230 

 

2.3) ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม (Fire Alarm System) เปนระบบแจงเตือนเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม เพ่ือการอพยพ
และเพ่ือดําเนินการดับไฟ ชวยลดความสูญเสียชีวิตและทรัพยสิน 
อุปกรณหลักในระบบประกอบดวย ตูควบคุม (Control Panel),อุปกรณตรวจจับ (Detectors), สัญญาณแจงเหตุดวย
เสียงหรือแสง, อุปกรณแจงเหตุดวยมือ (Manual switch) 
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2.4) ระบบกลองตรวจจับควันไฟและเปลวไฟ (Video Fire Detection System - VFDS) เปนอุปกรณตรวจจับ 
(Detectors) ประเภทหน่ึง ซ่ึงใชหลักการวิเคราะหจากภาพ วามีเหตุเกิดควันไฟหรือเปลวไฟในบริเวณท่ีมีการตรวจจับ
หรือไม โดยอุปกรณน้ีจะตอเขากับ ตูควบคุมของอาคาร หากมีเหตุเกิดควันไฟหรือเปลวไฟ อุปกรณจะสงสัญญานไปท่ี
ตูควบคุม เพ่ือสงสัญญานแจงเหตุ 

อุปกรณหลักในระบบประกอบดวย กลอง (Camera), VFDS Sever, อุปกรณสงสัญญาน Alarm box, จอ Monitor 

 
ท้ังน้ี ในการดําเนินงานโครงการตางๆ บริษัทฯ อาจทําประกันภัยกับบริษัทประกันภัยเพ่ือปกปองความเสียหายท่ีอาจ
เกิดข้ึนจากการติดต้ังระบบงาน  โดยจะพิจารณาจากลักษณะของงานในแตละงานเปนคราวๆ ไป เชน การทําประกัน
ความเสียหายของสินคา/ทรัพยสินของผูวาจางในกรณีการติดต้ังระบบดับเพลิงในพ้ืนท่ีท่ีมีการใชงาน อาทิ คลังสินคา
ท่ีมีสินคาเก็บอยู เปนตน รวมถึงบริษัทฯ ไดเพ่ิมการคุมครองถึงความบาดเจ็บทางรางกายตอลูกจางหรือตัวแทนของผู
วาจาง บริษัทฯ ใหบริการตามระยะเวลาท่ีกําหนด (Regular Service) โดยการเขาตรวจเช็คอุปกรณท่ีจําหนายเม่ือ
ครบตามกําหนด กรณีท่ีสินคาหรืออุปกรณน้ันยังอยูในระยะประกัน หรืออยูในสัญญาบริการ ท้ังน้ี ในกรณีสินคาท่ี
จําหนายใหลูกคามีปญหา บริษัทฯ จะติดตอประสานงานกับผูจําหนายสินคาในตางประเทศ พิจารณาสาเหตุความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนรวมกัน เพ่ือเจรจาเคลมประกันสินคาตามขอตกลงการรับประกันสินคา กลาวคือ มีระยะเวลาประกัน
สินคาประมาณ 1-2 ป นับแตวันท่ีสินคาออกจากทาเรือของประเทศผูจําหนายสินคาน้ันๆ 

2.1.2 ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ และระบบสุขาภิบาล 

 

 ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ เปนอุปกรณรวมท่ีประกอบรวมกับระบบปรับอากาศหลักในอาคารขนาดใหญท่ีใชระบบ
ปรับอากาศดวยนํ้าเย็นสําหรับการปรับท้ังอุณหภูมิ เเละคุณภาพอากาศใหอยูในอุณหภูมิ และคุณภาพท่ีเหมาะสม ในขณะท่ี
ผลิตภัณฑระบบสุขาภิบาลเปนอุปกรณในระบบอาคารไดแก ระบบประปา ระบบทอระบายนํ้าท้ิง และระบบทอระบายอากาศ 
เปนตน  บริษัทฯ จัดจําหนายผลิตภัณฑท่ีเปนอุปกรณในระบบควบคุมระบบปรับอากาศ และระบบสุขาภิบาล ไดแก วาลว ซ่ึง
เปนอุปกรณท่ีชวยในการเปดหรือปดนํ้าเย็นและควบคุมอัตราการไหลของนํ้าใหคงท่ีเพ่ือท่ีจะทําใหเคร่ืองปรับอากาศทํางานได
อยางเต็มประสิทธิภาพ และระบบสุขาภิบาลท่ีติดต้ังอยูกับทอของระบบดังกลาว นอกจากน้ี ในระบบปรับอากาศ และระบบ
สุขาภิบาล ยังมีอุปกรณท่ีเปนสวนประกอบหรืออุปกรณรวมท่ีสําคัญ ไดแก วาลวเปดปดนํ้า, เกจวัดความดัน, เทอรโมมิเตอร 
(อุปกรณวัดอุณหภูมิและแรงดันของนํ้าในระบบ), สวิตชแจงการไหลของนํ้าในระบบ(Flow Switch), แผนกรองอากาศ, ขอตอ, 
หองปม, ทอทองแดงและขอตอทองแดง และนํ้ายาสารทําความเย็น  ท้ังน้ี นอกเหนือจากการนําเขาและจัดจําหนายตราสินคา
จากตางประเทศท่ีมีช่ือเสียง บริษัทฯ ยังเปนเจาของตราสินคา “Valtec” (วาลวเทค) สําหรับผลิตภัณฑวาลวและผลิตภณัฑระบบ
สุขาภิบาลและปรับอากาศ และเปนเจาของ ตราสินคา “Koppar” (คอปปา) สําหรับผลิตภัณฑทอทองแดง 
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1) วาลวเปดปดน้ํา ใชควบคุมการไหลของนํ้าไมวาจะเปนการปด-เปด หรือปรับอัตราการไหลของนํ้า แบงเปนประเภท
หลักๆ คือ  
 วาลวประตูนํ้า (Gate Valve) ใชสําหรับปด-เปดนํ้า มีนํ้าหนักมาก และตองใชเน้ือท่ีในการ

ติดต้ัง เหมาะสําหรับใชในหองเครื่องสูบนํ้า หองปมนํ้าดับเพลิง ใชภายนอกอาคารหรือพ้ืนท่ี
ท่ัวไป ไมเหมาะสําหรับใชควบคุมอัตราการไหลของนํ้า 

 วาลวปกผีเสื้อ (Butterfly Valve) ใชสําหรับปด-เปดนํ้า มีนํ้าหนักเบา ใชพ้ืนท่ีนอยในการติดต้ัง 
ใชติดต้ังในอาคารหรือพ้ืนท่ีท่ัวไป ไมเหมาะสําหรับใชควบคุมอัตราการไหลของนํ้า  

 บอลวาลว (Ball Valve) ใชสําหรับปด-เปดนํ้า เหมาะกับการใชกับทอขนาดเล็ก สามารถปด-เปดนํ้า
ไดทันที การรั่วซึมมีนอยกวาการใชวาลวประตูนํ้า เน่ืองจากหนาสัมผัสของวาลวปดสนิทกวา 

 โกลบวาลว (Globe Valve) ใชสําหรับควบคุมอัตราการไหลของนํ้าเปนวาลวท่ีทําใหแรงดันของนํ้า
ลดลงระหวางสวนหนาวาลวและสวนหลังวาลว 

 วาลวปรับปริมาณนํ้า (Balancing Valve) ใชสําหรับปรับสมดุลของนํ้าในระบบปรับอากาศ  
เพ่ือปรับอัตราการไหลใหไดคาตามท่ีตองการ มีคุณสมบัติปรับปริมาณนํ้าใหไหลเขา
เคร่ืองสงลมเย็นในระบบปรับอากาศใหตรงตามสถานะท่ีออกแบบ 

 วาลวควบคุมอุณหภูมิและปรับอัตราการไหลแรงนํ้าอัตโนมัติ (PICV) ใชสําหรับ
ควบคุมการเปดปดนํ้าเย็น และปริมาณอัตราการไหลของนํ้าท่ีสงเขาเครื่องลมเย็นใน
ระบบปรับอากาศ เพ่ือใหเคร่ืองปรับอากาศ สงความเย็นไดตามท่ีไดกําหนดไว 

ท้ังน้ี นอกเหนือจากการนําเขาและจัดจําหนายตราสินคาจากตางประเทศท่ีมีช่ือเสียง บริษัทฯ ยังเปนเจาของตราสินคา 

“Valtec” (วาลวเทค) สําหรับผลิตภัณฑวาลวและผลิตภัณฑระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ 

2) เกจวัดความดนั (Pressure Gauge) และเทอรโมมิเตอร (Thermometer)  
2.1) เกจวัดความดัน (Pressure Gauge) ใชสําหรับแสดงคาแรงดัน มีหนวยเปนแรงปอนดตอตารางน้ิว (PSI) และ

กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร (kg/cm2) แบงเปนประเภทหลักๆ คือ 
 เกจวัดความดันแบบมีนํ้ามัน (Liquid Filled Gauge) เหมาะสําหรับติดต้ังในท่ีท่ีมีการ

สัน่สะเทือน  ชวยลดแรงกระแทกของแรงดัน ทําใหยืดอายุการใชงานใหนานข้ึน 
 เกจวัดความดันแบบไมมีนํ้ามัน (Non-Filled Gauge) เหมาะสําหรับติดต้ังท่ัวไป 

2.2) เทอรโมมิเตอร (Thermometer) ใชสําหรับวัดระดับอุณหภูมิหรือความรอน แบงเปนประเภทหลักๆ คือ 
 เทอรโมมิเตอรแบบแทงแกว (Liquid-in-Glass Thermometer) ใชสําหรับวัดอุณหภูมิท่ัวไป มี

คุณสมบัติขยายตัวของของเหลวเม่ือไดรับความรอน และหดตัวเม่ือคลายความรอนจะมีหนวยเปน
องศาฟาเรนไฮต (F) และองศาเซลเซียส (C) 

 เทอรโมมิเตอรแบบไบเมทัล (BiMetal Thermometer) มีคุณสมบัติขยายตัวของโลหะ 2 ชนิด 
เมื่อไดรับความรอนโลหะท้ัง 2 ชนิด เกิดการขยายตัวไมเทากัน โดยท่ัวไปวัดอุณหภูมิอยูในชวง 
-75 C ถึง 550 C 

2.3) Flow Switch ใชสําหรับตรวจจับการไหลของนํ้า มีคุณสมบัติปองกัน ความเสียหายของปมนํ้า 
เน่ืองจากนํ้าไมไหล โดยติดต้ังอยูในทิศทางเดียวกับการไหลของนํ้าในทอ 

สวนที่ 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกจิ หนา 15 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2563)  
 

2.4) แผนกรองอากาศ (Aluminum Filter)  แบบลางนํ้าได สามารถกรองฝุน สิ่งสกปรกในอากาศ 
ชวยใหการระบายอากาศมีความสะอาดมากย่ิงข้ึน ใชสําหรับปองกันฝุนและสิ่งสกปรกเขาไปอุด
ตันในเครื่องปรับอากาศ มีคุณสมบัติลางนํ้าได สามารถกรองฝุน สิ่งสกปรกในอากาศ ชวยใหการ
ระบายอากาศมีความสะอาดมากย่ิงข้ึน 

2.5) ขอตอ (Grooved Coupling and Fitting) ใชสําหรับเช่ือมตอทอในระบบปรับอากาศดวยนํ้า โดย
ใชแทนการเช่ือมทอแบบเดิมๆ ท่ีตองใชเคร่ืองเช่ือมไฟฟาและลวดเช่ือมในการเช่ือมตอทอ
เขาดวยกัน Grooved Coupling บางรุนยังสามารถรองรับการขยายและหดตัว หรือการ
เคลื่อนตัวของทอและอาคาร และยังเช่ือมตอทอไดเร็วกวาการเช่ือมทอแบบเดิมๆ ถึง10 เทา 

2.6) หองปม (Pump Room Solutions)  

 
 
 

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

 

2.8) น้ํายาสารทําความเย็น ทําหนาท่ีเปนสารตัวกลางสําหรับถายเทความรอนออกจากหองโดยสาร โดยดูดซึมความรอน
เขาสูตัวเองในขณะท่ีอุณหภูมิและความดันตํ่า และถายเทความรอนออกจากตัวเองในขณะท่ีอุณหภูมิและความดันสูง  

ท้ังน้ีบริษัทฯ เปนเจาของ ตราสินคา “Yuki” (ยูกิ) ซ่ึงเปนตราสินคาสําหรับผลิตภัณฑนํ้ายาทําความเย็น  

 

2.1.3 ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น  

 

COPPER TUBE and PANCAKE             COPPER FITTING               BRAZING ROD 
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 ผลิตภัณฑระบบทําความเย็นเปนอุปกรณในระบบหองเย็นหรือระบบขนสงสินคาเพ่ือทําการแชแข็งหรือลดอุณหภูมิ
ของสินคาซ่ึงตองการการควบคุมอุณหภูมิท่ีคงท่ี โดยท่ัวไประบบทําความเย็นสามารถลดอุณหภูมิไดต้ังแต -30°C ถึง +25°C 
บริษัทฯ จัดจําหนายผลิตภัณฑระบบทําความเย็นอยางครบวงจร ซ่ึงประกอบดวย คอมเพรสเซอร, คอยลรอน, คอยลเย็น, คอยล
เย็นแบบพิเศษ,อุปกรณประหยัดพลังงาน, อุปกรณควบคุมการละลายนํ้าแข็งอัตโนมัติ (DOD) และในระบบทําความเย็นยังมี
วาลวซ่ึงเปนอุปกรณท่ีสําคัญ ท่ีชวยในการเปดหรือปดของเหลวและความดันของระบบทําความเย็น  นอกจากน้ีบริษัทฯ ได
ออกแบบและผลิตชุดคอนเดนซ่ิง, แดนฟอสส คอนเดนซ่ิงยูนิต และชุดเคร่ืองทําความเย็นขนาดเล็ก สําหรับตูขายเคร่ืองด่ืม
อัตโนมัติ โดยการประกอบรวมอุปกรณและหลักการระบบทําความเย็นตางๆ เปนหนวยผลิตภัณฑหน่ึง ซ่ึงสามารถใชติดต้ัง
ระบบหองเย็นหรือระบบขนสงสินคาไดทันที 

 

1) คอมเพรสเซอร (Compressor) ใชสําหรับอัดสารทําความเย็น (นํ้ายาทําความเย็น) ในสถานะท่ีเปนไอ โดยสราง
แรงดัน สงไปตามทอนํ้ายาท่ีเปนทอทองแดง ไปยังคอยลเย็น คอยลรอน เอ็กแปนช่ันวาลว โดยมีคอมเพรสเซอรเปน
สวนประกอบหน่ึงในชุดคอนเด็นซ่ิงยูนิต (Condensing Unit) 

 

2) คอยลรอน (Condenser) เปนอุปกรณควบแนนสารทําความเย็นท่ีมีความดันสูง และเปลี่ยนสถานะนํ้ายาจากไอใหกลายเปน
ของเหลว โดยการระบายความรอนออกจากนํ้ายาดวยพัดลมระบายอากาศท่ีเรามองเห็นจากภายนอกตัวคอยลรอน 

 

3) คอยลเย็น (Evaporator) เปนอุปกรณระเหยสารทําความเย็นท่ีความดันตํ่า และเปลี่ยนสถานะนํ้ายา จากของเหลว
กลายเปนไอ โดยการพาความเย็นในตัวคอยลเย็นออกสูหองเพ่ือทําใหอุณหภูมิในหองเย็นลงดวยพัดลม ท่ีเรามองเห็น
ติดต้ังแขวนอยูบนเพดานในหอง 
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4) คอยลเย็นแบบพิเศษ (Customized Evaporator) คอยลเย็นท่ีสามารถสั่งผลิตและออกแบบใหตรงกับการใชงานได
เปนอยางดี รองรับการใชงานท่ีหลากหลาย  สามารถรองรับไดต้ังแตอุตสาหกรรมทําความเย็นท่ัวไป จนถึง
อุตสาหกรรมทําความเย็นท่ีตองการอุปกรณท่ีมีความทนทาน และมีความปลอดภัยสูงสุด เชนอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของ
กับสารเคมี วัตถุไวไฟ ดวยการปองกันท่ีหลากหลาย ไมวาจะเปน การทนตอการกัดกรอนของสารเคมี การปองกันการ
ระเบิด การปองกันเช้ือโรค เปนตน  

 

5) วาลวควบคุมระบบทําความเย็น ไดแก 

 วาลวลดความดัน (Expansion Valve) ใชสําหรับลดความดันของสารทําความเย็นใน
คอยลเย็น ซ่ึงเปนการควบคุมอุณหภูมิระเหย ในคอยลเย็นวาลวไดรับการออกแบบ
สําหรับการใชงานท่ีเฉพาะเจาะจง สําหรับงานอุณหภูมิระบบปรับอากาศ (Air 
Condition) งานหองเย็น (Cold Room) และงานหองเย็นจัด (Freezer Room)  

 วาลวลดแรงดันแบบไฟฟา (Electronic Expansion Valve)   ใชสําหรับลดความดันของ
สารทําความเย็นในคอยลเย็น ควบคุมดวยสัญญาณไฟฟา ใหความแมนยําท่ีสูง เพ่ิม
ขีดความสามารถในการทําความเย็น และมอบความสะดวกในการใชงาน และเพ่ิม
มูลคาแกระบบทําความเย็น  สามารถทํางานไดในทุกชวงอุณหภูมิ    

 วาลวเปด-ปดไฟฟา(Solenoid Valve) ถูกออกแบบมาหลากหลายสําหรับการใชงาน
เฉพาะในโรงงานทําความเย็นท่ี มีทุกแรงดันไฟฟาและทุกชวงความถ่ี นอกจากน้ี
วาลวยังสามารถออกแบบตามความตองการของลูกคาไดดวย  

 วาลวปด (Shut-off Valve) เปนวาลวแบบใชมือ เปด-ปด ออกแบบมาสําหรับติดต้ังใน
ทอสารทําความเย็นดานของเหลว ดานดูด และดานกาซรอนของระบบทําความเย็น 
วาลวสามารถเช่ือมตอกับทอทองแดงดวยการเช่ือมหรือขันเกลียว  

 บอลวาลว (Ball Valve) เปนวาลวแบบใชมือ เปด-ปด ในการใชงานสารทําความเย็น
สามารถไหลไดท้ังสองทิศทางตามความตองการ Ball Valve ไดรับการออกแบบมา
สําหรับติดต้ังในทอท่ีมีความหนาแนนของประเก็นสูง และยังทําใหแรงดันท่ีสูญเสีย
นอยลง มีการไหลของสารทําความเย็นสูงสุดเม่ือเปดอยางเต็มท่ี Ball Valve ไดรับ
การออกแบบ 

 

สําหรับการดําเนินงานในชวงอุณหภูมิท่ีกวางและไดรับการรับรองใหใชกับสารทําความเย็น fluorinated ใดๆ ก็ได Ball 
Valve มาตรฐานอาจถูกนํามาใชในการใชงานโดยใชสารทําความเย็นแรงดันสูงรวมท้ัง R410A สําหรับการใชงาน 
CO2 สามารถใชไดกับความดันสูงสุดถึง 90 บาร (1300 psig)   
ท้ังน้ี บริษัทฯ เปนเจาของ ตราสินคา “Blue Ice” (บลูไอซ) สําหรับผลิตภัณฑ
อุปกรณทําความเย็น ไดแก วาลวระบบทําความเย็น อุปกรณระบายความรอน 
อุปกรณดูดความช้ืน และมาตรวัดความดัน เปนตน 
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6) ชุดคอนเดนซ่ิงยูนิต (Condensing units) บริษัทฯ ไดออกแบบและผลิตชุดคอนเดนซ่ิง (Condensing Units) ตาม
มาตรฐานยุโรปเพ่ือการใชงานท่ีทนทานยาวนาน เพ่ือความสะดวกในการบริการและติดต้ังงาย สามารถเลือกได
หลากหลายอุณหภูมิ เหมาะอยางย่ิงสําหรับหองแชแข็ง หองเก็บความเย็น ไฮเปอรมารเก็ต ซูเปอรมารเก็ต รานสะดวก
ซ้ือ อุตสาหกรรมทําความเย็น ระบบปรับอากาศ หรือท่ีตองการความประหยัดและมีประสิทธิภาพ อุณหภูมิหองมีให
เลือกต้ังแต -30°C ถึง +25°C ความสามารถในการทําความเย็นต้ังแต 4 ถึง 112 กิโลวัตต หรือ 2 ถึง 50 hp โดยมุงสู
ระบบขอมูลดวย Industrial Internet of Thing (IIOT) ดังน้ี 

 ชุด Multi Compressor Rack (Screw and Piston Compressor) เปนการผนึกเคร่ืองคอมเพรสเซอรหลายตัวไว
ในชุดเดียวกัน ชวยลดคาใชจายดานพลังงาน, ประหยัดคาใชจายและเวลาในการติดต้ัง, คาบํารุงรักษาตํ่า อายุ
การใชงานยาวนาน และมีความสามารถในการทําความเย็นท่ีมากกวา และสามารถใชงานไดในหลายชวง
อุณหภูมิ เหมาะสําหรับธุรกิจในเชิงอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย เชน หางสรรพสินคา,ศูนยกระจายสินคา เปนตน 

 

 ชุดอุปกรณควบคุม ปองกันและประหยัดพลังงาน  ชวยลดคาการใชจายดานพลังงานไฟฟา, ชวยเตือนและปองกัน
ปญหาในระบบทําความเย็น, ลดตนทุนการบํารุงรักษา และสรางมูลคาเพ่ิม 

    

 ชุดอุปกรณเช่ือมตอระบบสื่อสาร IOT เช่ือมตอสื่อสารท้ังระบบเขาดวยกันเพ่ือทราบสถานการณทํางาน โดยแจง
เตือนและแสดงสถานะของระบบผานทาง ระบบไรสาย Bluetooth ชวยเพ่ิมความรวดเร็วในการวิเคราะหปญหา
ลดคาใชจายดานการซอมบํารุง และสรางมูลคาเพ่ิม 

 

7) อุปกรณควบคุมการละลายน้ําแข็งอัตโนมัติ (DOD) เหมาะสําหรับการใชงานในหองเย็นทุกชนิดเพ่ือเก็บรักษา
สินคา  ไมโครโพรเซสเซอรใน DOD จะชวยในการควบคุมอุณหภูมิ การจัดการพลังงาน และระดับความช้ืนในอากาศ 
รวมถึงความถ่ีในการละลายนํ้าแข็ง ใหเปนไปตามสภาวะการทํางานท่ีแทจริง โดยไมตองปรับแตงคาใดๆ ใหยุงยาก
เหมือนอุปกรณควบคุมย่ีหออื่นๆ ทําใหงายตอการนําไปใชงาน ดวยระบบควบคุมการละลายนํ้าแข็งอัจฉริยะท่ีแมนยํา 
รวมถึงการนําพลังงานท่ีเหลือในการละลายนํ้าแข็ง (Latent Energy) มาใชใหเกิดประโยชน สงผลใหประหยัด
คาใชจายดานพลังงานไดถึง 15 - 25% 
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8) อุปกรณประหยัดพลังงาน (INVERTER) ชวยควบคุมความเร็วรอบของเคร่ืองคอมเพรสเซอรให
ทํางานอยางตอเน่ือง ตามสภาวะโหลดการทําความเย็นท่ีเปนจริง ดวยการควบคุมการทํางานอยาง
ตอเน่ือง ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทําความเย็น และชวยลดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในพ้ืนท่ีทํา
ความเย็น ทําใหอุณหภูมิ ณ จุดทําความเย็นมีความแมนยํา สงผลใหระดับอุณหภูมิท่ีต้ังไวมีความ
สมํ่าเสมอ ทําใหสินคาท่ีจัดเก็บมีคุณภาพดี และคงความสดไดยาวนาน สามารถประหยัดพลังงาน
ไฟฟาไดมากสูงสุดถึง 40% รวมท้ังยังชวยยืดอายุการใชงานของคอมเพรสเซอรใหนานข้ึน เพราะ
ในขณะท่ีเริ่มทํางาน คอมเพรสเซอรจะไมเกิดอาการฉุดกระชากแตอยางใด 

9) แดนฟอสส คอนเดนซ่ิงยูนิต (Danfoss Condensing units) ชุดคอนเดนซ่ิงยูนิตสําเร็จรูปขนาดเล็ก ความสามารถ
ในการทําความเย็นต้ังแต 0.7 ถึง 11 กิโลวัตต ในชวงอุณหภูมิ +15 ถึง -15 องศาเซลเซียส และ 0.6 ถึง 6 กิโลวัตต 
ในชวงอุณหภูมิ -10 ถึง -40 องศาเซลเซียส เหมาะสําหรับหองเย็นขนาดเล็ก หองเย็นสําเร็จรูป  และหองแชแข็งใน
รานอาหารท่ีมีพ้ืนท่ีใชสอยจํากัด โดยถูกออกแบบมาคํานึงถึงประสิทธิภาพการทําความเย็นสูงสุด มีรูปทรงกระทัดรัด 
เสียงรบกวนนอย นํ้าหนักเบา งายสําหรับการติดต้ังและบํารุงรักษา 

 

 

 ลดปริมาณการเติมสารทําความเย็นไดถึง 35%  
 สามารถติดต้ังไดท้ังในอาคารและนอกอาคาร 
 สามารถใชสารทําความเย็นไดหลายชนิดในรุนเดียว 
 สามารถทํางานไดท่ีอุณหภูมภิายนอก ไดสูงถึง 48 องศาเซลเซียส 
 ลดเวลาในการ service และ Maintenance 
 แผงคอยล Micro channel และ Panel ทนตอการกัดกรอนไดดี 
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10) ชุดเคร่ืองทําความเย็นขนาดเล็ก สําหรับตูขายเคร่ืองดื่ม
อัตโนมัติ ชุดทําความเย็นขนาดเล็กสําหรับตูขายเครื่องด่ืมอัตโนมัติ มี
ขนาดกะทัดรัดสามารถนําไปใชกับตูแชขนาดเล็ก หรือ ตูแชเคร่ืองด่ืม
หยอดเหรียญอัตโนมัติได โดยไดออกแบบใหทําความเย็นไดอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ มีความทนทาน ครอบคลุมทุกฟงกช่ันการใชงาน และ
คํานึงถึงการประหยัดพลังงานเปนสิ่งสําคัญควบคูในการออกแบบ 

2.1.4 ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล และระบบการพิมพ 3 มิติชีวภาพ 

 

 บริษัทฯ จัดจําหนายผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัลและระบบการพิมพ 3 มิติชีวภาพ ไดแก เคร่ืองพิมพระบบ Ink 
Jet (CIJ – Continuous InkJet), เครื่องพิมพแบบเลเซอร, เคร่ืองพิมพระบบ Thermal Transfer และเครื่องพิมพลาเบลสติค
เกอร Digital UV Inkjet, เครื่องพิมพบรรจุภัณฑและอุปกรณบรรจุภัณฑอืน่ๆ, อุปกรณการพิมพ และวัสดุสิ้นเปลืองประเภทตางๆ 
รวมถึงเครื่องพิมพแบบ 3 มิติ เปนตน โดยรายละเอียดผลิตภัณฑมีดังน้ี 

 ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัลกลุมเครื่องพิมพวันท่ีผลิต/หมดอายุ ล็อตนัมเบอร ประกอบดวย เครื่องพิมพขอความ
บนบรรจุภัณฑ เคร่ืองปอนช้ินงาน อุปกรณการพิมพ และวัสดุสิ้นเปลืองประเภทตางๆ เปนตน เครื่องพิมพท่ีบริษัทฯ จัดจําหนาย
เปนเคร่ืองพิมพท่ีใชเพ่ือการพิมพรหัส (Coding) ไดแก วันท่ีผลิต วันหมดอายุและขอความตางบนบรรจุภัณฑ อาทิเชน ล็อตนัม
เบอร เปนตน และยังสามารถพิมพภาพกราฟค Barcode, 2D Datamatrix, QR Code พิมพเลขรหัสชิงโชค ไดดวย  พ้ืนผิวท่ีพิมพ
ไดมีดังน้ี บรรจุภัณฑท่ีเปนขวดพลาสติก ขวดแกว กระปองโลหะ อลูมิเนียม กลองกระดาษ กระดาษผิวมัน ซองพลาสติก ฟอยล
อลูมิเนียม ถวยพลาสติกและอื่นๆ ดวยเทคโนโลยีหลายชนิดเชน ชนิดเลเซอรไมใชหมึก ชนิดพิมพดวยหมึกโดยไมสัมผัสพ้ืนผิว 
ชนิดพิมพผานริบบอนหมึก ชนิดตลับหมึก เปนตน  

 ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัลกลุมเคร่ืองพิมพ 3 มิติ จัดจําหนาย และใหบริการพิมพ สําหรับสรางช้ินงานจากไฟล
ดิจิทัล สําหรับอุตสาหกรรมการแพทยในยุค 4.0 คือ การใหบริการปรับเปลี่ยนไฟลจากเคร่ืองสแกนชนิด MRI/CT Scan เปนไฟล 3D 
PDF วัตถุประสงคเพ่ือแสดงเปนภาพคุณภาพสูง บงช้ีบริเวณท่ีปกติ หรือผิดปกติไดชัดเจน และยังรวมถึงการพิมพโมเดลอวัยวะจาก
ไฟล MRI/CT Scan ซ่ึงจะสนับสนุนการวิเคราะห การวิจัยและพัฒนาทางการแพทยดวยเทคโนโลยีดิจิทัล  

 ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัลกลุมเคร่ืองพิมพลาเบลสติคเกอรระบบ Digital UV Inkjet จัดจําหนายเคร่ืองพิมพ
ลาเบลสติคเกอรระบบ UV Digital Inkjet ซ่ึงสามารถพิมพลาเบลสติคเกอรดวยเทคโนโลยีดิจิทัล คุณภาพสูง คมชัดสวยงาม 
สีสันสดใส ท่ีความเร็วสูง และชวยลดตนทุนใหกับโรงงานผูผลิตลาเบลสติคเกอร  

 การใหบริการหลังการขาย สินคาทุกกลุมท่ีจําหนายครอบคลุมรวมถึงการใหคําปรึกษาแนะนําการเลือกสเปคใหตรงตาม
ความตองการ การติดต้ังเคร่ือง การฝกอบรม การบริการ และการบํารุงรักษาเครื่อง การรับประกัน เปนตน 
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ผลิตภัณฑระบบพิมพดิจิทัล 

1) เคร่ืองพิมพระบบ Ink Jet (CIJ – Continuous InkJet) ใชสําหรับพิมพ
วันท่ีผลิต วันท่ีหมดอายุ และล็อตนัมเบอร ลงบนสินคาไดเกือบทุกประเภท
พ้ืนผิว เชน พลาสติก โลหะ แกว กระจก อลูมิเนียม ฟลม กระดาษ ไม และ
ไมสังเคราะห รวมถึงพ้ืนผิวตางๆ เชน พ้ืนผิวเรียบ ขรุขระ หรือโคงเวา ทําใหเปนเทคโนโลยีการ
พิมพท่ีปรับใชงานไดหลากหลายและไดรับความนิยมสูง เหมาะสําหรับใชงานกับสายพาน
การผลิตอัตโนมัติ ก่ึงอัตโนมัติ หรือติดต้ังใชงานรวมกับเคร่ืองจักรอื่น นอกจากน้ียังมีขอเดน
คือ มีระบบปองกันหัวฉีดอุดตัน ปรับใชงานไดทุกรูปแบบ มีหมึกใหเลือกหลายสี หลาก
คุณสมบัติ คาใชจายในการพิมพตํ่า ประหยัดพลังงาน และมีหมึกชนิดเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมใหเลือกใช 

2) เครื่องพิมพแบบเลเซอร (Laser Printer) ใชสําหรับพิมพวันท่ีผลิต วันท่ีหมดอายุ และล็อตนัม
เบอร ฯลฯ ลงบนสินคาประเภทพลาสติก แกว กระดาษ และสติคเกอร เปนระบบแสงเลเซอรท่ีใช
พลังงานความรอนทําปฏิกิริยากับพ้ืนผิวพิมพเปนตัวเลข/ตัวอักษรโดยไมตองใชหมึก ทํางาน
อัตโนมัติบนสายพานการผลิต โดยปอนตัวเลขหรือตัวอักษรท่ีตองการพิมพท่ีหนาจอคอนโทรล 
และอัพเดทตามวัน เวลาจริง มีขอเดนคือประหยัดคาใชจาย ความเร็วสูง ชวยเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต และลดภาระการดูแล/บํารุงรักษาระหวางใชงาน  

3) เคร่ืองพิมพระบบ Thermal Transfer ใชสําหรับพิมพวันท่ีผลิต วันท่ีหมดอายุ 
และล็อตนัมเบอร โลโก บารโคด 2D Datamatrix และ QR Code ฯลฯ ลงบนฟลม พลาสติก กระดาษ ท่ีซ่ึงผิวเรียบ 
เคร่ืองพิมพระบบ Thermal Transfer ใชความรอนของหัวพิมพละลายหมึกเพ่ือ
พิมพ ตัวเลข ตัวอักษร ขนาดพ้ืนท่ีพิมพ ใหญ สุด 128 มม. พิมพขอความ
รายละเอียดไดอยางถูกตอง และคมชัด สามารถระบุขอความท่ีตองการพิมพท่ี
หนาจอคอนโทรล และอัพเดทตามวัน เวลาจริง ติดต้ังใชงานกับเครื่องบรรจุสินคา
ชนิดซองไดทุกประเภท มีขอเดนคือ เปนเทคโนโลยีสะอาด ไมกอใหเกิดสารระเหย 
คุณภาพสูง คมชัดอานงาย สวยงาม พิมพขอมูลปริมาณมากๆ ไดเหมาะสม 
ประหยัดคาใชจาย ความเร็วสูง 

4) เคร่ืองพิมพลาเบลสติคเกอร Digital UV Inkjet สามารถพิมพลาเบลสติกเกอรดวยเทคโนโลยีดิจิทัล คุณภาพสูง 
คมชัดสวยงาม สีสันสดใสท่ีความเร็วสูงลงบนวัสดุตางๆ เชนกระดาษ พลาสติก ฟอยล ลามิเนตลงบนวัสดุมาตรฐาน
จากโรงงาน ประสิทธิภาพการยึดเกาะดี สีมีความคงทนไมซีดจางงาย และชวยลดตนทุนใหกับโรงงานผูผลิตลาเบลส
ติคเกอร และยังสามารถเพ่ิมรูปแบบพิเศษเพ่ือดึงดูดความสนใจใหกับผลิตภัณฑไดเชนการพิมพลายนูนบนพ้ืนผิว การ
พิมพ Variable Information แบบตัวเลข ตัวอักษร กราฟค Barcode, QR Code, 2D Datamatrix เปนตน 
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5) เคร่ืองพิมพแบบ 3 มิติ (3D Printer) เปนเคร่ืองพิมพในการสรางโมเดลหรือการข้ึนรูปช้ินงานตามแบบเฉพาะของ
ลูกคา โดยพิมพช้ินงานดวยนํ้ายาเรซ่ินท่ีมีประสิทธิภาพ และคุณภาพสูง ในการสรางโมเดล มีพ้ืนผิวช้ินงานท่ีเนียน
เรียบและคมชัดทุกจุด เหมาะกับงานพิมพ เชน การออกแบบบรรจุภัณฑผลิตภณัฑ ทันตกรรม อุปกรณชวยฟง จิวเวลลี่ 
และยานยนต เปนตน ปจจุบันบริษัทฯ จําหนายและใหบริการงานพิมพแบบ 3 มิติ สําหรับลูกคาอุตสาหกรรมและ
ท่ัวไปท่ีตองการสรางช้ินงานตนแบบท่ีตองการ และยังไดเพ่ิมบริการใหมสําหรับอุตสาหกรรมการแพทยในยุค 4.0 คือ 
การใหบริการปรับเปลี่ยนไฟลจากเครื่องสแกนชนิด MRI/CT Scan เปนไฟล 3D PDF วัตถุประสงคเพ่ือแสดงเปนภาพ
คุณภาพสูง บงช้ีบริเวณท่ีปกติ หรือผิดปกติไดชัดเจน และยังรวมถึงการพิมพโมเดลอวัยวะจากไฟล MRI/CT Scan ซ่ึง
จะสนับสนุนการวิเคราะห การวิจัยและพัฒนาทางการแพทยดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 

6) เคร่ืองพิมพบรรจุภัณฑและอุปกรณบรรจุภัณฑอื่นๆ ไดแก เคร่ืองฉลุอักษรสําหรับงานพิมพขางบรรจุภัณฑช้ิน
ใหญท่ีไมเหมาะกับการลําเลียงบนสายพานการผลิต เคร่ืองพิมพแบบฟอยลรอน (Hot Foil Printer) เคร่ืองพิมพชนิด
ลูกกลิ้ง เครื่องติดฉลากความเร็วสูง เครื่องพิมพพรอมติดฉลาก (Print & Apply Labeler) และชุดแสตมปวันท่ี เปนตน 

7) อุปกรณการพิมพ และวัสดุส้ินเปลืองประเภทตางๆ ไดแก นํ้าหมึกพิมพ นํ้ายาผสมหมึก นํ้ายาลางหมึก ริบบอนหมึก 
นํ้ายาเรซ่ิน ชุดกรอง และอะไหลเครื่องอุปกรณ เครื่องพิมพแบบ Manual ชุดลูกกลิ้งและฟอยลพิมพวันท่ีผลิต เปนตน 

2.1.5 ผลิตภัณฑระบบไอโอที (IoT) (ไอยราหาญ) 

 

Central Monitoring Dashboard 

• ติดตามการทํางานของระบบพ้ืนฐานของงานอาคารจาก
สวนกลาง 

• อาคารขนาดใหญ จะมีอุปกรณท่ีใชพลังงานไฟฟาสูง จะเปน
ระบบ HVAC  

• แจงเตือนความผิดปกติ/เสียหาย เพ่ือการแกไขหรือซอมบํารุง 
• เก็บขอมูลการทํางานของระบบ สําหรับการตรวจสอบ

ยอนหลังและสรางเปนรายงานได 
• มี ห น า แ ส ด ง ผ ล  (Dashboard) ท่ี จํ า เป น สํ า ห รั บ ก า ร

ประสานงานกับผูท่ีเก่ียวของกับระบบงานอาคาร 
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Central Monitoring Dashboard HVAC System 

• ในอาคารขนาดใหญ จะมีอุปกรณท่ีใชพลังงานไฟฟาสูง จะเปนระบบ HVAC และ 
ระบบปรับอากาศ 

• มอนิเตอร การใชพลังงาน จะนําไปสูการจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
• แจงเตือนถาระบบมีการใชพลังงานไฟฟา เกินกวาท่ีกําหนด หรือ ใชงานผิดปกติ 
• รายงานการใชงานพลังงาน โดยเทียบช่ัวโมงการทํางานของเคร่ืองจักร 
 
 
 

2.1.6 การรับประกันสินคา 

 บริษัทฯ รับประกันความเสียหายหรือชํารุดของสินคา ตามเง่ือนไขการรับประกันสินคาท่ีบริษัทฯ จําหนายหรือติดต้ัง
ใหแกลูกคาเปนระยะเวลา 1 ป หรือ 6 เดือน สําหรับสินคาประเภทเครื่อง และอะไหลตามลําดับ ซ่ึงสินคาของบริษัทฯ ไดรับการ
รับประกันมาจากผูผลิตสินคาอีกทอดหน่ึงเปนระยะเวลาอยางนอย 1 ป หรือ 6 เดือนเชนกัน 
 สําหรับงานโครงการ ภายหลังติดต้ังงานแลวเสร็จ บริษัทฯ มีการรับประกันผลงานหลังติดต้ัง โดยรับประกันสินคาท่ี
จําหนายตามเง่ือนไขการรับประกันเปนเวลา 1 ป ซ่ึงผูผลิตสินคามีการรับประกันสินคาท่ีจําหนายใหแกบริษัทฯ อยางนอย 1 ป 
เชนเดียวกัน และอาจพิจารณาซ้ือการรับประกันจากผูขายเพ่ิมกรณีลูกคาตองการการรับประสินคาท่ียาวข้ึน 

2.1.7 คลังสินคาและการจัดสงสินคาใหแกลูกคา 

บริษัทฯ มีคลังสินคารวม 3 แหง โดย  
 คลังสินคาหลัก ต้ังอยูเลขท่ี 888/14-16 หมูท่ี 21 ตําบลบางพลีใหญ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 พ้ืนท่ี

รวม 6,374.23 ตารางเมตร ซ่ึงบริษัทเปนเจาของกรรมสิทธิ์ เพ่ือใชเปนพ้ืนท่ีเก็บผลิตภัณฑวาลว และผลิตภัณฑระบบดับเพลิง 
ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และผลิตภัณฑระบบทําความเย็น และผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล รวมท้ังใชเปนพ้ืนท่ี
การประกอบช้ินสวนอุปกรณตางๆ ตามคําสั่งซ้ือ 

 คลังสินคาแหงท่ี 2 ต้ังอยูท่ี 509 ซอยศูนยวิจัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 
10310 ซ่ึงเชาจากบุคคลท่ีเก่ียวของกับบริษัทฯ เพ่ือใชเปนพ้ืนท่ีเก็บสินคา ประกอบ และซอมบํารุงรักษาเครื่องพิมพและอุปกรณ 
รวมถึงดําเนินกิจการอื่นในระบบการพิมพดิจิทัล 

 คลังสินคาแหงท่ี 3 ต้ังอยูท่ี 38/43 หมู 4 ถนนลําลูกกา ตําบลลําลูกกา อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 พ้ืนท่ี
รวม 80 ตารางเมตร ซ่ึงเชากับบุคคลภายนอกท่ีใหบริการคลังสินคาและไมมีความเก่ียวของกับบริษัทฯ เพ่ือใชเปนพ้ืนท่ีเก็บ
สารเคมีอันตรายท่ีสั่งซ้ือจากผูผลิต และรอการจัดสงใหแกลูกคา หรือนําไปใชในงานโครงการติดต้ังระบบดับเพลิงใหแกลูกคา 

บริษัทฯ จัดสงสินคาจากคลังสินคาใหแกลูกคา (คาจัดสงรวมอยูในราคาสินคาแลว) โดยใชรถบรรทุกขนสงของบริษัทฯ 
และรถบรรทุกขนาดตางๆ ท่ีบริษัทฯ ไดวาจางผูประกอบการขนสงจากภายนอกท่ีไมมีความเก่ียวของใดๆ กับบริษัทฯ ซ่ึงผานการ
คัดเลือกและข้ึนทะเบียนผูขาย (Approved Vendor List (AVL)) กับบริษัทฯ นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดทําประกันภัยสินคาท่ีเก็บใน
คลังสินคาเพ่ือคุมครองอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวางการเก็บสินคาหรือการปฏิบัติงานโดยคุมครองภัยตางๆ เชน ไฟไหม ฟาผา 
แผนดินไหว ลมพายุ นํ้าทวม รวมถึงอุบัติเหตุตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในคลังสินคาท่ีสงผลใหทรัพยสินเสียหาย ซ่ึงปจจุบันการประกันภัย
ครอบคลุมมูลคาทรัพยสินในสํานักงานใหญและสินคาในคลังสินคา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25631 รวมท้ังบริษัทฯ มีการทํา
ประกันภัยสินคาท่ีขนสงในประเทศสําหรับคําสั่งซ้ือท่ีมีมูลคาสูง เพ่ือคุมครองความเสียหาย หรือความสูญเสียของสินคาจาก
อุบัติเหตุ การยกขนสินคาข้ึนไปยังพาหนะท่ีใชขนสง  และคุมครองตลอดระยะเวลาท่ีสินคาน้ันอยูบนพาหนะท่ีใชขนสง โดยมี
บริษัทฯ เปนผูรับผลประโยชนแตเพียงผูเดียว และต้ังแตป 2555-ปจจุบัน บริษัทฯ ยังไมมีประวัติการเคลมประกันภัยสินคาท่ีเกิด
จากเหตุการณรายแรงยกเวนอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการเคลื่อนยายสินคาในคลังสินคา ซ่ึงความเสียหายแตละครั้งไมเกิน 10,000 บาท 

1  บริษัทกําหนดทุนประกันภัยในแตละป โดยพิจารณาจากมูลคาทรัพยสินตามงบการเงินงวดลาสุดกอนที่จะมีการทําประกันภัยนัน้ๆ 
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2.1.8 กระบวนการรับสินคาเขาเก็บในคลังสินคาและการจัดสงสินคาใหแกลูกคา 

กระบวนการขั้นตอนการรับสินคาจากผูผลิตสินคา 

1. เมื่อพนักงานคลังสินคาไดรับใบตรวจรับสินคาจากฝายจัดซ้ือ จะจัดเตรียมบารโคดสินคา สถานท่ีจัดวางสินคา   
2. เม่ือมีการสงสินคามาท่ีคลังสินคา พนักงานคลังสินคาจะตรวจรับสินคาตามรายละเอียดท่ีไดรับแจงจากแผนกจัดซ้ือ 

ติดบารโคดท่ีสินคา จัดทําใบแจงรับสินคา  
3. พนักงานคลังสินคาซ่ึงทําหนาท่ีจัดเก็บสินคา จะตรวจสอบประเภท สภาพสินคา จํานวน และบารโคดกับใบแจงรับสินคา

วาถูกตองครบถวนตรงกัน จากน้ันนําสินคาเขาเก็บในคลังสินคา จัดเรียงสินคาท่ีรับเขากอนไวดานนอกและสินคาท่ีรับเขาทีหลัง
จัดเรียงไวดานใน เพ่ือความสะดวกในการเบิกจายตอไป และบันทึกสต็อค สินคา พรอมท้ังสงรายละเอียดใหแกฝายอื่นๆ ท่ี
เก่ียวของ ไดแก ฝายจัดซ้ือ และฝายบัญชี 

4. ในกรณีท่ีตรวจรับไมตรงตามการสั่งซ้ือหรือมีสินคาชํารุด เสียหาย พนักงานคลังสินคาจะแจงขอมูลมาท่ีฝายจัดซ้ือ
เพ่ือใหตรวจสอบ และดําเนินการแจงผูผลิต และ/หรือ บริษัทท่ีรับประกันภัยสินคาตอไป 

กระบวนการและขัน้ตอนการเบิกสินคาเพื่อจัดสงใหแกลูกคา 

1. พนักงานจัดสง บันทึกรายการจัดของ (Picking List) สงมอบใหแกพนักงานคลังสินคา เพ่ือเตรียมสินคาสงมอบใหแก
ลูกคา รวมท้ังทําหนาท่ีตรวจสอบรายช่ือลูกคา ปริมาณสินคา สถานท่ีสงมอบ เพ่ือวางแผนเสนทางการจัดสงสินคา ติดตอ
ประสานงานกับฝายการเงินเพ่ือรับเอกสารท่ีใชในการจัดสงสินคา 

2. พนักงานจัดสง จัดทําใบควบคุมการขนสงสินคา เพ่ือบันทึกรายการในแตละเสนทางการจัดสงใหเรียบรอยภายในเวลา 
9.00 น. ของทุกวันทําการ เพ่ือใหฝายขายมีขอมูลประสานงานกับลูกคาในการแจงชวงเวลาโดยประมาณท่ีสินคาจะสงถึง 

3. ในกรณีการขนสงสินคาเรงดวน หรือการจองเวลาจัดสงสินคาลวงหนา พนักงานจัดสงจะรับใบแจงการจัดสงสินคาจาก
พนักงานขาย และทําหนาท่ีประสานงานกับผูใหบริการขนสงตามรายช่ือท่ีบริษัทฯ ไดอนุมัติไว โดยแจงผูใหบริการขนสงถึง
กําหนดเวลาในการเขารับสินคา ณ คลังสินคา กําหนดเวลาในการสงมอบ และเสนทางในการสงมอบสินคาใหลูกคา และจัดทํา
ใบควบคุมการขนสงสินคา  

4. พนักงานจัดสง สงเอกสารท่ีใชในการจัดสงสินคา รวมท้ังใบควบคุมการขนสงสินคาใหพนักงานขับรถ/พนักงานสงของโดย
พนักงานขับรถ/พนักงานสงของตรวจสอบประเภทผลิตภัณฑ  จํานวนสินคากับรายละเอียดเอกสารท่ีใชในการจัดสง และเซ็นช่ือผูรับ
สินคาในสําเนาสวนของคลังสินคา จากน้ันนําสินคาออกจากพ้ืนท่ีเตรียมจายข้ึนรถตามเสนทางท่ีไดวางแผนไว และจัดสงสินคาตาม
เสนทาง ช้ีแจงและทบทวนรายการสินคาท่ีสงมอบกับเอกสารท่ีใชในการจัดสงกับลูกคา และใหลูกคาเซ็นช่ือผูรับสินคาในเอกสารท่ี
ใชในการจัดสง จากน้ันนําเอกสารประกอบดวยเอกสาร อาทิ ตนฉบับใบวางบิล สําเนาใบกํากับภาษี กลับคืนจากลูกคาและนําสงให
พนักงานจัดสงเพ่ือทําหนาท่ีรวบรวมเอกสารใหฝายการเงินติดตามการชําระเงินตามระเบียบปฏิบัติทางการเงินและบัญชีตอไป 

2.1.9 คุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑทีจ่ําหนาย 

 บริษัทฯ ใหความสําคัญกับคุณภาพและมาตรฐานของสินคาท่ีจัดจําหนาย เพ่ือใหลูกคามั่นใจในคุณภาพและความ
ปลอดภัยของสินคา วาเปนไปตามขอกําหนดท่ีลูกคาไดตกลงไวกับบริษัทฯ โดยสินคาท่ีบริษัทฯ 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 สําหรับสินคาวาจางผลิตภายใตแบรนดของบริษัทฯ จะผลิตภายใตมาตรฐาน BS หรือ ASTM International 
รวมท้ังระบบงานทุกระบบของบริษัทฯ ผานการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2015 

2 Underwriters Laboratories (UL) มาตรฐานความปลอดภัย โดย Underwriters’ Laboratories Inc. (UL) ซึ่งเปนองคกรอิสระท่ีไมแสวงหาผลกําไรในประเทศสหรัฐอเมริกา เปนผูดําเนินการ
ทดสอบผลิตภัณฑ จัดทํามาตรฐานดานความปลอดภัย และใหการรับรองความปลอดภัยของสินคา 
3 Factory Mutual (FM) หนวยงานท่ีทําการทดสอบอุปกรณปองกันและระงับอัคคีภัยของกลุมประกันภัยในประเทศสหรัฐอเมริกา 
4 British Standard (BS) มาตรฐานความปลอดภัย โดยสถาบันมาตรฐานแหงประเทศสหราชอาณาจักร (The British Standard Institution หรือ BSI) 
5 Thai Industrial Standards (TIS) มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑโดยสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมของประเทศไทย 
6 VdS เปนสถาบันอิสระท่ีทําการทดสอบอุปกรณปองกันและระงับอัคคีภัย ท่ีรับรองความปลอดภัย และความนาเชื่อถือในดานการปองกันอัคคีภัยและความปลอดภัย ประเทศเยอรมัน 
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2.2 การตลาดและการแขงขัน 

2.2.1 ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโนมอุตสาหกรรม 

 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจนําเขาและจําหนายผลิตภัณฑระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศและสุขาภิบาล 
ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น และผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล สําหรับอุตสาหกรรม รวมท้ังใหบริการใหคําปรึกษา ออกแบบ 
และติดต้ังระบบดับเพลิงใหกับงานโครงการตางๆ โดยสินคาสวนใหญท่ีเก่ียวของกับวิศวกรรมอาคาร เชน ระบบดับเพลิง ระบบปรับ
อากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบทําความเย็น กวารอยละ 50 ของรายไดจากการขาย จําหนายใหแกกลุมลูกคาผูรับเหมาซ่ึง
สวนใหญเปนผูรับเหมากอสรางงานอาคาร งานภาครัฐ หรือโรงงานตางๆ ไดแก อาคารสํานักงาน คอนโดมิเนียม โรงพยาบาล 
หางสรรพสินคา โครงการรถไฟฟา โรงงานอุตสาหกรรม และหองเย็น เปนตน ทําใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความสัมพันธ
โดยตรงกับการเติบโตของอุตสาหกรรมกอสราง ซ่ึงเปนอุตสาหกรรมท่ีมีการเติบโตสอดคลองกับการเติบโตของเศรษฐกิจ หรือการ
เติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) แตจะมีความผันผวนมากกวา กลาวคือ เม่ือ
เศรษฐกิจเร่ิมขยายตัว การกอสรางอสังหาริมทรัพยตางๆ จะขยายตัวไดมากและเร็วกวา แตเม่ือเศรษฐกิจเร่ิมชะลอตัว การกอสราง
อสังหาริมทรัพยตางๆ จะชะลอตัวลงเร็วกวา และสอดคลองกับพ้ืนท่ีไดรับอนุญาตใหกอสรางในแตละป อยางไรก็ตาม บริษัทมีการ
กระจายความเสี่ยงดานธุรกิจไดหลากหลาย โดยจะเห็นไดวาธุรกิจระบบทําความเย็น และธุรกิจระบบพิมพแบบดิจิทัลมี
ความสัมพันธกับกลุมอุตสาหกรรมอาหาร และบรรจุภัณฑ ซ่ึงมีความแตกตางจากธุรกิจระบบดับเพลิงและระบบปรับอากาศ เปนตน 

 เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สามของ 2563 

 เศรษฐกิจไทยในไตรมาสท่ีสามของป 2563 ลดลงรอยละ 6.4 ตอเน่ืองจากการลดลงรอยละ 12.1 ในไตรมาสกอนหนา 
ดานการใชจายการใชจายของรัฐบาลและการลงทุนภาครัฐขยายตัวเรงขึ้น การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน และการ
สงออกสินคาลดลงในอัตราที่ชะลอลงจากไตรมาสกอนหนา ขณะที่การสงออกบริการลดลงตอเนื่อง ดานการผลิต การผลิต
สาขากอสรางขยายตัวเรงข้ึน สาขาท่ีพักแรมและบริการดานอาหาร สาขาอุตสาหกรรม สาขาเกษตรกรรม สาขาการขนสงและ
สถานที่เก็บสินคา สาขาการขายสงการขายปลีกและการซอมฯ และสาขาไฟฟาและกาซฯ ปรับตัวลดลงในอัตราที่นอยกวา
การลดลงในไตรมาสกอนหนา เม่ือปรับผลของฤดูกาลออกแลว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสท่ีสามของป 2563 เพ่ิมข้ึนจากไตรมาส
ท่ีสองของ 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 รวมปรับตัวลดลงรอยละ 0.9 และรอยละ 3.2 
ตามลําดับ อัตราเงินเฟอท่ัวไปเฉลี่ยอยูท่ีรอยละ -0.9 และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลรอยละ 2.8 ของ GDP แนวโนมเศรษฐกิจไทย
ป 2564 คาดวาจะขยายตัวในชวงรอยละ 3.5 - 4.5 โดยมีแรงสนับสนุนจาก 

(1) การปรับตัวดีข้ึนของอุปสงคภายในประเทศ  
(2) การฟนตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการคาโลก  
(3) แรงขับเคลื่อนจากภาครัฐจากการเบิกจายภายใตกรอบงบประมาณรายจายประจําปและมาตรการทางเศรษฐกิจ และ  
(4) ฐานการขยายตัวท่ีตํ่าผิดปกติในป 2563  

 ท้ังน้ี คาดวามูลคาการสงออกสินคาจะขยายตัวรอยละ 4.2 การบริโภค ภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตัวรอยละ 2.4 
และรอยละ 6.6 ตามลําดับ อัตราเงินเฟอท่ัวไปเฉลี่ยอยูท่ีชวงรอยละ 0.7 - 1.7 และดุลบัญชี เดินสะพัดเกินดุลรอยละ 2.6 ของ GDP 

แนวโนมเศรษฐกิจไทยป 2564 
 เศรษฐกิจไทยในป 2564 มีแนวโนมท่ีจะฟนตัวตอเน่ืองจากชวงครึ่งหลังของป 2563 โดยมีปจจัยสนับสนุนสําคัญมาจาก 

(1) ความสําเร็จในการควบคุมการแพรระบาดภายในประเทศและแรงสนับสนุนเพ่ิมเติมจากมาตรการบริหาร
เศรษฐกิจของรัฐบาลซ่ึงจะสงผลใหอุปสงค ภายในประเทศใหขยายตัวตอเน่ือง  
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(2) การฟนตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการคาโลกภายใตสถานการณการแพรระบาดในหลายประเทศท่ี ผานพน
จุดสูงสุดไปแลวและคาดวาจะสามารถควบคุมการแพรระบาดไดมากข้ึน ซ่ึงจะชวยสนับสนุนภาคการสงออกของไทย  

(3) การเบิกจายภายใตกรอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2564 และมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ภาครัฐ และ  

(4) ผลของการปรับตัวตาม ฐานการขยายตัวท่ีตํ่าผิดปกติในป 2563  
 อยางไรก็ตาม ยังมีขอจํากัดและความเสี่ยงท่ีอาจสงผลตอการฟนตัวของเศรษฐกิจในป 2564 ไดแก ความไมแนนอน
ของสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ในหลายประเทศซ่ึงอาจมีความยืดเย้ือและรุนแรงมากข้ึน ซ่ึงจะสงผลตอการฟนตัว
ของเศรษฐกิจ ปริมาณการคาโลก ภาคการทองเท่ียว เง่ือนไขดานการจางงาน และฐานะการเงินภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ 
รวมท้ังความเสี่ยงจากสถานการณภัยแลงและความผันผวนของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลก 

 ปจจัยสนับสนุน 

 1) แนวโนมการฟนตัวของอุปสงคภายในประเทศ ซ่ึงเปนผลมาจากความสําเร็จในการควบคุมและปองกันการระบาด
ภายในประเทศ ทําใหมีการผอนคลายมาตรการควบคุมการแพรระบาดตางๆ ของภาครัฐ จนเขาสูภาวะปกติมากข้ึนนับต้ังแต
ในชวงไตรมาสท่ี 3 ของป 2563 สงผลใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศสามารถฟนตัวไดอยางตอเน่ืองและความเช่ือมั่น
ภายในประเทศปรับตัวสูงข้ึน ในขณะเดียวกันยังมีแรงสนับสนุนจากการดําเนินมาตรการทางเศรษฐกิจท้ังการเงินและการคลัง
ของภาครัฐท่ีคาดวาจะชวยใหการใชจายภายในประเทศฟนตัวไดอยางตอเน่ือง ประกอบกับแนวโนมการเร่ิมผอนปรนการเดิน
ทางเขาประเทศสําหรับนักทองเท่ียวเฉพาะกลุม อาทิ กองถายภาพยนตร ผูมาเขารวมงานแสดงสินคา กลุมผูมีกําลังซ้ือสูง และ
กลุมนักทองเท่ียวตางชาติแบบพิเศษ (Special Tourist Visa (STV)) ทําใหชาวตางชาติบางสวนสามารถเดินเขามาในประเทศได
ต้ังแตชวงปลายป 2563 ภายใตมาตรการควบคุมและกักตัวอยางรัดกุม และคาดวาจํานวนนักทองเท่ียวตางชาติจะเร่ิมเพ่ิมข้ึน
โดยเฉพาะในชวงคร่ึงหลังของป 2564 หากมีการเร่ิมเปดใหมีการเดินทางระหวางประเทศอยางเปนวงกวางมากข้ึนภายใต
เง่ือนไขของความสําเร็จในการคนพบวัคซีนและนํามาใชไดอยางแพรหลาย ซ่ึงจะเปนแรงสนับสนุนตอเน่ืองไปยังการใชจาย
ภายในประเทศ  
 2) การปรับตัวในทิศทางท่ีดีข้ึนของเศรษฐกิจและปริมาณการคาโลกในป 2564 สอดคลองกับทิศทางเศรษฐกิจโลกในครึ่ง
หลังของป 2563 ท่ีฟนตัวไดเร็วมากกวาท่ีคาดการณ เน่ืองจากการผอนคลายมาตรการควบคุมการแพรระบาด ควบคูไปกับการ
ดําเนินมาตรการกระตุนเศรษฐกิจขนาดใหญของหลายประเทศสําคัญ โดยเฉพาะประเทศเศรษฐกิจหลัก อาทิ สหรัฐฯ ยูโรโซน 
และจีน สะทอนจากดัชนี PMI ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการในประเทศเศรษฐกิจหลักท่ีปรับข้ึนมาสูระดับใกลเคียงกับชวง
กอนการแพรระบาดเชนเดียวกับดัชนีการคาปลีกท่ีเร่ิมกลับมาขยายตัวในเดือนสิงหาคมและกันยายน 2563 ท้ังน้ี ในกรณีฐาน
คาดวาสถานการณการแพรระบาดในหลายประเทศผานพนจุดสงูสุดไปแลวในป 2563 และจะสามารถควบคุมการแพรระบาด
ใหอยูในระดับท่ีไมเกินศักยภาพทางสาธารณสุขของประเทศและสามารถควบคุมการแพรระบาดไดมากข้ึนผานการรักษา
สุขอนามัยและการรักษาระยะหาง (Social Distancing) ซ่ึงจะสงผลใหมาตรการการควบคุมการระบาดของภาครัฐจะไม
เขมงวดเทาเดิม ประกอบกับรูปแบบการประกอบธุรกิจและพฤติกรรมผูบริโภคท่ี ปรับตัวไดมากข้ึน ทําใหคาดวาผลกระทบตอ
เศรษฐกิจจะไมมากเทาการระบาดระลอกแรกในป 2563  
 3) แรงขับเคลื่อนจากภาครัฐจากการเบิกจายภายใตกรอบงบประมาณและมาตรการทางเศรษฐกิจ ประกอบดวย 

(1) การเบิกจายภายใต กรอบงบประมาณรายจายประจําป 2564 ซ่ึงในกรณีฐานคาดวาจะมีอัตราการเบิกจายสะสม
ท้ังปงบประมาณ 2564 ท้ังสิ้นรอยละ 94.4 ของ งบประมาณท้ังหมด แบงเปน อัตราการเบิกจายงบรายจายประจําและรายจาย
ลงทุนรอยละ 98.0 และรอยละ 80.0 ตามลําดับ สงผลใหท้ัง ปงบประมาณ 2564 คาดวาจะมีการใชจายงบประมาณท้ังสิ้น 
3,103,374 ลานบาท เทียบกับ 2,943,853 ลานบาทในปงบประมาณ 2563 หรือคิดเปนการเพ่ิมข้ึนรอยละ 5.4 

(2) งบประมาณรายจายเหลื่อมป 2564 คาดวาจะมีการเบิกจายท้ังสิ้นรอยละ 85.0 ของงบประมาณ ท้ังหมด คิดเปน
วงเงินงบประมาณท้ังสิ้น 519,418 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจาก 367,916 ลานบาทในปงบประมาณ 2563 
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(3) การเบิกจายภายใตพระราชกําหนดเงินกู 1 ลานลานบาท ซ่ึงคาดวาจะมีการเบิกจายในปงบประมาณ 2564 รวม 
403,249 ลานบาท ท้ังน้ี เม่ือรวมวงเงินงบประมาณจากรายจายงบประมาณประจําป งบรายจายเหลื่อมป และงบประมาณ
ภายใตพระราชกําหนดเงินกู 1 ลานลานบาท คิดเปนเงิน งบประมาณท้ังสิ้น 3,757,017 ลานบาท เทียบกับ 3,467,967 ลานบาท
ในปงบประมาณ 2563 หรือคิดเปนการขยายตัวรอยละ 8.3 

(4) การเบิกจายภายใตงบลงทุนรัฐวิสาหกิจในปงบประมาณ 2564 โดยเฉพาะอยางย่ิงการลงทุนในโครงการลงทุน
โครงสรางพ้ืนฐานท่ีสําคัญ ท้ังน้ี คาดวาจะมีอัตราการเบิกจายท่ีรอยละ 70 จากวงเงินลงทุนท่ีไดรับอนุมัติ เทียบกับรอยละ 64.9 
ในปงบประมาณ 2563 และ  

(5) การดําเนินการตามมาตรการดานเศรษฐกิจอื่นๆ ท่ีสําคัญ อาทิ สินเช่ือดอกเบ้ียตํ่าเพ่ือชวยเหลือผูประกอบการ
ภายใตพระราชกําหนดการใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูประกอบวิสาหกิจท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณโควิด-19 ของ
ธนาคารแหงประเทศไทย โครงการคํ้าประกันสินเช่ือ Portfolio Guarantee Scheme ระยะพิเศษของบรรษัทประกันสินเช่ือ
อุตสาหกรรม ขนาดยอม (บสย.) รวมท้ังมาตรการกระตุนการบริโภคภายในประเทศและลดคาครองชีพของประชาชน 

 4) ฐานการขยายตัวท่ีตํ่าผิดปกติในป 2563 ผลกระทบของการแพรระบาดของโรคโควิด-19 สงผลใหในเศรษฐกิจไทย
ในไตรมาสท่ีสองลดลง รอยละ 12.1 เปนการลดลงมากท่ีสุดเปนประวัติการณ และเริ่มฟนตัวข้ึนโดยลดลงรอยละ 6.4 ในไตรมาสท่ี
สามเชนเดียวกับประเทศอื่นๆ ท่ัวโลกสงผลใหเศรษฐกิจโลกเขาสูการถดถอยทางเศรษฐกิจและลดลงตํ่าสุดเปนประวัติการณ 
โดยคาดวาเศรษฐกิจโลกในป 2563 จะลดลงรอยละ 3.5 ซ่ึงเปนระดับท่ีตํ่าท่ีสุดนับต้ังแตสิ้นสุดสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เง่ือนไข
ดังกลาวจะเปนปจจัยสนับสนุนใหเศรษฐกิจในป 2564 จะสามารถกลับมาขยายตัวไดภายใตแนวโนมการฟนตัวของอุปสงค
ภายในประเทศภาคการสงออกและภาคการผลิต 
ที่มา: สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

1) ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากาศ และสุขาภิบาล 

 สภาวะตลาดของธุรกิจระบบดับเพลิงและปรับอากาศ ในป 2563 มียอดขายลดลง จากสถานการณโควิด-19 ทําให
ลูกคามีการชะลอโครงการ และผลกระทบจากปญหาเศรษฐกิจภาพรวม โดยกลุมลูกคาหลักท่ีเปนผูรับเหมาประสบปญหา
ดังกลาว อยางไรก็ตาม ยังคงมีโครงการในมือสวนใหญเปนคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยเฉพาะ
คอนโดมิเนียมแนวเขตรถไฟฟา และกรุงเทพช้ันใน ถึงแมชะลอตัวแตยังไดรับความนิยม โครงการออฟฟศสํานักงานงาน 
โรงพยาบาล ตลอดจนสาธารณูปโภคตางๆ โดยเฉพาะสวนงานภาครัฐยังคงขยายตัวและเรงดําเนินการ  คาดการณวา
แนวโนมธุรกิจอสังหาริมทรัพยในเขต กรุงเทพฯ และปริมณฑลยังมีแนวโนมท่ีลดลงบาง แตจะมีงานสาธารณูปโภคภาครัฐ
และโรงงานอุตสาหกรรม โรงไฟฟาและปโตรเคมี ท่ีมีแนวโนมขยายตัวมากข้ึน แตมีปจจัยลบบางในเร่ืองการจํากัดสินเช่ือ
ตลอดจนการควบคุมอัตราเงินดาวนของธนาคารแหงประเทศไทยท่ีจะกําหนดใหผูซ้ือบานหลังท่ีสอง และบานท่ีมีมูลคา
มากกวา 10 ลานบาท ตองจายเงินดาวนไมนอยกวา 20% นอกจากน้ันสถานการณโควิด-19 ท่ีหากจัดการไดโดยเร็ว คาดวา
จะทําใหเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมตางๆ กลับมาฟนตัวไดอยางรวดเร็วข้ึน 

 สายงานขายระบบปรับอากาศและอุปกรณดับเพลิง : ภาพรวมของป 2563 มียอดขายรวมท้ัง 2 ระบบลดลง
จากป 2562 สาเหตุเน่ืองจากในปท่ีผานมาสถานการณโควิด-19 ทําใหมีการชะลอการสงมอบโครงการตางๆ หลายแหง  งาน
กอสรางคอนโดมิเน่ียมและโรงแรม สถานบริการ ลดลง จึงทําใหความตองการในการใชอุปกรณดับเพลิงลดลงตามไปดวย 
โดยคาดการณวาป 2564 งานในสวนสาธารณูปโภคภาครัฐ กลุมโรงพยาบาลและ  โรงงานอุตสาหกรรม มีแนวโนมท่ีจะ
กลับมาขยายตัวได อยางไรก็ตาม บริษัทไดมีการนําเสนอสินคานวัตกรรมใหมๆ เขาสูตลาดซ่ึงทําใหลูกคาท่ีเปนกลุมผูรับเหมา
สามารถติดต้ังงานไดรวดเร็วข้ึน ประหยัดคาแรงงาน และการบํารุงรักษา ซ่ึงทําใหเพ่ิมยอดขายงานระบบดับเพลิงและระบบ
ปรับอากาศมากข้ึนเพ่ือมาทดแทนงานสวนท่ีลดลงได อยางไรก็ตาม ตองติดตามสถานการณโควิด-19 ซ่ึงสงผลกระทบตอ
อุตสาหกรรมโดยรวมตอไป 
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สายงานขายระบบดับเพลิงโครงการอุตสาหกรรม : ภาพรวมของป 2563 มียอดขายเพ่ิมข้ึนเทียบกับปท่ีผานมา
ประมาณ 15% จากยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึนของระบบกาซดับเพลิง และรายไดจากงานบริการ รวมถึงมีความคืบหนาของโครงการ
ติดต้ังระบบดับเพลิงของโรงไฟฟายอย 4 แหง ซ่ึงสามารถเก็บงวดงานตามความคืบหนาของงานไดเพ่ิมข้ึน  

คาดวาในป 2564 จะมียอดขายท่ีเติบโตดี จากยอดขายคางสงของป 2563 จํานวนหน่ึง และ มีโอกาสสูงท่ีจะไดอีก
หลายงานจากการประมูล, งานบริการตรวจสอบระบบดับเพลิงมีแนวโนมการเติบโตท่ีดี จากฐานลูกคาเกาในป 2563 และ 
ลูกคาใหมท่ีจะเพ่ิมข้ึนหลังจากหมดระยะเวลาการรับประกันงานโครงการท่ีบริษัทฯ ไดติดต้ังไป โดยงานบริการมีแนวโนมท่ีจะ
เพ่ิมสูงข้ึนในทุกๆ ป 

สายงานขายระบบดับเพลิงโครงการปโตรเคมีคัลและโรงไฟฟา : แผนกโครงการปโตรเคมีคัลและโรงไฟฟา 
ภาพรวมของป 2563 มียอดขายรวมท้ัง 2 ตลาดลดลงจากป 2562 ประมาณ 60% เน่ืองจากโครงการมีการขยายระยะเวลาใน
การกอสรางทําใหเกิดความลาชาในการรับรูรายได เน่ืองจากสถานการณโควิด-19 โดยสัดสวนยอดขายในสวนท่ียังไม
สามารถสงมอบสินคา ประมาณ 50 ลานบาท (40%-50%) และยังมีงานโครงการระหวางการติดต้ังอยูจํานวนหน่ึง และอยูใน
ระหวางการติดตามโครงการขนาดใหญท่ีจะเร่ิมประมูลในป 2564 ซ่ึงมีโอกาสขยายตัวไดมากข้ึนในป 2564 เน่ืองจาก
อุตสาหกรรมปโตรเคมีจะมีการลงทุนขยายโรงงานและปรับปรุงอุปกรณระบบดับเพลิงเพ่ิมเติมในระยะถัดไป 

2) ธุรกิจระบบทําความเย็น 

 สําหรับสภาวะตลาดเครื่องทําความเย็น ในป 2563 ในภาพรวมของการแขงขันในธุรกิจระบบทําความเย็นน้ัน ยังคงมี
การแขงขันท่ีสูงท้ังในดานราคา,คุณภาพของสินคา และความพรอมของสินคาในการจําหนาย  โดยสินคาท่ีจําหนายไดโดยมาก
ไดแก ชุดคอนเดนซ่ิงยูนิตสําเร็จรูปขนาดเล็ก และหองเย็นสําเร็จรูป เน่ืองจากใชเงินลงทุนไมสูง ติดต้ังและเคลื่อนยายไดสะดวก 
ในตลาดเคร่ืองทําความเย็นในปจจุบัน มีผูเลนเขามาแขงขัน จากท้ังในและตางประเทศ ซ่ึงสามารถนําสินคาท่ีมีราคาถูกและมี
คุณภาพท่ีดีข้ึนเขามาแขงขันในตลาด ทําใหเกิดการแขงขันท่ีเขมขนมากข้ึน งานโครงการในการขยายกําลังการผลิตของผุ
ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ ไมไดมีแผนลงทุนมากนักแตหันมาเพ่ิมประสิทธิภาพในการหารายไดแทนจากทรัพยากร
ท่ีมีอยูเดิม โดยตลาดกลุมท่ีสําคัญและมีความเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจระบบทําความเย็น ไดแก 

2.1) อุตสาหกรรมเนือ้สัตวแปรรปู 

 สําหรับประเทศไทยมีผลผลิตไกเน้ือสูงเปนอันดับ 8 ของโลกในป 2562 ท่ีระดับ 2.36 ลานตัน คิดเปนสัดสวน 3.3% 
ของผลผลิตไกเน้ือท่ัวโลก ขณะท่ีการบริโภคเน้ือไกในประเทศอยูท่ี 1.51 ลานตัน หรือประมาณ 62% ของผลผลิตไกเน้ือท้ังหมด 
สวนใหญเปนการบริโภคในรูปเน้ือไกสดชําแหละ สวนผลผลิตไกเน้ือท่ีเหลือจะถูกนําไปเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมไกแปรรูปและ
แชแข็ง ซ่ึงตลาดหลักคือตลาดสงออก โดยไทยมีมูลคาสงออกผลิตภณัฑดังกลาวเปนอันดับ 1 และ 5 ของโลก ตามลําดับ (ท่ีมา : 
Trademap 2562) 
 ปริมาณการผลิตไกแชเย็น แชแข็ง และแปรรูปในป 2564-2566 มีแนวโนมเติบโตเฉลี่ย 3-5% ตอป ตามกําลังซ้ือท่ีฟน
ตัวอยางคอยเปนคอยไป ปจจัยหนุนจากความตองการบริโภคเน้ือไกในประเทศท่ีเพ่ิมข้ึน สวนหน่ึงเปนผลจากเน้ือไกมีไขมันตํ่า
และราคาถูกกวาเน้ือสัตวประเภทอื่น ขณะท่ีการสงออกเน้ือไกจะเติบโตจากตลาดท่ีมีฐานลูกคาแข็งแกรง เชน ญี่ปุนและจีน เมื่อ
ผนวกกับความเช่ือมั่นของตางประเทศตอมาตรฐานการผลิตสินคาไกของไทย ตลอดจนความตกลงการคาเสรี (FTA) ระหวางไทย
และประเทศคูคา ซ่ึงมีสวนเอื้อใหไทยสรางความไดเปรียบและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันของผลิตภัณฑในตลาดโลก 
 ป 2564-2566 ความตองการบริโภคไกเน้ือท่ัวโลกมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยปละ 1.0% อยูท่ี 135 ลานตันจาก 131 ลาน
ตันป 2563 ซ่ึงสวนหน่ึงเปนผลจากกระแสรักษสุขภาพท่ีทําใหมีความตองการบริโภคเน้ือไกเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากมีไขมันตํ่ากวา
เน้ือสัตวประเภทสกุรและเน้ือวัว และการแพรระบาดเปนระยะของโรคไขหวัดนก และโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร ทําใหประเทศ
ผูผลิตและผูสงออกไกเน้ือ (อาทิ จีน บราซิล ยุโรป และสหรัฐฯ) ท่ีไดรับผลกระทบตองใชเวลาในการฟนตัว โดยโรคอหิวาตแอฟริกา 
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ในสุกรท่ีระบาดในจีนและเวียดนามตองใชเวลามากกวา 3 
ปกวาท่ีอุปทานจากผูผลิตจะเทากับระดับกอนการแพร
ระบาด ขณะท่ีกระบวนการผลิตผลิตภัณฑไกของไทยได
มาตรฐานตามหลักสากล และปราศจากเช้ือปนเปอนท้ังโรค
ระบาดจากคน (โควิด-19) และสัตว (HPAI และ ASF) จึง
ไดรับการยอมรับดานคุณภาพ สงผลใหความตองการนําเขา
ไกจากไทยมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน รวมถึงความตกลงการคาเสรี 
(FTA) ระหวางไทยและประเทศคูคามีสวนเอื้อใหไทยสราง
ความไดเปรียบและเพ่ิมศักยภาพการแขงขัน สะทอนจากป 
2562 ไทยมีมูลคาสงออกสินคาปศุสัตวไปประเทศคูเจรจา 
FTA รวม 3.3 พันลานดอลลาร คิดเปนสัดสวนสูงถึง 82% 
ของการสงออกสินคาปศุสัตวท้ังหมด โดยมูลคาสงออกไก
สดและแปรรูปภายใตขอตกลง FTA เพ่ิมข้ึน 15% และ 7% ตามลําดับ ในระยะตอไป กรมเจรจาการคาระหวางประเทศของไทย
ระบุจะเจรจา FTA เพ่ือเปดตลาดสินคาปศุสัตวเพ่ิมเติม อาทิ ตุรกี ปากีสถาน ศรีลังกา  รวมถึงอังกฤษและสหภาพยุโรป จึงคาด
วาจะทําใหมูลคาสงออกสินคาไกของไทยเติบโตไดตอเน่ือง 

2.2) ธุรกิจรานคาปลีก 

 ภาพรวมการคาปลีกไทย 2563 โดยรวมยังไมสดใส โดยมีอัตรา
หดตัวอยูท่ีประมาณ 5-8% จากกําลังซ้ือท่ียังไมฟนตัวจากผลกระทบของ
โรคระบาดท่ีขยายวงกวาง รวมถึงภาระหน้ีสินภาคครัวเรือนท่ีเพ่ิมสูงข้ึน 
โดยในปน้ีธุรกิจคาปลีกตองเผชิญแรงกดดันอยางมาก จากมาตรฐาน
ควบคุมโรคของรัฐบาล รวมถึงตองปรับตัวใหเขากับสถานการณโรค
ระบาดท่ีเกิดข้ึน เพ่ือรักษายอดขาย และสรางความมั่นใจใหแกผูบริโภค 
โดยจะเห็นไดวาผูประกอบการตางใหความสําคัญกับการขายสินคาผาน
ทางออนไลน และการจัดทําโปรโมช่ันลดราคาสินคา เพ่ือกระตุนยอดขาย 

ดิสเคาทสโตร /ไฮเปอรมารเก็ต: ตลาดไฮเปอรมารเก็ต และ ดิสเคาทสโตร ท่ีมีการรวบรวมสนิคาหลายหมวดหมูไว
ในท่ีเดียวน้ันไดรับผลกระทบเปนอยางมากในปท่ีผานมา โดยอัตราการเติบโตลดลงประมาณ 6.6% ในป 2563 ลูกคาเปาหมาย
สวนใหญเปนกลุมรายไดปานกลางหรือนอยกวา สวนการแขงขันดานราคาภายในธุรกิจยังคงรุนแรง ท้ังยังตองแขงขันกับรานคา
ปลีกอื่นๆ เชน รานสะดวกซ้ือ และซุปเปอรมารเก็ต โดยผูบริโภคเขามาใชบริการท่ีไฮเปอรมารเก็ตลดลงอยางเห็นไดชัด เน่ืองจาก 
สถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 สงผลทําใหยอดขายของธุรกิจกลุมน้ีลดลงอยางมาก เน่ืองจากมาตรการการจํากัด
คนเขาใชบริการ และ ความกังวลของผูบริโภคท่ีจะเลือกไปใชบริการในสถานท่ี ท่ีมีขนาดไมใหญมากและใชเวลานอยลงในการ
ซ้ือสินคาแตละครั้ง 

ซูเปอรมารเก็ต: ธุรกิจซุปเปอรมารเก็ตซ่ึงกลุมลูกคาเปาหมายสวนใหญมีรายไดปานกลางถึงสูง ในป 2563 มีอัตราหด
ตัวลง ประมาณ 6.5% แตยังคงประคองตัวได แตจะจํากัดอยูในกลุมสินคาท่ีเปนสิ่งจําเปนในการดํารงชีวิตประจําวันเทาน้ัน 
เน่ืองมาจากผูบริโภคยังคงซ้ือแตสินคาจําเปนเพ่ือประหยัดคาใชจาย โดยยอดขายของสินคาท่ีเปนสินคาฟุมเฟอยจะลดลงอยาง
เห็นไดชัด สวนสินคาจําเปนน้ันจะยังใกลเคียงกับปกติ เพียงแตความถ่ีท่ีผูบริโภคจะมาซ้ือสินคาน้ันลดลง เน่ืองจากความกังวลตอ
โรคระบาด และกําลังซ้ือท่ีถดถอย รวมถึงยังไดรับผลกระทบจากจํานวนนักทองเท่ียงตางชาติท่ีลดลงอยางมากเน่ืองจากไม
สามารถเดินทางมาทองเท่ียวได ทําใหยอดจําหนายสินคาประเภทของฝากน้ันหายไป 
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รานสะดวกซ้ือ / มินิมารท: ในป2563 ท่ีผานมาเติบโตลดลงประมาณ 6.9% จากกําลังซ้ือท่ีถดถอยในกลุมลูกคา
ระดับกลางลงลาง รวมถึงการแขงขันท่ีสูงท้ังจากการเปดสาขาของคูแขงในพ้ืนท่ีเดียวกัน และ ผูประกอบการซูเปอรมารเก็ต, 
ไฮเปอรมารเก็ต ท่ีแตกแบรนดลงมาแขงขันกันอยางคับค่ัง สวนทางกับกําลังซ้ือท่ีลดลง ทําใหในปน้ี ผูประกอบการธุรกิจราน
สะดวกซ้ือหลายราย งดการขยายสาขาเพ่ิมเติม เพ่ือประหยัดคาใชจาย 

2.3) กลุมธุรกิจเครือ่งทําความเยน็ขนาดเล็ก 

 เพ่ือกระจายสินคาไปถึงมือผูบริโภค และดวยความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยี ทําใหการกระจายสินคาจึงไมได
จํากัดอยูเพียงแครานคาท่ัวไปเทาน้ัน เครื่องจําหนายสินคาอัตโนมัติ หรือ Vending Machine ก็เปนหน่ึงชองทางซ่ึงถูกพัฒนามา
จากเทคโนโลยี  ซ่ึงตูอัตโนมัติดังกลาวสามารถกระจายสินคาใหเขาถึงกลุมผูบริโภคไดงายข้ึน ตอบโจทยไดท้ังผูบริโภคและ
เจาของธุรกิจ ใชเงินลงทุนตํ่า เสียคาเชาพ้ืนท่ีท่ีขนาดเล็กลง ใชพ้ืนท่ีไมมากก็สามารถแทรกเขาไปในทําเลท่ีมีราคาสูงไดงายข้ึน
ทําใหเขาถึงไดทุกพ้ืนท่ี และสามารถเปลี่ยนพ้ืนท่ีเล็กๆ ใหกลายเปนพ้ืนท่ีคาปลีกท่ีมีมูลคาดวยความสะดวก รวดเร็วและสามารถ
รองรับความตองการไดแบบ 24 ช่ัวโมง 

 สินคาหลายประเภทในเคร่ืองจําหนายสินคาอัตโนมัติ หรือ Vending Machine ตองถูกจัดเก็บในตูท่ีทําอุณหภูมิตํ่า 
เพ่ือใหสินคามีคุณภาพสดใหมอยูเสมอ จึงจําเปนตองใชเคร่ืองทําความเย็นขนาดเล็ก เพ่ือรักษาอุณหภูมิของสินคาโอกาสทาง
การตลาดในการขยายธุรกิจเครื่องทําความเย็นในกลุมของ Vending Machine ซ่ึงปจจุบันมีแนวโนวเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ จากปจจุบัน
ท่ีมีอยูราว 21,100 ตู และคาดอีกวาจากน้ีไประดับการขยายตัวจะพุงสูงข้ึนอยางรวดเร็วจากความสะดวกสบายท่ีมากข้ึน 
โดยเฉพาะการจายเงินท่ีไมไดจํากัดเปนเหรียญหรือธนบัตร ซ่ึงชําระไดหลายรูปแบบ เชน คิวอารโคด วอลเลต และ บัตรเครดิต-
เดบิต อีกท้ังปจจัยดานการขยายตัวของเมือง ยังเอื้อใหพ้ืนท่ีการวางตูในทําเลใหมๆ มีมากข้ึน โดยจากปจจัยดังกลาวสงผลให
เครื่องทําความเย็นขนาดเล็กในกลุมของ Vending Machine เปนกลุมตลาดใหมท่ีจะสามารถขยายธุรกิจใหเติบโตข้ึน 

3) ธุรกิจระบบการพิมพดิจิทลั 

 สําหรับธุรกิจระบบการพิมพดิจิทัล กลุมลูกคาเปาหมายหลักของบริษัทฯ ไดแก กลุมลูกคาโรงงานอุตสาหกรรมซ่ึง
เปนกลมผูใชงานโดยตรง (End user) เน่ืองจากกระบวนการพิมพบรรจุภัณฑถือเปนกระบวนการท่ีสําคัญหน่ึงในกระบวนการ
ผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมตางๆซ่ึงตองพิมพวันท่ีผลิตหมดอายุ หรือล็อตการผลิต หรือขอความลงบนสินคากอนท่ีจะจัด
จําหนาย ซ่ึงจะรวมถึงกลุมลูกคาโรงงานท่ีเปดกิจการใหม ลูกคาท่ีมีการขยายสายการผลิตเพ่ิมเติม รวมท้ังลูกคาท่ีมีการเปลี่ยน
แทนระบบใหมและผลิตภัณฑท่ีเสื่อมสภาพตามอายุใชงาน ปจจุบันบริษัทฯ จัดจําหนายผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัลใหแก
กลุมอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท เน่ืองจากผลิตภัณฑท่ีจําหนายสามารถนําไปติดต้ังใชงานไดเกือบทุกอุตสาหกรรม อาทิ 
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องด่ืม อุตสาหกรรมเครื่องอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรมวัสดุกอสราง อุตสาหกรรมยาและเคร่ืองมือ
แพทย และอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เปนตน ดวยเหตุน้ีโดยภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมระบบการพิมพดิจิทัล
ของบริษัทฯ จึงมีความสัมพันธโดยตรงกับดัชนีการลงทุนภาคเอกชน และมูลคาเงินลงทุนกอสรางโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึง
สามารถสะทอนภาวะโดยรวมของอุตสาหกรรมตางๆ ได 

2.2.2 สภาพการแขงขัน 

 ธุรกิจนําเขาและจําหนายผลิตภัณฑระบบดับเพลิง: มีสภาพการแขงขันระดับปานกลาง และยังเปนคูแขงรายเดิมๆ 
เน่ืองจากเปนผลิตภัณฑเก่ียวกับความปลอดภัย จึงจําเปนตองใชผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพดี ผานการรับรองมาตรฐานสากล และมี
ตัวแทนจําหนายท่ีนาเช่ือถือ คูแขงสําคัญของบริษัทฯ จะเปนบริษัทท่ีเปนกลุมตัวแทนจําหนายสินคาจากตางประเทศ  ซ่ึงมีจํานวน
ไมมากนัก เน่ืองจากตราสินคามีความนาเช่ือถือในระดับโลกมีไมมาก ประกอบกับนโยบายผูผลิตสินคาสวนใหญมีนโยบายจัด
จําหนายผานตัวแทนจําหนายแตเพียงผูเดียว  หรือมีการแตงต้ังตัวแทนจําหนายใหมีจํานวนนอยราย   เพ่ือปองกันการแขงขันกันเอง
ระหวางตัวแทนจําหนาย ท้ังน้ี คูแขงขันทางตรงซ่ึงดําเนินธุรกิจนําเขาจําหนายผลิตภัณฑดับเพลิงในตลาดอาคารสูงและโรงงานมี
จํานวน 4 - 5 ราย โดยการดําเนินธุรกิจในบางคร้ังคูแขงขันอาจเปนคูคาในการซ้ือสินคาจาก บริษัทฯ ไดเชนกัน หากพิจารณาสวน
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แบงตลาดของบริษัทฯ โดยเทียบเคียงรายไดของบริษัทและคูแขงขันหลักรวม 3 ราย ครองสวนแบงตลาดประมาณรอยละ 80 โดย
บริษัทฯ มีสวนแบงการตลาดในตลาดอาคารสูงและโรงงานประมาณรอยละ 25 โดยหากคิดท้ังอุตสาหกรรมคาดวามีสวนแบง
การตลาดในอุตสาหกรรมอุปกรณระบบดับเพลิงประมาณรอยละ 10 

 ธุรกิจการใหบริการงานโครงการเพื่อรับเหมา ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบดับเพลิง: มีจํานวนคู
แขงขันนอยราย เน่ืองจากงานโครงการติดต้ังระบบดับเพลิงตองใชความสามารถทางดานวิศวกรรมออกแบบ คูแขงหลัก จะเปน
กลุมผูจัดจําหนายและรับเหมางานวิศวกรรมระบบดับเพลิง โดยธุรกิจน้ียังมีโอกาสเติบโตไดอีก เน่ืองจากภาครัฐมีการออก
กฎหมายเพ่ือปองกันการเกิดอัคคีภัยใหมีความเขมงวดมากข้ึน ตลอดจนการปรับปรุงอาคารโรงงานเพ่ือใหเปนไปตามกฎหมาย
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2535 ทําใหตลาดมีความตองการสินคาและบริการเก่ียวกับระบบดับเพลิงมากข้ึน  

 ธุรกิจนําเขาและจําหนายผลิตภัณฑระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ: ในปที่ผานมายังมีสภาพการแขงขัน
รุนแรง แตเนื่องจากเปนตลาดที่ใหญและบริษัทฯ ยังมีตราสินคาหลากหลายที่ไดรับการยอมรับในกลุมลูกคา และมีการหา
สินคาในกลุมงานระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศมาจําหนายเพิ่มขึ้น จึงยังคิดวาสามารถเติบไดอยางเนื่อง และบริษัทฯ มี
ชองทางจําหนายไปสูลูกคาไดอีกมาก โดยบริษัทฯ มีจุดเดน ท่ีมีสินคาหลากหลาย สินคามีช่ือเสียงในตลาด สามารถจําหนาย
ใหลูกคาท่ัวไปและลูกคากลุมผูรับเหมาไดอยางท่ัวถึง 

 ธุรกิจนําเขาและจําหนายผลิตภัณฑระบบทาํความเยน็: ในป 2563 ธุรกิจทําความเย็นยังคงมีสภาพการแขงขันสูง 
อันเน่ืองมาจากงานโครงการท่ีลดลง และสถานการณทางเศรษฐกิจท่ีไมแนนอน ทําใหโครงการหองเย็นตางๆม่ีมีแผนจะ
ดําเนินงานตองเลื่อนหรือชะลอออกไปกอน ทําใหยอดขายสินคาน้ันลดลงอยางเห็นไดชัด สะทอนการเติบโตของกลุมธุรกิจท่ีมี
ความเก่ียวเน่ืองกับระบบทําความเย็น เชน ธุรกิจคาปลีกท่ีปน้ีไดรับผลกระทบคอนขางมาก จากกําลังซ้ือท่ีหดตัวลง เปนตน 
คูแขงหลักของธุรกิจระบบทําความเย็น จะยังคงเปนบริษัทท่ีจัดจําหนายสินคาและอุปกรณระบบทําความเย็นในประเทศไทย 
รวมถึงแบรนดสินคาท่ีมีการนําเขามาใหมจากจีน ซ่ึงมีราคาถูกกวา และ สามารถสงมอบไดเร็วกวา แตอยางไรก็ดีธุรกิจทําความเย็น 
ยังคงมีความไดเปรียบในเรื่องของ คุณภาพสินคา ,ความพรอมในการบริการ และ ความรูของบุคคลากรฝายขาย ทําใหไดเปรียบ
คูแขงในเร่ืองของการนําเสนอเทคโนโลยีใหมๆ ท่ีสามารถตอบโจทยแกผูประกอบการได รวมถึงสินคาท่ีธุรกิจทําความเย็นเปน
ผูแทนจําหนาย เปนสินคาท่ีมีคุณภาพดี ไดรับการยอมรับไปท่ัวโลก ท้ังน้ีธุรกิจระบบทําความเย็น ยังคงเรงเพ่ิมความหลากหลาย
ของสินคา เพ่ือใหสามารถบริการลูกคาไดอยางครบวงจร อีกท้ังยังไดดําเนินการผลิตชุดทําความเย็น ตามความตองการของ
ลูกคา โดยผานการออกแบบจากผูเช่ียวชาญตามหลักวิศวกรรมท่ีถูกตอง เพ่ือใหลุกคาไดรับสินคาและบริการท่ีมีคุณภาพสูง 
และมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย คุมคาแกการลงทุน 

 ธุรกิจนําเขาและจําหนายระบบการพิมพดิจิทัล: มีสภาพการแขงขันระดับปานกลาง เน่ืองจากลูกคาให
ความสําคัญกับบริการหลังการขายท่ีดี และความพรอมดานบุคลากรสําหรับบริการหลังการขาย สตอคสินคาประเภทวัสดุ
สิ้นเปลือง และอะไหล ซ่ึงลูกคาความตองการใชเปนประจําตอเน่ือง สินคาท่ีจําหนายสวนใหญเปนสินคาท่ีมีช่ือเสียง และมี
คุณภาพช้ันนํา และไดรับแตงต้ังใหเปนผูแทนจําหนายแตเพียงผูเดียว โครงสรางรายไดแบงเปน 3 ประเภทหลัก คือ 
 1) รายไดจากการจําหนายเคร่ือง  
 2) รายไดจากการจําหนายวัสดุส้ินเปลือง และ  
 3) รายไดจากคาอะไหล คาบริการ และสัญญาบริการ  

คูแขงหลักจะเปนบริษัทท่ีเปนผูแทนจําหนายสินคาจากตางประเทศซ่ึงมีจํานวนไมมากนัก เน่ืองจากตราสินคาท่ีไดรับการยอมรับ
ในระดับโลกมีจํานวนจํากัด ดังน้ันกลุมลูกคาโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญจึงเลือกซ้ือสินคาจากตราสินคาท่ี
ไดรับการยอมรับในระดับโลกเปนหลัก เม่ือเปรียบเทียบรายไดของธุรกิจระบบการพิมพดิจิทัลและคูแขงขันหลักอีก 5 ราย รวม
เปน 6 ราย คิดเปนยอดขายรวม 1,751 ลานบาท พบวามีสวนแบงการตลาดอยูในกลุมผูนํา 3 อันดับแรก โดยสวนแบงการตลาด
ประมาณรอยละ 21.83% และยอดขายเติบโต 4.68% เทียบกับการเติบโตรวมของ 6 บริษัท ท่ี 2.09% (อางอิงจากฐานขอมูล
กรมพัฒนาธุรกิจการคา ยอดขายป 2562) 

สวนที่ 1 (2) ลักษณะการประกอบธุรกจิ หนา 32 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2563)  
 

2.2.3 ลักษณะลูกคาและลูกคากลุมเปาหมาย 

 กลุมลูกคาเปาหมายหลักของบริษัทฯ เปนลูกคาโครงการกอสรางอาคาร งานภาครัฐ หรือโรงงานอุตสาหกรรม เชน 
หางสรรพสินคา อาคารสํานักงาน คอนโดมีเนียม โครงการรถไฟฟาบีทีเอส โครงการรถไฟฟาใตดิน อาคารหนวยงานราชการ 
อาคารโรงงาน อาคารหองเย็น และคลังสินคา รวมท้ังผูรับเหมาขามชาติท้ังเกาหลี, ญี่ปุน และ อเมริกา สําหรับงานปโตรเคมีและ
โรงไฟฟาขนาดใหญ เปนตน ท่ีตองมีการติดต้ังระบบวิศวกรรมอาคาร ไดแก งานระบบดับเพลิงเพ่ือความปลอดภัยตามกฎหมาย
ควบคุมอาคาร งานระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศในอาคารหรือโรงงานตางๆ งานระบบทําความเย็นในหองเย็น โดยลูกคา
ของบริษัทฯ อาจเปนลูกคาทางตรงซ่ึงเปนเจาของโครงการกอสราง หรือเปนผูรับเหมาโครงการท่ีซ้ือสินคาจากบริษัทฯ ไปติดต้ัง
ในงานโครงการน้ันๆ  ตลอดจนรานคาหรือผูจําหนายสินคาท่ีเก่ียวของกับงานระบบตางๆ ท่ีซ้ือสินคาจากบริษัทฯ เพ่ือจําหนาย
ตอใหแกผูรับเหมาโครงการหรือผูใชงานโดยตรง ซ่ึงบริษัทฯ มีความสัมพันธท่ีดีกับกลุมลูกคาดังกลาวมาโดยตลอด และมีกลุม
ลูกคาท่ีสั่งซ้ือสินคาของบริษัทฯ เปนประจํา เน่ืองจากเช่ือม่ันในคุณภาพ ความปลอดภัยของสินคา ท่ีสวนใหญไดรับการรับรอง
มาตรฐานในระดับสากล ประกอบกับการบริการท่ีดีจากทีมงานขายท่ีมีความรูอยางดีเก่ียวกับสินคาน้ันๆ อยางไรก็ตาม ในป 
2562 และป 2563 บริษัทฯ ไมมีลูกคารายใดท่ีมีสัดสวนเกินกวารอยละ 30 ของรายไดจากการขายและบริการรวม 

 

2.2.4 กลยุทธการแขงขัน 

 บริษัทฯ มุงเนนการจําหนายสินคาท่ีมีคุณภาพสูง ใหบริการลูกคาดวยสินคาท่ีมีคุณภาพ พรอมใหคําแนะนําดวยวิศวกร
ผูเช่ียวชาญ ทีมงานบริการหลังการขายท่ีรวดเร็วและเปนมืออาชีพ ดวยนโยบายการบริหารจัดการเสริมสรางความรู ความชํานาญใน
สินคา เพ่ือใหลูกคาไดรับการบริการอยางรวดเร็ว และสรางความพึงพอใจสูงสุด โดยมีกลยุทธการแขงขัน ดังน้ี  

จําหนายสินคาคุณภาพและมีมาตรฐานเปนทีย่อมรับ 

เนนจําหนายสินคาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานท่ียอมรับท่ัวโลก โดยบริษัทฯ จะคัดเลือกสินคาท่ีมีคุณภาพ โดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑระบบวิศวกรรมอาคาร ไดแก ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบความเย็น รวมท้ัง
ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล ซ่ึงมีความเก่ียวของกับความปลอดภัย กระบวนการเก็บรักษาสินคา และความตอเน่ืองของ
กระบวนการผลิตในอยางมาก จึงจําเปนตองเลือกผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพดี ผานการรับรองมาตรฐานสากล เหมาะสมกับความ
ตองการของลูกคา สินคาท่ีมีช่ือเสียงไดรับความนิยมและยอมรับอยางกวางขวางในตลาด เพ่ือสรางความไววางใจ ความเช่ือมั่น 
และความพึงพอใจใหแกลูกคาอยางตอเน่ือง 
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การเพิ่มการเปนตัวแทนจําหนายสินคา 

บริษัทฯ วางแผนจะเพ่ิมการเปนตัวแทนจําหนายสินคาในสินคาของระบบวิศวกรรมอาคาร ไดแก ระบบดับเพลิง ระบบ
ปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบความเย็น รวมท้ังผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล โดยจะทยอยสั่งซ้ือสินคาเพ่ือเพ่ิม
ทางเลือกใหกับลูกคา โดยรองรับความตองการของลูกคาไดครบทุกกลุมมาตรฐานของสินคา นอกจากน้ี บริษัทฯ จะเพ่ิมจํานวน
บุคลากรใหเพียงพอตอการขยายธุรกิจ โดยเฉพาะงานโครงการติดต้ังระบบดับเพลิง และระบบวิศวกรรมอาคารอื่นๆ ซ่ึงบริษัทฯ 
ตองการใหมีจํานวนวิศวกรเพียงพอท่ีจะสามารถรองรับงานโครงการท่ีมีปริมาณงานมากข้ึนและมีมูลคางานท่ีสูงข้ึน 

มีสินคาหลากหลาย ครบวงจร มีสต็อคสินคาเพียงพอตอความตองการและไมทําใหลูกคาตองรอสินคานาน 

บริษัทฯ เปนหน่ึงในผูจัดจําหนายผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคารแบบครบวงจร โดยเปนผูนําในธุรกิจนําเขาและจําหนาย
ผลิตภัณฑระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑระบบความเย็น ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศและระบบสุขาภิบาล รวมท้ังผลิตภัณฑระบบ
การพิมพดิจิทัล ท่ีมีสินคาหลากหลาย สินคาท่ีจําหนายสวนใหญนําเขาจากตางประเทศ ซ่ึงตองใชระยะเวลาในการสั่งซ้ือและรอ
การขนสงเขามาในประเทศ  บริษัทฯ จึงตองประมาณการยอดขาย วางแผนการสั่งซ้ือสินคาและเก็บสต็อคสินคาใหเหมาะสม 
เพ่ือใหมีสินคาหมุนเวียนเพียงพอตอความตองการของลูกคา และสามารถสงมอบสินคาใหลูกคาไดอยางรวดเร็วทันที ไมเกิด
ความลาชา ซ่ึงอาจจะทําใหเสียยอดขายและเสียโอกาสในการขายคร้ังตอไปได ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ตองไมสต็อคสินคาไว
มากเกินไป จนทําใหมีคาใชจายในการจัดเก็บสต็อคสินคาสูง 

จัดกิจกรรมสงเสริมการขายเพื่อกระตุนยอดขาย 

บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายอยางสมํ่าเสมอ เชน การออกงานแสดงสินคา เพ่ือใหเปนท่ีรูจักและเขาถึง
กลุมลูกคาเปาหมายโดยตรง มีการจัดสัมมนาผลิตภัณฑใหผูออกแบบโครงการและลูกคาเพ่ือใหรูจักและเลือกใชผลิตภัณฑท่ี
บริษัทฯ จําหนาย มีการโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อนิตยสารตางๆ ท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ  รวมท้ังจัดกิจกรรมเชิญ
ผูออกแบบโครงการไปเย่ียมชมโรงงานของผูผลิต  ในตางประเทศท่ีมีช่ือเสียงในตลาดโลก  เพ่ือศึกษาเทคโนโลยีและรับ
แนวความคิดเก่ียวกับอุตสาหกรรมกอสรางในมุมมองใหม ยกระดับมาตรฐานการกอสรางในประเทศไทย ซ่ึงเปนสวนหน่ึงใน
นโยบาย CSR และสรางความเช่ือม่ันในสินคาของบริษัทฯ ท่ีนําเขามาจําหนาย และพิจารณานําสินคาของบริษัทฯ ไปใชใน
โครงการตางๆ ไดอยางมั่นใจ 

การขยายกิจการไปลงทุนยังประเทศในกลุมอาเซียน 

บริษัทฯ วางแผนขยายกิจการไปลงทุนยังประเทศในกลุมอาเซียน เชน  ราชอาณาจักรกัมพูชา และเวียดนาม เปนตน  
เน่ืองจากเปนประเทศมีอัตราการเจริญเติบโตทางดานโครงสรางพ้ืนฐาน งานกอสรางตางๆ ในปริมาณมาก โดยนําสินคาท่ีบริษัทฯ 
เปนตัวแทนจําหนายเขาไปจําหนายในประเทศดังกลาวในลักษณะเดียวกับท่ีจําหนายอยูในประเทศไทย  หรือวาจางบุคลากรใน
พ้ืนท่ี เพ่ือดําเนินกิจกรรมทางดานการตลาด จนมียอดขายเปนท่ีนาพอใจ จึงจะดําเนินการลงทุน และจัดหาสถานท่ี ทําการและ
สิ่งจําเปนอื่นๆ ในลําดับถัดไป ท้ังน้ี จากการท่ี บริษัทฯ เปนหน่ึงในผูจัดจําหนายผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคารแบบครบวงจร สงผลให
บริษัทมีความไดเปรียบในการนําเสนอผลิตภัณฑและบริการในกลุมประเทศเปาหมาย รวมท้ังยังสามารถบริหารจัดการคาใชจายใน
การขยายธุรกิจในกลุมประเทศเปาหมายใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนเชนกัน 

2.2.5 นโยบายการกําหนดราคา 

 บริษัทฯ มีนโยบายกําหนดราคาขายสินคาจากราคาตนทุนสินคาบวกอัตรากําไร (Cost Plus Pricing) โดยการกําหนด
ราคาขายสินคาของบริษัทฯ จะตองมีความยืดหยุนและเหมาะสมตามลักษณะของแตละสินคา ชองทางการจําหนาย กลุมลูกคา
เปาหมาย ปริมาณ และมูลคาการสั่งซ้ือ รวมท้ังตองคํานึงถึงราคาตลาดของสินคาน้ันๆ ซ่ึงในบางคร้ังอาจใหสวนลด (discount) 
ตามสภาวะตลาดและการแขงขันในขณะน้ัน เพ่ือใหสามารถแขงขันกับคูแขงขันในตลาดได ในขณะเดียวกันก็ตองรักษาอัตรากําไร
ข้ันตนท่ีเพียงพอรองรับตอคาใชจายในการขายและบริหาร และการดําเนินงานตางๆ ได   
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 สําหรับการกําหนดราคางานโครงการ บริษัทฯ กําหนดราคาการใหบริการจากงบประมาณของลูกคา และตนทุนของ
แตละโครงการเปนหลัก โดยการเสนอราคาจะมีความยืดหยุนเพ่ือใหสามารถแขงขันกับคูแขงขันในตลาดได และใน
ขณะเดียวกันก็ตองใหความสําคัญกับคุณภาพบริการ รวมท้ังสินคาและอุปกรณท่ีนํามาใชในงาน เพ่ือสรางความนาเช่ือถือและ
ความไววางใจจากลูกคาอยางตอเน่ือง รวมท้ังในการเสนอราคา บริษัทฯ จะตองมีอัตรากําไรข้ันตนท่ีเพียงพอรองรับตอคาใชจายใน
การขายและบริหาร และการดําเนินงานตางๆ ได  

2.2.6 การจําหนายและชองทางการจําหนาย 

 บริษัทฯ จําหนายสินคาในประเทศท้ังหมด โดยทีมงานขายและการตลาดของบริษัทฯ ซ่ึงปจจุบันมีจํานวน 165 คน แบง
ความรับผิดชอบดูแลการขายสินคาตามแตละประเภทของสินคา รวมท้ังงานขายโครงการ โดยทีมงานขายและการตลาด ทําหนาท่ี
ติดตอ ดูแลความตองการ และนําเสนอสินคาใหแกลูกคา รวมท้ังติดตอประสานงานกับผูผลิตหรือคูคาอยางตอเน่ือง เพ่ือใหทราบ
ถึงปริมาณความตองการของลูกคาในปจจุบันและแนวโนมความตองการในอนาคต ตลอดจนรายละเอียดของผลิตภัณฑ  
แนวโนมของปริมาณและราคาสินคาของผูผลิตในตลาด  เพ่ือประโยชนในการวางแผน การขาย และการกําหนดราคาสินคาได
อยางมีประสิทธิภาพ 

 สินคาท่ีบริษัทฯ จําหนายสวนใหญไดรับคําสั่งซ้ือลวงหนาจากลูกคา โดยมีระยะเวลาเพ่ือเตรียมการในการจัดซ้ือและ
จัดสงใหแกลูกคาตามกําหนดเวลาท่ีไดตกลงกัน ซ่ึงสวนใหญลูกคาจะกําหนดความตองการ มาตรฐานของสินคา แหลงท่ีมาหรือ
ผูผลิตสินคาใหแกบริษัทฯ ทราบ เพ่ือใหบริษัทฯ เสนอสินคาไดตรงกับความตองการของลูกคา รวมท้ังเสนอราคาและเง่ือนไขการ
ขายตางๆ ใหแกลูกคา  โดยสินคาท่ีจัดจําหนายสวนใหญเปนสินคาท่ีมาจากผูผลิตท่ีลูกคา  ใหความไววางใจ และเปนไปตาม
มาตรฐานท่ีใชในงานระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบบทําความเย็น และระบบการพิมพดิจิทัล ลูกคาจึงไววางใจในสินคา
ของบริษัทฯ อยางตอเน่ือง  ท้ังน้ี  ชองทางการจําหนายสินคาของบริษัทฯ แบงออกเปน 3 ชองทางหลัก ไดดังน้ี 

1) ชองทางจําหนายผานผูรับเหมากอสรางงานหลัก หรือผูรับเหมางานระบบ บริษัทฯ จําหนายสินคาใหแก
ผูรับเหมากอสรางงานหลัก หรือผูรับเหมางานระบบของโครงการกอสรางอาคาร โครงการภาครัฐ หรือโรงงานอุตสาหกรรม และ
ผูรับเหมางานหองเย็น เปนตน ซ่ึงผูรับเหมาจะจัดหาสินคาหรือนําสินคาของบริษัทไปติดต้ังในโครงการตางๆ ตามรายละเอียด 
(Specification) ท่ีผูออกแบบโครงการไดวางไว โดยสวนใหญบริษัทจําหนายสินคาผานชองทางจําหนายน้ี หรือคิดเปนรอยละ 
54.42 และรอยละ 53.58 ของรายไดจากการขายและใหบริการรวมในป 2562 และป 2563 ตามลําดับ 

2)  ชองทางจําหนายผานรานคาหรือผูจําหนายสินคาที่เกี่ยวของ บริษัทฯ อาจไมสามารถเขาถึงผูรับเหมาขนาดเล็ก
หรือลูกคาเจาของโครงการไดอยางท่ัวถึง การจําหนายผานชองทางน้ีเปนชองทางท่ีทําใหบริษัทฯ สามารถกระจายสินคาไดอยาง
กวางขวางมากข้ึน โดยสัดสวนการจําหนายผานชองทางน้ี คิดเปนรอยละ 6.57 และรอยละ 6.61 ของรายไดจากการขายและ
ใหบริการรวม ในป 2562 และป 2563 ตามลําดับ นอกจากน้ี ในบางกรณีรานคาหรือผูจําหนายสินคาดังกลาวก็เปนคูคาท่ีมีการ
จําหนายสินคาบางอยางใหแกบริษัทฯ เพ่ือนํามาติดต้ังในโครงการตามความตองการของลูกคาหรือนํามาจําหนายตอใหแก
ผูรับเหมาท่ีสั่งซ้ือสินคาจากบริษัทฯ  โดยสินคาดังกลาวอาจเปนสินคาของผูผลิตอื่นท่ีบริษัทฯ ไมไดเปนผูจัดจําหนาย หรือเปนสินคา
ท่ีไมมีความตองการของตลาดมากนักและไมมีเก็บในสต็อคของบริษัทฯ เปนตน 

3)  ชองทางจําหนายใหแกผูใชงานโดยตรง (End user) เปนการจําหนายใหเจาของอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม 
หรือผูใชงานท่ัวไปโดยตรง โดยเปนการจําหนายผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล รวมท้ังสินคา และ/หรือ พรอมการใหบริการใน
ลักษณะของงานโครงการติดต้ังระบบดับเพลิงและระบบวิศวกรรมตางๆ ท่ีบริษัทฯ มีความพรอมในดานวิศวกรรมและทีมงาน 
การออกแบบ ติดต้ัง ตรวจสอบและบริการบํารุงรักษาระบบดับเพลิง รวมท้ังมีการจําหนายใหแกผูใชงานรายยอยท่ัวไป แตมี
จํานวนไมมากและปริมาณการสั่งซ้ือตอคร้ังมีมูลคาไมสูงนัก โดยสัดสวนการจําหนายในชองทางน้ี คิดเปนรอยละ 39.01 และ
รอยละ 39.82 ของรายไดจากการขายและใหบริการรวมในป 2562 และป 2563 ตามลําดับ 
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2.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 

2.3.1 ลักษณะการจัดใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑ  

 ผลิตภัณฑท่ีบริษัทฯ จําหนายสวนใหญกวารอยละ 70 สั่งซ้ือจากผูผลิตหลายรายในตางประเทศ ซ่ึงสวนใหญเปน
ผูผลิตสินคาช้ันนําท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ  ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น 
และผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัลระดับโลก โดยบริษัทฯ มีนโยบายมุงเนนการจําหนายสินคาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตรงกับ
ความตองการของลูกคา โดยมีข้ันตอนการแสวงหาและคัดเลือกสินคาเพ่ือใหไดสินคาท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน ผานการรับรอง
จากหนวยงานหรือสถาบันตางๆ ท่ีนาเช่ือถือ 

ในการสั่งซ้ือสินคาเพ่ือมาจําหนายใหแกลูกคาน้ัน บริษัทฯ มีการวางแผนการสั่งซ้ือลวงหนาในปริมาณท่ีเหมาะสม โดย
พิจารณาจากแนวโนมของตลาด ความตองการของลูกคาในแตละชวงเวลา รวมท้ังปริมาณสินคาคงคลัง เพ่ือจะไดจัดเตรียม
สินคาใหเพียงพอตอการจําหนาย  ลดความสูญเสียจากการเสียโอกาสเน่ืองจากขาดแคลนสินคาคงคลัง หรือไมสามารถจัดหา
สินคาไดทันและเพียงพอกับความตองการของลูกคา ในขณะเดียวกันก็ตองควบคุมปริมาณสินคาคงคลังใหอยูในระดับท่ี
เหมาะสม และไมใหมีสินคาคางในคลังนานเกินไปจนเปนภาระแกบริษัทฯ 

สินคาท่ีบริษัทฯ จําหนายมีหลากหลายมากกวา 13,000 รายการ ภายใตตราสินคาท่ีมีช่ือเสยีงมากกวา 60 ตราสินคา 
ซ่ึงในจํานวนนี้เปนตราสินคาท่ีบริษัทฯ 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 และผูผลิตในประเทศอื่นๆ ไดแก  DOMINO (อังกฤษ) 
KORTHOFAH (ฮอลแลนด) EDM (ญี่ปุน) ท้ังน้ี บริษัทฯ เปนผูนําเขาและจําหนายสินคาในแตละกลุมสินคา ดังน้ี 

กลุมสินคา           ผูผลิตสินคา ประเทศเจาของตราสินคา 

• วาลวและอุปกรณระบบดับเพลิง ไดแก อุปกรณระบบ
ทอ ขอตอ (Groove Coupling)วาลวดับเพลิง หัวฉีดนํ้า
อัตโนมัติ (Automatic Sprinkler) ชุดสายฉีดดับเพลิง 
สายดับเพลิง เครื่องดับเพลิงแบบแขวน (Fire Hose 
Rack) เครื ่องดับเพลิงแบบหิ ้ว นํ้ายา โฟมดับเพลิง 
อุปกรณโฟมดับเพลิง ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ระบบ
ตรวจจับควัน ระบบดับเพลิงดวยกาซ ระบบกลอง
ตรวจจับควันและเปลวไฟ เปนตน  

 POTTER ELECTRIC  สหรัฐอเมริกา 
 VICTAULIC  สหรัฐอเมริกา 
 MOYNE ROBERTS  ไอรแลนด 
 BADGER  สหรัฐอเมริกา 
 GIACOMINI  อติาล ี
   HYGOOD  สหราชอาณาจักร 
 5-ELEM  จีน 
 NIBCO  สหรัฐอเมริกา 
 CHEMGUARD  สหรัฐอเมริกา 
 WAGNER  เยอรมัน 
 SIEMENS  เยอรมัน 

  SRI  มาเลเซีย 
  GKB  ไตหวัน 

 RELIABLE  สหรัฐอเมริกา 
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กลุมสินคา           ผูผลิตสินคา ประเทศเจาของตราสินคา 

• วาลวและอุปกรณระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ ไดแก 
วาลวประตูนํ้า (Gate Valve), วาลวปกผีเสื้อ (Butterfly 
Valve), วาล วกัน นํ้ายอนกลับ (Check Valve),วาล ว
ระบายอากาศออกจากระบบนํ้า (Air Vent) เปนตน ตัว
กรองฝุนผงในระบบนํ้า (Strainer) อุปกรณระบบทอ ขอตอ 
อุปกรณใชวัดความดันและอุณหภูมิ เปนตน 

 WEISS  สหรัฐอเมริกา 
 VICTAULIC  สหรัฐอเมริกา 
 HONEYWELL  สหรัฐอเมริกา 

• วาลวปรับปริมาณนํ้า (Balancing Valve), วาลวควบคุม
อุณหภูมิและปรับอัตราการไหลของนํ้าอัตโนมัติ (PICV) 

 OVENTROP  เยอรมัน 

• แผนกรองอากาศอลูมิเนียม (Aluminum Filter) สําหรับ
กรองสิ่งสกปรกและฝุนละอองในอากาศ  

 RESEARCH RODUCTS  เบลเย่ียม 

• อุปกรณระบบทําความเย็น ไดแก ทอทองแดง และขอตอ
ทองแดง นํ้ายาทําความเย็น คอมเพรสเซอร คอยลเย็น 
อุปกรณควบคุมการละลายนํ้าแข็งอัตโนมัติ อุปกรณ
ประหยัดพลังงาน อุปกรณควบคุมความดัน เปนตน 

 

 

 
 

 

 

 KUBA  เยอรมัน 
 DOD  เยอรมัน 
 ESK SCHULTZE  เยอรมัน 
 BITZER  เยอรมัน 
 ABB  ฟนแลนด 
 DANFOSS  เดนมารก 
 O&F  จีน 
 ZEILABEGG  เยอรมัน 
 EBM PAPST  เยอรมัน 
 BVA  จีน 
 9 LIFE  ไตหวัน 
 NARA  เกาหลีใต 
 3Q  ไทย 
 EVAPCO  สหรัฐอเมริกา 

• อุปกรณการพิมพดิจิทัลสําหรับระบบบรรจุภัณฑ ไดแก 
เคร่ืองพิมพวันหมดอายุเคร่ืองพิมพขอความบนบรรจุ
ภัณฑ เคร่ืองปอนช้ินงาน สําหรับการพิมพ 3 มิติ และ
สําหรับการพิมพลาเบลสติคเกอรสีพรอมดวยอุปกรณ
การพิมพ และวัสดุสิ้นเปลืองประเภทตางๆ เปนตน 

 Domino  องักฤษ 
 Korthofah  ฮอลแลนด 
 EDM   ญี่ปุน 
 MSSC  สหรัฐอเมริกา 
 United RIBtype  สหรัฐอเมริกา 
 EnvisionTEC  เยอรมัน 
 Materialise  เบลเย่ียม  
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 นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดพัฒนาตราสินคาเปนของตัวเอง จํานวน 7 ตราสินคา โดยเปนเจาของแบรนดหรือเคร่ืองหมาย
การคา ไดแก 

1)  เคร่ืองหมายการคา  “HARN” สําหรับ จัดการขาย ออกแบบ ติดต้ัง และใหบริการ อุปกรณระบบดับเพลิง ระบบปรับ
อากาศ และสุขาภิบาล, จัดการขาย ประกอบ อุปกรณระบบทําความเย็นอุตสาหกรรม, จัดการขาย ติดต้ัง และ
ใหบริการ เครื่อง อุปกรณ อะไหล วัสดุสิ้นเปลือง สําหรับระบบการพิมพดิจิทัลบนบรรจุภัณฑ หีบหอ สลาก รวมถึงการ
สรางแบบช้ินงานจากไฟลดิจิทัล 

2) เครื่องหมายการคา “VALTEC” สําหรับผลิตภัณฑวาลวและผลิตภัณฑระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ โดยการวาจาง
ผูผลิตในประเทศจีน และผลิตตามมาตรฐาน BS Standard (ปจจุบันไดรับการรับรองมาตรฐาน UL เรียบรอยแลว) 

3) เคร่ืองหมายการคา “SPARK” สําหรับผลิตภัณฑสายฉีดนํ้าดับเพลิง โดยการวาจางผูผลิตในประเทศมาเลเซีย และ
ผลิตตามมาตรฐาน BS Standard 

4) เคร่ืองหมายการคา “GUARDIAN” สําหรับผลิตภัณฑเคร่ืองดับเพลิงบรรจุชนิดผงเคมีแหง โดยการวาจางผูผลิตใน
ประเทศไทย สินคาได รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณ ฑ อุตสาหกรรม (TIS) จากสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

5) เคร่ืองหมายการคา “Blue Ice” สําหรับผลิตภัณฑอุปกรณทําความเย็นโดยการวาจางผูผลิตในประเทศจีน และผลิต
ตามมาตรฐาน American Society for Testing and Materials (ASTM) 

6) เคร่ืองหมายการคา “Koppar” สําหรับผลิตภัณฑทอทองแดง โดยการวาจางผูผลิตในประเทศจีน และผลิตตาม
มาตรฐาน American Society for Testing and Materials (ASTM) 

7) เคร่ืองหมายการคา “YUKI” สําหรับผลิตภัณฑนํายาแอร โดยการวาจางผูผลิตในประเทศจีน สินคาไดรับการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (TIS) จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

 บริษัทฯ คัดเลือกผูผลิตเพ่ือวาจางผลิตสินคาสําหรับตราสินคาของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากความสามารถของผูผลิต
และความสามารถของโรงงาน ซ่ึงในแตละตราสินคา บริษัทฯ ใชผูผลิตรายเดียวท่ีติดตอคาขายมาเปนเวลานาน โดยเปนการ
วาจางผลิตเปนคราวๆ ไป ไมมีการทําสัญญาวาจางผลิตระยะยาว ซ่ึงท่ีผานมาการจําหนายสินคาในตราสินคาของบริษัทฯ เปน
สัดสวนท่ีนอยเมื่อเทียบกับสินคาท่ีนําเขาจากผูผลิตในตางประเทศ หรือมีสัดสวนยอดขายในป 2562 และป 2563 รอยละ 5.10 
และรอยละ 4.99 ของยอดขายรวม 

 ท้ังน้ี ในป 2562 และป 2563 บริษัทฯ ไมมียอดสั่งซ้ือสินคาจากผูผลิตรายใดรายหน่ึง เกินกวารอยละ 30 ของมูลคา
การสั่งซ้ือรวม  

2.3.2 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  

 - ไมมี - 

2.4 งานท่ียังไมไดสงมอบ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563  บริษัทฯ (ไมรวมบริษัทยอย) มีงานท่ียังไมไดสงมอบ รวมมูลคาประมาณ 372.42 ลานบาท 
ซ่ึงเปนการจําหนายผลิตภัณฑระบบดับเพลิง งานติดต้ังระบบดับเพลิง ระบบปโตรเคมี และผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ มูลคา
ประมาณ 286 ลานบาท ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น มูลคาประมาณ 54.81 ลานบาท และผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล 
มูลคาประมาณ 31.61 ลานบาท ท่ีไดรับใบสั่งซ้ือและรอสงมอบในชวงป 2564 
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3. ปจจัยความเส่ียง 

 บริษัทฯ มีความมุงม่ันในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงอยางตอเน่ือง  ดวยความตระหนักถึงภาวะความเสี่ยงท่ี
ซับซอนและรุนแรงข้ึนของการดําเนินธุรกิจ ท้ังจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมภายในและภายนอกของบริษัทฯ  การท่ีบริษัทฯ 
จะดําเนินธุรกิจใหเจริญเติบโตไดอยางม่ันคงในระยะยาวน้ัน  จําเปนตองสรางพ้ืนฐานการบริหารความเสี่ยงท่ีดี เพียงพอท่ีจะ
ปองกันและลดผลกระทบของความเสี่ยง อันเกิดข้ึนไดจากปจจัยผันแปรตางๆ  บริษัทฯ จึงจัดทําแบบประเมินและควบคุมความ
เสี่ยงดวยตนเอง (Risk & Control Self Assessment : RCSA) โดยมีการประเมิน ระบุปจจัยความเสี่ยง และวิเคราะหความเสี่ยงท่ี
สําคัญ รวมถึงกําหนดมาตรการรองรับและปองกันความเสี่ยง โดยมีผูรับผิดชอบตามสายงานท่ีสังกัด อีกท้ังใชดัชนีช้ีวัดความเสี่ยง 
เพ่ือติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เพ่ือใหการดําเนินงานของบริษัทฯ บรรลุเปาหมายและประสบผลสําเร็จตามทิศทางท่ี
กําหนดไว  โดยมีความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและความเสี่ยงอื่นๆ ท่ีสําคัญ ดังน้ี  

ความเสี่ยงตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

3.1 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

สินคาท่ีบริษัทฯ จําหนายใหลกูคาสวนใหญเปนสินคาท่ีนําเขาจากตางประเทศ ยอดสั่งซ้ือสินคาจากตางประเทศ ในป 
2562 และ ป 2563 คิดเปนรอยละ 72.09 และรอยละ 72.80 ของยอดการสั่งซ้ือรวม ตามลําดับ การเสนอซ้ือและการชําระเงิน
คาซ้ือสินคาสวนใหญใชสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา ปอนดสเตอรลิง และยูโร รวมกันคิดเปนรอยละ 98.66 และรอยละ 99.37 
ของยอดคาซ้ือสินคาตางประเทศตามลําดับ ในขณะท่ีการจําหนายสินคาสวนใหญจําหนายภายในประเทศเปนสกุลเงินบาท ซ่ึง
ในบางคร้ังบริษัทฯ ไมสามารถปรับราคาสินคาใหสอดคลองกับตนทุนสินคาท่ีเพ่ิมข้ึนไดทันที ดังน้ัน บริษัทฯ จึงอาจไดรับ
ผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซ่ึงจะสงผลกระทบตอตนทุนสินคาและกําไรข้ันตนของบริษัทฯ ได อยางไรก็ตาม 
มีขอตกลงสําหรับลูกคาบางรายใหชําระราคาเปนเงินสกุล USD EUR และ GBP 

บริษัทฯ คํานึงถึงผลกระทบดังกลาว จึงมีนโยบายการบริหารอัตราแลกเปลี่ยน ดังน้ี 

 กําหนดใหบริษัทฯ จะตองดําเนินการเปดวงเงินซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนากับสถาบันการเงินเพ่ือปองกัน
ความเสี่ยงดังกลาว ซ่ึงเปนวงเงินท่ีสามารถครอบคลุมยอดสั่งซ้ือสินคาจากตางประเทศเกือบท้ังหมดโดยบริษัทจะ
พิจารณาซ้ือเงินตราตางประเทศลวงหนาตามยอดในใบแจงหน้ีการซ้ือสินคาในแตละรอบการสั่งซ้ือ  นอกจากน้ี 
บริษัทฯ ไดเปดบัญชีเงินฝากสกุลเงินตางประเทศในสกุลเงิน USD GBP EUR JPY และ AUD เพ่ือใชรับชําระเงิน
จากลูกคากรณีเปนสกุลเงินตราตางประเทศ และเปนการลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอีกทางหน่ึง 

 ติดตามแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของคาเงินอยางตอเน่ืองเพ่ือสามารถติดตาม ประเมินและบริหารความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนไดอยางใกลชิด 

 ในป 2562 และ ป 2563 บริษัทฯ ซ้ือเงินตราตางประเทศลวงหนา จํานวน 603.63 ลานบาท และ 432.54 ลานบาท
ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 94.16 และรอยละ 85.97 ของยอดการสัง่ซ้ือสินคาจากตางประเทศ ดวยการติดตามความเคลื่อนไหว
ของอัตราแลกเปลี่ยนอยางสมํ่าเสมอทําใหบริษัทฯ ไดรับผลกระทบจากความเสี่ยงดังกลาวไมมากนัก ดังจะเห็นไดจากผลการ
บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ในป 2562 และ ป 2563 มีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเทากับ 4.63 ลานบาท และ 1.94 
ลานบาท ตามลําดับ บริษัทฯ ประเมินการควบคุมความเสี่ยงน้ีอยูในระดับท่ีนาพอใจ 

นอกจากน้ี หากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงจนมีผลทําใหตนทุนสินคาของบริษัทฯ เพ่ิมข้ึนมาก บริษัทฯ จะทํา
การปรับราคาสินคาไปตามสภาพตลาดโดยแจงใหลูกคาทราบลวงหนา และบริษัทฯ มีสต็อคสินคาจํานวนหน่ึง ซ่ึงสามารถ
รองรับงานจําหนายสินคาลวงหนา ทําใหความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนไมสงผลกระทบตอรายไดและตนทุนของบริษัทฯ 
อยางมีนัยสําคัญ 
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3.2 ความเสี่ยงจากการสูญเสยีการเปนตัวแทนจําหนายสินคา 

บริษัทฯ เปนผูจําหนายผลิตภัณฑวาลวและอุปกรณระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ ระบบทําความ
เย็น และระบบการพิมพดิจิทัล ท่ีมีสินคาหลากหลายรายการ โดยบริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายสินคาท่ีมีช่ือเสียงระดับโลก  ซ่ึง
ตราสินคาท่ีมียอดขายสูงสุด 3 อันดับแรก  คิดเปนประมาณรอยละ 19.50 และรอยละ 37.87 ของยอดขายรวมในป 2562 และป 
2563 ตามลําดับ ดังน้ัน หากบริษัทฯ สูญเสียการเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑในตราสินคาท่ีสําคัญไป อาจกอใหเกิด
ผลกระทบตอยอดขายของบริษัทฯ ได 

การไดรับแตงต้ังเปนตัวแทนจําหนายตราสินคาเปนปจจัยสําคัญสําหรับธุรกิจของบริษัทฯ ซ่ึงการเปนตัวแทนจําหนาย
สินคาใหกับคูคามีท้ังลักษณะท่ีกําหนดอายุของการเปนตัวแทนและไมมีกําหนดอายุของการเปนตัวแทน  โดยสวนใหญบริษัทฯ ไมได
ทําสัญญาเปนตัวแทนจําหนายอยางเปนทางการกับบริษัทเจาของตราสินคา ดังน้ัน บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการเปนตัวแทน
จําหนายสินคาในกรณีดังกลาว โดยหากบริษัทฯ ถูกยกเลิกการเปนตัวแทนจําหนายสินคาใหแกเจาของตราสินคา หรือหาก
บริษัทฯ ถูกยกเลิกสัญญาไมวาดวยกรณีใดๆ เชน บริษัทคูคามีการควบรวมกิจการกับบริษัทอื่น หรือมีการเลิกกิจการคูคา เปนตน 
อาจสงผลกระทบตอยอดขายของบริษัทฯ ได ซ่ึงต้ังแตป 2554 เปนตนมา บริษัทฯ ไมมีการสูญเสียตราสินคาท่ีไดรับการแตงต้ัง
เปนตัวแทนจําหนาย อยางไรก็ตาม  จากประสบการณในการดําเนินธุรกิจ  การรักษาความสัมพันธท่ีดีกับบริษัทเจาของตรา
สินคาท่ีมี มายาวนาน และบริษัทฯ มีตราสินคาท่ีจัดจําหนายมากกวา 60 ตราสินคา ท้ังยังใหบริการและสรางความสัมพันธท่ีดี
ตอลูกคาจนเปนท่ียอมรับ อีกท้ังมีฐานลูกคาท่ีกวางขวางมากกวา 5,400 ราย บริษัทฯ จึงม่ันใจวา หากบริษัทฯ สูญเสียการเปน
ตัวแทนจําหนายสินคาในตราสินคาใดสินคาหน่ึงไป  บริษัทฯ ก็มีความสามารถในการหาผลิตภัณฑตราสินคาอื่น เขามาทดแทน
เพ่ือตอบสนองความตองการของตลาดได  เน่ืองจากบริษัทฯ มีเปาหมายในการคัดสรรสินคาคุณภาพดีและเปนสินคาท่ีมี
เทคโนโลยีใหมๆ อยูตลอดเวลา ในป 2562 บริษัทไดรับการแตงต้ังใหเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑเพ่ิมอีก 1 ตราสินคา อีกท้ัง
บริษัทฯ มีการพัฒนาตราสินคาภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทฯ ในบางผลิตภัณฑเองเพ่ือลดความเสี่ยงดังกลาวดวย 

นอกจากน้ี  ตลอดระยะเวลาท่ีผานมา บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการคาตามท่ีตกลง และไดรับความ
ไววางใจจากบริษัทเจาของตราสินคาใหเปนตัวแทนจําหนายสินคามาโดยตลอด ดังจะเห็นไดจากการท่ีบริษัทฯ มียอดขายท่ี
เติบโตข้ึนเปนลําดับ  ประกอบกับการท่ีบริษัทฯ  มีชองทางการจําหนายท่ีมีประสิทธิภาพ  มีทีมงานขายท่ีเขมแข็ง  สินคาท่ีบริษัทฯ 
เปนตัวแทนจําหนายสามารถสรางยอดขายใหเติบโตอยางตอเน่ือง บริษัทฯ จึงเช่ือม่ันวาบริษัทเจาของตราสินคาจะยังคง
มอบหมายใหบริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายสินคาตางๆ อยางตอเน่ืองตอไปในอนาคต จึงจัดเปนความเสี่ยงในระดับ บริษัทฯ 
ประเมินการควบคุมความเสี่ยงน้ีอยูในระดับท่ีนาพอใจ 

3.3  ความเสี่ยงจากการท่ีบริษัทเจาของตราสินคาอาจเขามาทําตลาดเอง 
กรณีท่ีเจาของตราสินคาจากตางประเทศมีความประสงคจะเขามาดําเนินธุรกิจในประเทศไทยโดยไมผาน บริษัทฯ ซ่ึงจะ

ทําใหบริษัทฯ มีความเสี่ยงในการสูญเสียความเปนตัวแทนจําหนายตราสินคาน้ันๆ ได และอาจตองมีการแขงขันกับบริษัทเจาของ
ตราสินคาดังกลาว 

อยางไรก็ตาม บริษัทฯ เช่ือม่ันวา ความเสี่ยงดังกลาวมีโอกาสเกิดข้ึนนอย เน่ืองจากความไมคุมคาในการลงทุนเขามา
จําหนายสินคาเอง อีกท้ังการจําหนายผลิตภัณฑในระบบวิศวกรรมอาคาร ไดแก ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบบ
สุขาภิบาล ระบบความเย็น รวมท้ังระบบการพิมพดิจิทัลตองมีความหลากหลายและตองสามารถตอบสนองความพึงพอใจของ
ลูกคาไดอยางครบวงจร ลูกคาจะคํานึงถึง ความสะดวกในการสั่งซ้ือสินคาจาก ผูจําหนายท่ีมีสินคาใหครบตามท่ีตองการ ซ่ึง
จากท่ีผานมาเคยมีผูผลิตสินคาจากตางประเทศบางรายใหบริษัทในเครือเขามาดําเนินธุรกิจโดยตรงแทน แตก็ไมประสบ
ความสําเร็จและเลือกกลับไปจําหนายผานตัวแทนเหมือนเดิม บริษัทฯ ประเมินการควบคุมความเสี่ยงน้ีอยูในระดับท่ีนาพอใจ 

3.4 ความเสีย่งจากอัตรากําลังคนและความสามารถของบุคลากรไมเพียงพอตอความตองการทางธุรกิจ 

 บริษัทฯ ตระหนักถึงความเพียงพอของอัตรากําลังคนซ่ึงสอดคลองกับการขยายงานตามกลยุทธ บริษัทฯ มีมาตรการ
จัดการความเสี่ยงดังกลาว ดังน้ี 
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 มีการทบทวนโครงสรางองคกรและวิเคราะหแผนความตองการอัตรากําลังคน 
 ดําเนินการตามกระบวนการ สรรหา โดยคัดเลือกและเพ่ิมชองทางการสรรหาท่ีมีประสิทธิภาพ 
 จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับการเติบโตของธุรกิจ มีการประชุมปรึกษาหารือระหวางผูบริหาร เพ่ือ

พิจารณาผูสืบทอดตําแหนงงาน  รวมถึงกระตุนใหพนักงานท่ีมีความสามารถเล็งเห็นเปาหมายและการเติบโตใน
อนาคตท่ีชัดเจน และเรงพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

 รักษาบุคลากร ผานกิจกรรมท่ีสงเสริมความสัมพันธท่ีดีระหวางพนักงานกับบริษัทฯ เชน การเตรียมความพรอมและ
สรางความม่ันใจของพนักงานใหม กิจกรรมทองเท่ียวประจําป งานปใหม Family Day และกีฬาสี รวมถึงมีการ
สํารวจความผูกพัน ความสุข และความพึงพอใจของพนักงานท่ีมีตอการทํางาน เปนประจําทุกป  เพ่ือนําผลสํารวจ
และขอเสนอแนะตางๆ มาปรับปรุงกระบวนการและสภาพแวดลอมการทํางานใหดีย่ิงข้ึน 

 โดยป 2563 ผลประเมินท่ีได เทากับรอยละ 76.70 เทียบกับป 2562 เทากับรอยละ 74.47 เพ่ิมข้ึนรอยละ 2.23 บริษัทฯ 
ไดทําการวิเคราะหผลและขอเสนอแนะตางๆ และมอบหมายใหฝายท่ีเก่ียวของนําไปทําแผนการปรับปรุงในป 2564 
 ในป 2563 บริษัทฯ มีอัตราการลาออกของพนักงานลดลงจากรอยละ 14.86 ในป 2562 เปนรอยละ 8.00 ทําไดดีกวา
เปาหมายท่ีกําหนด และมีอัตราการสรรหาพนักงานเขาบรรจุในตําแหนงท่ีวาง คิดเปนรอยละ 14.80 ซ่ึงตํ่ากวาเปาหมายท่ีกําหนด 
สืบเน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ทําใหชะลอการรับพนักงาน อยางไรก็ดี บริษัทฯ ยังคงทําการทบทวน
คุณสมบัติ และโครงสรางคาตอบแทนโดยเปรียบเทียบกับคาตอบแทนในตลาดแรงงาน ของบริษัทฯ ในระดับเดียวกันเปนประจําทุกป 
 บริษัทฯ ประเมินวาผลการควบคุมความเสี่ยงอยูในระดับควบคุมไดในระดับหน่ึง แตยังไมเปนท่ีพอใจ อยางไรก็ตาม
บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการเรงดําเนินการตาม แนวทางการพัฒนาอยางย่ังยืนในมิติ Smart People ป 2564 

3.5 ความเสี่ยงจากการดอยคาของคาความนิยม 

บริษัทฯ บันทึกคาความนิยมจากมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนเพ่ือซ้ือและรับโอนกิจการท้ังหมดของบริษัท ชิลแมทช 
จํากัดและบริษัทยอย ซ่ึงมีมูลคาสูงกวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิ (Net Assets) ของบริษัท ชิลแมทช จํากัดและบริษัทยอย 
ณ วันที่ออกหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด โดยฝายบริหารของบริษัทฯจะทําการทดสอบการดอย
คาเปนประจําทุกป และตั้งคาเผื่อการดอยคา (ถามี) ดังน้ันบริษัทฯ อาจจะมีความเสี่ยงหากผูสอบบัญชีไดพิจารณาแลววาคา
ความนิยมน้ีควรจะตองมีการดอยคา ซ่ึงการดอยคาดังกลาวจะมีผลกระทบตองบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ ในดานของกําไรสุทธิ 
สวนของเจาของ และอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของเจาของ 

ฝายบริหารไดทดสอบการดอยคาของคาความนิยม ซ่ึงประกอบไปดวย หนวยธุรกิจระบบทําความเย็น และหนวยธุรกิจ
ระบบพิมพดิจิทัล โดยจัดทําประมาณการกระแสเงินสดอิสระท่ีคาดวาจะไดรับในอนาคต บางคร้ังเรียกวา ”มูลคาท่ีคาดวาจะ
ไดรับคืน หรือ Realizable Value” ของท้ัง 2 หนวยธุรกิจ อันประกอบไปดวย ประมาณการยอดขาย, ตนทุนขาย, คาใชจายในการ
ขายและบริหาร (ไมรวมคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย),  ภาษีเงินได, งบประมาณการลงทุนท่ีจําเปนตอการดําเนินงาน, ตลอดจน
การเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน อันไดแก ลูกหน้ีการคา สินคาคงเหลือ และ เจาหน้ีการคา เม่ือไดกระแสเงินสดอิสระในแตละป
ก็คํานวณเปนมูลคาปจจุบันดวยอัตราคิดลดท่ีอางอิงกับอัตรากอนภาษีท่ีสะทอนถึงความเสี่ยงท่ีเปนลักษณะเฉพาะของบริษัทฯ ใน
ภาพรวม ตามหลกัเกณฑมูลคาจากการใช (Value in Use) 

 ฝายบริหารคํานวณกระแสเงินสดอิสระโดยอางอิงกับประมาณการทางธุรกิจท่ีสมเหตุสมผล มีความเปนไปได และ
เหมาะกับสถานการณปจจุบัน ซ่ึงมูลคาดังกลาวมากกวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยถาวรท่ีใชในการดําเนินงานของหนวย
ธุรกิจ, คาความนิยม และความสัมพันธกับลูกคาอันไดมาจากการซ้ือและรับโอนกิจการท้ังหมดจากบริษัท ชิลแมทช จํากัด และ
บริษัท คิว ทู เอส จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยภายใตกระบวนการโอนกิจการท้ังหมด จึงถือไดวาความความนิยม ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2563 ไมดอยคา สําหรับความสัมพันธลูกคาสวนท่ีลูกคาไมไดซ้ือสินคาตอเน่ืองภายหลังการซ้ือและรับโอนธุรกิจ
ท้ังหมดเกิดการดอยคาบางสวน จํานวนเทากับ 3.05 ลานบาท ท้ังน้ีเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว 
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3.6 ความเสี่ยงจากการทุจริตคอรรัปช่ัน 

 บริษัทฯ เปนผูจําหนายผลิตภัณฑวาลวและอุปกรณระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ ระบบทําความเย็น 
และระบบการพิมพดิจิทัล  ซ่ึงนําเขาจากตางประเทศ รวมถึงจัดจําหนายใหแกบริษัทเอกชน หนวยงานราชการ ซ่ึงอาจเกิดการ
ทุจริตคอรรัปช่ันในกระบวนการในกรณีบริษัทฯ ปฏิบัติไมถูกตองตามข้ันตอน อาทิ การนําเขาสินคา การเดินพิธีการศุลกากร การ
เสนอขายสินคา รวมถึงการประมูลงานขาย และ/หรือ บริการติดต้ังโครงการท่ีมีมูลคาสูง  รวมถึงกระบวนการภายในซ่ึงอาจเกิด
จากการละเลยไมปฏิบัติตามระเบียบวิธีปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน  อาทิ การจัดซ้ือจัดจาง การควบคุมสินคาหรือทรัพยสิน การ
เบิกจายคาใชจายตางๆ  โดยรูปแบบการทุจริตคอรรัปช่ันอาจเกิดจาก การจายเงินคาอํานวยความสะดวก การจายเงินหรือถูก
เรียกรับเงินจากเจาหนาท่ีรัฐ  การเบิกจายคาใชจายท่ีไมเหมาะสม หรือ การบันทึกบัญชีไมถูกตอง 

 บริษัทฯ ไดจัดต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือประเมิน วิเคราะห และกําหนดมาตรการในการบริหาร
ความเสี่ยงของการดําเนินธุรกิจ รวมถึงปองกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอรรัปช่ัน ท้ังในระดับองคกร 
และระดับปฏิบัติการ  จัดใหมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบจากผูตรวจสอบภายนอกท่ีมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงมีการตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015  

 บริษัทฯ ไดรับการรรับรองเปนสมาชิกโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต (CAC) เมื่อ
วันท่ี 5 พฤศจิกายน  2561  เพ่ือแสดงถึงความมุงมั่นในการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันทุกรูปแบบ รวมถึงไดจัดทํา
นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันและแนวทางปฏิบัติ สื่อสารแกผูบริหารและพนักงานทุกระดับใหสามารถ
เขาถึงผานทางสื่อวีดีทัรวมถึงผูมีสวนไดเสีย ท่ีเก่ียวของ รับทราบในชองทางท่ีกําหนด  และใหรายงานผลแก
คณะกรรมการบริษัทเปนรายไตรมาส 

 จัดใหมีชองทางการรองเรียน และการแจงเบาะแส 
 ในรอบป 2563 บริษัทฯ ประเมินการควบคุมความเสี่ยงน้ีอยูในระดับท่ีนาพอใจ ไมพบการกระทําผิดดานการทุจริต
หรือกระทําผิดจริยธรรม 

3.7 ความเสี่ยงจากการระบาดของโรคโควิด-19 

 จากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ในปท่ีผาน สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจและสังคมใน
ประเทศไทยและท่ัวโลก ในวงกวาง ทําใหความตองการสินคาและบริการของภาคธุรกิจชลอการลงทุนในโครงการตางๆ สงผล
กระทบตอรายไดของบริษัทโดยตรง นอกจากน้ันบริษัท ยังตองปรับรูปแบบการดําเนินธุรกิจโดยนําเทคโนโลยีเขามาชวยให
ระบบงานหลักยังคงสามารถทํางานจากนอกบริษัทไดทุกท่ี ทุกเวลา โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของพนักงานเปนหลัก แตก็ยัง
ตองสามารถสงมอบสินคาและบริการแกลูกคาไดอยางตอเน่ือง 

 กําหนดแนวการปฏิบัติตัวในชวงท่ีมีการระบาดของโรคโควิด-19 เพ่ือสื่อสารใหพนักงานทราบถึงการดูแลตนเอง 
การปฏิบัติตนเมื่ออยูในสถานการณเสี่ยง การปฏิบัติสําหรับผูมาติดตอ หรือการเขาพบลูกคา เปนตน 

 จัดต้ังคณะทํางาน อันประกอบดวย ผูบริหารระดับสูง ฝายธุรการสํานักงานและทรัพยากรบุคคล เพ่ือติดตาม
สถานการณ ประเมินแนวทางปฏิบัติกรณีมีเหตุฉุกเฉินเพ่ือประสานงานกับฝายท่ีเก่ียวของ 

 กําหนดแนวทางใหพนักงานปฏิบัติงานจากท่ีบาน (Work from home) ผานการเช่ือมตอทางไกลขามNetwork 
VPN  เพ่ือเปนการลดความแออัดในท่ีทํางาน และลดความเสี่ยงระหวางการเดินทางของพนักงาน 

 ผลการรับมือกับความเสี่ยงใหมที่เกิดขึ้นในป 2563 นี้ บริษัทฯ ประเมินการควบคุมความเสี่ยงนี้อยูในระดับไดใน
ระดับหน่ึง แตยังไมนาพอใจ เน่ืองจากกระทบตอรายไดของบริษัทเน่ืองจากการชลอการซ้ือหรือขยายโครงการของลูกคา แตก็ไม
พบการติดเช้ือของพนักงานท่ีอาจสงผลกระทบรายแรงตอชีวิตและความปลอดภัยของพนักงานและครอบครัว 
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4. ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 

 ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
4.1 ทรัพยสินถาวรหลัก  

ตาราง 4.1    รายละเอยีดอสังหาริมทรพัยเพือ่การลงทุนของบริษทัฯ ที่ใชในการประกอบธุรกิจที่สําคญั  สรปุไดดังน้ี  

ประเภท / ลักษณะทรพัยสิน 
มูลคาตามบัญชีสุทธิ (ลานบาท) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2563  ลักษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพนั 

1. ท่ีดิน  135.28 เปนเจาของ ไมม ี
2. อาคารและสิ่งปลูกสราง  18.35 เปนเจาของ ไมม ี
3. สวนปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสราง  0.75 เปนเจาของ ไมม ี
4. เครื่องมอืและอุปกรณ  0.21 เปนเจาของ ไมม ี

รวม  154.59   

ตาราง 4.2    รายละเอยีดสินทรัพยถาวรของบริษัทฯ ที่ใชในการประกอบธุรกิจที่สําคัญ  สรุปไดดังน้ี 

ประเภท / ลักษณะทรพัยสิน 
มูลคาตามบัญชีสุทธิ (ลานบาท) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2563  ลักษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพนั 

1. ท่ีดิน  37.36 เปนเจาของ ไมม ี
2. อาคารและสิ่งปลูกสราง  34.44 เปนเจาของ ไมม ี
3. เครื่องมอืและอุปกรณ  4.74 เปนเจาของ ไมม ี
4. เครื่องตกแตงและอุปกรณสํานักงาน  11.51 เปนเจาของ ไมม ี
5. ยานพาหนะ  10.43 เปนเจาของ ไมม ี
6. สินทรัพยเพ่ือเชาและสาธิต  8.47 เปนเจาของ ไมม ี
7. สินทรัพยระหวางทํา  22.63 เปนเจาของ ไมม ี
หัก  คาเผือ่การดอยคาของอุปกรณ  (0.05)   

รวม  129.53   
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4.1.1 สัญญาเชาพื้นท่ีท่ีต้ังสํานักงานใหญ 
บริษัทฯ ทําสัญญาเชาพ้ืนท่ีอาคารเพ่ือใชเปนท่ีต้ังสํานักงานใหญ โดยทําสัญญาเชากับบุคคลท่ีเก่ียวของกันกับบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดของสัญญาเชา ดังน้ี 

ตาราง 4.3   สัญญาเชาพืน้ทีท่ีต่ั้งสํานกังานใหญของบรษิัทฯ 

ลําดับ คูสัญญา 
สถานทีเ่ชา ระยะเวลาการเชา 

1/
 พื้นที ่ 

(ตร.ม.) เลขที ่ ชั้น ถนน / แขวง / เขต / จังหวัด อายุสัญญาเชา วันเริ่มสัญญา วันส้ินสุดสัญญา 
1. ผูใหเชา : บริษัท นารายณรวมพิพัฒนจํากัด  

ผูเชา  : บริษัทฯ 
19/7-8 1- 4 9อารซีเอ บล็อคเอ9 ถนนพระราม 9 ซอย 8 

แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กทม. 
3 ป 10 เดือน 1 ม.ค. 2560 31 ต.ค. 2563 283.60 

2. ผูใหเชา : บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด  
ผูเชา  : บริษัทฯ 

19/17-22 1 - 4 9อารซีเอ บล็อคเอ9 ถนนพระราม 9 ซอย 8 
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กทม. 

4 ป 1 เดือน 1 ม.ค. 2560 31 ม.ค. 2564 1,379.72 
    
3. ผูใหเชา : นายเจน ชาญณรงค 

ผูเชา  : บริษัทฯ 
19/6 1 - 3 9อารซีเอ บล็อคเอ 9 ถนนพระราม 9 ซอย 8 

แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กทม. 
4 ป 1 เดือน 1 ม.ค. 2560 31 ม.ค. 2564 195 

4. ผูใหเชา : บริษัท เจนนพสิริ จํากัด 
ผูเชา  : บริษัทฯ 

559 2/ 1 - 6 ถนนพระราม 9 ซอย 13 แขวงบางกะป 
เขตหวยขวาง กทม. 

3 ป 1 ม.ค. 2564 31 ธ.ค. 2566 6,594 

หมายเหตุ :  1/ เมื่อสัญญาสิ้นสุดลง บริษัทฯ หรือผูเชามีสิทธิขอเชาทรัพยสินตามสัญญาไดอีก ซึ่งผูใหเชายินยอมใหตออายุสัญญาเชา โดยผูเชาตองแจงเปนลายลักษณอักษรใหผูใหเชาทราบลวงหนาไมนอยกวา 2 เดือนกอนที่สัญญาเชาจะครบกําหนด ซึ่งอัตราคาเชาของ
สัญญาเชาที่มีการตออายุ อาจปรับข้ึนหรือลงตามแตคูสัญญาจะตกลงกัน 

 2/.เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564 บริษัทฯ ไดทําสัญญาเชาอาคารสํานักงานแหงใหม จากบริษัท เจนนพสิริ จํากัดและไดยายเขาตั้งแตวันที่ 4 มกราคม 2564 

4.1.2  สัญญาเชาและใหเชาอาคารคลังสินคา 

ตาราง 4.4  รายละเอยีดสัญญาเชาและใหเชาอาคารคลังสินคา 

ลําดับ คูสัญญา สถานทีเ่ชา 
ระยะเวลาการเชา พื้นที ่ 

(ตร.ม.) อายุสัญญาเชา วันเริ่มสัญญา วันส้ินสุดสัญญา 

1. ผูใหเชา : บริษัท พระบริบาล จํากัด 
ผูเชา  : บริษัทฯ 

อาคารคลังสินคาและช้ันเก็บสินคา  
เลขท่ี 503/1 ซอยศูนยวิจัย 4 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กทม. 

7 เดือน 1/ 1 ม.ค. 2563 31 ก.ค. 2563 1,760 

2. ผูใหเชา : บริษัท พระบริบาล จํากัด 
ผูเชา  : บริษัทฯ 

อาคารคลังสินคาและช้ันเก็บเอกสาร 
เลขท่ี 509 ซอยศูนยวิจัย 4 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กทม. 

36 เดือน 1 พ.ย. 2563 31 ต.ค. 2566 356.38 

3. ผูใหเชา : บริษัท ภัทรฤทธิ์ 1997 จํากัด 
ผูเชา : บริษัทฯ 

โกดังสินคา  
เลขท่ี 38/43 หมู 4 ถ.ลําลูกกา ต.ลาํลกูกา อ.ลาํลกูกา จ.ปทุมธานี 

60 เดือน 2/ 2 มี.ค. 2563 2 มี.ค. 2568 80 

สวนที่ 1 (4) ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ  หนา 44 
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ลําดับ คูสัญญา สถานทีเ่ชา 
ระยะเวลาการเชา พื้นที ่ 

(ตร.ม.) อายุสัญญาเชา วันเริ่มสัญญา วันส้ินสุดสัญญา 

4. ผูใหเชา : บริษัท ซัมโก เซอรวิส จํากัด 
ผูเชา  : บริษัทฯ 

อาคารคลังสินคาและช้ันเก็บสินคา  
เลขท่ี 6 (A) ซอยมอเตอรเวย 9 แขวงทับชาง เขตสะพานสูง กทม. 

13 เดือน 1/ 1 ม.ิย. 2562 30 มิ.ย. 2563 720 

  อาคารคลังสินคาและช้ันเก็บสินคา  
เลขท่ี 8 (B) ซอยมอเตอรเวย 9 แขวงทับชาง เขตสะพานสูง กทม. 

13 เดือน 1/ 1 ม.ิย. 2562 30 มิ.ย. 2563 495 

  อาคารคลังสินคาและช้ันเก็บสินคา  
เลขท่ี 8 (C) ซอยมอเตอรเวย 9 แขวงทับชาง เขตสะพานสูง กทม. 

39 เดือน 1/ 1 เม.ย. 2560 30 มิ.ย. 2563 360 

  อาคารคลังสินคาและช้ันเก็บสินคา  
เลขท่ี 8 (D) ซอยมอเตอรเวย 9 แขวงทับชาง เขตสะพานสูง กทม. 

13 เดือน 1/ 1 มิ.ย. 2562 30 มิ.ย. 2563 300 

5. ผูใหเชา : บริษัทฯ 
ผูเชา  : บริษัท โบลโลเร โลจิสติคส (ประเทศไทย) จํากัด 

อาคารคลังสินคา 
เลขท่ี 888/14 หมู 21 ต.บางพลีใหญ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 

27.5 เดือน 1/ 1 ธ.ค. 2561 15 มี.ค. 2564 2,348 

6. ผูใหเชา : บริษัทฯ 
ผูเชา  : บริษัท ไอแพ็ค โลจิสติกส จํากัด 

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

28 เดือน 1/ 1 ธ.ค. 2561 30 เม.ย. 2563 4,388 

หมายเหตุ : 1/ เมื่อสัญญาสิ้นสุดลง บริษัทฯ หรือผูเชามีสิทธิขอเชาทรัพยสินตามสัญญาไดอีก ซึ่งผูใหเชายินยอมใหตออายุสัญญาเชา โดยผูเชาตองแจงเปนลายลักษณอักษรใหผูใหเชาทราบลวงหนาไมนอยกวา 2 เดือนกอนทีส่ัญญาเชาจะครบกําหนด  ซึ่งอัตราคาเชาของ
สัญญาเชาที่มีการตออายุ  อาจปรับข้ึนหรือลงตามแตคูสัญญาจะตกลงกัน  

 2/ ทบทวนสัญญาเชาทกุๆ 1 ป 

4.1.3 ทรัพยสินไมมีตัวตนท่ีสําคัญ 

รายละเอียดสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 สรุปไดดังน้ี 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร ซ่ึงมีมูลคาสุทธิตามบัญชี 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 สัญญากรมธรรมประกนัภัยทรพัยสิน 

 บริษัทฯ ไดทําประกันภัยความเสี่ยงภัยจํานวนท้ังสิ้น 2 กรมธรรม โดย 1) สําหรับสิ่งปลูกสรางของคลังสินคาจงสิริ ทรัพยสิน เงิน สต็อคสินคาและทรัพยสินทุกชนิด โดยมีเง่ือนไขความคุมครองท่ี
ครอบคลุมความเสี่ยงภัยทุกชนิด โดยมีทุนประกันรวมท้ังหมด 318.66 ลานบาท ซ่ึงคลังสินคาจงสิริ บริษัทฯ ไดใหบุคคลภายนอกเชาจํานวน 1 ราย และ 2) ทําประกันความเสี่ยงภัยของอาคารสํานักงาน 
โกดังสินคาใหเชาเลขท่ี 559 รวมถึงประกันภัยสําหรับทรัพยสินและสตอกสินคา ซ่ึงมเีง่ือนไขความคุมครองความเสี่ยงภัยทุกชนิด ทุนประกันภัยตามกรมธรรมรวม 37.52 ลานบาท  ดังน้ัน ทุนประกันภัยรวม
ท้ังหมด 356.18 ลานบาท และไดเลอืก บริษัท อาคเนยประกันภัย จํากัด (มหาชน) เปนผูรับประกันภัยท้ัง 2 กรมธรรม ดังมีรายละเอยีดตอไปน้ี  
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ตาราง 4.5 รายละเอยีดสัญญากรมธรรมประกันภัยทรพัยสิน  

ประเภทกรมธรรม บริษัทผูรับประกัน ทรัพยสินท่ีเอาประกันภัย ทุนประกัน (ลานบาท) ระยะเวลาประกันภัย ผูเอาประกันภัย 

กรมธรรมประกัน
ความเสี่ยงภัย
ทรัพยสิน (All Risk) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท อาคเนย
ประกันภัย จํากัด 
(มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• สิ่งปลูกสราง (ไมรวมรากฐาน) รวมสวนปรับปรุงตอเติม รั้วประตู 
ระบบสาธารณูปโภคตางๆ เชน ระบบปรับอากาศ ระบบประปา ระบบ
ไฟฟา และระบบตางๆ 

• สวนตกแตงปรับปรุงตอเติม เฟอรนิเจอร เครื่องตกแตงติดต้ังตรึงตรา 
อุปกรณเคร่ืองใชสํานักงาน ระบบคอมพิวเตอร เคร่ือง คอมพิวเตอร 
เครื่องมือ เครื่องใชตางๆ เครื่องสาธิต เครื่องจักรและอุปกรณ ท่ี
เก่ียวของทุกชนิด รถโฟลคลิฟท และรวมถึงทรัพยสินทุกชนิด ท่ีเปน
ของผูเอาประกันภัย และ/หรืออยูภายใตการดูแลรักษาของผูเอา
ประกันภัยในฐานะผูรักษาทรัพย 

• สินคาทุกชนิด วัตถุดิบตางๆ รวมถึงบรรจุภัณฑทุกชนิด และรวมถึง
ทรัพยสินทุกชนิดท่ีเปนของผูเอาประกันภัย และ/หรืออยูภายใตการ
ดูแลรักษาของผูเอาประกันภัยในฐานะผูรักษาทรัพย 

จํากัดวงเงินความรับผิด : ภัยนํ้าทวม ไมเกิน  70 ลานบาทตอครั้ง 
และตลอดระยะเวลาเอาประกัน 

ขยายความคุมครองถึงการโจรกรรม 
o (จร.3) วงเงิน  : ไมเกิน  30 ลานบาท 
o (จร.2) วงเงิน  : เต็มทุนประกัน 
o ประกันภัยเครื่องไฟฟา วงเงิน : ไมเกิน 30 ลานบาทตอครั้ง และตลอด

ระยะเวลาเอาประกันภัย 
o ประกันภัยกระจก วงเงิน : ไมเกิน 30 ลานบาทตอคร้ัง และตลอด

ระยะเวลาเอาประกันภัย 

59.30 
 
 

4.70 
 
 
 
 
 

254.66 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

18 ก.ย.2563 - 18 ก.ย.2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทฯ 
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ประเภทกรมธรรม บริษัทผูรับประกัน ทรัพยสินท่ีเอาประกันภัย ทุนประกัน (ลานบาท) ระยะเวลาประกันภัย ผูเอาประกันภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

o ประกันภัยเคร่ืองจักร วงเงิน : ไมเกิน 30 ลานบาทตอครั้ง และตลอด
ระยะเวลาเอาประกันภัย 

o ประกันเงิน (ปง.2) วงเงิน : ไมเกิน 2 ลานบาทตอคร้ัง และตลอด
ระยะเวลาเอาประกันภัย 

o คุมครองความเสียหายตอสังหาริมทรัพย วงเงิน : ไมเกิน 10 ลานบาท
ตอครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกัยภัย 

o คุมครองอุปกรณอิเล็คทรอนิคส เคร่ืองคอมพิวเตอร และอุปกรณ
ประมวลผล วงเงิน : ไมเกิน 20 ลานบาทตออุบัติเหตุแตละคร้ัง และ
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 

o ความสูญเสียหรือเสียหายตอเอกสาร ไดแก แบบแปลน เช็ค ต๋ัวเงิน 
วงเงิน  :  ไม เกิน  2 แสนบาทตออุ บัติ เหตุแตละคร้ังและตลอด
ระยะเวลาเอาประกันภัย 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

กรมธรรมประกัน
ความเสี่ยงภัย
ทรัพยสิน (All Risk) 

 

 

 

 

 

 

บริษัท อาคเนย
ประกันภัย จํากัด 
(มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

• สวนปรับปรุงตอเติม เฟอรนิเจอร เครื่องตกแตงติดต้ังตรึงตรา อุปกรณ
เครื่องใชสํานักงาน ระบบคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องมือ 
เครื่องใชตางๆ เครื่องสาธิต เครื่องจักรและอุปกรณท่ีเก่ียวของทุกชนิด 
รถโฟลคลิฟท และรวมถึงทรัพยสินทุกชนิด ท่ีเปนของผูเอาประกันภัย 
และ/หรืออยูภายใตการดูแลรักษาของผูเอาประกันภัยในฐานะผูรักษา
ทรัพย และสตอกสินคาทุกชนิด วัตถุดิบตางๆ รวมถึงบรรจุภัณฑทุก
ชนิด และรวมถึงทรัพยสินทุกชนิด ท่ีเปนของผูเอาประกันภัย และ/หรือ
อยูภายใตการดูแลรักษาของผูเอาประกันภัยในฐานะผูรักษาทรัพย 

• เครื่องพิมพ และอุปกรณท่ีเก่ียวของ 
จํากัดวงเงินความรับผิด : ภัยนํ้าทวม ไมเกิน 20 ลานบาทตอคร้ัง และ
ตลอดระยะเวลาเอาประกัน 

21.29 
 
 
 
 
 
 
 

16.23 

30 ต.ค.2563 - 30 ต.ค.2564 
 
 
 
 
 
 
 

17 พ.ย. 2563 - 30 ต.ค.2564 
 

บริษัทฯ 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทฯ 
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ประเภทกรมธรรม บริษัทผูรับประกัน ทรัพยสินท่ีเอาประกันภัย ทุนประกัน (ลานบาท) ระยะเวลาประกันภัย ผูเอาประกันภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขยายความคุมครองถึงการโจรกรรม 
o (จร.3) วงเงิน  :  ไมเกิน  5 ลานบาทตอครั้ง และตลอดระยะเวลาท่ีเอา

ประกันภัย (ไมคุมครองสตอกสินคาทุกชนิด) 
o (จร.2) วงเงิน  : เต็มทุนประกัน 
o ประกันภัยเครื่องไฟฟา วงเงิน : ไมเกิน 15 ลานบาทตอครั้ง และตลอด

ระยะเวลาเอาประกันภัย 
o ประกันภัยกระจก วงเงิน : ไมเกิน 15 ลานบาทตอครั้ง และตลอด

ระยะเวลาเอาประกันภัย 
o ประกันภัยเคร่ืองจักร วงเงิน : ไมเกิน 15 ลานบาทตอครั้ง และตลอด

ระยะเวลาเอาประกันภัย 
o ประกันเงิน  (ปง.2) วงเงิน  : ไมเกิน 1 ลานบาทตอคร้ัง และตลอด

ระยะเวลาประกัน 
o คุมครองความเสียหายตอสังหาริมทรัพย วงเงิน  : 1 ลานบาทตอครั้ง 

และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 
o ประกันอุปกรณอิเล็คทรอนิคส เคร่ืองคอมพิวเตอร และอุปกรณ

ประมวลผล วงเงิน  :  ไมเกิน 2 ลานบาท ตออุบัติเหตุแตละคร้ังและ
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 

o ความสูญเสียหรือเสียหายตอเอกสาร วงเงิน  : ไมเกิน 1 ลานบาท ตอ
อุบัติเหตุแตละครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 
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4.1.3.2 เครื่องหมายการคา / เครื่องหมายบรกิารที่สําคญั 

 บริษัทฯ ภายหลังการรับโอนกิจการเปนเจาของเครือ่งหมายการคา / เครื่องหมายบริการ 7 รายการ ดังน้ี 

ตาราง 4.6 รายละเอยีดเครื่องหมายการคา / เครื่องหมายบริการที่สําคญัของบรษิัทฯ 

ลําดับ รูปเครื่องหมายการคา/บรกิาร 
เจาของ

กรรมสิทธ์ิ 
เลขทะเบียน สําหรบัสินคา/บริการ ระยะเวลา 

1 

 

บริษัทฯ ค.ม.1 
201120438 

 

สําหรับ จัดการขาย ออกแบบ ติดต้ัง และใหบริการ อุปกรณ
ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ และสุขาภิบาล, จัดการ
ขาย ประกอบ อปุกรณระบบทําความเย็นอุตสาหกรรม, 
จัดการขาย ติดต้ัง และใหบริการ เครื่อง อุปกรณ อะไหล 
วัสดุสิ้นเปลอืง สําหรับระบบการพิมพดิจิทัลบนบรรจุภัณฑ 
หีบหอ สลาก รวมถึงการสรางแบบช้ินงานจากไฟลดิจิทัล 

28 มี.ค.2561 - 27 มี.ค.2571 

2 1/ 

 

บริษัทฯ ค162287 สําหรับสินคา วาลวทอนํ้าทําดวยโลหะ 18 ต.ค.2544 - 17 ต.ค.2564 

 

3 1/ 

 

บริษัทฯ ค381341 สําหรับสินคา  
ชุดสายฉีดนํ้าดับเพลิง สายดับเพลงิ ขอตอดับเพลิง 

30 ต.ค.2555 - 29 ต.ค.2565 

 

 

4 1/ 

 

บริษัทฯ ค62121 สําหรับสินคา เครื่องดับเพลิง 20 มิ.ย.2559 - 19 มิ.ย.2569 
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ลําดับ รูปเครื่องหมายการคา/บรกิาร 
เจาของ

กรรมสิทธ์ิ 
เลขทะเบียน สําหรบัสินคา/บริการ ระยะเวลา 

5 1/  บริษัทฯ 171127993 สําหรับสินคา นํ้ามันหลอลื่นเครือ่งคอมเพรสเซอร 4 เม.ย.2559 - 3 เม.ย.2569 

 
 

 171127994 สําหรับสินคา  
- อุปกรณแยกนํ้ามันท่ีเปนสวนของคอมเพรสเซอร  
- อุปกรณควบคุมแรงดันท่ีเปนสวนของเครื่องคอมเพรสเซอร  
- อุปกรณหยุดการทํางานของคอมเพรสเซอร เมื่อ

นํ้ามันหลอลื่นตํ่ากวากําหนด 
- อุปกรณปองกันการสั่นสะเทือนของเครื่องคอมเพรสเซอร 

 

6 1/  บริษัทฯ 171127981 สําหรับสินคา  
ทอทองแดง ขอตอทองแดง ลวดเช่ือมทองแดง 

4 เมษายน 2559 - 3 เมษายน 2569 

   171127990 สําหรับสินคา ฉนวนกันความรอน  

7 1/ 
 

บริษัทฯ 181101901 สําหรับสินคา นํายาเคมีทําความเย็น 4 เมษายน 2559 - 3 เมษายน 2569 

 
หมายเหตุ :  1/ สินคาภายใตเคร่ืองหมายการคาของบริษัท (ลําดับที่ 2 - 7) เปนสินคาจางผลติกับผูผลิตสนิคาภายในประเทศหรือตางประเทศ 

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

 บริษัทฯ จับมือกับกลุมไอยราฟนส ลงนามสัญญารวมทุนพัฒนาธุรกิจดิจิทัล สรางระบบ IoT Products and Solutions เพ่ือดําเนินธุรกิจใหบริการพัฒนาอาคารอัจฉริยะ (Smart Building) ภายใตช่ือ 
“ไอยราหาญ”  เมื่อวันท่ี 24 มิถุนายน 2563 

บริษัทไดจดทะเบียนจัดต้ัง Harn Vietnam Co., Ltd.  “บริษัทยอย” ท่ีประเทศเวียดนาม เมื่อวันท่ี 30 กรกฎาคม 2562 ดวยทุนจดทะเบียน 800 ลานดองเวียดนาม (คิดเปน 1.06 ลานบาท) ท้ังน้ีบริษัทฯ ถือ
หุนในบริษัทยอยทางตรงคิดเปนสัดสวนรอยละ 100 ของทุนจดทะเบียน โดยมีธุรกิจหลักคือ การจําหนายอุปกรณการพิมพและบริการหลังการขาย การลงทุนดังกลาวมีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
แขงขันและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการลูกคา โดยเริ่มจากหนวยธุรกิจ “ระบบการพิมพดิจิทัล” เปนหนวยธุรกิจแรก โดยบริษัทฯ ไดควบคุมหรือกําหนดนโยบายการบริหารงานเสมือนเปนหนวยงานหน่ึง
ของบริษัทฯ 
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5. ขอพิพาททางกฎหมาย 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ไมมีคดี หรือขอพิพาททางกฎหมายใดๆ ท่ีอาจมีผลกระทบดานลบท่ีมีนัยสําคัญตอ
สินทรัพยหรือการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ กลาวคือไมมีผลกระทบทางคดีมากเกินกวา 5% ของสวนของผูถือหุน ณ วันดังกลาว  
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6. ขอมูลท่ัวไปและขอมูลสําคัญอื่น 

6.1 ขอมูลท่ัวไป 

ช่ือบริษัท บริษัท  หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) 
ช่ือบริษัท HARN ENGINEERING SOLUTIONS PUBLIC  COMPANY  LIMITED 
ช่ือยอ HARN 
เลขทะเบียนบริษัท 0107557000217 
ตลาดหลักทรัพย mai 
กลุมอุตสาหกรรม บริการ 
วันท่ีเริ่มตนซ้ือขาย 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) 
ลักษณะการประกอบธุรกจิ ประกอบธุรกิจนําเขา และจัดจําหนายผลิตภัณฑในระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศและสุขาภิบาล 

ระบบทําความเย็น ระบบการพิมพดิจิทัล ใหบริการพัฒนาระบบ IOT Products and Solutions รวมทั้ง
ใหคําปรึกษาและออกแบบระบบในโครงการตางๆ และการใหบริการโซลูชั่นดานวิศวกรรมครบวงจร 

ท่ีตั้งสํานักงานใหญ เลขที่ 559 ซอยศูนยวิจัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร  10310 
 โทรศัพท (02) 318-9744  โทรสาร (02) 318-9744 ตอ 4000 
ท่ีตั้งคลังสินคาศูนยวิจัย เลขที ่509 ซอยศูนยวิจัย 4 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร  10310 
 โทรศัพท (02) 318-9744 
ท่ีตั้งคลังสินคาจงศิร ิ เลขที ่888/14-16 หมูที่ 21 ตําบลบางพลีใหญ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 
 โทรศัพท (02) 105-3295 
เว็บไซตบริษัท 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  นางสาวอนัญญา โปรยเงิน  โทรศัพท (02) 318-9744  E-mail : ananya.p@harn.co.th  
ขอมูลบริษัทยอย 1. Harn Vietnam Co.,Ltd. 68 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam. 
 2. บริษัท ไอยราหาญ จํากัด เลขที ่559 ซอยศูนยวิจัย 4 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

ช่ือ สถานท่ีตั้งของบุคคลอางอิงอืน่ๆ  

• 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 ช้ัน 6-7 ซอยเพ่ิมทรัพย (ประชาช่ืน 20)  
 ถนนประชาช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ  
 กรุงเทพมหานคร 10800 
 โทรศัพท (02) 596-0500   
 โทรสาร (02) 596-0560 

6.2 ขอมูลสําคัญอ่ืนท่ีมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูลงทุน 

-ไมม-ี 
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สวนท่ี 2 
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 

7.  ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน 
7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 

 บริษัทฯ เขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) มีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว 
292,250,000 บาท แบงเปน หุนสามัญ 584,500,000 หุน มูลคาท่ีตราไว หุนละ 0.50 บาท การกระจายการถือหุน ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2563 ซ่ึงเปนวันปดสมุดทะเบียนลาสุดของบริษัทฯ ดังน้ี 

 จํานวน 
ราย 

จํานวน 
หุนรวม 

คิดเปน  
% 

นิติบุคคล บคุคลธรรมดา 

จํานวนราย จํานวนหุนรวม คิดเปน % จํานวนราย จํานวนหุนรวม คิดเปน % 

ผูถือหุนสัญชาติไทย 3,137 510,583,525 87.35 7 1,450,181 0.25 3,130 509,133,344 87.10 
ผูถือหุนสัญชาติตางดาว 2 73,916,475 12.65 1 73,316,475 12.55 1 600,000 0.10 

ยอดรวม 3,139 584,500,000 100.00 8 74,766,656 12.80 3,131 509,733,344 87.20 

 รายช่ือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีดังน้ี (มีผูถือหุนรายยอย จํานวน 106,463,101 หุน 
คิดเปน 18.21% ของจํานวนหุนท้ังหมด) 

ลําดับ รายชือ่ผูถือหุน จํานวนหุน % ของจํานวนหุนทัง้หมด 

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  เช้ือบุญชัย 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 
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ขอมูลการถือหุนของกรรมการ และผูบริหาร รวมถึงผูท่ีเก่ียวของและบุคคลท่ีมีความสัมพันธ ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ลําดับ รายชือ่ผูถือหุน จํานวนหุน % ของจํานวนหุนทัง้หมด 
 กรรมการบริษทั    
1. นายถกล นันธิราภากร (1) 1/ - - 
2. นางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน (1) 1/  - - 
3. นายโสตถิธร มัลลิกะมาส (1) 1/ - - 
4. กลุมนายวิรัฐ สุขชัย (2)   
 4.1 นายวิรัฐ สุขชัย 89,178,367 15.257 
 4.2 นางนพรัตน  สุขชัย (คูสมรส) 13,000,000 2.224 
5. กลุมนายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร (2)   
 6.1 นายธรรมนูญ  ตรีเพ็ชร 21,972,905 3.759 
 6.2 นางสาวธารดา  ตรีเพ็ชร (บุตร) 7,504,024 1.284 
6. กลุมนายเจน ชาญณรงค (2)   
 6.1 นายเจน  ชาญณรงค 72,319,130 12.373 
 6.2 นางประยูรศร ี ชาญณรงค (มารดา) 733,900 0.126 

7. นางสิริมา  เอี่ยมสกุลรัตน (1) 84,234,151 14.411 
8. กลุมนายภาคภมูิ วองไพฑูรย (2)   
 8.1 นายภาคภูมิ  วองไพฑูรย 4,230,325 0.724 
 8.2 นางเทียมจันทร วองไพฑูรย (คูสมรส) 21,500 0.004 
9. กลุมนางวลีรัตน เช้ือบุญชัย (3)   
 9.1 นางวลีรัตน  เช้ือบุญชัย 7,477,686 1.279 
 9.2 นายฐานิต  สัจจริตานันท (บุตร) 53,000 0.009 
 9.3 นางสาวสุธิดา  สัจจริตานันท (บุตร) 40,000 0.007 

หมายเหตุ : 1/ กรรมการอิสระ 

ลําดับ รายชือ่ผูถือหุน จํานวนหุน % ของจํานวนหุนทัง้หมด 
 ผูบรหิาร    
1. นายวิศิษฏ วชิรลาภไพฑูรย (1) 436,532 0.075 
2. นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท (1) 1,160,353 0.199 
3. กลุมนายประชา พรอมพรชัย (2)   
 3.1 นายประชา  พรอมพรชัย 11,601,466 1.985 
 3.2 นางสาวสุกันยา  ลิ้มความสุข (คูสมรส) 200,000 0.034 
4. กลุมนายรัตนพันธ มุขหริวัฒนานนท (2)   
 4.1 นายรัตนพันธ  มุขหริวัฒนานนท 3,598,942 0.616 
 4.2 นางระเบียบ มุขหริวัฒนานนท (มารดา) 140,000 0.024 
5. นายสุชาติ สุวัฒโนดม (1) 237,548 0.041 
6. นายกิตติพงษ กิตติเมธาวีนันท (1) 2/ 26,508 0.005 
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ลําดับ รายชือ่ผูถือหุน จํานวนหุน % ของจํานวนหุนทัง้หมด 
 ผูบรหิาร    

7. นายวชิรวิทย อัครเศรณ ี(1) 2/ 23,383 0.004 
8. นายสุกิจ ลิติกรณ (1) 526,853 0.090 
9. นายวิฑูรย ทามี (1) 550,368 0.094 
10. นายพงษสวัสด์ิ เพงเล็งผล (1) 8,689 0.002 

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

รายงานการเปลี่ยนแปลงสัดสวนการถือหุนของกรรมการและผูบริหาร ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

ลําดับ รายชือ่ผูถือหุน ณ วันที ่ เพิ่มขึน้ 
(ลดลง) 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

 กรรมการบริษทั    
1.  นายถกล นันธิราภากร /1 - - - 
2.  นายโสตถิธร มัลลิกะมาส /1 - - - 
3.  นางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน /1  - - - 
4.  นายวิรัฐ สุขชัย 89,178,367 88,583,559 594,808 
5.  นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร 21,972,905 21,573,106 399,799 
6.  นายเจน ชาญณรงค 72,319,130 72,319,130 - 
7.  นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน 84,234,151 84,234,151 - 
8.  นายภาคภูมิ วองไพฑูรย 4,230,325 4,230,325 - 
9.  นางวลีรัตน เช้ือบุญชัย 7,477,686 8,081,986 (604,300) 

หมายเหตุ : 1/ กรรมการอิสระ 

ลําดับ รายชือ่ผูถือหุน ณ วันที ่ เพิ่มขึน้ 
(ลดลง) 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

 ผูบรหิาร     
1.  นายวิศิษฏ วชิรลาภไพฑูรย 436,532 330,431 106,101 
2.  นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท 1,160,353 1,050,290 110,0630   
3.  นายประชา พรอมพรชัย 11,601,466 11,460,688 140,778 
4.  นายรัตนพันธ มุขหริวัฒนานนท 3,598,942 3,457,902 141,040 
5.  นายสุชาติ สุวัฒโนดม 237,548 483,416 (245,868) 
6.  นายกิตติพงษ กิตติเมธาวีนันท 2/ 26,508 28,133 (1,625) 
7.  นายวชิรวิทย อัครเศรณ ี2/ 23,383 25,496 (2,113) 
8.  นายสุกิจ ลิติกรณ 526,853 456,827 70,026 
9.  นายวิฑูรย ทามี 550,368 487,036 63,332 
10.  นายพงษสวัสด์ิ เพงเล็งผล 8,689 8,689 - 

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

 บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผล ในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดและหลังหักสํารอง
ทุกประเภทตามกฎหมายกําหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ  ซ่ึงการพิจารณาจายเงินปนผลจะข้ึนอยูกับกระแส
เงินสด ความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ แผนการลงทุน การจายชําระคืนเงินกูยืม เง่ือนไขและขอกําหนด
ในสัญญาตางๆ ท่ีบริษัทฯ ผูกพันอยู รวมท้ังขอจํากัดทางกฎหมาย ความจําเปนและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต   

 ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัท ที่อนุมัติใหจายเงินปนผลจะตองถูกนําเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 
เวนแตการจายเงินปนผลระหวางกาล  ซ่ึงคณะกรรมการของบริษัทมีอํานาจอนุมัติใหจายเงินปนผลไดเปนครั้งคราว เมื่อเห็นวา
บริษัทฯ มีผลกําไรสมควรพอจะทําเชนน้ันได  โดยจะตองรายงานใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบ ในการประชุมคราวถัดไป 

ขอมูลการจายเงนิปนผล ป 2563 ป 2562 ป 2561 ป 2560 
เงินปนผลระหวางกาล (บาท/หุน) - 0.18 - - 
เงินปนผลประจําป (บาท/หุน) 0.13 - 0.16 0.14 
หุนปนผล (บาท/หุน) - - - - 
กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 0.17 0.26 0.23 0.22 
อัตราการจายเงินปนผลตอกําไรสทุธิ (%) 76.47 69.23 69.57 63.64 
ราคาพาร (บาท/หุน) 0.50 0.50 0.50 0.50 
จํานวนหุนสามัญ ณ วันสิ้นงวด (หุน) 584,500,000 584,500,000 584,500,000 584,500,000 
หมายเหตุ : - เงินปนผลประจําป 2563 จํานวน 0.13 บาทตอหุน ยังไมมีความแนนอน จนกวาจะไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 
  - ผูถือหุนสามัญประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินไดในอัตรา 20/80 ของเงินปนผลตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในมาตรา 47 ทวิ

 แหงประมวลรัษฎากร 
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8. โครงสรางการจัดการ 

แผนผังโครงสรางองคกรของบริษัท หาญเอน็จิเนียร่ิง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :  เลขท่ี 1 - 13 เปนผูบริหารของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง 

เลขานุการบริษัท 

ผูตรวจสอบภายใน 

ผูอํานวยการ 
สายงานขายท่ัวไป 

ผูอํานวยการ 
สายงานขายโครงการ 

ผูอํานวยการ 
สายงานขายปโตรเคมี 

กรรมการผูจัดการ 
ธุรกิจระบบทําความเย็น 

กรรมการผูจัดการ 
ธุรกิจระบบดับเพลิง 

ปรับอากาศและสุขาภบิาล 

กรรมการผูจัดการ 
ธุรกิจระบบการพิมพดิจิทัล 

ผูอํานวยการ 
สายงานขายโครงการ 

 

ผูอํานวยการ 
สายงานสนับสนุนวิศวกรรม 

ผูอํานวยการ 
สายงานขาย 

 

ฝายบริหารระบบ
คุณภาพ 

แผนกความปลอดภัย 
อาชีวอนามยั 

และสิ่งแวดลอม 

ฝายการเงิน 

ฝายบัญชี 

ฝายธุรการ
สํานักงาน 

คณะกรรมการสรรหา 
และพิจารณาคาตอบแทน 

คณะกรรมการบริหาร 

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

คณะกรรมการบริษัท 

ฝาย ICT 

ฝายกํากับ 
ดูแลกิจการ 

ผูอํานวยการ 
สายงานบริการ 

ประธานเจาหนาท่ี 
ปฏิบัติการ 

ประธานเจาหนาท่ี 
การเงิน 

ฝาย 
ทรัพยากรบุคคล 

ฝาย 
จัดซื้อ 

ฝายคลังสินคา 
และจัดสง 

ผูอํานวยการ 
สายงานขาย 

 

ฝายองคกรดิจิทัล 
และสารนิเทศ  

(DEC) 
 

ผูอํานวยการ 
สายงานขายสินคาพิเศษ 
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 โครงสรางการจัดการของบริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) ประกอบดวย 
  คณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการชุดยอยท่ีชวยกลั่นกรองเร่ืองท่ีสําคัญ ซ่ึงไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท จํานวน 4 คณะ ไดแก 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ซ่ึงประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิท่ีมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 
2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ีเก่ียวของ 

 ฝายบริหาร  โดยมีประธานเจาหนาท่ีบริหาร เปนผูบริหารสูงสุดของบริษัทฯ 

8.1 คณะกรรมการบริษัท 

ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการ จํานวน 9 คน ประกอบดวย 
 กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร จํานวน 7 คน โดยในจํานวนน้ีประกอบดวยกรรมการอิสระ จํานวน 3 คน 
 กรรมการท่ีเปนผูบริหาร จํานวน 2 คน คือ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 1 คน และกรรมการผูจัดการ 1 คน 

รายช่ือคณะกรรมการบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ประกอบดวย 
ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง วันทีไ่ดรบัแตงตั้ง 

1.  ดร. ถกล นันธิราภากร  กรรมการอสิระ 
ประธานกรรมการบรษิัท     
ประธานกรรมการตรวจสอบ  

5 กันยายน 2555  
1 มิถุนายน 2558 
5 กันยายน 2555 

2.  ดร. โสตถิธร มัลลิกะมาส กรรมการอสิระ 
กรรมการตรวจสอบ   
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

5 กันยายน 2555  
5 กันยายน 2555 
17 ธนัวาคม 2561 

3.  นางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน กรรมการอสิระ 
กรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

5 กันยายน 2555  
5 กันยายน 2555 
17 ธนัวาคม 2561 

4.  นายวิรัฐ สุขชัย 1) กรรมการ   
(รักษาการ) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร  
กรรมการผูจัดการ 

5 กันยายน 2555  
1 มกราคม 2563 
1 มีนาคม 2561 
1 ธนัวาคม 2559 
5 กันยายน 2555 

5.  นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร  กรรมการ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการบริหาร  และกรรมการผูจัดการ 

1 พฤศจิกายน 2559  
11 พฤศจิกายน 2559 
1 ธนัวาคม 2559 

6.  ดร.เจน ชาญณรงค กรรมการ 
กรรมการบริหาร 

28 เมษายน 2560  
1 มีนาคม 2560 

7.  นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน กรรมการ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

5 กันยายน 2555  
17 ธนัวาคม 2561 

8.  นายภาคภูม ิ วองไพฑูรย กรรมการ  5 กันยายน 2555  
9.  นางวลีรัตน เช้ือบุญชัย กรรมการ   5 กันยายน 2555  

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

 โดยมีนางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท เปนเลขานุการบริษัท  
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 ท้ังน้ี บริษัทฯ มีกรรมการอิสระท้ังสิ้น 3 ทาน ซ่ึงบริษัทฯ มีโครงสรางคณะกรรมการบริษัทท่ีมีกรรมการอิสระไมนอยกวา 
3 ทาน และไมนอยกวาหน่ึงในสามของจํานวนกรรมการท้ังหมดของบริษัท และมีกรรมการตรวจสอบท้ังสิ้น 3 ทาน โดยกรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบทุกทานจะสามารถใหความเห็นไดอยางเปนอิสระตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ และมีคุณสมบัติเปนไป
ตามหลักเกณฑของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุน
ท่ีออกใหม (และท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม) ครบถวนทุกประการ  

 องคประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. มีจํานวนกรรมการเพียงพอท่ีจะกํากับดูแลธุรกิจของบริษัท ซ่ึงประกอบดวยบุคคล ท่ีมีความรู ประสบการณ และ
ความสามารถท่ีเพียงพอท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยตองมีจํานวนกรรมการรวมกันไมนอยกวา 5 คน ตาม
กฎหมาย โดยกรรมการไมนอยกวา 3 คนหรือ ไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมด ตองเปนกรรมการอิสระ กรรมการ
อิสระดังกลาวสามารถใหความเห็นเก่ียวกับการทํางานของฝายจัดการไดอยางอิสระ ทําใหเกิดการถวงดุลในการออกเสียงในการ
พิจารณาเรื่องตางๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝายบริหาร เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท ท้ังน้ี กรรมการอิสระ
ของบริษัทจํานวน 3 คน ตองดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบดวย 

2. กรรมการไมนอยกวาก่ึงหน่ึง (1/2) ของจํานวนกรรมการท้ังหมดตองมีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักร 
3. จํานวนกรรมการท่ีเปนผูบริหารตองมีไมเกินก่ึงหน่ึง (1/2) ของจํานวนกรรมการท้ังคณะ เพ่ือใหมีการถวงดุล

ระหวางกรรมการท่ีไมเปนผูบริหารกับกรรมการท่ีเปนผูบริหาร 
4. ตองมีกรรมการท่ีไมไดเปนกรรมการบริหาร อยางนอย 1 คน ท่ีมีประสบการณในธุรกิจซ้ือมาขายไปเก่ียวกับสินคา

ดานวิศวกรรมซ่ึงเปนธุรกิจหลักของบริษัท  และอยางนอยอีก 1 คน ท่ีมีประสบการณดานบัญชีและการเงิน โดยคณะกรรมการ
จัดใหมีการเปดเผยนโยบายในการกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการดังกลาว รวมถึงจํานวนปการดํารงตําแหนงกรรมการ
ในบริษทัของกรรมการแตละคนในรายงานประจําป และบนเว็บไซตของบริษัทฯ 

วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริษัท 

1. ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหน่ึง(1) ในสาม(3) 
โดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับสวนหน่ึง(1) ในสาม(3) 

 กรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ น้ัน ใหจับสลากวาผูใดจะออก 
สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดน้ัน เปนผูออกจากตําแหนง กรรมการผูออกจากตําแหนงไปน้ันอาจจะ
เลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได 

2. กรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับบริษัท กรรมการท่ีพนจากตําแหนง อาจไดรับเลือก
เขามาดํารงตําแหนงใหมอีกไดโดยไมจํากัดจํานวนครั้ง สําหรับคุณสมบัติในการดํารงตําแหนงกรรมการอิสระน้ัน คณะกรรมการ
บริษัท กําหนดเปนนโยบายวาใหกรรมการอิสระดํารงตําแหนงตอเน่ืองไดไมเกิน 9 ป นับต้ังแตวันท่ีไดรับการแตงต้ัง หรือ
นับต้ังแตวันท่ีบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย  

3. นอกจากการพนตําแหนงตามวาระแลว  กรรมการบริษัทอาจพนจากตําแหนงเมื่อ 
3.1 ตาย 
3.2 ลาออก 
3.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด หรือกฎหมายวาดวย

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
3.4 ท่ีประชุมผูถือหุนลงมติใหออก 
3.5 ศาลมีคําสั่งใหออก 

สวนที่ 2 (8) โครงสรางการจัดการ  หนา 60 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2563) 
 

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหย่ืนใบลาออกตอบริษัทฯ  การลาออกมีผลนับแตวันท่ีใบลาออกไปถึงบริษัทฯ 
 กรรมการซ่ึงลาออกตามวรรคหน่ึง จะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียนตามกฎหมายวาดวยบริษัทฯมหาชน

จํากัดทราบดวยก็ได 
5. ในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราว ออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซ่ึงมี

คุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทฯมหาชนจํากัดและกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
เขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวา 2 เดือน บุคคลซ่ึงเขาเปน
กรรมการแทนจะอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระท่ียังเหลืออยูของกรรมการท่ีตนแทน 

 มติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนกรรมการ
ท่ียังเหลืออยู 

6. ในกรณีท่ีกรรมการพนจากตําแหนงท้ังคณะ ใหคณะกรรมการท่ีพนจากตําแหนงยังคงอยูรักษาการในตําแหนง เพ่ือ
ดําเนินกิจการของบริษัทฯ ตอไปเพียงเทาท่ีจําเปนจนกวากรรมการชุดใหมเขารับหนาท่ี เวนแตศาลจะมีคําสั่งเปนอยางอื่น  

 ในกรณีท่ีคณะกรรมการพนจากตําแหนงตามคําสั่งศาล คณะกรรมการท่ีพนจากตําแหนง ตองจัดใหมีการประชุม
ผูถือหุนเพ่ือเลือกต้ังคณะกรรมการชุดใหมภายใน 1 เดือนนับแตวันพนจากตําแหนง โดยสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไม
นอยกวา 14 วันกอนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพไมนอยกวา 3 วันกอนวันประชุมดวย โดย
จะตองโฆษณาเปนระยะเวลา 3 วันติดตอกัน 

7. ท่ีประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอน ถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียงไม
นอยกวาสอง (2) ในสาม (3) ของจํานวนผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาก่ึงหน่ึง (1/2) 
ของจํานวนหุนท่ีถือโดยผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษทั 

 ตามขอบังคับบริษัท ไดกําหนด จํานวนหรือช่ือกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทไดน้ัน ใหกรรมการสอง 
(2) คนลงลายมือช่ือรวมกัน โดยใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนหรือคณะกรรมการ มีอํานาจกําหนดรายช่ือกรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันบริษัทได   
 คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 3/2563 ในวันพฤหัสบดีท่ี 14 พฤษภาคม 2563 ไดมีมติ
กําหนดชื่อและจํานวนกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทฯ ประกอบดวย กรรมการกลุมที่หนึ่ง นายวิรัฐ สุขชัย, นาย
ธรรมนูญ ตรีเพ็ชร  กรรมการกลุมที่สอง นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน, นายเจน ชาญณรงค กรรมการคนหนึ่งคนใดในกลุมหนึ่ง 
ลงลายมือช่ือรวมกับกรรมการคนหน่ึงคนใดในกลุมสอง รวมเปนสองคน 

บทบาท หนาที ่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทเปนผูเลือกต้ังกรรมการดวยกันดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริษัท  เพ่ือดูแล ควบคุม การ
ประชุมของคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผูถือหุนของบริษัท ใหดําเนินการไปอยางมีประสิทธิภาพ เปนไปตามระเบียบ
ขอบังคับท่ีเก่ียวของและบรรลุวัตถุประสงคในการประชุม (รายละเอียดการคัดเลือก/บทบาท หนาท่ีและความรับผิดชอบของ
ประธานกรรมการบริษัท เปดเผยไวในหัวขอ “การกํากับดูแลกิจการ” หมวด 3 การเสริมสรางคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล ขอ 
3.2 (3) หนา 86) 

บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 
 คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายและภาพรวมขององคกร แผนการดําเนินธุรกิจ รวมท้ังมี
บทบาทสําคัญในการกํากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามแผนท่ีวางไว ตลอดจนดําเนิน
กิจการของบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และมติท่ีประชุมผูถือหุน ดวยความซ่ือสัตยสุจริต มีจริยธรรม ภายใต
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จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ รวมท้ังการกํากับดูแลใหการบริหารจัดการของฝายบริหารเปนไปตามเปาหมายและแนวทางท่ี
ไดกําหนดไว และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ และผูถือหุน โดยรวมถึงอํานาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบท่ีสําคัญ ดังน้ี 

1. กําหนดวิสัยทัศน นโยบาย กลยุทธ เปาหมาย แผนการดําเนินธุรกิจ งบประมาณประจําป โครงสรางการบริหารงาน 
และอํานาจการบริหารตางๆ ของบริษัทฯ รวมท้ังนโยบายกํากับดูแลกิจการท่ีดี ท้ังน้ี ในป 2563 คณะกรรมการไดมีการทบทวน
และอนุมัติกลยุทธ และติดตามดูแลใหมีการนํากลยุทธไปปฏิบัติ โดยในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาสคณะกรรมการ
ไดติดตามผลการดําเนินงานของฝายบริหาร เพ่ือใหเปนไปตามกลยุทธท่ีวางไว 

2. ควบคุมกํากับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝายบริหาร หรือบุคคลใดๆ ท่ี
ไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ีดังกลาว ใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  ตลอดจนดูแลใหบริษัทฯ มีการบริหารจัดการตามนโยบายกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

3. มีอํานาจในการแตงต้ังคณะกรรมการชุดยอย เพ่ือชวยศึกษาและกลั่นกรองงานตางๆ เฉพาะดาน อาทิ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร กรรมการผูจัดการ รวมถึงการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการชุดยอย ประธาน
เจาหนาท่ีบริหาร กรรมการผูจัดการ ท่ีแตงต้ัง 

 ท้ังน้ี การมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดน้ัน ตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจท่ีทําให 
คณะกรรมการบริหาร ประธานเจาหนาท่ีบริหาร กรรมการผูจัดการ และคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ดังกลาว สามารถพิจารณาและ
อนุมัติรายการท่ีอาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสีย หรือความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดทํากับบริษัทหรือบริษัทยอย ยกเวนเปนการ
อนุมัติรายการท่ีเปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไวแลว 

 ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให ประธานเจาหนาท่ีบริหาร กรรมการผูจัดการ หรือบุคคลอื่นปฏิบัติการ
แทนคณะกรรมการบริษัทในเร่ืองใด การมอบหมายดังกลาวตองจัดทําเปนลายลักษณอักษร หรือบันทึกเปนมติคณะกรรมการ
บริษัทในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางชัดเจน  และระบุขอบเขตอํานาจหนาท่ีของผูรับมอบอํานาจไวอยาง
ชัดเจน 

4. ประเมินผลงานของฝายบริหารอยางสม่ําเสมอ รวมท้ังดูแลกลไกการจายคาตอบแทนผูบริหารและพนักงานอยางเหมาะสม 
5. จัดใหมีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีท่ีมีความนาเช่ือถือได รวมท้ังดูแลใหมีระบบ

การจัดเก็บเอกสารท่ีทําใหสามารถตรวจสอบความถูกตองของขอมูลไดในภายหลัง  
6. จัดใหมีการทํางบการเงินของบริษัทฯ ใหมีความถูกตอง เพ่ือแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในรอบบัญชี

ท่ีผานมาไดตรงตอความเปนจริง ครบถวน และถูกตอง เปนไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป โดยงบการเงิน ณ วัน
สิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ ตองตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัทฯ กอนท่ีจะนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน ตลอดจนรายงาน
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดทํารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชี ใน
รายงานประจําปของบริษัท 

7. ดูแลใหบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีระบบบริหาร
ความเสี่ยงท่ีครอบคลุม และมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงานและการติดตามผลท่ีมีประสิทธิภาพ และกลไกใน
การรับเรื่องรองเรียนและการดําเนินการกรณีมีการช้ีเบาะแส  ตลอดจนดูแลใหบริษัทฯ มีการบริหารจัดการตามนโยบายกํากับดูแล
กิจการท่ีดี  

8. ดูแลใหมีกระบวนการและการจัดการท่ีชัดเจนและโปรงใส เก่ียวกับการทํารายการระหวางบริษัทฯ กับบุคคลท่ี
เก่ียวโยงกัน เพ่ือปองกันไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยตองจัดใหมีการเปดเผยขอมูลอยางถูกตองเพียงพอ รวมท้ัง
มีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ําเสมอ 
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9. ดูแลใหมีการดําเนินธุรกิจตอเน่ืองในระยะยาว รวมท้ังแผนพัฒนาพนักงาน ความตอเน่ืองของผูบริหาร 
(Succession Plan)  รวมท้ังดูแลใหมีกระบวนการสรรหาและแผนการสืบทอดตําแหนงของกรรมการ และผูบริหารระดับสูงของ
บริษัทฯ ท่ีมีประสิทธิผล  

10. พิจารณาอนุมัติ และ/หรือ ใหความเห็นตอรายการท่ีเก่ียวโยงกัน การไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย การลงทุน และ
การดําเนินการใดๆ ของบริษัทฯ และบริษัทยอย ตามกฎหมาย ประกาศ ขอกําหนด และระเบียบขอบังคับตางๆ ท่ีเก่ียวของ 
ยกเวนเรื่องท่ีกฎหมายกําหนดใหตองขออนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน 

11. ดูแลผลประโยชนของผูถือหุนท้ังรายใหญและรายยอยตามสิทธิอยางเทาเทียมกัน มีความเสมอภาคเทาเทียมกัน 
และมีการรายงานขอมูลการดําเนินงานท่ีสําคัญ และรายงานทางการเงินแกผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียอยางถูกตองและเปนไป
ตามท่ีขอกฎหมายกําหนด  โดยกรรมการตองแจงใหบริษัทฯ ทราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสียในสัญญาหรือขอตกลงใดๆ ท่ี
ทํากับบริษัทฯ หรือถือหุนเพ่ิมข้ึนหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ท้ังน้ี สําหรับรายการท่ีทํากับกรรมการหรือบุคคลท่ีอาจมี
ความขัดแยงหรือมีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย กรรมการซ่ึงมีสวนไดเสีย 
ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการทํารายการในเรื่องน้ัน   

12. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอํานาจใหกรรมการคนหน่ึง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางหน่ึงอยางใด
แทนคณะกรรมการบริษัทได โดยอยูภายใตการควบคุมและกํากับดูแลของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอํานาจเพื่อให
บุคคลดังกลาวมีอํานาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแกไขการมอบอํานาจน้ันๆ ไดเม่ือเห็นสมควร 

 ท้ังน้ี การมอบอํานาจน้ันตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจท่ีทําใหบุคคลดังกลาวสามารถพิจารณาและอนุมัติ
รายการท่ีตน หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดท่ีจะทํา
ข้ึนกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย เวนแตเปนการอนุมัติรายการธุรกิจปกติ และเปนไปตามเง่ือนไขการคาโดยท่ัวไป หรือเปนตาม
นโยบายและหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไวแลว 

13. แตงต้ังเลขานุการบริษัท ท่ีมีคุณสมบัติและประสบการณของเลขานุการบริษัทท่ีเหมาะสม มีหนาท่ีและความ
รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ทําหนาท่ีใหคําแนะนําดานกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ท่ี
คณะกรรมการบริษัทจะตองทราบ และปฏิบัติหนาท่ีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมท้ัง ประสานงานใหมีการ
ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติและประสบการณของเลขานุการบริษัท เปดเผยไวในหัวขอ “โครงสรางการ
จัดการ” ขอ 8.4 เลขานุการบริษัท หนา 75-76 

14. สงเสริมและสนับสนุนใหเลขานุการบริษัทไดรับการฝกอบรมและพัฒนาความรูอยางตอเน่ือง ท้ังดานกฎหมาย 
การบัญชี หรือการปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการบริษัท 

15. จัดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทเปนลายลักษณอักษร และมีการสื่อสารใหทุกคนในองคกรไดเขาใจ
ถึงนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีใหถูกตองตรงกัน เพ่ือสงเสริมใหทุกคนในองคกรปฏิบัติตามนโยบายท่ีกําหนด ท้ังน้ี 
คณะกรรมการมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวเปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

16. ยึดม่ันการดําเนินธุรกิจท่ีถูกตองและเปนธรรม โดยกําหนดจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เปนลายลักษณ
อักษร เพ่ือใหนํามาใชและเผยแพรใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน เขาใจถึงมาตรฐานดานจริยธรรมท่ีบริษัทใชในการ
ดําเนินธุรกิจ และเปนแนวทางการปฏิบัติ เพ่ือแสดงเจตนารมณในการท่ีจะดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ
ตอผูมีสวนไดเสีย คํานึงถึงสังคม และสิ่งแวดลอม โดยผานการอบรม และการสื่อสารภายในองคกรในรูปแบบตางๆ โดยท่ี
จรรยาบรรณดังกลาวจะสะทอนใหเห็นถึงคานิยม และแนวทางปฏิบัติงาน ท่ีพนักงานทุกคนพึงปฏิบัติตน และปฏิบัติงานตามกรอบ
จรรยาบรรณท่ีกําหนดไวในดานตางๆ โดยบริษัทไดมีการประกาศและแจงใหทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอยางเครงครัด รวมถึงใหมี
การปฏิบัติตามแนวทางดังกลาว ท้ังน้ี คณะกรรมการไดติดตามใหมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกลาวอยางจริงจัง 
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17. จัดใหมีนโยบายและมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน เปนลายลักษณอักษร เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาการ
ปฏิบัติงานของบริษัทเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน รวมถึงมีการสื่อสารแก
คณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ รวมถึงบุคคลภายนอกอื่นท่ีเก่ียวของ และสงเสริมใหเปนวัฒนธรรมและ
คานิยมหน่ึงในบริษัท ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทมีการสอบทานและทบทวน นโยบายและมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน 
เปนประจําทุกป เพ่ือใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพการดําเนินธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ และบทบัญญัติของ
กฎหมาย 

18. พิจารณาเร่ืองความขัดแยงของผลประโยชนอยางรอบคอบ การพิจารณาการทํารายการท่ีอาจมีความขัดแยงของ
ผลประโยชนมีแนวทางท่ีชัดเจน และเปนไปเพ่ือผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุนโดยรวมเปนสําคัญ โดยกําหนดนโยบายท่ี
ไมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน รวมท้ังผูท่ีเก่ียวของกับบุคคลตางๆ ดังกลาว แสวงหาผลประโยชนสวนตัวท่ีขัดแยงกับ
ผลประโยชนของบริษัท และควรหลีกเลี่ยงการกระทําท่ีกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน และผูท่ีมีสวนเก่ียวของ หรือมี
สวนไดเสีย หรือเก่ียวโยงกับรายการท่ีพิจารณา ตองแจงใหบริษัททราบถึงความสัมพันธหรือการเก่ียวโยงของตนในรายการ
ดังกลาว โดยบุคคลดังกลาวไมมีสวนรวมในการตัดสินใจใดๆ ในธุรกรรมดังกลาว 

 คณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอคณะกรรมการบริษัท เก่ียวกับรายการท่ีเก่ียวโยงกัน และรายการท่ีมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชน ซ่ึงไดมีการพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบ รวมท้ังบริษัทไดปฏิบัติตามหลักเกณฑของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางเครงครัด ในเรื่องการ
กําหนดราคาและเง่ือนไขตางๆ กับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงดานผลประโยชน ใหเสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก 

 ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทจะไดกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามขอกําหนดเก่ียวกับข้ันตอนการดําเนินการ และการ
เปดเผยขอมูลของรายการท่ีอาจมีความขัดแยงของผลประโยชนใหถูกตองครบถวนโดยจะเปดเผยการทํารายการไวในงบการเงิน 
รายงานประจําป และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 

19. จัดใหมีระบบการควบคุมภายใน ซ่ึงเปนกลไกสําคัญท่ีจะสรางความมั่นใจตอฝายจัดการในการชวยลดความเสี่ยงทาง
ธุรกิจ ชวยใหการดําเนินธุรกิจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอยางเหมาะสมและบรรลุเปาหมายตามท่ีต้ังไว 
ชวยปกปองคุมครองทรัพยสินไมใหร่ัวไหล สูญหายหรือจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ชวยใหรายงานทางการเงินมีความถูกตอง
นาเช่ือถือ ชวยใหบุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของและชวยคุมครองเงินลงทุนของผูถือหุน ดังน้ัน
บริษัทฯ จึงไดกําหนดภาระหนาท่ี อํานาจการดําเนินการของผูปฏิบัติงานและผูบริหารในเร่ืองตางๆ ไวเปนลายลักษณอักษรอยาง
ชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใชสินทรัพยของบริษัทใหเกิดประโยชน และมีการแบงแยกหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุม และ
ประเมินผลออกจากกัน เพ่ือใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม 

 คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและความมี
ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในท่ีฝายบริหารจัดใหมีข้ึน รวมท้ังไดจัดทําและทบทวนระบบการควบคุม ท้ังดานการ
ดําเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน  ตลอดจนการ
จัดการความเสี่ยง และยังใหความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัยลวงหนาและรายการท่ีผิดปกติ 

 ท้ังน้ี บริษัทฯ ไดวาจางบุคคลภายนอกท่ีมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาท่ี เปนผูรับผิดชอบในการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ ทําหนาท่ีตรวจสอบเพ่ือใหม่ันใจวาบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม และเพ่ือใหผู
ตรวจสอบภายในดังกลาวมีความเปนอิสระ สามารถทําหนาท่ีตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มท่ี ผูตรวจสอบภายในจะรายงานผล
โดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ  ท้ังน้ี บริษัทมีการติดตามประเมินผลอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหความม่ันใจวาระบบท่ีวางไว
สามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจะมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และทบทวนระบบท่ี
สําคัญอยางนอยปละ 1 ครั้ง และเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท 

สวนที่ 2 (8) โครงสรางการจัดการ  หนา 64 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2563) 
 

20. จัดใหมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ใหครอบคลุมท้ังองคกร และติดตามผลการ
ปฏิบัติเปนประจําทุกไตรมาส 

21. จัดใหมีแนวทางดําเนินการท่ีชัดเจนกับผูท่ีประสงคจะรองเรียน หรือแจงเบาะแส หรือผูมีสวนไดเสียผานทาง
เว็บไซต หรือรายงานตรงตอบริษัท โดยใหแจงเบาะแสผานกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพ่ือสั่งการใหมีการ
ตรวจสอบขอมูลตามกระบวนการท่ีบริษัทกําหนดไว และรายงานตอคณะกรรมการบริษัท 

8.2 คณะกรรมการชุดยอย 

 คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังคณะกรรมการชุดยอย เพ่ือพิจารณากลั่นกรองงานดานตางๆ ตามขอบเขตท่ีไดรับ 
มอบหมายของคณะกรรมการชุดยอยแตละคณะ และไดกําหนดคุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหนง บทบาท หนาท่ีและความ
รับผิดชอบ การรายงานของคณะกรรมการชุดยอย การประเมินผลการปฏิบัติงาน ไวในกฎบัตรของคณะกรรมการชุดยอยแตละ
คณะ ซ่ึงมีการทบทวนอยางสมํ่าเสมอ โดยคณะกรรมการชุดยอยทุกคณะจะรายงานผลการปฏิบัติหนาท่ีตอท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท เพ่ือทราบอยางสม่ําเสมอ 

8.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ี ก.ล.ต. 
และ ตลท. กําหนด เปนกรรมการอิสระไมนอยกวา 3 คน และมีกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คนท่ีมีความรูและประสบการณ
เพียงพอในการสอบทานความนาเช่ือถือของงบการเงิน 

ชื่อ-สกุล ตําแหนง 
1. ดร. ถกล  นันธิราภากร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
2. นางสาววรนุช  สุไพบูลยพิพัฒน กรรมการตรวจสอบ  
3. ดร. โสตถิธร  มัลลิกะมาส กรรมการตรวจสอบ  

 โดยมี ดร. ถกล นันธิราภากร เปนผูมีความรูและประสบการณเพียงพอท่ีจะทําหนาท่ีในการสอบทานความนาเช่ือถือของ
งบการเงิน โดยจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จาก Col. Of BAd./Accounting, MIS, Economics, University of Arkansas, 
U.S.A. และผ านการอบ รม หลักสู ตร Director Accreditation Program (DAP) รุน ท่ี  8 ป  2547 และหลั กสู ตร Director 
Certification Program (DCP) รุนท่ี 228 ป 2559 แลว และมีนายวิศิษฏ วชิรลาภไพฑูรย เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

องคประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบตองมีองคประกอบ ดังตอไปน้ี 
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผู

ถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ท้ังน้ีใหนับรวมหุนท่ีถือโดยผูท่ีเก่ียวของดวย 
2. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตาม กฎหมายวาดวยบริษัทมหาชน

จํากัด และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท่ีกําหนด จํานวนไมนอยกวา 3 คน 
3. กรรมการตรวจสอบมีทักษะความชํานาญท่ีเหมาะสมตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย กรรมการตรวจสอบอยางนอย 

1 คน ตองมีความรูความเขาใจหรือมีประสบการณดานการบัญชีหรือการเงิน และมีประสบการณเพียงพอท่ีจะทําหนาท่ีในการ
สอบทานความนาเช่ือถือของงบการเงินได 

4. ใหคณะกรรมการบริษัทเลือกและแตงต้ังกรรมการตรวจสอบคนหน่ึงเปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
5. ใหคณะกรรมการตรวจสอบเลือกและแตงต้ังเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  โดยประธานเจาหนาท่ีการเงิน 

เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยตําแหนง 
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วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการตรวจสอบ 

1. ใหคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 3 ป และคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงพนจากตําแหนงตาม
วาระ อาจไดรับการแตงต้ังอีกได นอกจากการพนตําแหนงตามวาระดังกลาวขางตน กรรมการตรวจสอบพนจากตําแหนงเม่ือ 

1.1 ตาย 
1.2 ลาออก 
1.3 ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตร หรอืตามหลกัเกณฑของสํานักงาน ก.ล.ต. และ

ตลาดหลักทรัพยฯ 
1.4 พนสภาพการเปนกรรมการบริษัท หรือครบวาระการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท 

2. กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหย่ืนใบลาออกตอประธานกรรมการบริษัท โดยควรแจงเปน
หนังสือลวงหนาอยางนอย 1 เดือน พรอมเหตุผล และใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูอนุมัติ โดยบริษัทฯ จะแจงเรื่องการลาออก
พรอมสําเนาหนังสือลาออกใหตลาดหลักทรัพยฯ ทราบ ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบพนจากตําแหนงท้ังคณะ ใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบท่ีพนจากตําแหนงตองรักษาการในตําแหนง เพ่ือดําเนินการตอไปกอนจนกวาคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหมจะเขา
รับหนาท่ี 

3. ในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการตรวจสอบวางลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการ
บริษัทแตงต้ังบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถวนข้ึนเปนกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วัน เพ่ือใหกรรมการตรวจสอบมีจํานวน
ครบตามท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยบุคคลท่ีเขาเปนกรรมการตรวจสอบแทนอยูในตําแหนงไดเพียงวาระท่ียังคงเหลืออยู
ของกรรมการตรวจสอบซ่ึงตนแทน ท้ังน้ี ใหบริษัทฯ แจงการพนจากตําแหนงของกรรมการตรวจสอบดังกลาวพรอมเหตุผลของ
การพนจากตําแหนงตอตลาดหลักทรัพยฯ ทันที 

บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 
2. สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ท่ี

เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการ
พิจารณาแตงต้ัง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนพิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงาน แผนการตรวจสอบประจําป และงบประมาณ รวมท้ังบุคลากรวาเหมาะสม สอดคลองกับ
ขอบเขตการปฏิบัติงาน และเพียงพอท่ีจะสนับสนุนงานในหนาท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

3. สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย”) และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงต้ัง และเลิกจาง บุคคลซ่ึงมีความเปนอิสระ เพ่ือทําหนาท่ีเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 
และเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมท้ังเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยาง
นอยปละ 1 ครั้ง 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย  ท้ังน้ี เพ่ือใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ 

6. พิจารณาและประเมินธุรกรรมท่ีมีความเสี่ยงดานการทุจริตคอรรัปช่ัน และกําหนดมาตรการ/วิธีการควบคุมและ
จัดการความเสี่ยง สอบทานขอมูลท้ังหมดในแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน 

7. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ ซ่ึงรายงานดังกลาวตอง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปน้ี 
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 ความเห็นเก่ียวกับความถูกตอง ครบถวน เปนท่ีเช่ือถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 
 ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 
 ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพยหรือกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 
 ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 
 ความเห็นเก่ียวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
 จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน 
 ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาท่ี 
 รายงานอื่นใดท่ีเห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนท่ัวไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายและดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ท้ังน้ี 

ในการปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายดังกลาว คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และ
กรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทฯ ตอบุคคลภายนอก 

9. พิจารณาและใหความเห็นตอการติดตามการปฏิบัติตามมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน รวมถึงระบบการ
บริหารความเสี่ยงท่ีเช่ือมโยงกับความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการทุจริตคอรรัปช่ัน  เพ่ือใหม่ันใจวาการดําเนินงานของบริษัทฯ มี
ความโปรงใส สุจริต ยุติธรรม ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และดําเนินธุรกิจดวยการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันทุกรูปแบบ 

10. รับเร่ืองรองเรียน แจงเบาะแส การกระทําอันทุจริตคอรรัปช่ัน ท้ังจากภายในและภายนอก ท่ีกรรมการบริษัท 
ผูบริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ มีสวนเก่ียวของ และตรวจสอบขอเท็จจริงตามท่ีไดรับแจง และนําเสนอใหคณะกรรมการ
บริษัทรวมกันพิจารณาโทษหรือแกไขปญหาตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน 

11. สรุปภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริษัททราบ 
 ท้ังน้ี คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจในการดําเนินการตางๆ ไดแก การเชิญกรรมการ พนักงาน หรือลูกจางของ
บริษัทฯ มารวมประชุมหารือ ช้ีแจง หรือตอบขอซักถามในเร่ืองท่ีเก่ียวกับหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ การปรึกษาหารือผู เช่ียวชาญหรือท่ีปรึกษาของบริษัทฯ (ถามี ) หรือจางท่ีปรึกษาหรือผู เช่ียวชาญซ่ึงเปน
บุคคลภายนอกเปนคร้ังคราวในกรณีจําเปนดวยคาใชจายของบริษัทฯ  การขอใหพนักงานของบริษัทฯ สงเอกสารหลักฐาน
เก่ียวกับกิจการของบริษัทฯ เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบหรือสอบสวนในเรื่องตางๆ เพ่ือใหการปฏิบัติงานภายใตหนาท่ีความ
รับผิดชอบสําเร็จลุลวงไปดวยดี  การมอบหมายใหพนักงานหรือลูกจางของบริษัทฯ คนหน่ึงหรือหลายคนกระทําการใดๆ ภายใน
ขอบเขตหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบ  รวมถึงการดําเนินการตางๆ ท่ีกลาวแลวในสวนท่ี
เก่ียวของกับบริษัทยอยเทาท่ีไดรับมอบหมายหรือรองขอจากบริษัทยอย และเทาท่ีอํานาจหนาท่ีจะเปดชองใหดําเนินการได 
 เน่ืองจากบริษัทฯ ไมมีฝายตรวจสอบภายในเอง จึงไดวาจางบริษัท อัลทิมา แอดไวเซอรี่ จํากัด ซ่ึงเปนบุคคลภายนอก
และไมมีความเก่ียวของใดๆ กับบริษัทฯ เปนผูตรวจสอบภายใน (Internal Auditor) โดยทําหนาท่ีตรวจสอบระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ  เพ่ือใหมั่นใจวาบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม 

8.2.2 คณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการบริษัท ไดแตงต้ังคณะกรรมการบริหาร เพ่ือกําหนดบริหารงานในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานตาม
ธุรกิจปกติ และงานบริหารของบริษัทฯ และสามารถกําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรางการบริหารงาน รวมถึง
การตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด 
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 คณะกรรมการบริหาร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ประกอบดวย กรรมการ ผูบริหาร หรือ พนักงานระดับสูงของบริษัทฯ 
จํานวน 5 คน ดังน้ี 

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 ดังตอไปน้ี 
1. คัดเลอืกจาก กรรมการ และ/หรือ ผูบริหาร ซ่ึงไดรับการเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

ท้ังน้ีคณะกรรมการบริหารประกอบไปดวยกรรมการบริหารไมนอยกวา 3 คน 
2. คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาและแตงต้ังกรรมการบริหาร 1 คน ท่ีมีความเหมาะสม เพ่ือทําหนาท่ีประธาน

กรรมการบริหาร โดยประธานกรรมการบริหารท่ีไดรับการแตงต้ังจะมีวาระการดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริหารเทากับ
วาระการดํารงตําแหนงกรรมการบริหาร 

3. คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาและแตงต้ังบุคคลท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเปนเลขานุการคณะ
กรรมการบริหาร เพ่ือชวยเหลือการทํางานของคณะกรรมการบริหารเก่ียวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการ
ประชุม การนําสงเอกสารการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม 

วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริหาร 

1. ใหคณะกรรมการบริหาร มีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 3 ป ท้ังน้ี กรรมการบริหาร ท่ีพนจากตําแหนงตามวาระ 
อาจไดรับการแตงตั้งเขาดํารงตําแหนงไดอีกนอกจากการพนตําแหนงตามวาระดังกลาวขางตน กรรมการบริหาร พนจาก
ตําแหนงเมื่อ 

1.1 ตาย 
1.2 ลาออก 
1.3 ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการบริหาร ตามกฎบัตร  
1.4 คณะกรรมการบริษัท มีมติใหพนจากตําแหนง 
1.5 พนสภาพการเปนกรรมการบริษัท หรือครบวาระการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท / ผูบริหารของบริษัทฯ 

2. กรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหย่ืนใบลาออกตอประธานกรรมการบริษัท โดยควรแจงเปนหนังสือ
ลวงหนาอยางนอย 1 เดือน พรอมเหตุผล และใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูอนุมัติ ในกรณีท่ีกรรมการบริหาร พนจากตําแหนง
ท้ังคณะ ใหคณะกรรมการบริหาร ท่ีพนจากตําแหนงตองรักษาการในตําแหนง เพ่ือดําเนินการตอไปกอนจนกวาคณะกรรมการ
บริหารชุดใหมจะเขารับหนาท่ี 

3. ในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการบริหารวางลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัท
แตงต้ังบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถวนข้ึนเปนกรรมการบริหาร ภายใน 90 วัน เพ่ือใหกรรมการบริหาร มีจํานวนครบตามท่ี
คณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยบุคคลท่ีเขาเปนกรรมการบริหาร จะอยูในตําแหนงไดเพียงวาระท่ียังคงเหลืออยูของ
กรรมการบริหาร ซ่ึงตนแทน 
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บทบาท หนาที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการบริหาร มีอํานาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเก่ียวกับการดําเนินงานตามปกติ
ธุระและงานบริหารของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย ระเบียบ ขอกําหนด คําสั่งและมติของท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท และมติท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริหาร มีหนาท่ีกลั่นกรองและกําหนดนโยบาย  
แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรางการบริหารงาน  และอํานาจการบริหารตางๆ ของบริษัทฯ ตลอดจนกําหนดหลักเกณฑในการ
ดําเนินธุรกิจเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ เพ่ือเสนอใหท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาและอนุมัติ และ/
หรือ ใหความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายท่ีกําหนด โดยสรุป
คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีสําคัญดังตอไปน้ี 

1. นําเสนอนโยบาย กลยุทธ เปาหมาย แผนการดําเนินธุรกิจ และงบประมาณประจําปของบริษัทฯ การต้ังกิจการ
ใหม/เลิกกิจการ/ควบกิจการ/โอนกิจการ การรวมลงทุน (โดยมีสวนรวมในการบริหารงาน) การกําหนดแผนการเงิน โครงสราง
องคกรและการบริหารงาน ตลอดจนพิจารณาและกลั่นกรองขอเสนอของฝายบริหาร เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติตอไป 

2. ควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามนโยบาย 
แผนงาน เปาหมายท่ีกําหนดไว และงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามท่ีคณะกรรมการบริษัท
มอบหมาย และมีหนาท่ีตองรายงานผลการดําเนินงานตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเปนประจํา 

3. พิจารณาอนุมัติการใชจายเงินลงทุนท่ีสําคัญๆ ท่ีไดกําหนดไวในงบประมาณรายจายประจําปตามท่ีจะไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  หรือตามท่ีคณะกรรมการบริษัทไดเคยมีมติอนุมัติ ในหลักการไวแลว 

4. พิจารณาอนุมัติเงินลงทุน (Capital Expenditure) นอกงบประมาณประจําปเปนจํานวนเงินไมเกิน 10 ลานบาท
ตอป  และเมื่อมีการอนุมัติรายการดังกลาวแลว ใหแจงตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือรับทราบตอไป 

5. พิจารณาอนุมัติการกูยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเช่ือ หรือการขอสินเช่ือใดๆ ของบริษัทฯ แตละรายการภายใน
วงเงินไมเกิน 10 ลานบาท และภายในวงเงินรวมไมเกิน 30 ลานบาท และกรณีท่ีตองใชทรัพยสินของบริษัทฯ เปนหลักประกัน 
ตองนําเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท  

6. พิจารณาเสนอจายเงินปนผลระหวางกาลหรือเงินปนผลประจําปเพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติกอน
นําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนตอไป 

7. กําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คัดเลือก และแตงต้ังบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมใหดํารงตําแหนง
บริหารในระดับผูจัดการฝายข้ึนไป ยกเวนตําแหนงประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการ รวมท้ังการโยกยาย เลิกจาง 
กําหนดเงินคาจาง คาตอบแทน โบนัส และผลประโยชนตอบแทนอื่นๆ ท่ีเหมาะสม สําหรับพนักงานบริหารดังกลาว 

8. มีอํานาจในการมอบอํานาจใหบุคคลอื่นใดหน่ึงคนหรือหลายคนปฏิบัติการอยางหน่ึงอยางใด โดยอยูภายใต  การ
ควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอํานาจเพ่ือใหบุคคลดังกลาว มีอํานาจตามท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และ
ภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแกไขบุคคลท่ี
ไดรับมอบอํานาจหรือการมอบอํานาจน้ันๆ ไดตามท่ีเห็นสมควร 

 ท้ังน้ี การมอบอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารน้ัน จะตองไมมีลักษณะเปนการมอบ
อํานาจ หรือมอบอํานาจชวงท่ีทําใหผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการท่ีตน หรือบุคคลท่ีอาจมี
ความขัดแยง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือ 
หนวยงานท่ีเก่ียวของกําหนด) มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย และ/หรือ
บริษัทฯ ท่ีเก่ียวของ   คณะกรรมการบริหารไมมีอํานาจอนุมัติการดําเนินการในเรื่องดังกลาว  โดยเรื่องดังกลาวจะตองเสนอตอท่ี
ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ท่ีประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) เพ่ืออนุมัติตอไป ยกเวนเปนการอนุมัติรายการท่ีเปนไปตาม
ธุรกิจปกติและเง่ือนไขการคาปกติ ซ่ึงเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และ/หรือ หนวยงานท่ีเก่ียวของกําหนด 

9. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายเปนคราวๆ ไป 
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8.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือกําหนดนโยบายดานการบริหารความเสี่ยงให
ครอบคลุมท้ังองคกร รวมท้ังกํากับดูแลใหมีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือลดผลกระทบอันเกิดข้ึนไดจาก
ปจจัยผันแปรตางๆ ตอธุรกิจบริษัทอยางเหมาะสม 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ประกอบดวย กรรมการ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
ประธานเจาหนาท่ีการเงิน ประธานเจาหนาท่ีปฏิบัติการ กรรมการผูจัดการ และผูอํานวยการสายงานตางๆ จํานวน 12 คน ดังน้ี 

ชื่อ-สกุล ตําแหนง 
1. นายวิรัฐ  สุขชัย 1) (รักษาการ) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
2. นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร กรรมการบริหารความเสี่ยง 
3. นายรัตนพันธ  มุขหริวัฒนานนท กรรมการบริหารความเสี่ยง 
4. นายประชา  พรอมพรชัย กรรมการบริหารความเสี่ยง 
5. นายสุชาติ สุวัฒโนดม กรรมการบริหารความเสี่ยง 
6. นายกิตติพงษ กิตติเมธาวีนันท 2) กรรมการบริหารความเสี่ยง 
7. นายวชิรวิทย อัครเศรณ ี3) กรรมการบริหารความเสี่ยง 
8. นายสุกิจ ลิติกรณ กรรมการบริหารความเสี่ยง 
9. นายวิฑูรย ทามี กรรมการบริหารความเสี่ยง 
10. นายพงษสวัด์ิ เพงเล็งผล กรรมการบริหารความเสี่ยง 
11. นายวิศิษฏ วชิรลาภไพฑรูย กรรมการบริหารความเสี่ยง 
12. นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท 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 

องคประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
ประกอบดวย กรรมการบริษัท ประธานเจาหนาท่ีบริหาร กรรมการผูจัดการ ประธานเจาหนาท่ีการเงิน ประธาน

เจาหนาท่ีปฏิบัติการ และผูอํานวยการสายงานตางๆ เปนกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยตําแหนง ซ่ึงไดรับการแตงต้ังโดย
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงตองไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัท โดย
มีประธานเจาหนาท่ีปฏิบัติการเปนเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยตําแหนง 

วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 กรรมการบริหารความเสี่ยง เปนการดํารงตําแหนงของผูบริหารจากสายงานตางๆ  ซ่ึงหากมีกรรมการบริหารความ
เสี่ยงลาออกระหวางดํารงตําแหนง ใหประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง แตงต้ังบุคคลใหมเขาดํารงตําแหนงแทน และนําเรื่อง
การแตงต้ังกรรมการบริหารความเสี่ยง เสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งถัดไป 

  การพนจากตาํแหนง 
กรรมการบริหารความเสี่ยงพนจากตําแหนงโดยทันที เมื่อ 
1. พนจากการเปนกรรมการบริษัท / ประธานเจาหนาท่ีบริหาร / กรรมการผูจัดการ / ผูอํานวยการสายงานตางๆ 
2. เสียชีวิต 
3. ลาออก 
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีมติใหพนจากตําแหนง 
5. ขาดคุณสมบัติของการเปนกรรมการบริหารความเสี่ยง 
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บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
1. พิจารณากลั่นกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ซ่ึงครอบคลุมถึงความเสี่ยง

ประเภทตางๆ ท่ีสําคัญ เชน ความเสี่ยงดานการเงิน ความเสี่ยงดานการลงทุน และความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบตอช่ือเสียงของ
กิจการ เปนตน เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการบริษัทใหความเห็นชอบ 

2. กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง 
โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทฯ ใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม 

3. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใตแนวทางและนโยบายท่ีไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท 

4. กําหนดเกณฑวัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงท่ีบริษัทฯ จะยอมรับได 
5. กําหนดมาตรการท่ีจะใชในการจัดการความเสี่ยงใหเหมาะสมตอสภาวการณ 
6. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและ

การปฏิบัติตามนโยบายท่ีกําหนด 
7. รายงานตอคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกไตรมาสเก่ียวกับการบริหาร การดําเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของ

บริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงตางๆ รวมถึงสิ่งท่ีตองดําเนินการปรับปรุงแกไขเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายและกลยุทธท่ีกําหนด 
8. จัดใหมีคณะทํางานบริหารความเสี่ยงตามความจําเปน 
9. สนับสนุนคณะทํางานบริหารความเสี่ยงในดานบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นท่ีจําเปน ใหสอดคลองกับ

ขอบเขตความรับผิดชอบ 
10. จัดใหมีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอยางนอยปละ 1 ครั้ง และเปดเผยไว

ในรายงานประจําปของบริษัทฯ และในทุกๆ ระยะเวลาท่ีพบวา ระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงรวมถึงการให
ความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัยลวงหนาและรายการผิดปกติท้ังหลาย 

8.2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

 คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ซ่ึงประกอบดวยกรรมการท่ีไมเปน
ผูบริหาร โดยสวนใหญเปนกรรมการอิสระ จํานวนไมนอยกวา 3 คน และมีคุณสมบัติตามท่ีระบุในกฎบัตรคณะกรรมสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน 
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ประกอบดวยกรรมการ จํานวน 3 คน ซ่ึง
เปนกรรมการอิสระ จํานวน 2 ทาน และกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร จํานวน 1 ทาน ดังน้ี 

ชื่อ-สกุล ตําแหนง 
1. นางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน (อสิระ) 
2. ดร.โสตถิธร มัลลิกะมาส กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน (อสิระ) 
3. นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนและ 

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

องคประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ประกอบดวยกรรมการบริษัทซ่ึงเปนกรรมการอิสระและกรรมการ
ท่ีไมเปนผูบริหาร ไมนอยกวา 3 คน และกรรมการมากกวาก่ึงหน่ึงตองเปนกรรมการอิสระ 

2. คณะกรรมการบริษัทแตงต้ังกรรมการอิสระคนหน่ึงข้ึนเปนประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เปนผูคัดเลือกและแตงต้ังเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน 
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วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

1. ใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน มีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 3 ป ท้ังน้ี กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน ท่ีพนจากตําแหนงตามวาระ อาจไดรับการแตงต้ังเขาดํารงตําแหนงไดอีกนอกจากการพนตําแหนงตาม
วาระดังกลาวขางตน กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน พนจากตําแหนงเมื่อ 

1.1 ตาย 
1.2 ลาออก 
1.3 ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ตามกฎบัตร  
1.4 คณะกรรมการบริษัทฯ มมีติใหพนจากตําแหนง 
1.5 พนสภาพการเปนกรรมการบริษัท หรือครบวาระการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท 

2. กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหย่ืนใบลาออกตอประธานกรรมการ
บริษัท โดยควรแจงเปนหนังสือลวงหนาอยางนอย 1 เดือน พรอมเหตุผล และใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูอนุมัติ ในกรณีท่ี
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน พนจากตําแหนงท้ังคณะ ใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ท่ีพนจาก
ตําแหนงตองรักษาการในตําแหนง เพ่ือดําเนินการตอไปกอนจนกวาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนชุดใหมจะ
เขารับหนาท่ี 

3. ในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน วางลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ 
ใหคณะกรรมการบริษัทแตงต้ังบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถวนข้ึนเปนกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ภายใน 90 วัน 
เพ่ือใหกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน มีจํานวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยบุคคลท่ีเขาเปน
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน จะอยูในตําแหนงไดเพียงวาระท่ียังคงเหลืออยูของกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน ซ่ึงตนแทน  

บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

1. ดานการสรรหา 

1.1 พิจารณาองคประกอบ คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย โดยรวม และรายบุคคล 
ท่ีเหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซอนของธุรกิจของบริษัทฯ ท้ังในดานการศึกษา ความรู ความชํานาญ ทักษะ 
ประสบการณ ความสามารถเฉพาะดานท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ และความเปนอิสระตามหลักเกณฑบริษัทฯ กําหนด   

1.2 พิจารณาคุณสมบัติของผูบริหารสูงสุดท่ีเหมาะสมกับการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ เพ่ือใหบรรลุ
วิสัยทัศนท่ีกําหนดไว โดยใหครอบคลุมท้ังในดานการศึกษาประสบการณ ความรู ความเช่ียวชาญ และนําปจจัยสภาพแวดลอม
ทางธุรกิจท่ีสําคัญและเก่ียวของ เชน สภาพและแนวโนมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ตลอดจนภาวะแขงขันทางธุรกิจมา
ประกอบการพิจารณาดวย 

1.3 กําหนดกระบวนการและหลักเกณฑในการสรรหาบุคคล ใหสอดคลองกับโครงสรางและคุณสมบัติตามท่ี
กําหนดไวในขอ 1.1 และ 1.2  โดยจัดทําเปน Board Skill Matrix เพ่ือชวยใหการสรรหากรรมการมีความสอดคลองกับกลยุทธ
ในการดําเนินธุรกิจ  โดยยึดมั่นในหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

1.4 สรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัทท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเปนกรรมการในคณะกรรมการชุดยอย  รวมถึง
ผูบริหารระดับสูง เพ่ือนําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแตงต้ังเมื่อมีตําแหนงวางลง 

1.5 กํากับดูแลใหบริษัทฯ จัดใหมีการปฐมนิเทศ และมอบเอกสารท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีใหแก
กรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังใหม 

1.6 จัดทําและทบทวนแผนการสืบทอดตําแหนง (Succession plan) ของผูบริหารสูงสุดของบริษัทฯ เพ่ือเตรียม
ความพรอมเปนแผนตอเน่ืองใหมีสืบทอดงาน เพ่ือใหการบริหารงานของบริษัทฯ สามารถดําเนินไปไดอยางตอเน่ือง 

1.7 สนับสนุนใหบริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยเสนอรายช่ือบุคคลเขารับบริการสรรหาเปนกรรมการบริษัทฯ 
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2. ดานการพิจารณาคาตอบแทน 

2.1 กําหนดและจัดทํานโยบายการกําหนดคาตอบแทนอยางเปนลายลักษณอักษร ใหเหมาะสมกับหนาท่ีความ
รับผิดชอบของกรรมการ โดยเช่ือมโยงคาตอบแทนกับผลการดําเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ เพ่ือใหสามารถจูงใจและรักษา
กรรมการท่ีมีความสามารถ มีคุณภาพ และศักยภาพ ท้ังน้ี ใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาเพ่ือใหความเห็นชอบกอน
นําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนสามัญประจําป เพ่ือขออนุมัติ 

2.2 เสนอแนวทางและวิธีการจายคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ท่ี
คณะกรรมการบริษัทแตงต้ัง ท้ังสวนท่ีเปนคาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน และสิทธิประโยชนอื่นๆ    

2.3 กําหนดเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป และพิจารณาปรับอัตราคาตอบแทนท่ีเหมาะสมใหแก
ผูบริหารสูงสุดของบริษัทฯ พรอมท้ังนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

3. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนอยางสม่ําเสมอ 
4. รับผิดชอบตอการอื่นใดท่ีคณะกรรมการบริษัท มอบหมาย 

การเขารวมประชุมของคณะกรรมการ 

 ในป 2563 กรรมการท้ังคณะเขาประชุมเฉล่ียคิดเปนรอยละ 100 โดยการเขารวมประชุมของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการชุดยอย และประชุมผูถือหุน สรุปดังน้ี 

 

ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง 

ประชุมคณะ
กรรม 

การบริษัท 
ประชุม 8 คร้ัง 

ประชุมคณะ
กรรม 

การตรวจสอบ 
ประชุม 4 คร้ัง 

ประชุมคณะ 
กรรมการ 
บริหาร 

ประชุม 12 คร้ัง 

ประชุมคณะกรรม 
การสรรหาและ

พิจารณา
คาตอบแทน 

ประชุม 2 คร้ัง 

ประชุมคณะ
กรรม 

การบริหาร
ความเส่ียง 

ประชุม 4 คร้ัง 

ประชุม 
ผูถือหุน 
(AGM) 
ประชุม  
1 คร้ัง 

1. ดร.ถกล  นันธิราภากร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท     
ประธานกรรมการตรวจสอบ  

8/8 
(100%) 

4/4 
(100%) 

- - - 1/1 

2. นางสาววรนุช  สุไพบูลยพิพัฒน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

8/8 
(100%) 

4/4 
(100%) 

- 2/2 
(100%) 

- 1/1 

3. ดร.โสตถิธร มัลลิกะมาส กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ   
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

8/8 
(100%) 

4/4 
(100%) 

- 2/2  
(100%) 

- 1/1 

4. นายวิรัฐ  สุขชัย 1) กรรมการ  ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง   
ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการ 

8/8 
(100%) 

- 12/12 
(100%) 

- 4/4 
(100%) 

1/1 

5. นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการบริหาร  และกรรมการผูจัดการ 

8/8 
(100%) 

- 12/12 
(100%) 

- 4/4 
(100%) 

1/1 

6. ดร.เจน ชาญณรงค กรรมการ กรรมการบริหาร 8/8 
(100%) 

- 11/12 
(92%) 

-  1/1 

7. นางสิริมา  เอี่ยมสกุลรัตน กรรมการ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

8/8 
(100%) 

- - 2/2 
(100%) 

 1/1 

8. นายภาคภูมิ  วองไพฑูรย กรรมการ  8/8 
(100%) 

- - -  1/1 

9. นางวลีรัตน  เชื้อบุญชัย กรรมการ   8/8 
(100%) 

- - -  1/1 

10. นายวิศิษฏ วชิรลาภไพฑูรย กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง - - 12/12 
(100%) 

- 4/4 
(100%) 

1/1 

11. นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง - - 12/12 
(100%) 

- 4/4 
(100%) 

1/1 

12. นายประชา พรอมพรชัย กรรมการบริหารความเสี่ยง - - - - 4/4 
(100%) 

1/1 

13. นายรัตนพันธ มุขหริวัฒนานนท กรรมการบริหารความเสี่ยง - - - - 4/4 
(100%) 

1/1 

14. นายสุชาต ิ สุวัฒโนดม กรรมการบริหารความเสี่ยง - - - - 4/4 
(100%) 

1/1 

15. นายกิตติพงษ กิตติเมธาวีนันท 2) กรรมการบริหารความเสี่ยง - - - - 3/4 
(75%) 

1/1 

16. นายวชิรวิทย อัครเศรณี 3) กรรมการบริหารความเสี่ยง - - - - 4/4 
(100%) 

1/1 

17. นายสกิุจ ลิติกรณ กรรมการบริหารความเสี่ยง - - - - 3/4 
(75%) 

N/A 

18. นายวิฑูรย ทาม ี กรรมการบริหารความเสี่ยง - - - - 4/4 
(100%) 

N/A 

19. นายพงษสวัสดิ์ เพงเล็งผล กรรมการบริหารความเสี่ยง - - - - 3/4 
(75%) 

1/1 

หมายเหตุ :  N/A หมายถึง ไมไดเขารวม  
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 
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8.3 ผูบริหาร 

 ผูบริหารของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีจํานวน 12 คน1)  ประกอบดวย  
ชื่อ – สกุล ตําแหนง 

1. นายวิรัฐ สุขชัย ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และกรรมการผูจัดการ: 
ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากาศ และสุขาภิบาล 

2. นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร กรรมการผูจัดการ: ธุรกิจระบบการพิมพดิจิทัล 
3. นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท ประธานเจาหนาท่ีปฏิบัติการ 
4. นายวิศิษฏ วชิรลาภไพฑูรย ประธานเจาหนาท่ีการเงิน 
5. นายประชา พรอมพรชัย ผูอํานวยการสายงานโครงการ 
6. นายรัตนพันธ มุขหริวัฒนานนท ผูอํานวยการสายงานขายท่ัวไป 
7. นายสุชาติ สุวัฒโนดม ผูอํานวยการสายงานปโตรเคมี 
8. นายกิตติพงษ กิตติเมธาวีนันท 2) ผูอํานวยการสายงานขาย 
9. นายวชิรวิทย อัครเศรณ ี3) ผูอํานวยการสายงานขายโครงการ 
10. นายสุกิจ ลิติกรณ ผูอํานวยการสายงานสนับสนุนวิศวกรรม 
11. นายวิฑูรย ทามี ผูอํานวยการสายงานขาย 
12. นายพงษสวัสด์ิ เพงเล็งผล ผูอํานวยการสายงานขายสินคาพิเศษ 

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

ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของประธานเจาหนาทีบ่ริหาร 

1. เปนผูนําในการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรธุรกิจระยะสั้นและระยะยาว 
2. ควบคุม / กํากับดูแล / แกไขปญหา การดําเนินงานโดยภาพรวมในระดับกลยุทธและนโยบาย 
3. ใหการสนับสนุนและอํานวยการแกคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ใหสามารถปฏิบัติ

ภารกิจดานการกํากับดูแลบริษัทฯ ไดตามเปาหมาย 
4. กํากับดูแลโครงการดานพัฒนาบุคลากร ใหสอดคลองกับเปาหมายการเติบโตของบริษัทฯ 
5. ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานผลการดําเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ ตอคณะกรรมการบริษัทเปน

ประจําทุกไตรมาส 
6. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นใดตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ 
7. สามารถมอบอํานาจชวงใหพนักงานอื่นปฏิบัติงานแทนได แตยังคงรับผิดชอบตอการปฏิบัติของผูรับมอบอาํนาจ

ชวงน้ันดวย 
ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการ 

 กรรมการผูจัดการมีอํานาจและหนาท่ีในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย รวมถึง
เรื่องหรือกิจการตางๆ ดังตอไปน้ี 

1. กํากับดูแลการบริหารงาน การดําเนินงานท่ัวไป และการอนุมัติเร่ืองตางๆ ท่ีเก่ียวกับการดําเนินกิจการ และ/หรือ
บริหารงานประจําวันของบริษัทฯ เพ่ือประโยชนของบริษัทฯ และเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับ กฎระเบียบ คําสั่ง มติท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษัทและมติท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ  ภายใตกรอบของกฎหมายท่ีเก่ียวของ และขอบเขตอํานาจ
หนาท่ีท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด 

2. จัดเตรียมนโยบาย กลยุทธ เปาหมาย แผนการดําเนินธุรกิจ และงบประมาณประจําป ตลอดจนโครงสรางการ
บริหารงานและอํานาจการบริหารตางๆ ของบริษัทฯ เสนอตอคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณากอนนําเสนอตอคณะกรรมการ
บริษัทเพ่ือใหความเห็นชอบ  
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3. ดําเนินการหรือบริหารจัดการใหเปนไปตามนโยบาย กลยุทธ เปาหมาย แผนการดําเนินธุรกิจ และงบประมาณที่
ไดรับอนุมัติ 

4. ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานผลการดําเนินงานท่ีรับมอบหมาย ตอคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกไตรมาส 
5. ดูแลใหบุคลากรในฝายงานตางๆ สามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการพัฒนา

องคกรและบุคลากรอยางตอเน่ือง ตลอดจนดูแลและรักษาภาพลักษณท่ีดีขององคกร 
6. มีอํานาจจาง แตงต้ัง โยกยาย เลื่อนตําแหนง พักงาน เลิกจาง กําหนดอัตราเงินเดือน คาตอบแทนอื่นๆ รวมท้ัง

บําเหน็จรางวัล การปรับเงินเดือนคาจาง คาตอบแทน และเงินโบนัสของพนักงานบริษัทฯ  
7. มีอํานาจในการออก แกไข เพ่ิมเติม ปรับปรุง หรือ ยกเลิก คําสั่ง ระเบียบ บันทึก และขอบังคับท่ีเก่ียวกับการทํางาน 

เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบายและผลประโยชนของบริษัทฯ และเพ่ือรักษาระเบียบวินัยในการทํางานภายในองคกร  
8. มีอํานาจอนุมัติการลงทุนหรือคาใชจายในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือคาใชจายอื่นๆ ท่ีเก่ียวของกับการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ภายในวงเงินตามตารางอํานาจอนุมัติการบริหารงาน (S-QMO-003)  
9. มีอํานาจอนุมัติการจายเงินตามสัญญา หรือขอตกลง (ตามงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ หรือตามท่ีไดรับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ) ท้ังน้ี โดยไมจํากัดวงเงิน 
10. มีอํานาจอนุมัติการจัดหา การเขาทําสัญญา และการดําเนินการตามธุรกิจปกติภายในงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ 

ท้ังน้ี โดยไมจํากัดวงเงิน 
11. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นใดตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร 
12. สามารถมอบอํานาจชวงใหพนักงานอื่นปฏิบัติงานแทนได แตยังคงรับผิดชอบตอการปฏิบัติของผูรับมอบอาํนาจ

ชวงน้ันดวย 
 ท้ังน้ี  อํานาจประธานเจาหนาท่ีบริหาร / กรรมการผูจัดการ ตลอดจนการมอบอํานาจแกบุคคลอื่นท่ีประธานเจาหนาท่ี
บริหาร / กรรมการผูจัดการเห็นสมควร จะไมรวมถึงอํานาจหรือการมอบอํานาจท่ีทําใหประธานเจาหนาท่ีบริหาร / กรรมการ
ผูจัดการหรือผูรับมอบอํานาจจากกรรมการผูจัดการ สามารถอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่เก่ียวของซ่ึงอาจมีความ
ขัดแยง (ตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หนวยงานท่ี
เก่ียวขอกําหนด) มีสวนไดเสีย หรือผลประโยชนในลักษณะอื่นใด ขัดแยงกับผลประโยชนของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย และ/หรือ 
บริษัทฯ ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงประธานเจาหนาท่ีบริหาร / กรรมการผูจัดการ ไมมีอํานาจอนุมัติการดําเนินการในเรื่องดังกลาว โดยเรื่อง
ดังกลาวจะตองเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ (แลวแตกรณี) เพ่ือพิจารณาและ
อนุมัติตามที่ขอบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เก่ียวของกําหนด ยกเวนเปนการอนุมัติรายการท่ีเปนไปตามธุรกิจปกติและ
เง่ือนไขทางการคาปกติซ่ึงเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/
หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของกําหนด 

8.4 เลขานุการบริษัท 

 เพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพย   พ.ศ.2535  (รวมท้ังท่ีไดมีการแกไข
เพ่ิมเติม) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติแตงต้ัง นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท เปนเลขานุการบริษัท  ต้ังแตวันท่ี 26 
กุมภาพันธ 2559  เพ่ือทําหนาท่ีดังตอไปน้ี 

1. ดูแลและใหคําแนะนําเบ้ืองตนแกคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารเก่ียวกับกฎเกณฑ และกฎหมายตางๆ ท่ี
คณะกรรมการบริษัทและผูบริหารจะตองทราบ  

2. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถือหุน
ของบริษัทฯ บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ รวมท้ังประสานงานใหมีการ
ปฏิบัติตามมติของท่ีประชุมดังกลาว  

3. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารสําคัญของบริษัทฯ ไดแก  
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3.1 ทะเบียนกรรมการ 
3.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานประจําปของบริษัทฯ 
3.3 หนังสือนัดประชุมผูถือหุน รายงานการประชุมผูถือหุน 

4. การเก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหาร (หมายถึง กรรมการและผูบริหารท่ีมีหนาท่ี
รายงานการมีสวนไดเสียของตน และผูท่ีเก่ียวของใหบริษัทฯ ทราบ)  

5. ดําเนินการและรับผิดชอบอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 
ในป 2563 บริษัทฯ ไมมีการถูกดําเนินการโดยหนวยงานกํากับดูแล โดยไดเปยเผยสารสนเทศ ขอมูลตามเหตุการณ

เปนการรายงานเมื่อมีเหตุการณท่ีสําคัญจําเปนตอการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยของบริษัทฯ เพ่ือใหการซ้ือขายหลักทรัพยใน
ตลาดหลักทรัพยมีสภาพคลอง มีความยุติธรรม และเปนไปอยางมีระเบียบ 
ประวัติโดยยอ ดังนี ้  

ชื่อ - นามสกุล นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท 
คุณวุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

ประสบการณการ
ทํางานในชวง
ระยะเวลา 5 ป 

• 2562 - ปจจุบัน ประธานเจาหนาท่ีปฏิบัติการ และเลขานุการบริษัท 
• 2560 - 2562 ผูอํานวยการสายงานกํากับดูแลกิจการ และเลขานุการบริษทั 
• 2559 - 2560 ผูชวยกรรมการผูจัดการ : ดานกํากับดูแลกิจการ 
• 2557 - 2559 ผูอํานวยการสายงานบริหารท่ัวไป 

ประวัติการอบรม 

 

หลักสูตรอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• หลักสูตร Effective Minute Taking Plan (EMT) รุนท่ี 36/2016 

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

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

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

หลักสูตรอื่นๆ 

• หลักสูตร P01 การบริหารความรับผิดชอบตอสังคมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน 
• หลักสูตร S01 การบริหารความรับผิดชอบตอสังคมเชิงกลยุทธ 
• หลักสูตร S02 การเช่ือมโยงหวงโซอุปทานและผูมสีวนไดเสีย 
• หลักสูตร S03 การพัฒนากิจกรรมเชิงกลยุทธเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน 

• หลักสูตร S04 การวิเคราะหความเสี่ยงและประเด็นสําคัญดานความย่ังยืน 

• หลักสูตร S05 การประเมินผลและการจัดการขอมูลดานความรับผิดชอบตอสังคม 

• หลักสูตร S06 การจัดทํารายงานแหงความย่ังยืน 

• 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 ความมีมนุษยสัมพันธท่ีดี  ความสามารถในการเปน
ผูประสานงานท้ังภายในและภายนอกองคกร รวมถึงการประชาสัมพันธและดูแลภาพพจนขององคกรตอบุคคลภายนอก เปนตน 
ในกรณีท่ีเลขานุการบริษัทพนจากตําแหนงหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหคณะกรรมการบริษัทแตงต้ังเลขานุการบริษัทคน
ใหมภายใน 90 (เกาสิบ) วัน นับแตวันท่ีเลขานุการบริษัทคนเดิมพนจากตําแหนง หรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ี และใหคณะกรรมการ
บริษัทมีอํานาจมอบหมายใหกรรมการคนใดคนหน่ึงปฏิบัติหนาที่แทนในชวงเวลาดังกลาว (ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีไดมีการแกไขเพ่ิมเติม) 
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8.5 ผูรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และผูควบคุมดูแลการทําบัญชี 
 เพ่ือใหการจัดทํารายงานทางการเงินมีคุณภาพและการกํากับดูแลมีความสอดคลองกันกับแนวทางของ สํานักงาน 
ก.ล.ต. บริษัทฯ จึงไดพิจารณากําหนดผูท่ีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และผูท่ีไดรับ
มอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี (ผูควบคุมดูแลการทําบัญชี) ดังตอไปน้ี 

8.5.1 ผูรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) ประวัติโดยยอ ดังน้ี 

ชื่อ - นามสกุล นายวิศิษฏ วชิรลาภไพฑูรย 
คุณวุฒิการศึกษา • บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

• นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
• บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ประสบการณการ
ทํางานในชวง
ระยะเวลา 5 ป 

• 2562 - ปจจุบัน ประธานเจาหนาท่ีการเงิน, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส 
• 2559 - 2562 ผูอํานวยการสายงานการเงิน, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส 
• 2555 - 2559 เจาหนาท่ีบริหารสายงานบัญชีและการเงิน, บมจ.ฮอท พอท  

ประวัติการอบรม
ดานบัญช ี

• อบรมพัฒนาความรูตอเน่ืองทางวิชาชีพบัญชี (CPD) สําหรับผูสอบบัญชีและผูทําบัญชี ตาม
ขอกําหนดของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ 

• โครงการทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง วิชา Financial Strategy 
• Update กฎหมายภาษอีากร 2563 และประเด็นภาษีท่ีนิติบุคคลไมควรพลาด 
•  Account Management for Listed Company (SET) 
• กลยุทธบริหารการเงิน เพ่ือพลิกฟนองคกรและสรางการเติบโตในยุค New Normal (SET) 
• The New CFO (Crisis Finance Officer) (SET) 
• ประเด็นการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 3 ฉบับสําคัญ TFRS15,และราง 

TFRS9,TFRS16 ท่ีมีผลบังคับใช 2562 และ 2563 
• เตรียมความพรอม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) 

และ ฉบับท่ี 16 สัญญาเชา (TFRS 16) 
• Update ภาษีเงินไดนิติบุคคลเตรียมใหพรอมกอนย่ืนแบบ ภ.ง.ด.50 ของป 2560 ท่ีตองย่ืนในป 2561 
• เรื่องเลาขาวทุจริตและผิดมาตรฐานบัญชีของบริษัทจดทะเบียน รุนท่ี 1/61 
• รับมือเกณฑการรับรูรายไดใหมตาม TFRS 15 สําหรับธุรกิจท่ัวไป (In-House) 
• รวมประเด็นผลประโยชนพนักงาน และการแกไขขอผิดพลาดในงบการเงิน สําหรับ NPAEs 
• ผูทําบัญชีปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย ครั้งท่ี 8/2560 
• โครงการพัฒนาความรูตอเน่ืองโดยการศึกษาดวยตนเอง (Self-Study CPD) ครั้งท่ี 3/2560 

(PACKAGE:A) 
• รับมือเกณฑการรับรูรายไดใหมตาม TFRS 15 สําหรับธุรกิจท่ัวไป รุนท่ี 2/60 
• ประเด็นท่ีควรรูในมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมและรายงานผูสอบบัญชีแบบใหม 
• โครงการพัฒนาความรูตอเน่ืองโดยการศึกษาดวยตนเอง (Self-study CPD) ครั้งท่ี 4/2559 
• รางมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมเครือ่งมือทางการเงิน (TFRS 9, TFRS 7 และ TAS 32) 
• Integrated Reporting รุนท่ี 1 
• XBRL มิติใหมของการรายงานขอมูลทางการเงินในโลกยุคดิจิตอล รุนท่ี 1/58 
• การใชโปรแกรมเอ็กเซล (Excel) ในการตรวจสอบแฟมขอมลูบัญชี รุนท่ี 2/58 
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8.5.2 ผูควบคุมดูแลการทําบัญชี ประวัติโดยยอ ดังน้ี 

ชื่อ - นามสกุล นางสาวอนัญญา โปรยเงิน 

คุณวุฒิการศึกษา • บริหารธุรกิจ (การบัญชี) สถาบันเทคโนโลยี ราชมงคล วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 
• บัญชีมหาบัณฑิต การบัญชี, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ประสบการณการ
ทํางานในชวง
ระยะเวลา 5 ป 

• 2559 - ปจจุบัน ผูจัดการบัญชี, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส 
• 2557 - 2558       ผูจัดการบัญชี, I AM Consulting Co., Ltd. 
• 2556 – 2557      Accounting Supervisor, Yum Restaurants International 

การขึน้ทะเบยีนเปนผูทําบัญชตีามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา - ใช - 
ประวัติการอบรม
ดานบัญชี 

• โครงการทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง วิชา Financial Strategy 
• ปญหาการบันทึกบัญชี สินทรัพย หน้ีสิน และสวนของเจาของ เพ่ือใหถูกตองตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน 
• Insight Financial Management: เสริมศักยภาพใหกิจการ ผานการบริหารการเงินอยางมืออาชีพ, 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

• เจาะประเด็นสญัญาเชาฉบับใหม (TFRS 16), ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

• ผลกระทบของมาตรฐานรายงานทางการเงินใหมเก่ียวกับรายไดจากสญัญาท่ีทํากับลกูคา, ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

• เตรียมความพรอมรองรับการเปลีย่นแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินเก่ียวกับเคร่ืองมือทาง
การเงิน รุนท่ี 2, ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

• แนวปฏิบัติทางบัญชีผลประโยชนของพนักงาน ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 19 และผลกระทบ
ตอการดําเนินงานของธุรกิจ, บริษทั ฝกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จํากัด 

• การควบคุมภายในองคกรตาม Trend 2018, บริษัท ฝกอบรมและสมัมนาธรรมนิติ จํากัด 

• เจาะลึกปญหาภาษเีงินไดนิติบุคคล, สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ 
• เทคนิคการจัดทํางบการเงินและการจัดทํารายงานวิเคราะหงบการเงิน 
• ขอควรระวังในการปดบัญชีการจัดทํางบการเงินและการย่ืนภาษีเงินได, สภาวิชาชีพบัญชี ในพระ

บรมราชูปถัมภ 
• การบัญชีเก่ียวกับเครือ่งมือทางการเงิน รุนท่ี 1/60 
• ภาพรวมมาตรฐานการสอบบัญชีไทย, สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ 
• การย่ืนงบการเงินของผูทําบัญชีดวยระบบการใหบริการรับงบการเงินผานทางอิเล็กทรอนิกส (e-Filing) 
• เทคนิคการจัดทําและย่ืนแบบ บช.1 ใหถูกตองตามประกาศ ป.ป.ช.รุนท่ี 2/60, สภาวิชาชีพบัญชี 

ในพระบรมราชูปถัมภ 
• เจาะประเด็นปญหาการหักภาษี ณ ท่ีจาย, บริษัท ฝกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จํากัด 

• การบัญชีเก่ียวกับเครือ่งมือทางการเงิน, สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ 
• เตรียมความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน, บจก.สํานักงาน อีวาย 

• มาตรฐานยกเวนและลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล สิทธิประโยชนสาํหรับนักธุรกิจ SME ตามพระ
ราชกําหนด, สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 10 

• 65 ประเด็นสําคัญรายได คาใชจาย แนวปฏิบัติท่ีถูกตองตามมาตรฐานบัญชี, บริษัท ฝกอบรมและ
สัมมนาธรรมนิติ จํากัด 
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สรุปการเขาอบรมหลักสูตร Orientation และ Refresh 

หลักสูตร 1) ผูรับผิดชอบสูงสุดในสายงาน
บัญชีและการเงิน (CFO) 

ผูควบคุมดูแล 

การทําบัญช ี3) 

Orientation 12 ช่ัวโมง    
พัฒนาความรูตอเน่ืองดานบัญชี (Refresh) 6 ช่ัวโมงตอป 2)     
หมายเหต ุ: 1) จํานวนชั่วโมงการเขาอบรมหลักสูตร Orientation และ Refresh เปนไปตามที่ สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด 
 2) หลักสูตรพัฒนาความรูตอเนื่องดานบัญชี (Refresh) ที่อบรมมีความสอดคลองและเปนประโยชนตอบริษัทฯ 
 3) ผูควบคุมดูแลการทําบัญชีเปนผูทําบัญชีที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเปนผูทําบัญชีตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

จํานวนชัว่โมง CPD ของผูรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชแีละการเงิน (CFO) ประจําป 2563 

ป สถาบันจัดอบรม หลักสูตร / รายละเอียดกิจกรรม 
จาํนวนช่ัวโมง CPD 

การบัญชี อ่ืนๆ แบบไมเปนทางการ 

2563 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ โครงการอบรมเพ่ือทดสอบนักบัญชีบริหาร
ระดับสูง (วิชา Financial Strategy) 

6 0 0 

2563 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ โครงการทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง (วิชา 
Financial Strategy) 

7:30 0 0 

2563 บริษัท ฝกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จํากัด Update กฎหมายภาษีอากร 2563 และ
ประเด็นปญหาภาษีทีน่ิติบคุคลไมควรพลาด 

0 6 0 

2563 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย Account Management for Listed 
Company (SET) 

0 0 5 

2563 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลยุทธบริหารการเงิน เพ่ือพลิกฟนองคกร
และสรางการเติบโตในยคุ New Normal 

0 0 6 

2563 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย The New CFO (Crisis Finance Officer) 0 0 9:30 
   รวมจํานวนช่ัวโมง CPD 13:30 6:00 20:30 

จํานวนชั่วโมง CPD ของผูควบคุมดูแลการทาํบัญชี ประจําป 2563 

ป หลักสูตร / รายละเอียดกิจกรรม 
จาํนวนช่ัวโมง CPD 

การบัญชี อ่ืนๆ แบบไมเปนทางการ 

2563 โครงการอบรมเพ่ือทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง (วิชา Financial Strategy) 6 0 0 
2563 โครงการทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง (วิชา Financial Strategy) 1:30 0 0 
2563 ปญหาการบันทึกบัญชี สนิทรัพย หนี้สนิ และสวนของเจาของ เพ่ือใหถูกตองตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน 
7 0 0 

2563 อานวารสาร Newsletter ฉบับที่ 86 0 0 2 
2563 ฟงการบรรยายหลักกฎหมายวาดวยการฟนฟูกิจการที่เจาหนี้และลูกหนี้ตองทราบ (ตอนที่ 1) 0 0 2 
2563 ชม Facebook live เร่ือง การบรรยายหลักกฎหมายวาดวยการฟนฟูกิจการทีเ่จาหนี้และ

ลูกหนี้ตองทราบ" ตอนที่ 1 
0 0 2 

2563 อาน Newsletter เลมที่ 94 ของเดือนตุลาคม 2020 0 0 2 
2563 ชม Facebook live เร่ือง "การบรรยายหลักกฎหมายวาดวยการฟนฟูกิจการทีเ่จาหนี้และ

ลูกหนี้ตองทราบ" ตอนที่ 2 
0 0 2 

2563 อาน Tax Magazine / April 2020 / Vol. 39 / No. 463 0 0 2 
2563 อาน Tax Magazine / September 2020 / Vol. 39 / No. 468 0 0 2 
2563 อาน Tax Magazine / July 2020 / Vol. 39 / No. 466 0 0 2 
2563 พระราชกฤษฎีกา ที่ประกาศในป พ.ศ.2563 ที่เกี่ยวของกับการคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคล 

ประจําป 2563 
0 0 2 

2563 อาน Tax Magazine / November 2020 / Vol. 40 / No. 470 0 0 2 
2563 ชม Facebook live เร่ือง "Accounting Estimate" live 0 0 2 
2563 ชม Facebook live เร่ือง "Discussion Paper Business Combinations - Disclosures, 

Goodwill and Impairment" live 
0 0 1:30 

2563 อาน Tax Magazine / October 2020 / Vol. 40 / No. 469 0 0 2 
2563 อาน Tax Magazine / February 2020 / Vol. 39 / No. 461 0 0 2 
2563 ฟง Facebook Live เร่ืองงบการเงินในภาวะโควิด-19 ความทาทายของผูบริหาร นักบัญชี 

และผูสอบบญัชี 
0 0 2 

 รวมจํานวนช่ัวโมง CPD 14:30 00:00 29:30 
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8.6 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ 

8.6.1 คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน 

8.6.1.1 กรรมการ 

 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 เมื่อวันท่ี 3 สิงหาคม 2563 ไดมีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชุดยอยรายเดือน และเบ้ียประชุม ซ่ึงสะทอนจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ดังน้ี 

 ตําแหนง คาตอบแทน 

1. คาตอบแทนประจํากรรมการบริษทั / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน 

 - ประธานกรรมการบรษิัท 30,000 บาท /เดือน 
 - ประธานกรรมการชุดยอย 25,000 บาท /เดือน 
 - กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 20,000 บาท /เดือน 
 - กรรมการบริษัท (ทํางานสัปดาหละ 3 วัน) 120,000 บาท /เดือน 

2. เบ้ียประชุมกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสีย่ง / กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
 - ประธานกรรมการ 15,000 บาท /ครั้ง 
 - กรรมการ 10,000 บาท /ครั้ง 

3. โบนัสคณะกรรมการบริษัท ไมมี  
4. สิทธิประโยชนอื่นๆ ไมม ี
หมายเหตุ : หลักการจายคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย: 

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เปนผูกําหนดและจัดทําหลักการหรือนโยบาย "การจายคาตอบแทนกรรมการ" และนําเสนอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ เพ่ือเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป โดยตองสอดคลองกับขอบังคับบริษัท หมวดที่ 4 วาดวยเรื่อง
คณะกรรมการรวมถึงปจจัยตางๆ ที่เก่ียวของ ดังนี้ 
- หนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการแตละทาน 
- มีความเหมาะสมเมื่อเทียบเคียงกับบริษัทมหาชนอื่นๆ ที่มีผลประกอบการและดําเนินธุรกิจใกลเคียงกัน 
- มีความเปนธรรมและโปรงใส เพ่ือสรางแรงจูงใจในการรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ตองการ 
- มีความเหมาะสมกับความสามารถในการจายคาตอบแทนของบริษัท  

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เปนผูสรุปผลการจายคาตอบแทนประจําป ทั้งนี้ตองไมเกินวงเงินที่ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
ปที่ผานมา และนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ เพ่ือรายงานตอที่ประชุมผูถือหุนรับทราบถึงจํานวนเงินที่ไดจายไปจริง โดยพิจารณา
ปจจัยตางๆ ดังตอไปนี้  
- ผลการดําเนินงานของบริษัทปที่ผานมา 
- กําหนดเวลาทีเ่หมาะสมในการจาย 
- รายละเอียดและเงื่อนไขการจาย อาทิ การจายผลตอบแทนประจําป ใหจายใหกรรมการทุกคนที่ยังคงดํารงตําแหนงอยู กรณีที่กรรมการคนใดเพ่ิงเขา

ดํารงตําแหนงและยังไมครบป การจายผลตอบแทนประจําป อาจจะจายตามสัดสวนของ ระยะเวลาของการดํารงตําแหนงของกรรมการคนนั้น  
3. กรรมการที่มีสิทธิไดรับคาตอบแทนกรรมการ ตองไมเปนพนักงานของบริษัทซึ่งไดรับเงินเดือนประจํา  
4. กรรมการบริษัทที่ดํารงตําแหนงอื่นๆ ในกรรมการชุดยอย จะไดรับคาตอบแทนรายเดือนตามตําแหนงที่มีคาตอบแทนสูงที่สุดเพียงตําแหนงเดียว 

 สรุปคาตอบแทนกรรมการบริษัท ป 2563 จํานวน 9 ราย เปนระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
เทากับ 3,585,000 บาท ซ่ึงประกอบดวยคาตอบแทนรายเดือนสําหรับกรรมการบริษัท จํานวน 2,475,000 บาท คาตอบแทน
รายเดือนสําหรับกรรมการชุดยอย จํานวน 300,000 บาท และเบ้ียประชุม 810,000 บาท ซ่ึงเปนไปตามมติท่ีประชุมสามัญผูถือ
หุน ประจําป 2563 เมื่อวันท่ี 3 สิงหาคม 2563 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมประการตางๆ และเปรียบเทียบกับองคกรท่ีอยูใน
อุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกลเคียงกัน ตลอดจนผลการดําเนินงานของบรัทฯ ผลงาน และบทบาท หนาท่ี ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และสภาวการณของธุรกิจโดยรวม 

 ในป 2563 และ ป 2562 บริษัทฯ จายคาตอบแทนรายเดือนและเบ้ียประชุมใหแกกรรมการ ดังน้ี  
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ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง 

ป 2563 ป 2562 

คาตอบแทน 

รายเดือน 

คาเบี้ยประชุม คาตอบแทน 

รายเดือน 

คาเบี้ยประชุม 

คณะกรรม 

การบริษัท 

คณะ 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรม 

การสรรหา 
และพิจารณา
คาตอบแทน 

คณะกรรม 

การบริหาร 
คณะกรรม 

การบริหาร
ความเสีย่ง 

คณะกรรม 

การบริษัท 

คณะ 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรม 

การสรรหา
และพิจารณา
คาตอบแทน 

คณะกรรม 

การบริหาร 
คณะกรรม 

การบริหาร
ความเสี่ยง 

1. ดร.ถกล  นันธิราภากร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ /  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

360,000 120,000 60,000 - - - 360,000 90,000 60,000 - - - 

2. นางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน 

300,000 80,000 40,000 30,000 - - 280,000 60,000 40,000 45,000 - - 

3. ดร.โสตถิธร มัลลิกะมาส กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน 

240,000 80,000 40,000 20,000 - - 240,000 60,000 40,000 30,000 - - 

4. นายวิรัฐ สุขชัย กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง /  
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร /  
กรรมการผูจัดการ 

- - - - - - - - - - - - 

5. นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร กรรมการ / กรรมการผูจัดการ - - - - - - - - - - - - 
6. ดร.เจน ชาญณรงค กรรมการ 1,155,000 80,000 - - - - 1,170,000 50,000 - - - - 
7. นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน กรรมการ / กรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทน 
240,000 80,000 - 20,000 - - 240,000 40,000 - 30,000 - - 

8. นายภาคภูม ิ วองไพฑูรย กรรมการ 240,000 80,000 - - - - 240,000 60,000 - - -  
9. นางวลีรัตน เชื้อบุญชัย กรรมการ 240,000 80,000 - - - - 240,000 60,000 - - - - 

  รวม 2,775,000 600,000 140,000 70,000 - - 2,770,000 420,000 140,000 105,000 - - 

8.6.1.2 ผูบริหารของบริษทัฯ 

ในป 2563 บริษัทฯ จายคาตอบแทนใหแก นายวิรัฐ สุขชัย ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และนายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร 
กรรมการผูจัดการ ผูบริหารของบริษัทฯ และจายคาตอบแทนใหแก นายประเสริฐศักดิ์ เดชอุดม ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
บริษัท ไอยราหาญ จํากัด (“บริษัทยอย”) ดังน้ี 

คาตอบแทน 

ป 2563 ป 2562 

จํานวน 
(ราย) 

คาตอบแทน 
(บาท) 

จํานวน 
(ราย) 

คาตอบแทน
(บาท) 

เงินเดือน โบนัส และคาตอบแทนอื่นๆ ไดแก  เงิน
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 วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562  บริษัทฯ มีพนักงาน(ไมรวมผูบริหาร) จํานวนท้ังสิ้น 242 คน 
(พนักงานชาย จํานวน 150 คน พนักงานหญิง จํานวน 92 คน)  และ จํานวนท้ังสิ้น 252 คน (พนักงานชาย จํานวน 159 คน พนักงาน
หญิง จํานวน 93 คน) ตามลําดับ โดยสามารถแบงตามสายงาน ไดดังน้ี 
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สายงาน 
จํานวนพนักงาน (คน) 

ณ 31 ธันวาคม 2563 ณ 31 ธันวาคม 2562 

สายงานขายงานโครงการ 35 35 
สายงานขายระบบดับเพลิง ปรับอากาศและสุขาภิบาล 28 28 
สายงานขายปโตรเคมี 4 7 
สายงานขายระบบทําความเย็น 16 14 
สายงานสนับสนุนวิศวกรรม 7 8 
สายงานขายระบบการพิมพดิจิทัล 25 27 
สายงานบริการ 33 32 
สายงานขายสินคาพิเศษ 15 16 
สายงานปฏิบัติการ 46 51 
สายงานการเงิน 33 34 

รวม 242 252 

8.7.2  คาตอบแทนพนักงาน 

 พนักงานของบริษัทฯ จะไดรับผลตอบแทนในรูปแบบคาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน และคาตอบแทนท่ีไมใชตัวเงิน 
คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน ไดแก เงินเดือน โบนัสประจําป คาลวงเวลา คานายหนา เงินรางวัลจูงใจ และสวัสดิการอื่นในรูปแบบท่ี
เปนตัวเงิน คาตอบแทนท่ีไมใชตัวเงินท่ีสําคัญ ไดแก 1) กองทุนเงินสาํรองเลี้ยงชีพพนักงาน ในป 2563 บริษัทฯ ไดจายสมทบเขา
กองทุนจํานวน 4.23 ลานบาท ซ่ึงบริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนรับอนุญาต โดยปฏิบัติตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2542 โดยอัตราเงินสะสมของพนักงานจะสูงข้ึนตามอายุการปฏิบัติงาน นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดเปด
โอกาสใหพนักงานใชสิทธิในการเลือกหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนท่ีเหมาะสมกับตนเอง และระดับความเสี่ยงท่ียอมรับ
ไดของแตละบุคคล โดยกําหนดใหเลือกหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนไดปละ 2 ครั้ง, 2) การตรวจสุขภาพพนักงาน
ประจําป การจัดทําประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุมใหกับผูบรหิารและพนักงาน ซ่ึงวงเงินผลประโยชนพนักงานแตละคนจะ
แตกตางกันไปตามตําแหนง และระดับความเสี่ยงของการปฏิบัติงาน, 3) โครงการสะสมหุนสําหรับพนักงาน (EJIP) ต้ังแตวันท่ี 
1 พฤษภาคม 2563 ถึง 30 เมษายน 2568 รวมระยะเวลา 5 ป เพ่ือใหโอกาสพนักงานและผูบริหารเขารวมโครงการโครงการโดย
ตามความสมัครใจ และเปนเจาของบริษัทฯ รวมกัน ซ่ึงถือเปนสวนหน่ึงของเงินออม เพ่ือสรางความม่ันคงทางการเงินใหกับ
พนักงานในระยะยาว นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังใหคาตอบแทนแกพนักงานในรูปแบบการใหทุนการศึกษาพนักงานท้ังระดับ
ปริญญาตรี และปริญญาโท รวมถึงสนับสนุนคาใชจายการฝกอบรม สัมมนาตางๆ ท้ังการฝกอบรมสัมมนาภายในองคกร และ
ภายนอกองคกรอยางเหมาะสม และจัดใหมีการฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ 4 สายพันธุในราคาพิเศษ 

 ในป 2563 และ ป 2562  บริษัทฯ  จายคาตอบแทนใหแกพนักงานของบริษัทฯ ดังน้ี   

คาตอบแทน 

ป 2563 ป 2562 

จํานวน 
(ราย) 

คาตอบแทน 
(ลานบาท) 

จํานวน 
(ราย) 

คาตอบแทน 
(ลานบาท) 

เงินเดือน โบนัส และคาตอบแทนอื่นๆ ไดแก เงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
EJIP และผลประโยชนหลงัออกจากงาน  

242 167.06 252 170.26  

8.7.3 ขอพิพาทดานแรงงานท่ีสําคัญในรอบระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา 

 - ไมมี - 
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9. การกํากับดูแลกิจการ 

9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

 HARN มีความมุงม่ันท่ีจะเปนผูนําในงานระบบวิศวกรรมดับเพลิงและความปลอดภัย ระบบทําความเย็น และระบบ
การพิมพดิจิทัล เพ่ือสรางผลประกอบการท่ีดี และตระหนักดีวาสิ่งสําคัญท่ีจะบรรลุเปาหมายดังกลาวไดน้ัน นอกจาก การสง
มอบสินคาและบริการท่ีดีมีคุณภาพแลว ยังตองคํานึงถึงประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน โดยใชหลักการกํากับดูแล
กิจการท่ีดี ยึดม่ันในกรอบแหงจรรยาบรรณธุรกิจ สงผานทาง
กระบวนการบริหารงานและทีมบุคลากรท่ีมีคุณ ภาพ จึงจะ
สามารถสรางมูลคาตอบริษัทฯ และสงเสริมการเติบโตอยางย่ังยืน 
 HARN ไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ เพ่ือ
ยึดถือปฏิบัติมาต้ังแตป 2556 และเผยแพรผานทางเวปไซตบริษัทฯ 
www.harn.co.th  และกําหนดใหทบทวนทุกป  โดยในป  2563 
คณะกรรมการบริษัทไดมีการทบทวนนโยบายและหลักการกํากับ
ดูแลกิจการ ในวันท่ี 27 มีนาคม 2563 โดยมีสาระสําคัญ คือ 
ทบทวนหลักเกณฑ วิธีการสรรหากรรมการอิสระ กํากับดูแลให
กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ี จัดสรรเวลา
อยางเพียงพอ เพ่ือใหม่ันใจวาการดําเนินงานของคณะกรรมการ
เปนไปไดวยความเรียบรอย สามารถเขาถึงขอมูลท่ีจําเปน เขาใจ
โครงสรางและความสัมพันธของผูถือหุน ท่ีอาจมีผลกระทบตอการ
บริหารและการดําเนินงานของกิจการ และกําหนดแนวทางปฏิบัติ
ตางๆ ใหมีความเหมาะสมและชัดเจนย่ิงข้ึนเก่ียวกับการกํากับดูแล
กิจการ บริษัทยอย บริษัทรวม โดยประกาศใชนโยบายและหลักการ
กํากับดูแลกิจการท่ีไดรับการทบทวนแลวในวันท่ี 1 เมษายน 2563 

นโยบายการกาํกับดแูลกิจการ ท่ียึดถือเปนกรอบในการปฏิบัติงานดานตางๆ  
1. คณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกคน จะปฏิบัติหนาท่ีดวยความมุงม่ัน ทุมเท และรับผิดชอบอยางเต็ม

ความสามารถเพ่ือประโยชนสูงสุดของ HARN และยึดมั่นในหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 5 ประการ (REACT)  
2. คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสําคัญรวมกับผูบริหารในการกําหนดวิสัยทัศน กลยุทธ นโยบาย และแผนงานท่ี

สําคัญ รวมท้ังจัดโครงสรางการบริหารท่ีสอดคลองและสัมพันธกันอยางเปนธรรมระหวางคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และผู
ถือหุน และมีการวางแนวทางการบริหารจัดการ และการดําเนินธุรกิจท่ีมีความเหมาะสม รวมท้ังตองดําเนินการเพ่ือใหมั่นใจได
วาระบบบัญชีรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี มีความนาเช่ือถือ 

3. คณะกรรมการบริษัท และผูบริหาร จะตองเปนผูนําในเร่ืองจริยธรรม และเปนตัวอยางในการปฏิบัติหนาท่ีดวย
ความซ่ือสัตย สุจริต ยุติธรรม โปรงใสตรวจสอบได 

4. คณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกคน จะยึดม่ันความเปนธรรมโดยปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียทุก
ฝายอยางเทาเทียม พรอมกับดูแลสอดสอง ควบคุม ปองกันการตัดสินใจหรือการกระทําใดๆ ท่ีมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
และรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 

5. คณะกรรมการบริษัท ตองดําเนินการใหมีระบบท่ีตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันท่ีมีประสิทธิภาพ  เพ่ือใหมั่นใจไดวา
ฝายบริหารไดตระหนักและใหความสําคัญและปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน 

6. การปฏิบัติตามนโยบายการกํากบัดูแลกิจการของ HARN ถือเปนตัวชี้วัดท่ีสําคัญในการประเมินผลการบริหาร
จัดการทางธุรกิจของคณะกรรมการบริษัทกับผูบริหาร และการประเมินผลการปฏิบัตงิานของพนักงาน 
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 คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบาย หลักการ รวมถึงติดตามผลการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
ในรอบป 2563 สรุปไดดังน้ี 

 

 

1.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทและหนาท่ีตามความรับผิดชอบในฐานะผูนําองคกร เมื่อวันท่ี 27 
มีนาคม 2563 ไดจัดใหมีการประชุมเพ่ือทบทวนนโยบายและหลักการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ กฎบัตร นโยบาย
การสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ นโยบายการบริหารความเสี่ยง และนโยบายการบริหารงานอื่นๆ ท้ังระดับนโยบาย
และระดับจัดการท่ีจําเปน  รวมถึงสถานการณการระบาดของโรคโควิด-19  และในวันท่ี 2 ตุลาคม 2563 จัดใหมีการประชุมเพ่ือ
ทบทวน วิสัยทัศน พันธกิจ ภารกิจ ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอทิศทางการดําเนินธุรกิจท้ังปจจัยภายในและภายนอก เพ่ือสงตอให
คณะกรรมการบริหารและฝายจัดการนําไปกําหนดเปนกลยุทธและต้ังเปาหมายท้ังระยะสั้นและระยะยาวสําหรับปถัดไป   

1.2 คณะกรรมการบริษัท ติดตามใหมีการนํากลยุทธไปปฏิบัติ  ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท  โดยคณะกรรมการ
บริหารเปนผูติดตามฝายจัดการเปนประจําทุกเดือน และรายงานความคืบหนาตอคณะกรรมการเปนรายไตรมาส  และ
คณะกรรมการบริหารเปนผูเสนอดัชนีวัดความสําเร็จ (KPI) ท้ังในระดับองคกรและระดับปฏิบัติการ เพ่ือใหมั่นใจวาทิศทางการ
บริหารงานของบริษัทฯ สามารถแขงขันไดในระยะยาว มีการดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม และคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียทุก
ภาคสวน รวมถึงพรอมรับการปจจัยภายนอกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

1.3  สําหรับการถายทอดวัตถุประสงคและเปาหมายของบริษัทฯ ลงสูทุกระดับของการปฏิบัติงานน้ัน  ไดมอบหมาย
ผานทุกระดับช้ันของการบริหารงาน จากระดับองคกร สูสายงาน ฝาย และพนักงาน  ผานการประชุมติดตามงานท้ังท่ีเปนทางการ
และไมเปนทางการ ตามชองทางท่ีบริษัทฯกําหนด โดยทุกวัตถุประสงคและเปาหมาย ลวนสอดคลองและสงเสริมเปาหมายหลักท่ี
คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย จะมีการปฏิบัติ ตรวจสอบ และติดตาม การดําเนินงานภายในระบบท่ีวางไวอยางตอเน่ือง 

1.4 การปฏิบัติงานของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน เปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบการ
ปฏิบัติงาน ซ่ึงมีการมอบหมายใหผูบริหารท่ีเก่ียวของมีการทบทวนและติดตามกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงเปนประจํา และ
กําหนดใหเปนความเสี่ยงดานกฎระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของ  รวมถึงกําหนดใหการวัดผลดาน Low Compliance เปนดัชนี
วัดผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร และฝายอื่นๆ ท่ีเก่ียวของ 

1.5 คณะกรรมการบริษัท มีความตระหนักในหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีตนไดรับมอบหมาย จึงไดทบทวนกฎบัตร 
ในป 2563 ในวันท่ี 27 มีนาคม 2563 และแจกจายใหกรรมการทุกทานเปนคูมือในการปฏิบัติหนาท่ี การแบงแยกอํานาจในการ
อนุมัติธุรกรรมตางๆ ตามความรับผิดชอบของผูบริหารและพนักงานทุกระดับ อางอิงจาก “ตารางอํานาจอนุมัติการบริหารงาน” 
ท่ีไดรับการทบทวนใหเปนปจจุบันอยางสมํ่าเสมอ  เพ่ือความคลองตัวในการบริหารงานบริษัทฯ การแบงแยกหนาท่ีระหวาง
คณะกรรมการ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และฝายบริหาร กําหนดไวชัดเจน (รายละเอียดเปดเผยไวในหัวขอ “โครงสรางการ
จัดการ” คณะกรรมการบริษัท หนา 61-65, คณะกรรมการบริหาร หนา 69 และผูบริหาร หนา 74-75) 

 

 

3.1  คณะกรรมการบริษัท ในฐานะตัวแทนของผูถือหุนโดยรวม มีความตระหนักถึงประโยชนความหลากหลาย
ของคณะกรรมการบริษัท และเห็นวาเปนปจจัยสําคัญปจจัยหน่ึงในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการตัดสินใจและการทํางานของ
คณะกรรมการบริษัท ดวยเหตุน้ี กรรมการบริษัท จึงตองเปนผูท่ีมีความรูความเช่ียวชาญและประสบการณท่ีสามารถเอื้อ
ประโยชนใหแกบริษัทฯ มีความทุมเท ใหเวลาอยางเต็มท่ีในการปฏิบัติหนาท่ี มีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศน มีความเปนอิสระในการ

1, 2 
บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูนําองคกร และการกําหนด
วัตถุประสงคและเปาหมายหลักของบริษัทฯ ท่ีสรางคุณคาแก HARN อยางยั่งยืน 

3 การเสริมสรางคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 
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ตัดสินใจ สามารถดูแลใหมีระบบงานท่ีใหความเช่ือม่ันไดวากิจกรรมตางๆ ของบริษัทฯ ใหดําเนินไปในลักษณะท่ีถูกตองตาม
กฎหมาย และมีจริยธรรม และตองเปนอิสระจากฝายจัดการของบริษัทฯ โดยจัดใหมีระบบแบงแยกหนาท่ีความรับผิดชอบ
ระหวางคณะกรรมการและฝายจัดการท่ีชัดเจน 

(1)  คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการท่ีมีคุณสมบัติหลากหลายท้ังในดานทักษะ ประสบการณ 
ความสามารถเฉพาะดานท่ีเปนประโยชนตอบริษัทฯ ตองมีกรรมการท่ีไมไดเปนกรรมการบริหาร อยางนอย 1 คน ท่ีมี
ประสบการณ ในธุรกิจซ้ือมาขายไปเก่ียวกับสินคาดานวิศวกรรมซ่ึงเปนธุรกิจหลักของบริษัทฯ และอยางนอยอีก 1 คน ท่ีมี
ประสบการณดานบัญชีและการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทชุดปจจุบันมีองคประกอบหลากหลายท้ังเพศ อายุ ประวัติ
การศึกษา ประสบการณในวิชาชีพ บริษัทฯ ไดทบทวน Board Skill Matrix และจํานวนปของการดํารงตําแหนงกรรมการใน
บริษัทฯ ของกรรมการแตละคนทุกป สรุปไดดังน้ี 

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

ทักษะและความเชี�ยวชาญของคณะกรรมการบริษัท

 
(2) ปจจุบัน (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563) คณะกรรมการบริษัท มีจํานวน 9 คน ประกอบดวย กรรมการท่ีไมได

เปนผูบริหาร 7 คน และกรรมการท่ีเปนผูบริหาร 2 คน ประกอบดวย ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 1 คน กรรมการผูจัดการ 1 คน 
และมีจํานวนกรรมการท่ีไมไดเปนกรรมการอิสระใหเปนไปตามสัดสวนอยางยุติธรรมของเงินลงทุนของผูถือหุนท่ีมีอํานาจ
ควบคุม (Controlling Shareholders) ในบริษัทฯ 

(3)  มีสัดสวนของกรรมการอิสระ 3 คน จากจํานวนกรรมการท้ังสิ้น 9 คน ซ่ึงเปนจํานวนท่ีเกินกวา 1 ใน 3 ของ
จํานวนกรรมการท้ังหมดของบริษัทฯ กรรมการอิสระดังกลาวสามารถใหความเห็นเก่ียวกับการทํางานของฝายจัดการไดอยางอิสระ 
ทําใหเกิดการถวงดุลในการ ออกเสียงในการพิจารณาเร่ืองตางๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝายบริหาร เพ่ือใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ ท้ังน้ี กรรมการอิสระของบริษัทฯ ท้ัง 3 คน ดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ 3 คน ซ่ึงจํานวน
กรรมการอิสระและจํานวนกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เปนไปตามหลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยกําหนดไว รวมท้ังกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทุกทานมีคุณสมบัติเปนไปตามหลักเกณฑของ
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ีเก่ียวของทุกประการ 

(4) ตามขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดไววาในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง กรรมการจะตองออกจาก
ตําแหนงอยางนอยจํานวน 1 ใน 3 โดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียง
ท่ีสุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ใหจับสลากวาผูใด
จะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการ ผูออกจากตําแหนงไปน้ัน
อาจจะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ไดโดยไมจํากัดจํานวนครั้ง   

(5) การดํารงตําแหนงกรรมการอิสระน้ัน กําหนดเปนนโยบายวา ใหกรรมการอิสระมีการดํารงตําแหนงตอเน่ือง
ไมเกิน 9 ป นับต้ังแตวันท่ีไดรับการแตงต้ัง หรือนับต้ังแตวันท่ีบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย โดยไมมีขอยกเวน 
ปจจุบันกรรมการอิสระจํานวน 3 ทานมีวาระดํารงตําแหนง 7 ป  

3.2 การคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเปนประธานกรรมการ  

(1) ปจจุบัน ดร.ถกล นันธิราภากร, กรรมการอิสระ ดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริษัท และไมใชบุคคล
เดียวกันกับประธานเจาหนาท่ีบริหาร ซ่ึงปจจุบันดํารงตําแหนงโดยคุณวิรัฐ สุขชัย รวมถึงไมมีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือ
ทางธุรกิจระหวางกัน เพ่ือถวงดุลอํานาจในการบริหารงาน 
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(2) บริษัทฯ ไดแบงแยกบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัท กับผูบริหารอยางชัดเจน 
โดยคณะกรรมการบริษัททําหนาท่ีในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนินงานของผูบริหารในระดับนโยบาย ขณะท่ี
ผูบริหาร ทําหนาท่ีบริหารงานของบริษัทฯ ในดานตางๆ ใหเปนไปตามนโยบายท่ีกําหนด ท้ังน้ี ประธานกรรมการบริษัท ไมไดรวม
บริหารงานปกติประจําวัน แตใหการสนับสนุนและคําแนะนําในการดําเนินธุรกิจของฝายจัดการผานทางประธานเจาหนาท่ี
บริหารอยางสม่ําเสมอ ในขณะท่ีประธานเจาหนาท่ีบริหาร และกรรมการผูจัดการ รับผิดชอบเก่ียวกับการบริหารจัดการบริษัทฯ 
ภายใตกรอบอํานาจท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

(3) บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของประธานกรรมการในฐานะผูนําของคณะกรรมการบริษัท มีดังน้ี 
(3.1) เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ตามระยะเวลาท่ีกําหนดในขอบังคับบริษัทฯ หรือกรณีท่ีจําเปน

เรงดวน  เปนประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผูถือหุน ตลอดจนมีบทบาทในการกําหนดระเบียบ
วาระการประชุมรวมกับประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

(3.2) สนับสนุนและเปดโอกาสใหกรรมการทุกคนหรือผูถือหุนมีสวนรวมในการประชุม สงเสริมใหกรรมการใช
ดุลยพินิจท่ีรอบคอบ และแสดงความเห็นอยางเปนอิสระ 

(3.3) สนับสนุนและสงเสริมใหคณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มความสามารถ ตามขอบเขต
อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบและตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

(3.4) กํากับ ติดตาม และดูแลการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มุงไปเพ่ือ
บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของบริษัทฯ  

(3.5) ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยอื่นๆ ใหเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

(3.6) เปนผูลงคะแนนช้ีขาดในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง
ท้ังสองฝายเทากัน 

(4) คณะกรรมการบริษัท ไดแตงต้ังคณะกรรมการชุดยอย เพ่ือพิจารณาประเด็นเฉพาะเร่ือง กลั่นกรองขอมูล
และนําเสนอแนวทางการพิจารณากอนเสนอใหคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ โดยกําหนดบทบาท หนาท่ีและความรับผิดชอบไว
อยางชัดเจน และเปดเผยจํานวนคร้ังท่ีกรรมการแตละทานเขารวมประชุมท้ังหมดในรอบปท่ีผานมา (รายละเอียดเปดเผยไวใน
หัวขอ “โครงสรางการจัดการ” หนา 73) โดยคณะกรรมการไดจัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทาง
การเงิน และคณะกรรมการชุดยอยทุกชุดไดจัดทํารายงานผลการปฏิบัติหนาท่ีของตนเองและเปดเผยไวในรายงานประจําป 
(รายละเอียดเปดเผยไวในหัวขอ “รายงานคณะกรรมการฯ” เอกสารแนบ 5.1 - 5.6) 

3.3 การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ 

(1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน คัดเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเขาดํารงตําแหนงกรรมการของ
บริษัทฯ ดวยการเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณวุฒิ  ประสบการณ  ศักยภาพ โดยจะพิจารณาใหความสําคัญตอผู มีทักษะ 
ประสบการณท่ีมีความจําเปนตอการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ พิจารณาจากทําเนียบกรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย หรือของหนวยงานอื่นๆ ท่ีมีการจัดทําขอมูลดังกลาว หรือชองทางอื่นๆ ท่ีบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร ท้ังน้ี
หากบริษัทฯ มีกลยุทธในการดําเนินธุรกิจใหมท่ีนอกเหนือจากธุรกิจเดิมท่ีดําเนินการอยู การสรรหากรรมการก็จําเปนตองสรรหาผูมี
คุณสมบัติและประสบการณใหตรงกับธุรกิจใหมท่ีบริษัทฯ จะดําเนินการตอไป เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุมผู
ถือหุนพิจารณาอนุมัติ แลวแตกรณีซ่ึงถือเปนกระบวนการในการแตงต้ังกรรมการของบริษัทฯ 

(2) เปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยและตามคุณสมบัติท่ีบริษัทฯ กําหนด  เพ่ือเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการบริษัท โดยจะประกาศเชิญชวนในเว็ปไซต
ของบริษัทฯ ลวงหนาอยางนอย 90 วันกอนวันประชุมผูถือหุน โดยในป 2563 บริษัทฯ ไดประกาศต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึง
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วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 พรอมท้ังประกาศขาวในเวปไซตของตลาดหลักทรัพยฯ เพ่ือใหผูถือหุนเสนอรายช่ือและประวัติบุคคล
เขามายังบริษัทฯ ซ่ึงบริษัทฯ ไดกําหนดสัดสวนของการถือหุนข้ันตํ่าสําหรับผูถือหุนท่ีมีสิทธิเสนอช่ือกรรมการลวงหนา โดยตอง
ถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ  ท้ังน้ีในรอบป 2563 ไมมีการเสนอช่ือบุคคล
เสนอแตงต้ังเปนกรรมการ และไมมีผูถือหุนเสนอวาระการประชุมในระยะเวลาดังกลาว ซ่ึงเลขานุการบริษัทไดรายงานตอท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบแลว 

(3) การพิจารณาจะตองมีประวัติการศึกษา และประสบการณการประกอบวิชาชีพของบุคคลน้ันๆ โดยมี
รายละเอียดท่ีเพียงพอ เพ่ือประโยชนในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท 

(4) คณ ะกรรมการสรรหาและพิจารณ าคาตอบแทนจะทบทวนหลักเกณ ฑและวิธีการสรรหา เสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ กอนท่ีจะมีกรรมการครบวาระเปนประจําทุกป หากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเสนอ
ช่ือกรรมการรายเดิมเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหน่ึง จะตองนําผลการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการรายดังกลาวมาพิจารณาดวย 

(5) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนนําเสนอรายช่ือเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการ และกรรรมการอิสระ รวมถึงดูแลใหการ
เลือกและแตงต้ังกรรมการเปนไปตามวิธีการท่ีระบุไวในขอบังคับของบริษัทฯ เสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติแตงต้ัง
ตอไป และจัดใหมีการปฐมนิเทศ พรอมมอบเอกสารท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีใหแกกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังใหม ท้ังน้ี
ในรอบป 2563 ไมไดมีการสรรหากรรมการใหม 

(6) ในป 2563 ไมมีการแตงต้ังท่ีปรึกษาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
(7)  ท่ีประชุมผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปน้ี  

(7.1) ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทาจํานวนหุนท่ีตนถือ โดยใหถือคะแนนเสยีงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(7.2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูเลือกต้ังบุคคล คนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได ใน
กรณีท่ีเลือกต้ังบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

(7.3) บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการ เทาจํานวน
กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเทากันเกิน
จํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งน้ัน ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงช้ีขาด 

(8)  คณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี ) เปนผูแตงต้ังกรรมการอิสระ เขารวมใน
คณะกรรมการบริษัท ท้ังน้ี บริษัทฯ มีนโยบายแตงต้ังกรรมการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของกรรมการท้ังคณะ และมีกรรมการ
อิสระอยางนอย 3 คน โดยคณะกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีจํานวนท้ังสิ้น 3 ทาน 

(9) หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระ อางอิงตามหลักเกณฑการคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ โดย
คุณสมบัติของผู ท่ีจะมาทําหนาท่ีเปนกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศ ขอบังคับ และ/หรือ 
ระเบียบท่ีเก่ียวของ โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความเช่ียวชาญเฉพาะดาน ประสบการณการทํางาน และความ
เหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพ่ือนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน เพ่ือพิจารณาแตงต้ังเปนกรรมการของบริษัทฯ ตอไป ท้ังน้ี หากมี
กรรมการอิสระคนหน่ึงคนใดพนจากตําแหนงกอนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแตงต้ังกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติตามท่ี
กําหนดขางตนเขามาดํารงตําแหนงแทน โดยกรรมการอิสระท่ีเขาเปนกรรมการแทนจะอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระท่ียัง
เหลืออยูของกรรมการอิสระท่ีตนแทน 
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(10) คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามนิยามกรรมการอิสระ ดังน้ี 
(10.1) ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย 

บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ท้ังน้ีใหนับรวมหุนท่ีถือโดยผูท่ีเก่ียวของดวย 
(10.2) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเงินเดือนประจํา 

หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการอิสระ 

(10.3) ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเปนบิดา 
มารดา  คูสมรส พ่ีนอง และบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรับ
การเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

(10.4) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนราย
ใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมท้ังไมเปน
หรือเคยเปนผูถือหุนท่ีมีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม 
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวัน
ไดรับแตงต้ังใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ 

(10.5) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ 
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผูสอบ
บัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู เวนแตจะได
พนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันไดรับแตงต้ังใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ 

(10.6) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบริการเปนท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี
ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ 
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ  และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพน้ันดวย 
เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันไดรับแตงต้ังใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ 

(10.7) ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังข้ึนเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการ ของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ 
หรือผูถือหุนซ่ึงเปนผูท่ีเก่ียวของ กับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 

(10.8) ไมประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขัน ท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ 
บริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนท่ีมีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับ
เงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอื่น  ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยาง
เดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

(10.9) ไมมีลักษณะอื่นใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระ เก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ 
ท้ังน้ี กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเปนอิสระของตนเอง อยางนอยปละ 1 ครั้ง  

โดยจะแจงพรอมกับการรายงานขอมูลประวัติกรรมการ ณ สิ้นป สําหรับจัดทําแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
และรายงานประจําปของบริษทัฯ 

3.4 การพิจารณาโครงสรางและอตัราคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท 

(1) คาตอบแทนกรรมการจะสอดคลองกับหนาท่ีความรับผิดชอบ ประสบการณ ภาระหนาท่ีขอบเขตของ
บทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) ของกรรมการแตละคณะ รวมถึงประโยชนท่ีคาดวาจะ
ไดรับจากกรรมการแตละคน  
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(2)  คณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณากลั่นกรองนโยบายและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนกรรมการท่ี
ชัดเจน และเสนอขออนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนทุกป  โดยอาจกําหนดเปนจํานวนท่ีแนนอน หรือวางเปนหลักเกณฑและจะ
กําหนดไวเปนคราวๆ ไป หรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได  ซ่ึงพิจารณาบนหลักเกณฑของความโปรงใส 
สามารถตรวจสอบได รวมท้ังอยูในระดับท่ีเหมาะสม เปรียบเทียบไดกับระดับท่ีปฏิบัติอยูในอุตสาหกรรม ขนาดกิจการท่ี
ใกลเคียงกัน และเพียงพอท่ีจะจูงใจและรักษากรรมการท่ีมีคุณภาพตามท่ีตองการ พรอมกันน้ี ยังพิจารณาถึงหนาท่ีรับผิดชอบท่ี
ได รับเพ่ิมข้ึน สําหรับกรรมการท่ีได รับมอบหมายให รับตําแหนงในคณะกรรมการชุดยอย เชน กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร เปนตน  

(3) คาตอบแทนกรรมการ ตองไมกระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน ซ่ึงไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการในอันท่ีจะ
ไดรับคาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะท่ีเปนพนักงานของบริษทัฯ  

(4) คาตอบแทนกรรมการตองไมขัดหรือแยงกับการดํารงคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามท่ีกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด 

3.5 การกํากบัใหกรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบตัิหนาที่และจัดสรรเวลาอยางเพียงพอ  

(1) คณะกรรมการบริษัท กําหนดจํานวนบริษัทท่ีกรรมการแตละคนจะไปดํารงตําแหนงในบริษัทอื่น ไมเกิน  5 
บริษัทจดทะเบียน โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพการทํางานดานกํากับดูแลกิจการอยางมีประสิทธิภาพ และเพ่ือใหม่ันใจวา
กรรมการสามารถทุมเทเวลาในการปฏิบัติหนาท่ีในบริษัทฯ ไดอยางเพียงพอ ในป 2563 กรรมการแตละคนดํารงตําแหนง
กรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น ดังน้ี  

รายชื�อกรรมการบริษัท

นายโสตถิธร มัลลิกะมาส

นางสาววรนุช สุไพบูลย์พิพัฒน์

นายวิรัฐ สุขชัย

นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร

นายเจน ชาญณรงค์

นางสิริมา เอี�ยมสกุลรัตน์

นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์

นางวลีรัตน์ เชื�อบุญชัย

ดร.ถกล นันธิราภากร

 - ไม่มี -

2 บริษัท

 - ไม่มี -

จํานวนบริษัทจดทะเบียนอื�น
ที�กรรมการดํารงตําแหน่ง

 - ไม่มี -

 - ไม่มี -

 - ไม่มี -

 - ไม่มี -

 - ไม่มี -

 - ไม่มี -

 
(รายละเอียดเปดเผยไวในหัวขอ “คณะกรรมการบริษัท” เอกสารแนบ 1) 

(2) คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัท ตาม
ระเบียบขอบังคับของบริษัทท่ีวา กรรมการบริษัทจะประกอบกิจการ หรือเขาเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือหุนสวน
ไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือเปนกรรมการของบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดอื่นท่ีประกอบกิจการ
อันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ ไมได เวนแตจะแจงใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบกอนท่ีจะ
มีมติแตงต้ัง  

(3) คณะกรรมการบริษัท ไมมีนโยบายสงผูบริหารเขาไปเปนกรรมการในบริษัทอื่นนอกกลุมบริษัท ในกรณีท่ี
ผูบริหารของบริษัทฯ จะเขาดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกอน ยกเวน การดํารง
ตําแหนงกรรมการในองคกรการกุศลท่ีไมแสวงหากําไร ท้ังน้ี การดํารงตําแหนงตองไมขัดกับบทบัญญัติของกฎหมาย ขอบังคับ 
ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และตองไมใชตําแหนงงานในบริษัทฯ ไปอางอิง เพ่ือสงเสริมธุรกิจภายนอก 
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3.6 การกําหนดกรอบและกลไกในการกํากับดูแลนโยบายและการดําเนินงานของบริษัทยอย บริษัท
รวม ที่บริษัทไปลงทุนอยางมีนัยสําคัญ 

(1) กําหนดนโยบายในการกํากับดูแลบริษัทยอย บริษัทรวม โดยกําหนดขอบขายหนาท่ีของบุคคลท่ีเปนตัวแทน
บริษัท, ระบบการควบคุมภายในของบริษัทยอย บริษัทรวมท่ีเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอและการทํารายงานตางๆ เปนไปอยาง
ถูกตองตามกฎหมายและหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ และการเปดเผยขอมูลฐานะการเงินและผลการดําเนินงานการทํารายการกับ
บุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน การไดมาหรือจําหนาย ไปซ่ึงทรัพยสิน การทํารายการอื่นท่ีสําคัญ การเพ่ิมทุน การลดทุน การเลิกบริษัทยอย 
บริษัทรวม เปนตน  

(2) หากเปนการเขารวมทุนในกิจการอื่นอยางมีนัยสําคัญ กลาวคือ มีสัดสวนการถือหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงต้ังแต
รอยละ 20 ถึงรอยละ 50 และจํานวนเงินลงทุนมีนัยสําคัญตอบริษัทฯ ในกรณีท่ีจําเปน คณะกรรมการควรดูแลใหมีการจัดทํา 
Shareholders’ agreement หรือขอตกลงอื่น เพ่ือใหเกิดความชัดเจนเก่ียวกับอํานาจในการบริหารจัดการและการมีสวนรวมใน
การตัดสินใจในเร่ืองสําคัญ การติดตามผลการดําเนินงาน เพ่ือสามารถใชเปนขอมูลในการจัดทํางบการเงินของบริษัทไดตาม
มาตรฐานและกําหนดเวลา โดยในป 2563 บริษัทฯ จับมือกับกลุมไอยราฟนส โดยนายประเสริฐศักด์ิ เดชอุดม และนายสาธิต 
วณิชชัยกิจ ลงนามสัญญารวมทุนเพ่ือประกอบกิจการผลิตซ้ือขายรับจางติดต้ังใหบริการ และพัฒนาระบบ “IOT Products and 
Solutions” เพ่ือดําเนินธุรกิจใหบริการพัฒนาอาคารอัจฉริยะ (Smart Building) ภายใตช่ือ “ไอยราหาญ” โดยบริษัทฯ ถือหุนใน
บริษัทรวมทุนคิดเปนสัดสวนรอยละ 65 ของทุนจดทะเบียน เม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน 2563 

3.7 การประเมินผลการปฏิบัตหินาที่ประจําปของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอย 

(1) คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย มีการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยตนเอง (Self-
Assessment) เปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้งทุกป เพ่ือใหคณะกรรมการรวมกันพิจารณาผลงานและปญหาเพ่ือการปรับปรุง
แกไขตอไป โดยกําหนดใหมี 

(1.1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบรายคณะ แบงเปนการประเมิน 4 หัวขอหลัก 
(1.2) การประเมินตนเองของกรรมการเปนรายบุคคล แบงเปนการประเมิน 3 หัวขอหลัก 

(2) กระบวนการ หลักเกณฑ ข้ันตอน และผลการประเมินผลงานของคณะกรรมการแบบรายคณะและ
รายบุคคลสรุปภาพรวม ประจําป 2563 ดังน้ี 

(2.1) กระบวนการประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบรายคณะ และรายบุคคล 

1 2 3 4

กระบวนการประเมินตนเอง

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 

หลักเกณฑการประเมินตนเองของคณะกรรมการ

แบบรายคณะ
คณะกรรมการ

บริษัท
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
บริหาร

ความเสี�ยง

1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ  

 ความหลากหลายของกรรมการด้านจํานวนและประสบการณ์  สัดส่วนของกรรมการ  
 คุณสมบัติของคณะกรรมการแต่ละคณะ

88% 93% 88% 74% 79%

2 บทบาท หน้าที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

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

84% 90% 71% 86% 79%

3 การประชุมคณะกรรมการ 

 กําหนดการประชุมล่วงหน้าทั�งปี   ความเพียงพอของข้อมูลต่อการตัดสินใจของกรรมการ 
 ความเป็นอิสระในการตัดสินใจลงมติและการแสดงความเห็นของกรรมการ 
 การกําหนดกรอบเวลาในการประชุม

95% 98% 85% 85% 85%

4 เรื�องอื�น ๆ

 ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ  อาทิ ไม่แทรกแซงการปฏิบัติหน้าที�
 การพัฒนาตนเองของกรรมการ/ผู้บริหาร ส่งเสริมให้ได้รับการฝึกอบรม

83% - - - -

รวมผลประเมิน 88% 94% 81% 82% 81%

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

แบบรายบุคคล
คณะกรรมการ

บริษัท
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
บริหาร

ความเสี�ยง

1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ  

 คุณสมบัติ ความรู้ ประสบการณ์ที�เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท 
 ได้รับมอบหมายหน้าที�ที�เหมาะสมกับบทบาท (กรรมการอิสระ/กรรมการชุดย่อย) ที�ได้รับมอบหมาย 82% 83% 75% 95% 86%

2 บทบาท หน้าที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 ปฏิบัติหน้าที�ตามกฎหมาย กฎบัตร อย่างมีประสิทธิภาพ 
 มีเวลาและทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที� 
 ควบคุมและติดตามการดําเนินงานของฝ่ายจัดการอย่างเหมาะสม 
 ไม่แทรกแซงการทํางานของฝ่ายจัดการ   พัฒนาและเรียนรู้ตลอดเวลา

84% 90% 77% 88% 82%

3 การประชุมคณะกรรมการ 
 การเข้าร่วมประชุม  การแสดงความเห็นในการประชุม   การศึกษาข้อมูลการประชุมล่วงหน้า 
 แสดงความเห็นที�เป็นประโยชน์ต่อที�ประชุมอย่างเหมาะสม 
 งดเว้นเข้าประชุมหรือออกเสียงกรณีมีส่วนได้ส่วนเสีย

91% 89% 81% 82% 83%

รวมผลประเมิน 86% 87% 77% 88% 84%

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

2563 - ผลการประเมินของคณะกรรมการชุดต่างๆ (รายบุคคล)

 

(3) ผลการประเมินของคณะกรรมการจะถูกนําไปใชประกอบพิจารณาความเหมาะสมขององคประกอบ
คณะกรรมการ 

(4) คณะกรรมการยังไมมีท่ีปรึกษาภายนอก มาชวยในการกําหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

3.8 คณะกรรมการแตละคน มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ
และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนไดรับการเสริมสรางทักษะและความรูสําหรับการ
ปฏิบัติหนาที่กรรมการอยางสมํ่าเสมอ 

(1) ทุกครั้งท่ีมีการแตงต้ังกรรมการใหม เลขานุการบริษัทจะจัดใหมีเอกสารและขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการ
ปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการใหม อาทิ  

 ผังโครงสรางคณะกรรมการ ฝายบริหาร และเลขานุการบริษัท 
 โครงสรางกลุมบริษัท โครงสรางองคกร และโครงสรางผูถือหุนใหญ 
 ขอมูลบริษัท และลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย 
 ตารางอํานาจอนุมัติการบริหารงาน 
 คาตอบแทนของคณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการชุดยอย 
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 การประชุมของคณะกรรมการ 
 นโยบายและหลักการกํากับดูแลกิจการ  และจรรยาบรรณธรุกิจ 
 บทบาทของกรรมการตามกฎหมายท่ัวไป 
 หนังสือรับรอง หนังสอืบริคณหสนธิ และขอบังคับบริษัท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

 รวมถึงการจัดแนะนําลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงจัดใหมีการพบปะหารือ
กับประธานกรรมการ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร ใหแกกรรมการใหม   

 ในป 2563 บริษัทฯ ไมมีการสรรหากรรมการใหม แตเพ่ือใหกรรมการไดรับทราบขอมูลขาวสารท่ีเปนปจจุบัน 
บริษัทฯ ไดทบทวนกฎบัตรบริษัท รวมถึงนโยบายและหลักการกํากับดูแลกิจการ คูมือมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน ท่ี
กรรมการควรทราบเพ่ือใชเปนคูมือในการปฏิบัติหนาท่ี 

(2) คณะกรรมการมีความเขาใจเก่ียวกับกฎหมาย กฎเกณฑ มาตรฐาน ความเสี่ยง และสภาพแวดลอมท่ี
เก่ียวของกับการประกอบธุรกิจ รวมท้ังไดรับทราบขอมูลท่ีเปนปจจุบันจากฝายจัดการอยางสมํ่าเสมอผานชองทางท่ีเหมาะสม 
เชน จดหมายอิเล็คทรอนิคส การประชุมกรรมการ เปนตน 

(3) คณะกรรมการบริษัท สงเสริมและอํานวยความสะดวกใหมีการฝกอบรมและการใหความรูแกผูเก่ียวของใน
ระบบการกํากับดูแลกิจการของบริษัทแก กรรมการ กรรมการตรวจสอบ เพ่ือใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง ในป 
2563 มีกรรมการและผูบริหารระดับสูง เขารับการอบรมในหลักสูตรตางๆ ดังน้ี 
1) กรรมการ หลักสูตร
1. ดร.ถกล นันธิราภากร  พื�นฐานด้านความยั�งยืนของธุรกิจ (P01)

 ชุดหลักสูตรกลยุทธ์ด้านความยั�งยืนของธุรกิจ (S01-S03)

 การวิเคราะห์ความเสี�ยงและประเด็นสําคัญด้านความยั�งยืน (S04)

 หลักสูตรการประเมินผลและการจัดการข้อมูลด้านความยั�งยืน (S05)

 แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2563

2. นายโสตถิธร มัลลิกะมาส  ไม่มี
3. นางสาววรนุช สุไพบูลย์พิพัฒน์  ไม่มี
4. นายวิรัฐ สุขชัย  ไม่มี
5. นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร  ไม่มี
6. นายเจน ชาญณรงค์  ไม่มี
7. นางสิริมา เอี�ยมสกุลรัตน์  ไม่มี
8. นางวลีรัตน์ เชื�อบุญชัย  ไม่มี
9. นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์  ไม่มี  
2) ผู้บริหารระดับสูง หลักสูตร
1. นายวิศิษฎ์ วชิรลาภไพฑูรย์  โครงการอบรมเพื�อทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง (วิชา Financial Strategy)

 Update กฎหมายภาษีอากร 2563 และประเด็นปัญหาภาษีที�นิติบุคคลไม่ควรพลาด
 Account Management for Listed Company (SET) 

 กลยุทธ์บริหารการเงิน เพื�อพลิกฟื�นองค์กรและสร้างการเติบโตในยุค New Normal

 The New CFO (Crisis Finance Officer)

2. นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์  ไม่มี
3. นายประชา พร้อมพรชัย  ไม่มี
4. นายรัตนพันธ์ มุขหริวัฒนานนท์  ไม่มี
5. นายสุชาติ สุวัฒโนดม  ไม่มี
6. นายกิตติพงษ์ กิตติเมธาวีนันท์  ไม่มี
7. นายวชิรวิทย์ อัครเศรณี  ไม่มี
8. นายสุกิจ ลิติกรณ์  ไม่มี
9. นายวิฑูรย์ ทามี  ไม่มี
10. นายพงษ์สวัสดิ� เพ่งเล็งผล  ไม่มี  

3.9 คณะกรรมการจะดูแลใหม่ันใจวาการดําเนินงานของคณะกรรมการเปนไปดวยความเรียบรอย 
สามารถเขาถึงขอมูลท่ีจําเปน และมีเลขานุการบริษัทท่ีมีความรูและประสบการณท่ีจําเปนและเหมาะสมตอการสนับสนุนการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการ 
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การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

(1) คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอย กําหนดตารางประชุมประจําปลวงหนาในเดือนพฤศจิกายนของทุกป  
เพ่ือใหกรรมการสามารถจัดเวลาและเขารวมประชุมได  โดยจัดใหมีการประชุมอยางนอยปละ 6 ครั้ง และอาจมีการประชุมอีก 1 
คร้ัง ในหน่ึงเดือนกอนวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป รวมท้ังอาจมีประชุมวาระพิเศษเพ่ิมตามความจําเปน อยางไรก็ตาม 
เพ่ือใหเกิดความคลองตัวตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท ในแตละเดือนจึงจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ซ่ึงทําหนาท่ี
ตัดสินใจตามอํานาจหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยทุกครั้งท่ีมีการประชุมกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
บริหารจะนําเร่ืองท่ีผานการพิจารณามาแจงใหคณะกรรมการบริษัททราบ เพ่ือใหสามารถกํากับ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงาน
ของฝายจัดการไดอยางตอเน่ืองและทันการณ ท้ังน้ี ในป 2563 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ท้ังหมด 8 ครั้ง ซ่ึงรวมถึง
การประชุมเพ่ือพิจารณากําหนดแผนกลยุทธ 1 ครั้ง และยังมีการประชุมกรรมการท่ีไมเปนผูบริหารโดยไมมีฝายบริหาร 1 ครั้ง 
(รายละเอียดการเขารวมประชุมของกรรรมการแตละคนเปดเผยไวในหัวขอ “โครงสรางการจัดการ” การเขารวมประชุมของ
คณะกรรมการ หนา 73)  

(2)  ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจาหนาท่ีบริหาร จะเปนผูดูแลใหความเห็นชอบและรวมกันพิจารณา
เลือกเรื่องท่ีจะบรรจุเขาเปนวาระการประชุม โดยไดเปดโอกาสใหกรรมการแตละคนสามารถเสนอเรื่องท่ีเปนประโยชนตอบริษัท
เขาสูวาระการประชุมอยางอิสระไดดวย และถือเปนความรับผิดชอบของกรรมการแตละคนท่ีจะเขารวมประชุมไมนอยกวารอย
ละ 75 ของจํานวนการประชุมคณะกรรมการบริษัทท้ังหมดท่ีไดจัดใหมีข้ึนในรอบป ในป 2563 กรรมการบริษัทเขาประชุมโดย
เฉลี่ยคิดเปนรอยละ 100 

(3) เลขานุการคณะกรรมการบริษัททําหนาท่ีจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุม และ
เอกสารประกอบการประชุมไปใหกรรมการลวงหนาไมนอยกวา 5 วันทําการ เพ่ือใหกรรมการไดมีเวลาศึกษากอนลวงหนา เวน
แตในกรณีจําเปนรีบดวนเพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชนของบริษัทจะแจงการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกําหนดวันประชุมใหเร็วกวา
น้ันก็ได 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแตละครั้งเลขานุการบริษัทไดเขารวมการประชุมดวย โดยเปนผูบันทึก
รายงานการประชุม และจัดสงใหประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอง โดยเสนอใหท่ีประชุมรับรองใน
การประชุมครั้งถัดไป รวมท้ังเปนผูจัดเก็บขอมูลหรือเอกสารเก่ียวกับการประชุมตางๆ ท่ีช้ัน 4 ของสํานักงานใหญ ถ.พระราม 9  เพ่ือ
สะดวกในการสืบคนอางอิง  

(4) ประธานกรรมการบริษัททําหนาท่ีเปนประธานท่ีประชุม มีหนาท่ีดูแลและจัดสรรเวลาแตละวาระใหอยาง
เพียงพอ ซ่ึงกรรมการทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระในประเด็นท่ีสําคัญโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุน
และผูมีสวนเก่ียวของอยางเปนธรรม  

 ในการประชุมจะตองมีกรรมการไมนอยกวาก่ึงหน่ึง (1/2) ของจํานวนกรรมการท้ังหมด จึงจะครบองค
ประชุม ท้ังน้ี ในการลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทใหถือมติของเสียงขางมาก โดยใหกรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียง 
โดยกรรมการท่ีมีสวนไดเสียจะไมเขารวมประชุม และ/หรือ ไมใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน ถาคะแนนเสียงเทากัน 
ประธานในท่ีประชุมจะออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเปนเสียงช้ีขาด ณ ขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชุม ตองมี
กรรมการอยูไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมด 

 กรรมการทุกคนมีสิทธิท่ีจะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารสําคัญอืน่ๆ และหากกรรมการ
อิสระหรือกรรมการตรวจสอบมีขอสงสัยใดๆ กรรมการอื่นๆ และฝายจัดการของบริษัทตองดําเนินการตอบขอสงสัยดังกลาว
อยางรวดเร็วและครบถวนเทาท่ีจะเปนไปได 

 ในกรณีท่ีกรรมการไมเห็นดวยกับมติท่ีประชุม กรรมการสามารถขอใหเลขานุการบริษัท บันทึกขอคัดคานไว
ในรายงานการประชุม หรือย่ืนหนังสือแสดงการคัดคานตอประธานกรรมการได 
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(5) คณะกรรมการสนับสนุนใหผูบริหารระดับสูงหรือฝายบริหารท่ีเก่ียวของ เขารวมประชุมคณะกรรมการตาม
ความจําเปนและเห็นสมควร และนําเสนอสารสนเทศ รายละเอียดขอมูลท่ีเปนประโยชนเพ่ิมเติมในฐานะผูท่ีเก่ียวของอีกท้ังจะ
ไดรับทราบนโยบายโดยตรงเพ่ือสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังเพ่ือประกอบการพิจารณาตัดสินใจของ
คณะกรรมการ ตลอดจนเพ่ือใหคณะกรรมการมีโอกาสรูจักผูบริหารระดับสูงและสําหรับใชประกอบการพิจารณาแผนการสืบ
ทอดงานในอนาคต 

(6) คณะกรรมการสามารถเขาถึงสารสนเทศท่ีจําเปนเพ่ิมเติมไดจากประธานเจาหนาท่ีบริหาร เลขานุการบริษัท 
หรือผูบริหารอื่นท่ีไดรับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายท่ีกําหนด และในกรณีท่ีจําเปน คณะกรรมการอาจจัดใหมีความเห็น
อิสระจากท่ีปรึกษาหรือผูประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเปนคาใชจายของบริษัท 

(7) เมื่อวันท่ี 2 ตุลาคม 2563 กรรมการท่ีไมเปนผูบริหารไดประชุมรวมกันอยางเปนอิสระโดยไมมีกรรมการท่ี
เปนผูบริหารและฝายจัดการเขารวม โดยประธานกรรมการเปนประธานของการประชุม และเลขานุการบริษัทเปนเลขานุการของ
การประชุม โดยท่ีประชุมมีการอภิปรายประเด็นเก่ียวกับทิศทางการดําเนินงานธุรกิจและโครงสรางการจัดการภายใน การ
พัฒนาแผนสืบทอดตําแหนงของผูบริหารระดับสูง ซ่ึงภายหลังจากการประชุมไดมีการรายงานผลการประชุมใหคณะกรรมการ
บริษัทและผูบริหารระดับสูงทราบภายในวันเดียวกัน  

การแตงตั้งเลขานกุารบริษัท 

(1) คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังเลขานุการบริษัท ท่ีมีคุณสมบัติและประสบการณของเลขานุการบริษัทท่ี
เหมาะสม มีหนาท่ีและความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทําหนาท่ีใหคําแนะนําดาน
กฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ท่ีคณะกรรมการจะตองทราบ และปฏิบัติหนาท่ีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมท้ัง
ประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ โดยคุณสมบัติและประสบการณของเลขานุการบริษัท เปดเผยไวใน หัวขอ 
“โครงสรางการจัดการ” ขอ 8.4 เลขานุการบริษัท หนา 75-76 และบนเวปไซตของบริษทั www.harn.co.th 

(2) คณะกรรมการบริษัทไดสงเสริมและสนับสนุนใหเลขานุการบริษัทไดรับการฝกอบรมและพัฒนาความรูอยาง
ตอเน่ืองท้ังดานกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการบริษัท 

 

 

4.1 การสรรหาและพัฒนาผูบริหารระดับสูง ซึ่งหมายถึง ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการ 
ใหมีความรู ทักษะ ประสบการณและคุณลักษณะที่จําเปนตอการขับเคลื่อนองคกรไปสูเปาหมาย 

(1) บริษัทฯ คัดเลือกบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถ และมีประสบการณท่ีเก่ียวของกับธุรกิจ ในตําแหนง
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร กรรมการผูจัดการ โดยคัดเลือกตามระเบียบเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และจะตองไดรับการ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท  

(2)  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะรายงานตอคณะกรรมการเพ่ือทราบเปนประจําถึง
แผนการพัฒนาและสืบทอดงาน เพ่ือเตรียมพรอมบุคคลท่ีมีศักยภาพใหสามารถสืบทอดตําแหนงงานในกรณีท่ีประธาน
เจาหนาท่ีบริหาร กรรมการผูจัดการ และผูบริหารระดับสูง เกษียณ ลาออก หรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได 

(3) คณะกรรมการไมมีนโยบายสงผูบริหารเขาไปเปนกรรมการในบริษัทอื่นนอกกลุมบริษัท ในกรณีท่ีผูบริหาร
ของบริษัทจะเขาดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกอน ยกเวนการดํารงตําแหนง
กรรมการในองคกรการกุศลท่ีไมแสวงหากําไร ท้ังน้ี การดํารงตําแหนงตองไมขัดกับบทบัญญัติของกฎหมาย ขอบังคับ ท่ี
เก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท และตองไมใชตําแหนงงานในบริษัทไปอางอิงเพ่ือสงเสริมธุรกิจภายนอก 

 

4 สรรหาและพัฒนาผูบริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 
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4.2 การกําหนดโครงสรางคาตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม 

(1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเปนผูกําหนดโครงสรางคาตอบแทน และเกณฑการ
ประเมินผลท่ีเหมาะสมเสนอตอคณะกรรมการ ตามหลักการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัท มอบหมายไว ดังน้ี 

 คาตอบแทนตามหนาท่ีรับผิดชอบตามตําแหนงงาน ไดแก เงินเดือน ผลประโยชนตามตําแหนงงาน เชน คารถ
ประจําตําแหนง  สวนผลตอบแทนเพ่ือสรางความมั่นคงในอนาคตระยะยาว ไดแก กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ คาตอบแทนท่ีเปนหุน
โครงการ EJIP รวมถึงแผนการประกันสุขภาพ ผูบริหารท่ีไดรับมอบหมายหนาท่ีและความรับผิดชอบเพ่ิมข้ึนจะไดรับ
คาตอบแทนเพ่ิมท่ีเหมาะสมกับหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมายเพ่ิมมากข้ึน 

 คาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน ไดแก เงินโบนัส โดยวัดจากดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPI) ท่ีไดกําหนดไว
ประจําป จากผลปฏิบัติงานทางการเงิน ผลงานเก่ียวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงคเชิงกลยุทธในระยะยาว 

(2) กรรมการท่ีไมเปนผูบริหารท้ังหมด เปนผูประเมินผลประธานเจาหนาท่ีบริหาร กรรมการผูจัดการเปนประจํา
ทุกป คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบผลประเมินขางตน และประธานกรรมการเปนผูแจงผลการพิจารณา
ใหประธานเจาหนาท่ีบริหาร กรรมการผูจัดการทราบ 

(3)  ผลการประเมินจะนําไปใชในการพิจารณากําหนดคาตอบแทนของประธานเจาหนาท่ีบริหาร กรรมการ
ผูจัดการ โดยจะเปรียบเทียบคาตอบแทน ประธานเจาหนาท่ีบริหาร กรรมการผูจัดการ กับคาตอบแทนในตลาดแรงงาน ซ่ึง
คาตอบแทนท่ีบริษัทจายน้ันตองอัตราท่ีแขงขันไดกับกลุมธุรกิจเดียวกัน เพ่ือดูแลรักษาผูบริหารท่ีมีคุณภาพ ท้ังยังตองคํานึงถึง
ผลประโยชนท่ีบริษัทฯ และผูถือหุนไดรับอีกทางหน่ึงดวย 

4.3 คณะกรรมการเขาใจโครงสรางและความสัมพันธของผูถือหุน ที่อาจมีผลกระทบตอการบริหาร
และการดําเนินงานของกิจการ 

(1) คณะกรรมการเขาใจโครงสรางและความสัมพันธของผูถือหุน ซ่ึงมีผลตออํานาจในการควบคุมการบริหาร
จัดการกิจการ โดยอาศัยโครงสรางคณะกรรมการบริษัท โดยมีกรรมการอิสระ 3 ทานจากจํานวนกรรมการท้ังหมด 9 ทาน เปน
การถวงดุลอํานาจท่ีดี รวมถึงสงเสริมวัฒนธรรมในการบริหารงานอยางมืออาชีพ มีนโยบายกํากับดูแลกิจการ และนโยบายอื่นๆ 
กํากับอยางเครงครัด 

(2) คณะกรรมการจะดูแลไมใหโครงสรางและความสัมพันธของผูถือหุนตาม (1) เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติ
หนาท่ีของคณะกรรมการ เชน การมีบุคคลท่ีเหมาะสมมาสืบทอดตําแหนง 

(3) คณะกรรมการจะดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลตามขอตกลงตางๆ ท่ีมีผลกระทบตอการควบคุมกิจการ 

4.4 คณะกรรมการจะติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรใหมีจํานวน ความรู ทักษะ 
ประสบการณและแรงจูงใจที่เหมาะสม 

(1)  บริษัทฯ ตระหนักดีวาพนักงานทุกระดับมีสวนสําคัญในการขับเคลื่อนไปสูเปาหมาย เพ่ือรักษาพนักงานท่ีมี
ความสามารถของบริษัทไว พนักงานทุกคนจะไดรับการพัฒนาตามแผนอบรมแตละป ท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศ 
โดยมุงเนนใหสอดคลองกับทิศทางและกลยุทธขององคกรท่ีบริษัทฯ กําหนดในแตละป รวมถึงไดรับคาตอบแทนท่ีเหมาะสม เปน
ธรรม โดยบริษัทฯ ไดทบทวนคาตอบแทนของบริษัทกับตลาดแรงงานท่ัวไปในระดับเดียวกัน เปนประจําทุกป และรายงานตอ
คณะกรรมการทราบ พนักงานทุกคนจะไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม พนักงานทุกคนสามารถขอคําปรึกษา แนะนํา จาก
ผูบริหารระดับสูง ไดทุกระดับ ซ่ึงเปดกวางรับฟงความคิดเห็น และสนับสนุนใหกลาคิด กลาพูด   
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CEO / MD ผู้บริหาร พนักงาน
เงินเดือน   
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

การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการของบริษัท

 

(2) เพ่ือเปนการสงเสริมความเปนอยูท่ีดีของพนักงาน บริษัทฯ จัดสวัสดิการท้ังระยะสั้นและระยะยาว และดูแลให
มีสวัสดิการท่ีเทียบเคียงไดกับบริษัทฯ อื่นในตลาดแรงงานท่ีมีขนาดใกลเคียงกัน สนับสนุนใหพนักงานมีความรูความเขาใจใน
การบริหารจัดการเงิน โดยสงสื่อประชาสัมพันธความรูผานทางอีเมล “Happy Money เคล็ดรับสรางสุขทางการเงิน” ในเดือน
กรกฎาคม 2563 และเดือนสิงหาคม 2563 เพ่ือใหเห็นสถานะทางการเงินของตนเอง มีเงินสํารองเพียงพอสําหรับใชจายยาม
ฉุกเฉิน พรอมเรียนรูเคล็ดลับในการจัดการเงินใหมีพอใช เหลือออมสําหรับการเกษียณอายุตอไป 

 

 

5.1 ใหความสําคัญและสนับสนุนการสรางนวัตกรรมที่กอใหเกิดมูลคาแกธุรกิจ ควบคูไปกับการสราง
คุณประโยชนตอลูกคาหรือผูที่เกี่ยวของ และมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

(1)  เพ่ือใหบรรลุเปาหมายในการเปน “ผูนําในการใหบริการโซลูช่ันอยางย่ังยืนของงานวิศวกรรมระบบ”  บริษัทฯ 
ทุมเทศึกษาเทคโนโลยีใหมๆ เพ่ือใหมีการพัฒนาตอยอดในกลุมสินคาท่ีบริษัทฯ จําหนายอยางตอเน่ือง สรางความแตกตาง และ
ตอบสนองตอลูกคาและผูท่ีเก่ียวของ  โดยมีกลยุทธท่ีเก่ียวกับเปาหมายโดยสงผูบริหารระดับสูง พนักงานไปอบรมดูงาน
ตางประเทศ และนําความรูประสบการณมาตอยอดพัฒนางานใหมีความกาวหนา  รวมถึงถายทอดประสบการณและใหการ
อบรมแกพนักงานอื่นๆ ในสายงาน และมุงมั่นในการสรางความสําเร็จรวมกันระหวางพนักงานและบริษัทฯ  สืบเน่ืองจาก
สถานการณการระบาดของโรคโควิด-19 ในป 2563 ทําใหไมสามารถเดินทางไปตางประเทศได บริษัทฯ ใชชองทางการ VDO 
Conference เพ่ือใชในการสื่อสารกับผูขายท้ังในและตางประเทศ เพ่ือความตอเน่ืองของการเรียนรูและพัฒนา 

นอกจากน้ีบริษัทฯ ไดสงเสริมนวัตกรรมใหเปนสวนหน่ึงของคานิยมองคกร และเผยแพรนวัตกรรมไปสู
สาธารณชน ซ่ึงถือเปนสวนหน่ึงของความรับผิดชอบตอสังคม ผานโครงการ Knowledge Sharing Project โดยใชชองทางการ
สื่อสารเผยแพรท่ีหลากหลายไปสูกลุมผูมีสวนไดสวนเสียรับทราบท้ังทางตรงและทางออมอยางท่ัวถึง 

(2) จัดต้ังคณะกรรมการนวัตกรรมเพ่ือเปนการสงเสริมการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรมข้ึนในบริษัทอยางเปน
ระบบ เพ่ือนําไปสูการคิดคน พัฒนา นวัตกรรมใหมๆ ท่ีจะตอบสนองความตองการของลูกคาและสรางความย่ังยืนทางธุรกิจให
บริษัทอยางย่ังยืน 

 การเพ่ิมประสิทธิภาพดวย Digital Transformation   
 วิธีคิดมุมมองในการออกแบบและพัฒนาสินคาและบริการ  
 การวิจัย  
 การปรับปรุงกระบวนการทํางาน  
 การรวมมือกับคูคา 

5 สงเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ 
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5.2 จัดการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ที่จะตองสะทอนอยูในแผน
ดําเนินการ (Operational Plan) เพื่อใหม่ันใจไดวา ทุกฝายขององคกรไดดําเนินการสอดคลองกับวัตถุประสงค 
เปาหมายหลักและแผนกลยุทธ (Strategic) ของกิจการ 

บริษัทใหความสําคัญและมุงมั่นในการเสริมสรางคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยแกสังคม สิ่งแวดลอม ดวยการ
เปนผูนําการใหบริการ “โซลูช่ันท่ีย่ังยืนของงานวิศวกรรม” ในระบบงานท่ีบริษัทเปนตัวแทนจําหนาย 

(1) ฝายจัดการนําแผนกลยุทธท่ีไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท กระจายเปาหมายลงระดับฝายและ
สายงานตามความรับผิดชอบ และรายงานผลตอคณะกรรมการบริหารเปนประจําทุกเดือน  

 
5.3 ดูแลใหฝายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

โดยคํานึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย Value Chain เพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายหลักไดอยางย่ังยืน 

5.4 จัดใหมีแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองคกร ที่สอดคลองกับความตองการของ
กิจการ รวมทั้งดูแลใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดําเนินงาน 
การบริหารความเสี่ยง เพื่อใหกิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการ 

(1) ฝาย ICT จัดทํานโยบายและแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (S-ICT-003) เพ่ือเปนกรอบในการ
ทํางานตามแผน Digital Transformation 2019-2021 ท้ังดานซอฟทแวร และฮารดแวร เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการใชงาน
ของบริษัท และเพ่ิมประสิทธิภาพของการทํางานภายในบริษัท 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

92.28%

94.02%
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 (2) คณะกรรมการจะดูแลใหการบริหารความเสี่ยงขององคกร ครอบคลุมถึงการจัดการความเสี่ยงดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศดวย  

(3) คณะกรรมการจะจัดใหมีนโยบายและมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ โดยฝาย ICT 
จะจัดทําแผนการรับสถานการณฉุกเฉินจากภัยพิบัติของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการทบทวนทุกป 

 

 

6.1 คณะกรรมการจะกํากับดูแลใหม่ันใจวา บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่
จะทําใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวของ 

การบริหารความเสี่ยง 

(1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เปนผูทบทวนนโยบายดานการบริหารความเสี่ยง (Risk Management 
Policy) ใหครอบคลุมท้ังองคกร เพ่ือใหผูบริหารระดับตางๆ พิจารณาจากการนําวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีเก่ียวของนําไป
พิจารณาถึงความเสี่ยงตางๆ ท่ีมีผลกระทบ ท้ังระดับองคกร และระดับปฏิบัติการ และรายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบเปน
ประจําทุกไตรมาส และจะจัดใหมีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
(เปดเผยไวในหัวขอ “ปจจัยความเสี่ยง” หนา 39-42) 

(2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ติดตามและประเมินประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง และเฝาระวังถึง
สัญญาณเตือนภัยความเสี่ยงลวงหนา รวมถึงรายการท่ีผิดปกติท้ังหลายเปนประจําทุกไตรมาส ดังน้ี 

กลยุทธ์ การเงิน ปฏิบัติการ กม. /ระเบียบ คอร์รัปชั�น ปัยจัยภายนอก

3 4 106 1 10 12

บริษัทฯ สามารถควบคุมความเสี�ยงอยู่ในระดับที�ยอมรับได้ทั�งหมด

ความเสี�ยงแยกตามประเภท

 
นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบยังพิจารณาถึงความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในและการ

บริหารความเสี่ยง  เพ่ือสรางความมั่นใจวาบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิผลอีกทางหน่ึงดวย 
(3) เพ่ือให ม่ันใจวาบริษัทฯ ประกอบธุรกิจใหเปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวของท้ังในและ

ตางประเทศ  จึงกําหนดใหความเสี่ยงดานการละเมิดกฎหมาย หรือขอบังคับท่ีเก่ียวของ เปนความเสี่ยงประเภทหน่ึงท่ีแตละฝาย
ท่ีรับผิดชอบตองทบทวนเปนประจําทุกเดือน และกําหนดใหมีดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ KPI-COR 07 Law Compliance เปนสวน
หน่ึงของการประเมินผลงานฝายท่ีเก่ียวของ 

(4) ในการบริหารความเสี่ยงดังกลาวขางตน บริษัทฯ จะนําผลประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัทยอย บริษัทรวม มาพิจารณาดวย  

การควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษัท ใหความสําคัญตอการกํากับดูแลและการควบคุมภายในท้ังในระดับบริหาร และระดับ
ปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ ท้ังน้ี ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกสําคัญท่ีจะสรางความม่ันใจ ตอฝายจัดการในการชวยลด
ความเสี่ยงทางธุรกิจ ชวยใหการดําเนินธุรกิจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอยางเหมาะสมและบรรลุ
เปาหมายตามท่ีต้ังไว ชวยปกปองคุมครองทรัพยสินไมใหร่ัวไหล สูญหายหรือจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ชวยใหรายงาน
ทางการเงินมีความถูกตองนาเช่ือถือ ชวยใหบุคลากรปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของ และชวยคุมครอง
เงินลงทุนของผูถือหุน ดังน้ัน บริษัทฯ จึงไดกําหนดภาระหนาท่ี อํานาจการดําเนินการของผูปฏิบัติงานและผูบริหารในเรื่องตางๆ 

6 ดูแลใหมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 
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ไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใชสินทรัพยของบริษัทฯ ใหเกิดประโยชน และมีการแบงแยกหนาท่ี
ผูปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน เพ่ือใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม 

(1) คณะกรรมการบริษัท ไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ รับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและ
ความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในท่ีฝายบริหารจัดใหมีข้ึน รวมท้ังไดจัดทําและทบทวนระบบการควบคุม ท้ังดานการ
ดําเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการ
จัดการความเสี่ยง และยังใหความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัยลวงหนาและรายการท่ีผิดปกติ   

(2) บริษัทฯ ไดวาจางบุคคลภายนอกท่ีมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาท่ี เปนผูรับผิดชอบในการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ โดยให บริษัท อัลทิมา แอดไวเซอรี จํากัด เปนผูตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ทําหนาท่ี
ตรวจสอบเพ่ือใหมั่นใจวาบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม และเพ่ือใหผูตรวจสอบภายในดังกลาวมีความ
เปนอิสระ สามารถทําหนาท่ีตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มท่ี ผูตรวจสอบภายใน จะรายงานผลโดยตรงตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ท้ังน้ี บริษัทฯ มีการติดตามประเมินผลอยางสม่ําเสมอ เพ่ือใหความมั่นใจวาระบบท่ีวางไวสามารถดําเนินไปไดอยาง
มีประสิทธิภาพ โดยจะมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และทบทวนระบบท่ีสําคัญอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
และเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ 

6.2 คณะกรรมการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและอิสระ 

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ี ก.ล.ต. และ ตลท. 
กําหนด จํานวน 3 ทาน โดยมีอยางนอย 1 ทานท่ีมีความรูและประสบการณเพียงพอในการสอบทานความนาเช่ือถือของงบ
การเงิน ดังน้ี 

กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ

ดร.ถกล นันธิราภากร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ดร.โสตถิธร มัลลิกะมาส นางสาววรนุช สุไพบูลย์พิพัฒน์

 
โดยมี ดร. ถกล นันธิราภากร เปนประธานกรรมการตรวจสอบ และเปนผูมีความรูและประสบการณเพียง

พอท่ีจะทําหนาท่ีในการสอบทานความนาเช่ือถือของงบการเงิน โดยจบการศึกษาระดับปริญ ญาเอก จาก Col. Of 
BAd./Accounting, MIS, Economics, University of Arkansas, U.S.A. และผานการอบรมหลักสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) รุนท่ี 8 ป 2547 และหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนท่ี 228 ป 2559 แลว 

(2) คณะกรรมการไดกําหนดหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบไวในกฎบัตร (Charter) ซ่ึงในป 2563 ไดรับการ
ทบทวน 1 ครั้ง (เปดเผยไวในหัวขอ “โครงสรางการจัดการ” หนา 66-67) 

6.3 ติดตาม ดูแลและจัดการความขัดแยงของผลประโยชน ที่อาจเกิดขึ้นไดระหวางบริษัทกับฝาย
จัดการ คณะกรรมการหรือผูถือหุน รวมไปถึงการปองกันการใชประโยชนอันมิควรในทรัพยสิน ขอมูลและ
โอกาสของบริษัท ทั้งนี้ตลอดจนการทําธุรกรรมกับผูที่มีความสัมพันธเกี่ยวโยงกับบริษัทในลักษณะที่ไมสมควร 

ความขดัแยงของผลประโยชน 

(1) คณะกรรมการจะกํากับดูแลใหมีระบบการรักษาความปลอดภัยของขอมูล ซ่ึงรวมถึงการกําหนดนโยบายและ
วิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ (confidentiality) การรักษาความนาเช่ือถือ (integrity) และความพรอมใชของขอมูล (availability) 
รวมท้ังการจัดการขอมูลท่ีอาจมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพย (market sensitive information) นอกจากน้ี คณะกรรมการดูแลให
กรรมการ ผูบริหารระดับสูง พนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของ อาทิ ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน 
ปฏิบัติตามระบบการรักษาความปลอดภัยของขอมูลดวย 
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(2) บริษัทฯ ไดยึดหลักการในการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน และไดกําหนดแนวทางการจัดการ เรื่องการ
มีสวนไดสวนเสียอยางโปรงใส และสามารถตรวจสอบได โดยเฉพาะในการพิจารณาธุรกรรมระหวางบริษัทฯ กับผูมีสวนไดสวน
เสีย หรือมีสวนเก่ียวของ โดยเมื่อเกิดกรณีดังกลาว ผูมีสวนไดสวนเสียในเรื่องน้ัน จะตองรายงานใหบริษัทฯ ทราบโดยทันที และใน
การประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาเร่ืองน้ันๆ กรรมการจะตองรายงานการมีสวนไดสวนเสียอยางนอยกอนการ
พิจารณาวาระน้ัน และบันทึกไวในรายงานการประชุมดวย 

(3) บริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางเพ่ือมิใหกรรมการหรือผูบริหารท่ีมีสวนไดสวนเสียหรือมีสวนเก่ียวของ เขารวม
กระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมดังกลาว โดยในการออกเสียงในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการซ่ึงมีสวน
ไดสวนเสียในเรื่องใด ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน 

(4) บริษัทฯ กําหนดให กรรมการและผูบริหาร 4 อันดับแรกทุกคน ตองรายงานความขัดแยงทางผลประโยชนตอ
บริษัทเปนประจําภายในเดือนกุมภาพันธของทุกป 

(5) คณะกรรมการตรวจสอบ จะนําเสนอคณะกรรมการบริษัท เก่ียวกับรายการท่ีเก่ียวโยงกัน และรายการท่ีมี
ความขัดแยงทางผลประโยชน ซ่ึงไดมีการพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบ รวมท้ังบริษัทฯ ไดปฏิบัติตามหลักเกณฑของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางเครงครัด ในเรื่องการ
กําหนดราคาและเง่ือนไขตางๆ กับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงดานผลประโยชน ใหเสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก 

การปองกนัการใชขอมูลภายใน 

(1) บริษัทฯ มีการกํากับดูแลการใชขอมูลภายในอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการหาประโยชนจากขอมูลภายใน
ใหแกตนเองหรือผูอื่นในทางมิชอบ (Abusive Self-dealing) เพ่ือใหเกิดความยุติธรรมตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกราย โดยบริษัทฯ ได
กําหนดแนวทางในการเก็บรักษาขอมูลภายในของบริษัทฯ และแนวทางปองกันการใชขอมูลภายในแสวงหาประโยชนสวนตนเปน
คําสั่งท่ีเปนลายลักษณอักษร และไดแจงใหทุกคนในองคกรถือปฏิบัติ รวมท้ังกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน จะตอง
ไมทําการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ โดยใชความลับ และ/หรือ ขอมูลภายใน และ/หรือ เขาทํานิติกรรมอื่นใดโดยใชความลับ 
และ/หรือ ขอมูลภายในของบริษัทฯ อันกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัทฯ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม นอกจากน้ี กรรมการ 
ผูบริหารและพนักงาน ท่ีอยูในหนวยงานท่ีไดรับขอมูลภายในของบริษัทฯ ตองไมใชขอมูลดังกลาวกอนเปดเผยสูสาธารณชน และ
หามบุคคลท่ีเก่ียวของกับขอมูลภายในทําการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ โดยตนเอง คูสมรส บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ ไมวา
จะเปนการซื้อขายโดยทางตรงหรือทางออม (เชน Nominee ผานกองทุนสวนบุคคล) ภายใน 30 วันกอนมีการเผยแพรงบ
การเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปตอสาธารณชน และจนกวาจะพนระยะเวลา 24 ช่ัวโมงนับแตไดมีการเปดเผยขอมูล
สูสาธารณะแลว โดยเลขานุการบริษัทเปนผูจัดทําตารางการหามซ้ือขายหุน และสงใหกรรมการและผูบริหาร เปนประจําทุกป 

(2) บริษัทฯ ไดกําหนดโทษทางวินัยสําหรับผูแสวงหาผลประโยชนจากการนําขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช 
หรือนําไปเปดเผย จนอาจทําใหบริษัทฯ ไดรับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแกกรณี ไดแก การตักเตือนดวยวาจา 
การตักเตือนเปนหนังสือ การภาคทัณฑ ตลอดจนการเลิกจาง พนสภาพการเปนพนักงานดวยเหตุไลออก ปลดออก หรือใหออก 
แลวแตกรณี เปนตน 

(3) นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดใหขอมูลแกกรรมการ และผูบริหาร 4 รายแรก เก่ียวกับหนาท่ีท่ีตองรายงานการถือ
ครองหลักทรัพยของบริษัทฯ และบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 และตาม
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กรรมการและผูบริหาร 4 รายแรก ของบริษัทฯ มีหนาท่ีรายงานการถือครอง
หลักทรัพยท่ีออกโดยบริษัทฯ ภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทฯ 
รวมท้ังเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย ภายใน 3 วันทําการ นับจากวันท่ีซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอน ซ่ึงเปนของ
ตนเอง คูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตองแจงตอ
เลขานุการบริษัท ลวงหนาอยางนอย 1 วันกอนทําการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอน โดยเลขานุการบริษัทรายงานใหคณะกรรมการ
บริษัทฯ รับทราบทุกไตรมาส 
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6.4 จัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน ที่ชัดเจนและสื่อสารในทุก
ระดับขององคกรรวมถึงบุคคลภายนอก เพื่อใหเกิดการนําไปปฏิบัติไดจริง 

(1) คณะกรรมการบริษัท อนุมัติใช “คูมือมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน” วันท่ี 10 พฤษภาคม 2561 ซ่ึง
เปนเอกสารในระบบคุณภาพ ISO 9001:2015  และฝายบริหารระบบคุณภาพจะตรวจสอบตามข้ันตอนการตรวจติดตามคุณภาพ
ภายใน อยางนอยปละ 1 คร้ัง เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาการปฏิบัติงานของบริษัทเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวของกับ
การตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน  รวมถึงมีการสื่อสารแกคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ รวมถึงบริษัทยอย 
บริษัทรวม บริษัทอื่นท่ีบริษัทมีอํานาจควบคุม รวมถึงตัวแทนทางธุรกิจ (ถามี) บุคคลภายนอกอื่นท่ีเก่ียวของ อาทิ คูคาท้ังในและ
ตางประเทศ ลูกคา  ผานการสื่อสารทางชองทางตางๆ เชน Intranet, Digital Signet TV, Email, การอบรมพนักงาน  เพ่ือสงเสริมให
เปนวัฒนธรรมและคานิยมหน่ึงในบริษัท ในป 2563  

คํานิยาม

การยักยอกทรัพย์
(Asset Misappropriation)

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

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

1

3
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นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 
กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน รวมถึงบริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทอื่นท่ีบริษัทมีอํานาจควบคุม รวมถึง

ตัวแทนทางธุรกิจ (ถามี) หามหรือเขาไปมีสวนรวม หรือยอมรับการทุจริตคอรรัปช่ันทุกรูปแบบ เพ่ือประโยชนทางตรงและ
ทางออม ตอตนเองและผูเก่ียวของ ไมวาตนจะอยูในฐานะผูรับ ผูให หรือผูเสนอจายสินบน ท้ังท่ีเปนตัวเงินหรือไมเปนตัวเงิน แก
หนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชน คูคา ท่ีบริษัทฯ ไดดําเนินธุรกิจหรือติดตอดวย   

(1) บริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางปฎิบัติ มาตรการ และบทบาทหนาท่ี ผูรับผิดชอบ ตลอดจนจัดใหมีการสอบทาน 
และทบทวนการปฏิบัติตาม “คูมือมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน” น้ีอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
ของธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ และกฏหมายท่ีเก่ียวของ นโยบายเก่ียวกับการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันท่ีสําคัญ มีดังน้ี 

1. การชวยเหลือทางการเมือง 
2. การบริจาคเพ่ือการกุศล และการใหเงินสนับสนุน 
3. การให หรือรับของขวัญ หรอืทรัพยสิน หรือผลประโยชนอื่นใด 
4. การเลี้ยงรับรอง 
5. คาสินบนและคาอํานวยความสะดวก 
6. สิ่งของหรือคาตอบแทนจากการสงเสริมการขาย, สวนลดทางการคา, คานายหนาบุคคลภายนอก 
7. การจัดซ้ือจัดจาง 
8. การคาและการลงทุน 
9. การจัดทํารายงานทางการเงิน 
10. การรับเงินจากลูกคาหรือบุคคลอื่นใด 
11.  การจายเงินใหแกเจาหน้ีหรือบุคคลอื่นใด 
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12. การกู การใหกูยืม และการกอภาระผูกพัน 
13. ความขัดแยงทางผลประโยชน 
14. รายการท่ีเก่ียวของกัน 
15. การบันทึกและเก็บรักษาขอมลูในระบบคอมพิวเตอร 
16. การบริหารทรัพยากรบุคคล 
17. การสื่อสารนโยบายภายในองคกร และบุคคลภายนอก 

(2) เมื่อวันท่ี 14 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทสอบทานและทบทวน นโยบายและมาตรการตอตาน
การทุจริตคอรรัปช่ัน เพ่ือใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพการดําเนินธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ และบทบัญญัติของ
กฎหมาย และประกาศใชนโยบายท่ีผานการทบทวนในวันท่ี 12 มิถุนายน 2563 เพ่ือแจกจายใชในบริษัทฯ และสื่อสารตอ
บุคคลภายนอก 

การดําเนินงาน ป 2563 

(1) สื่อสารนโยบายและมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน แกพนักงานทุกคน คิดเปน 100% ผานระบบ
จดหมายอิเล็คทรอนิคส Intranet และจอ Digital Signet  

(2) จัดอบรม “HARN Anti-Corruption” แกพนักงานใหม รวม 21 คน และผานการทดสอบความรูเก่ียวกับ 
นโยบายและมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน คิดเปน 100% 

(3) จัดใหมีการทบทวนความรู ความเขาใจ และสรางความตระหนักใน มาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน แก
กรรมการบริษัท 9 คน พนักงานและผูบริหาร 242 คน  ผานระบบ E-Learning โดยทบทวนความรู ความเขาใจ และทําแบบประเมิน
จนกวาจะผานเกณฑท่ีกําหนด คิดเปน 100% 

(4) จัดใหมีกระบวนการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอรรัปช่ัน ครอบคลุมทุกฝายท่ีเก่ียวของ และรายงาน
ผลการควบคุมความเสี่ยงตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส  

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกํากับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อปองกันและติดตามความเสี่ยงจากการ
ทุจริตคอรรัปชั่น 

บริษัทฯ ไดจัดใหมีชองทางในการรองเรียนและการแจงเบาะแส ซ่ึงครอบคลุมกระบวนการรับเรื่องรองเรียน การ
ตรวจสอบขอเท็จจริง และการสรุปผล รวมท้ังการใหความคุมครองผูแจงและบุคคลท่ีเก่ียวของ หรือผูมีสวนไดสวนเสียท่ีไดรับ
ผลกระทบหรือมีความเสี่ยงท่ีจะไดรับผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯหรือการปฏิบัติหนาท่ีของ กรรมการ ผูบริหาร 
และพนักงานของบริษัทฯ เก่ียวกับการทําผิดจรรยาบรรณธุรกิจ การทําผิดกฎหมาย  รวมท้ังการกระทําใดๆ ท่ีอาจสอถึงการ
ทุจริตคอรรัปช่ัน 

(1) ขอบเขตการรองเรียนและการแจงเบาะแส 
 การกระทําใดๆ ท่ีฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย/หลักการกํากับดูแลกิจการ หรือ

จรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึง นโยบาย กฎ ระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ  
 การกระทําใดๆ ท่ีสอไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ เพ่ือแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวย

กฎหมาย เพ่ือตนเองและหรือผูอื่น เชน การทุจริตคอรรัปช่ัน การยักยอกทรัพย การฉอโกง เปนตน  
 การกระทําใดๆ ท่ีทําใหพนักงานไดรับความไมเปนธรรมจากการปฏิบัติงาน หรือพบเห็นระบบการ

ควบคุมภายในท่ีบกพรองของบริษัทฯ จนทําใหสงสัยไดวาอาจเปนชองทางในการทุจริตคอรรัปช่ัน หรือทําใหบริษัทฯ เสีย
ผลประโยชน 
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(2) บุคคลท่ีสามารถแจงเรื่องรองเรียนและเบาะแส 
พนักงาน ผูท่ีมีสวนเก่ียวของ ผูมีสวนไดสวนเสีย บุคคลท่ัวไป ท่ีพบเห็น ทราบเบาะแส หรือมีสวนไดรับ

ผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการปฏิบัติหนาท่ีของ กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน จากการกระทําใดๆ ท่ีเขา
ขายขอบเขตการรองเรียนและการแจงเบาะแส ตามขอ (1) ขางตน  

(3) การขอคําแนะนํา 
พนักงานหรือบุคคลท่ัวไปมีขอสงสยัหรือตองการคําแนะนําเก่ียวกับการปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริต

คอรรัปช่ัน สามารถปรึกษากับ “ประธานเจาหนาท่ีการเงิน” ดังน้ี 

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

เลขท่ี 559 ซ.ศูนยวิจัย 4 ถ.พระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
 สงจดหมายอิเล็คทรอนิคส ท่ี wisit.w@harn.co.th 

(4) ชองทางและวิธีการแจงเบาะแส 
ผูแจงเรื่องรองเรียนสามารถแจงเรื่องราวหรือเบาะแส โดยระบุในเอกสารใหชัดเจนวาเปน ”เอกสารลับ”  ถึง

ประธานกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงเปนกรรมการอิสระ ผานทางชองทางตอไปน้ี 
 เรียน  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) 
เลขท่ี 559 ซ.ศูนยวิจัย 4 ถ.พระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

  chairac@harn.co.th  
 www.harn.co.th  

(5) มาตรการปกปองผูแจงเบาะแส 
เพ่ือเปนการคุมครองสิทธิของผูรองเรียนและผูใหขอมูลท่ีกระทําโดยเจตนาสุจริต บริษัทฯ จะดําเนินการดังน้ี 
(5.1) ผูเแจงเรื่องรองเรียน ผูแจงเบาะแส ตลอดจนบุคคลท่ีเก่ียวของ จะไดรับการคุมครองท่ีเหมาะสมและเปน

ธรรมจาก บริษัทฯ เชน จะไมลดตําแหนง ลงโทษ หรือใหผลลบตอพนักงาน ไมมีการเปลี่ยนตําแหนงงาน ลักษณะงาน สถานท่ี
ทํางาน พักงาน ขมขู รบกวนการปฎิบัติงาน เลิกจาง หรือ การกระทําอื่นใดท่ีไมเปนธรรม 

(5.2) บริษัทฯ จะเก็บเร่ืองขอมูลเก่ียวกับเร่ืองรองเรียนเปนความลับ ไมเปดเผยตอผูไมเก่ียวของ  เวนแตท่ี
จําเปนตองเปดเผยตามขอกําหนดของกฎหมาย  

(5.3) บุคคลท่ีเก่ียวของท่ีไดรับทราบเรื่องหรือขอมูลท่ีเก่ียวของกับเร่ืองรองเรียน จะตองรักษาขอมูลใหเปน
ความลับ และไมเปดเผยตอบุคคลอื่น เวนแตเม่ือจําเปนตองเปดเผยตามขอกําหนดของกฎหมาย หากมีการจงใจ ฝาฝนนํา
ขอมูลออกไปเปดเผย บริษัทฯ จะดําเนินการลงโทษตามระเบียบขอบังคับ และ/หรือดําเนินการตามกฎหมาย แลวแตกรณี 
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จัดทํารายงานสรุปผลเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเปนรายไตรมาส

การรายงานผล
ปดเรื่องรองเรียนและแจงผลตอบกลับตอผูรองเรียนหรือแจงเบาะแส

สรุปแนวทางการแกไขหรือปองกัน (ถามี)

เลิกจาง จําคุก
ไลออก

ตักเตือนดวยวาจา ตักเตือน
ตักเตือนเปนลายลักษณอักษร ปรับ

 ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ หรือประธานเจาหนาที่บริหาร เปนผูพิจารณาลงโทษ

การลงโทษ
ทางวินัย ทางกฏหมาย

ขอใหหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของรวมใหขอเท็จจริงเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ถูกตอง เพื่อประโยชนในการสรุปผล โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน
 30 วัน ยกเวนมีความซับซอนตองหาหลักฐานและพยานเพิ่มเติมใหดําเนินการภายใน 60 วัน

 สรุปผลการตรวจสอบขอเท็จจริง พรอมบทลงโทษ

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ และผูที่ไดรับมอบหมาย
 พิจารณามอบหมายผูที่เหมาะสมในการสอบสวนและสอบหาขอเท็จจริง ตามชั้นความลับหรือตามอํานาจหนาที่

 ผูที่ไดรับมอบหมาย ดําเนินการหาขอเท็จจริงดวยการรวบรวมขอมูลและเอกสารหลักฐาน รวมทั้งสอบสวนผูอื่นที่เกี่ยวของ หรืออาจ

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ลงทะเบียน

   อีเมล
   เว็บไซคบริษัท

ผูรับเรื่อง

แผนภาพแสดงขั้นตอนการรับเรื่องรองเรียน หรือแจงเบาะแส การสืบสวน ลงโทษ และการรายงานผล

รองเรียน หรือ แจงเบาะแส

   สงจดหมายทางไปรษณีย

 

แนวทางในการตดิตามประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน่ 

บริษัทฯ กําหนดใหเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน ท่ีจะตองรับทราบ 
และปฏิบัติตามนโยบายและหลักการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ ของบริษัทฯ  

โดยบริษัทฯ จะสงเสริมพัฒนาใหความรูความเขาใจในเรื่องน้ีแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน นอกจากน้ี 
บริษัทฯ ยังกําหนดใหผูบริหารทุกระดับจะตองดูแลรับผิดชอบ และถือเปนเร่ืองสําคัญในการสงเสริมใหพนักงานภายใตการ
บังคับบัญชา ใหมีความรูความเขาใจ และปฏิบัติตามนโยบายและหลักการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรณธุรกิจ ของบริษัทฯ 
อยางเครงครัด 

บริษัทฯ จะไมดําเนินการใดๆ ท่ีผิดกฎหมาย หรือขัดกับนโยบายและหลักการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณ
ธุรกิจ โดย 
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1. หากกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานกระทําผิดหลักการหรือแนวปฏิบัติตางๆ ตามท่ีกําหนดไวจะไดรับโทษ
ทางวินัย  

2. หากมีการกระทําท่ีเช่ือไดวาทําผิดกฎหมาย กฎเกณฑ ระเบียบและขอบังคับของภาครัฐ บริษัทฯ จะ
พิจารณาสงเรื่องใหเจาหนาท่ีรัฐดําเนินการตอไป 

3. หากพนักงานของบริษัทฯ ประสบปญหาในการตัดสินใจหรือปฏิบัติงานเก่ียวกับหลักการกํากับดูแลกิจการ / 
จรรยาบรรณธุรกิจ ท่ีมิไดกําหนดไวในในเอกสารฉบับน้ี ใหต้ังคําถามเก่ียวกับการกระทําน้ันกับตนเองดังตอไปน้ี 

• การกระทําน้ันขัดตอกฎหมายหรอืไม 
• การกระทําน้ันสงผลเสียตอผูมสีวนไดสวนเสียของบริษัทฯ อยางรายแรงหรือไม 
• การกระทําน้ันสงผลเสียตอภาพลกัษณของบริษัทฯ หรือไม 
• การกระทําน้ันเปนท่ียอมรับ และสามารถเปดเผยตอสังคมไดหรอืไม 

หากพบวามีความเสี่ยงตอขอหน่ึงขอใดขางตน อาจปรึกษากรณีดังกลาวตอผูบังคับบัญชาอีกทางหน่ึงเพ่ือให
เกิดความรอบคอบตอการดําเนินการในข้ันตอนตอไป 

ท้ังน้ี  หากพนักงานหรือบุคคลท่ัวไปพบการกระทําผิดกฎหมาย และ/หรือ หลักการกํากับดูแลกิจการ 
จรรยาบรรณธุรกิจ ใหแจงขอรองเรียนหรือขอกลาวหาไปยังชองทางตางๆ ตามท่ีระบุไวในมาตรการการรองเรียนและการแจง
เบาะแสของบริษัทฯ ดังตอไปน้ี 

 เรียน  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) 

เลขท่ี 559 ซ.ศูนยวิจัย 4 ถ.พระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
  chairac@harn.co.th  
 www.harn.co.th  

โดยบริษัทฯ จะดําเนินการตรวจสอบโดยไมเปดเผยช่ือผูแจงเบาะแสเพ่ือคุมครองผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกับผูแจง
ขอรองเรียนหรือขอกลาวหาดังกลาว 

จรรยาบรรณธุรกิจ 

คณะกรรมการบริษัท  ยึดม่ันการดําเนินธุรกิจท่ีถูกตองและเปนธรรม โดยมีนโยบายท่ีจะกําหนดจรรยาบรรณ
ธุรกิจ (Code of Conduct) เปนลายลักษณอักษร เพ่ือใหนํามาใชและเผยแพรใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน 
เขาใจถึงมาตรฐานดานจริยธรรมท่ีบริษัทฯ ใชในการดําเนินธุรกิจ และเปนแนวทางการปฏิบัติ เพ่ือแสดงเจตนารมณในการท่ีจะ
ดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส  มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย คํานึงถึงสังคม และสิ่งแวดลอม โดยผานการอบรม 
และการสื่อสารภายในองคกรในรูปแบบตางๆ โดยท่ีจรรยาบรรณดังกลาวจะสะทอนใหเห็นถึงคานิยม และแนวทางปฏิบัติงาน  
ท่ีพนักงานทุกคนพึงปฏิบัติตน และปฏิบัติงานตามกรอบจรรยาบรรณท่ีกําหนดไวในดานตางๆ โดยบริษัทฯ ไดมีการประกาศและ
แจงใหทุกคนรับทราบ พรอมท้ังเปดเผยไวบนเวบไซต ซ่ึงตองทําความเขาใจและปฏิบัติตามอยางเครงครัด ท้ังการปฏิบัติตาม
ลายลักษณอักษร และการปฏิบัติตามเจตนารมณแหงความซ่ือสัตย  

ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัท ไดติดตามใหมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกลาวอยางจริงจัง โดยไดทบทวน
จรรยาบรรณธุรกิจ ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 2/2563 วันท่ี 27 มีนาคม 2563 เพ่ือใหสอดคลองกับกฎหมายท่ี
เก่ียวของ และประกาศใชในวันท่ี 1 เมษายน 2563 เพ่ือแจกจาย ใชในบริษัทฯ 
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7.1 ดูแล ใหระบบการจัดทํารายงานทางการเงินและการเปดเผยขอมูลสําคัญตางๆ ถูกตอง เพียงพอ 
ทันเวลา เปนไปตามกฎเกณฑ มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ 

การจัดทํารายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัทฯ  และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงาน
ประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบายบัญชีท่ีเหมาะสม
และถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ รวมท้ังมีการเปดเผยขอมูลอยางครบถวนเพียงพอในงบการเงิน ซ่ึงในการน้ีคณะกรรมการตรวจสอบ
จะเปนผูสอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบ 

การเปดเผยขอมูล 

คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลสําคัญท่ีเก่ียวของกับบริษัทฯ ท้ังขอมูลทางการเงินและ
ขอมูลท่ีมิใชขอมูลทางการเงินอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา โปรงใสผานชองทางท่ีเขาถึงขอมูลไดงาย มีความเทาเทียมกันและ
นาเช่ือถือ โดยบริษัทฯ ไดเผยแพรขอมูลสารสนเทศของบริษัทฯ 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 ดูแลใหการเปดเผยขอมูลท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูลงทุนและผูมีสวนไดสวนเสียกับบริษัทฯ ใหมี
ความถูกตอง ครบถวน ทันเวลา นาเช่ือถือ โปรงใส ไมทําใหสําคัญผิด และเพียงพอตอการตัดสินใจของ ผูลงทุน ท้ังการรายงาน
ขอมูลทางการเงินและขอมูลท่ัวไป ตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลอดจนขอมูลอื่นๆ ท่ีสําคัญท่ีมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ ซ่ึงลวนมีผลตอ
กระบวนการตัดสินใจของผูลงทุน และผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัทฯ   

(3) การเปดเผยขอมูลรายงานขอมูลทางการเงิน จะพิจารณาความครบถวนของปจจัยอยางนอย ดังน้ี 
 ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 
 ความเห็นของผูสอบบัญชีในรายงานทางการเงิน ขอสังเกตของผูสอบบัญชีเก่ียวกับระบบควบคุมภายใน 

และขอสังเกตของผูสอบบัญชีผานการสื่อสารในชองทางอื่น ๆ (ถามี) 
 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ความสอดคลองกับวัตถุประสงค เปาหมายหลัก กลยุทธและนโยบายของบริษัท 

(4) บริษัทฯ จัดใหมีการรายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายดานการบริหาร
ความเสี่ยง และนโยบายเก่ียวกับการดูแลสิ่งแวดลอมและสังคมโดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว รวมท้ังกรณีท่ี
ไมสามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวได พรอมดวยเหตุผล (ถามี) ในรายงานประจําป และบนเว็บไซตของบริษัทฯ 

(5) บริษัทฯ จัดทําคําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ 
MD&A) เพ่ือประกอบการเปดเผยงบการเงินรายไตรมาส เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงรายไดหรือกําไรสุทธิเกิน 20% จากไตรมาส
เดียวกันของปกอน เพ่ือใหนักลงทุนไดรับทราบขอมูล และเขาใจการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับฐานะการเงิน และผลการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ ไดดีย่ิงข้ึน นอกเหนือจากขอมูลตัวเลขในงบการเงิน 

7 รักษาความนาเช่ือถือทางการเงินและการเปดเผยขอมูล 
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(6) บริษัทฯ เปดเผยคาสอบบัญชีและคาบริการอื่นท่ีผูสอบบัญชีใหบริการ ซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2563 

ประเภทคาตอบแทน ป  2563 ป 2562 

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด 

คาสอบบัญชี (Audit Fee) 
-  คาสอบบัญชีประจําป และรายไตรมาส 

 
1,406,000 

 
1,326,000 

   

-  คาใชจายอื่นๆ (คาใชจายเบ็ดเตล็ดท่ีเกิดขึ้นจริงระหวางปฏิบัติงาน 
เชน คาเบ้ียเลี้ยง คาลวงเวลา คาเดินทาง คาโทรศัพท เปนตน) 

เรยีกเก็บตามท่ีเกิดขึ้นจริง
ของคาใชจาย 

เรียกเก็บตามท่ีเกิดขึ้นจริง
ของคาใชจาย 

(7) บริษัทฯ เปดเผยบทบาทและหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย จํานวนครั้งของการ
ประชุมและจํานวนคร้ังท่ีกรรมการแตละทานเขารวมประชุมในปท่ีผานมา และความเห็นจากการทําหนาท่ี รวมถึงการฝกอบรม 
และพัฒนาความรูดานวิชาชีพอยางตอเน่ืองของคณะกรรมการบริษัทในรายงานประจําปของบริษัทฯ 

(8) บริษัทฯ เปดเผยนโยบายการจายคาตอบแทนแกกรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ ท่ีสะทอนถึง
ภาระหนาท่ี และความรับผิดชอบของแตละคน รวมท้ังรูปแบบหรือลักษณะของคาตอบแทน ซ่ึงรวมถึงจํานวนเงินคาตอบแทนท่ี
กรรมการแตละทานไดรับจากการเปนกรรมการของบริษัทยอยดวย (ถามี) ในรายงานประจําปของบริษัทฯ 

(9) ในกรณีท่ีมีการเปดเผยขอมูลรายการใดเก่ียวของกับกรรมการรายใดรายหน่ึงเปนการเฉพาะ กรรมการรายน้ัน
ควรดูแลใหการเปดเผยในสวนของตนมีความครบถวน ถูกตองดวย 

7.2 ติดตามดูแลความความเพียงพอของสภาพคลองทางการเงนิและความสามารถในการชําระหนี ้
(1) คณะกรรมการจะกํากับใหฝายจัดการเปนผูติดตามความเพียงพอของสภาพคลองทางการเงิน และ

ความสามารถในการชําระหน้ี ตลอดจนการประเมินความเสี่ยงเก่ียวกับฐานะการเงินและแนวโนมปญหาทางการเงินของบริษัท
ฯ โดยมีการรายงานตอคณะกรรมการอยางสมํ่าเสมอ คณะกรรมการและฝายจัดการจะรวมกันหาทางแกไขโดยเร็ว หากเร่ิมมี
สัญญาณบงช้ีถึงปญหาสภาพคลองทางการเงินและความสามารถในการชําระหน้ี 

(2) ในการอนุมัติการทํารายการใดๆ หรือการเสนอความเห็นใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติ คณะกรรมการจะ
พิจารณาจนมีความม่ันใจไดวา การทํารายการดังกลาวจะไมกระทบตอความตอเน่ืองในการดําเนินกิจการ สภาพคลองทาง
การเงิน หรือความสามารถในการชําระหน้ี 

7.3 จะดําเนินการจนม่ันใจไดวา กิจการมีแผนในการแกไขปญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแกไข
ปญหาทางการเงินได ทั้งนี้ ภายใตการคํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสีย 

(1) หากกิจการมีแนวโนมท่ีจะไมสามารถชําระหน้ีหรือมีปญหาทางการเงิน คณะกรรมการจะติดตามอยางใกลชิด
ดูแลใหกิจการประกอบธุรกิจดวยความระมัดระวังและปฏิบัติตามขอกําหนดเก่ียวกับการเปดเผยขอมูล 

(2) คณะกรรมการบริษัทฯ จะกําหนดสัญญาณบงช้ีปญหาทางการเงิน อาทิ ภาวะขาดทุนตอเน่ือง กระแสเงิน
สดตํ่า ฯลฯ ใหฝายจัดการ ติดตามขอมูล และรายงานขอมูลอยางสม่ําเสมอ 

(3) คณะกรรมการจะดูแลใหมีการกําหนดแผนการแกไขปญหาหากบริษัทฯมีปญหาทางการเงิน โดยคํานึงถึง
ความเปนธรรมตอผูมีสวนไดเสีย ซ่ึงรวมถึงเจาหน้ี ท้ังจะติดตามการแกไขปญหาอยางสมเหตุสมผล โดยใหฝายจัดการรายงาน
สถานะอยางสมํ่าเสมอ 

7.4 จัดทํารายงานความย่ังยืนตามความเหมาะสม 

บริษัทฯ ยังไมไดจัดทํารายงานความย่ังยืนแยกเลม  แตไดเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย การ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน การปฏิบัติตอพนักงานและผูมีสวนไดเสีย อยางเปนธรรมและ
เคารพสิทธิมนุษยชน  รวมถึงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ในรายงานประจําป โดยพิจารณาตามความสําคัญท่ีมี
ผลตอธุรกิจหลักของ HARN โดยคํานึงถึงกรอบการรายงานท่ีไดรับการยอมรับ และจะเปดเผยกรอบการดําเนินงานและผลการ
ปฏิบัติตามแผนงานท่ีไดมอบหมาย กระจายลงในฝายตางๆ ท่ีเก่ียวของ คณะกรรมการบริหารเปนผูติดตามงานเปนประจําทุก
เดือน และรายงานผลตอคณะกรรมการเปนรายไตรมาส เพ่ือใหมั่นใจวาแผนงานตางๆ สรางคุณคาแกบริษัทไดอยางย่ังยืน  
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7.5  กํากับดูแลใหฝายจัดการ จัดใหมีผูรับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ ที่ทําหนาที่ในการสื่อสารกับผูถือ
หุนและผูมีสวนไดเสียอื่น เชน นักลงทุน นักวิเคราะห ใหเปนไปอยางเหมาะสม เทาเทียมกัน และทันเวลา 

ผูบริหารของบริษัทฯ ใหความสําคัญตอการมีสวนรวมในการพบปะ ใหขอมูล และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู
ถือหุน นักลงทุน นักวิเคราะห และนักขาว อยางสม่ําเสมอ  เพ่ือใหกลุมคนดังกลาวสามารถเขาถึงขอมูลบริษัทฯ ท่ีมีความถูกตอง 
ครบถวน โปรงใส และทันตอเหตุการณ ไดอยางเทาเทียมกัน  โดยเฉพาะขอมูลสําคัญท่ีจะมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของ
บริษัทฯ สามารถนําขอมูลเหลาน้ันไปตัดสินใจในการลงทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ   

บริษัทฯ ยังไมไดจัดต้ังหนวยงานท่ีรับผิดชอบโดยเฉพาะ ปจจุบันคุณวิรัฐ สุขชัย ประธานเจาหนาท่ีบริหาร เปน
ผูที่มีความเขาใจธุรกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย รวมถึงทิศทางการดําเนินธุรกิจเปนอยางดี ทําหนาที่เปนนักลงทุนสัมพันธ  
เพ่ือติดตอสือ่สารกับผูลงทุน ผูถือหุน รวมท้ังนักวิเคราะห และภาครัฐท่ีเก่ียวของ ทางอีเมล wirat.s@harn.co.th หรือโทรศัพท 
02-318-9744  

ในป 2563 กรรมการบริหาร ประธานเจาหนาท่ีบริหาร ประธานเจาหนาท่ีการเงินของบริษัทฯ และประธาน
เจาหนาท่ีบริหารของบริษัทยอย ไดจัดสรรเวลาในการเขารวมกิจกรรมดานนักลงทุนสัมพันธ เพ่ือแถลงนโยบายและทิศทางของ
บริษัท รวมถึงการพบปะนักลงทุน ผานชองทางและกิจกรรมตางๆ ดังน้ี 

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล วัตถุประสงค์ กิจกรรมในปี 2563

เปิดให้มีการเข้าพบและสัมภาษณ์ ในรูปแบบการ
ประชุม Conference

เปิดโอกาสให้นักลงทุนทั�งในและต่างประเทศสอบถามถึงกลยุทธ์ ทิศทาง
ธุรกิจ รวมถึงโอกาสและอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ จาก
ผู้บริหารระดับสูง

2 ครั�ง

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

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



บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน " (Opportunity Day) 

จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แถลงผลการดําเนินงานประจําไตรมาส ทิศทางดําเนินธุรกิจ และตอบข้อ
ซักถามจากนักลงทุน นักวิเคราะห์ ฯลฯ

4 ครั�ง

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็ปไซค์บริษัท 
www.harn.co.th \ นักลงทุนสัมพันธ์

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



รายงานประจําปี และแบบ 56-1 แสดงผลประกอบการในรอบปีของบริษัท 

 
7.6 สงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเผยแพรขอมูล 

นอกจากการเผยแพรขอมูลตามเกณฑท่ีกําหนด และผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย แบบ
แสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําปแลว บริษัทฯ จัดใหมีการเปดเผยขอมูลท่ีเปนปจจุบันท้ัง
ภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษผานชองทางอื่นอยางสม่ําเสมอดวย เชน เว็บไซตของบริษัทฯ www.harn.co.th, Facebook : 
harn Engineering solutions Pcl. 

 

 

8.1 ดูแลใหม่ันใจวา ผูถือหุนมีสวนรวมในการตดัสินใจในเร่ืองสําคัญของบริษัท 

(1)  คณะกรรมการ ตระหนักและใหความสําคัญในสิทธิพ้ืนฐานตางๆ ของผูถือหุน ท้ังในฐานะของนักลงทุนใน
หลักทรัพยและในฐานะเจาของบริษัทฯ เชน สิทธิในการซ้ือ ขาย โอน หลักทรัพยท่ีตนถืออยู  สิทธิในการท่ีจะไดรับสวนแบงผล
กําไรจากบริษัทฯ สิทธิในการไดรับขอมูลของบริษัทฯ อยางเพียงพอ สิทธิตางๆ ในการประชุมผูถือหุน สิทธิในการแสดงความ
คิดเห็น สิทธิในการรวมตัดสินใจในเร่ืองสําคัญของบริษัทฯ เชน การจัดสรรเงินปนผล การแตงต้ังหรือถอดถอนกรรมการ การ
แตงต้ังผูสอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมท่ีสําคัญและมีผลตอทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ การแกไขหนังสือบริคณหสนธิ 
ขอบังคับของบริษัทฯ เปนตน ประเด็นสําคัญดังกลาวขางตนท้ังท่ีกําหนดในกฎหมาย หรือระเบียบใดๆ ท่ีเก่ียวของ รวมถึงมี
ผลกระทบสําคัญตอการดําเนินงานของบริษัท จะถูกเสนอใหมีการจัดประชุมผูถือหุน ผานการประชุมสามัญผูถือหุนเปนประจํา
ทุกป โดยจะจัดข้ึนภายใน 4 เดือน นับต้ังแตวันสิ้นรอบปบัญชีของบริษัทฯ หากมีความจําเปนเรงดวนท่ีจะตองพิจารณาวาระพิเศษ

8 สนับสนุนการมีสวนรวมและการสื่อสารกับผูถือหุน 

สวนที่ 2 (9) การกํากับดูแลกิจการ  หนา 108 

mailto:wirat.s@harn.co.th%20%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD


บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2563)  
 

ในเร่ืองท่ีอาจกระทบกระเทือน หรือเก่ียวของกับผลประโยชนของผู ถือหุน ซ่ึงจําเปนตองไดรับการอนุมัติจากผูถือหุน  
คณะกรรมการ สามารถเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนไดเปนกรณีไป  

 การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 วันจันทรท่ี 3 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ หองปาริชาต 
ช้ัน 3  โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอรีน กรุงเทพฯ เลขท่ี 92 ซ.แสงแจม ถ.พระราม 9 แขวงบางกะป  เขตหวยขวาง 
กรุงเทพมหานคร โดยมีผูเขารวมประชุมรวม 155 คน แบงเปนผูถือหุนท่ีมาดวยตนเอง 31 คน  และผานการมอบฉันทะ 124 คน 
โดยมีจํานวนหุนท่ีถือรวมกันไดท้ังหมด 414,525,148 หุน คิดเปนรอยละ 70.9196 ของจํานวนหุนท้ังหมดของบริษัทฯ  

เน่ืองดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ในป 2563  บริษัทฯ ไดจัดประชุมสามัญผูถือหุนตาม
ขอกําหนดของราชการท่ีกําหนดมาตรการการประชุมภายใตการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
อยางเครงครัด รวมถึงไดปฏิบัติตามแนวทางของโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผูถือหุน (AGM Checklist) 
ท่ีจัดทําข้ึนโดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และ ก.ล.ต. โดยในป 2563 บริษัทฯ ไดรับคะแนนเต็ม 100 
สะทอนใหเห็นถึงความมุงมั่นต้ังใจในการจัดประชุมใหเปนไปตามมาตรฐานและหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีอยางสูงสุด 

(2) การสนับสนุนการมีสวนรวมผูถือหุน 
 เปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยเสนอเพ่ิมวาระการประชุมลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุนใหชัดเจนเปน

การลวงหนา ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2563 โดยบริษัทฯ เปดเผยหลักเกณฑตางๆ ในการเสนอวาระการประชุม
ลวงหนา อาทิ คุณสมบัติของผูถือหุน ขอจํากัดการเสนอวาระ ข้ันตอนการเสนอ รวมถึงการพิจารณาของคณะกรรมการ บน
เว็บไซตของบริษัทฯ www.harn.co.th\นักลงทุนสัมพันธ\ขอมูลสําหรับผูถือหุน\การประชุมผูถือหุน  พรอมท้ังแจงใหผูถือหุน
ทราบผานเวปไซตของ ตลท. อกีทางหน่ึง   

 เปดโอกาสใหผู ถือหุนรายยอยเสนอช่ือบุคคลใหเขารับการพิจารณาเพ่ือดํารงตําแหนงกรรมการ 
ลวงหนาต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2563 โดยเปดเผยหลักเกณฑตางๆ บนเว็บไซตของบริษัทฯ www.harn.co.th\นัก
ลงทุนสัมพันธ\ขอมูลสําหรับผูถือหุน\การประชุมผูถือหุน  พรอมท้ังแจงใหผูถือหุนทราบผานเวปไซตของ ตลท. อีกทางหน่ึง 

อยางไรก็ตาม ไมมีผูถือหุนเสนอวาระการประชุม และไมมีการเสนอช่ือบุคคลเสนอแตงต้ังเปนกรรมการใน
ระยะเวลาดังกลาว ซ่ึงเลขานุการบริษัทไดรายงานตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบแลว 

(3)  บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุน หรือสงเสริมผูถือหุนทุกกลุม รวมถึงผูถือหุนประเภทสถาบันใหเขารวมประชุมผู
ถือหุน โดยบริษัทฯ ไดจัดทําหนังสือเชิญประชุม โดยระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม ขอมูลประกอบการพิจารณา
ระเบียบวาระอยางครบถวน เพียงพอตอการใชสิทธิของผูถือหุน พรอมความเห็นของคณะกรรมการในแตละวาระท่ีระบุไวใน
หนังสือเชิญประชุมผูถือหุน หรือในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

(4) บริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือเชิญประชุม พรอมเอกสารประกอบการประชุมตามวาระตางๆ รายงานประจําป 
2562 ในรูปแบบคิวอารโคด (QR Code) ทางไปรษณียในวันท่ี 8 กรกฎาคม 2563 เพ่ือใหผูถือหุนรับทราบลวงหนากอนวันประชุม 
24 วัน พรอมท้ัง เผยแพรขอมูลหนังสือเชิญประชุมประจําป บนเว็บไซตของบริษัทฯ www.harn.co.th ในวันท่ี 29 มิถุนายน 2563 
ท้ังในรูปแบบท่ีเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ลวงหนากอนวันประชุม 35 วัน พรอมท้ังไดแจงขาวผานระบบขาวของตลาด
หลักทรัพยฯ วาบริษัทฯ  ไดเผยแพรเอกสารการประชุมตามท่ีกลาวมาขางตน บนเว็บไซตของบริษัทฯ เพ่ือใหผูถือหุนสามารถ
เขาถึงขอมูลไดสะดวก รวดเร็ว และไดมีเวลาในการศึกษาพิจารณาขอมูลเปนการลวงหนา เพ่ือนํามาใชตัดสินใจในการลงมติ 

 นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังไดประกาศลงหนังสือพิมพติดตอกัน 3 วัน กอนวันประชุม 10 วัน ระหวางวันท่ี 22 ถึง 
24 กรกฎาคม 2563 เพ่ือเปนการบอกกลาวเรียกประชุมสามัญผูถือหุนเปนการลวงหนา เพ่ือใหผูถือหุนเตรียมตัวเขารวมประชุม 

(5) กอนวันประชุม บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุน สามารถสงความเห็น ขอเสนอแนะ ขอซักถามไดลวงหนา 
จนถึง วันท่ี 24 กรกฎาคม 2563 กอนวันประชุม 10 วัน โดยกําหนดหลักเกณฑการสงคําถามลวงหนาใหชัดเจน และแจงใหผูถือ
หุนทราบพรอมกับการนําสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน รวมท้ังเผยแพรหลักเกณฑการสงคําถามลวงหนาดังกลาวไวบนเว็บไซต
ของบริษัทฯ ดวย 
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(6) ในกรณีท่ีผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะให
กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขารวมประชุมแทนตนได โดยใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ท่ีบริษัทฯ ไดจัดสงไปพรอมกับหนังสือ
เชิญประชุม พรอมท้ังเสนอช่ือกรรมการอิสระ 2 คน เปนทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถือหุน 

8.2 ดูแลใหการดําเนินการในวันประชุมผูถือหุนเปนไปดวยความเรียบรอย โปรงใส มีประสิทธิภาพ
และเอื้อใหผูถือหุนสามารถใชสิทธิของตน 

(1) บริษัทฯ ไดอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการเขารวมประชุมและออกเสียงอยางเต็มท่ี  
 ใชสถานท่ีจัดประชุมท่ีสะดวกตอการเดินทางมาเขารวมประชุม 
 เปดใหผูถือหุนสามารถลงทะเบียนกอนเวลาประชุม 2 ช่ัวโมง และแมจะพนเวลาลงทะเบียนแลว ก็ยัง

เปดโอกาสใหผูถือหุนท่ีประสงคจะเขารวมประชุม สามารถลงทะเบียนไดโดยไมเสียสิทธิ   
 มีการจัดเจาหนาท่ีตอนรับ และใหขอมูลในการตรวจเอกสาร และลงทะเบียนเพ่ือเขารวมประชุม  
 มีการจัดเตรียมนํ้าด่ืมไวรับรองผูถือหุนอยางพอเพียง 
 จัดเตรียมอากรแสตมปในกรณีท่ีผูถือหุนมีการมอบฉันทะมาเขารวมประชุม 
 นําระบบบารโคดซ่ึงแสดงเลขทะเบียนผูถือหุนในแบบฟอรมลงทะเบียนมาใชในการลงทะเบียน และการ

ลงคะแนนเสียงเพ่ือความถูกตอง สะดวก รวดเร็วในการลงทะเบียน และการนับคะแนนเสยีง 
(2) บริษัทฯ ไมมีนโยบายท่ีจะเพ่ิมวาระการประชุมในท่ีประชุมโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนาโดยไม

จําเปน โดยเฉพาะวาระสําคัญท่ีผูถือหุนตองใชเวลาในการศึกษาขอมูลกอนตัดสินใจ เพ่ือใหผูถือหุน ไดมีโอกาสศึกษาขอมูล
ประกอบวาระการประชุมกอนตัดสินใจ  

(3) บริษัทฯ ไดจัดทําใบลงคะแนนเสียงแยกแตละวาระสําหรับการลงคะแนนเสียง เพ่ือความสะดวกในการลง
และนับคะแนนเสียง ซ่ึงเม่ือลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้นจะนํามารวมกับคะแนนเสียงท่ีไดลงไวในหนังสือมอบฉันทะ เพ่ือรวมคะแนน 
และประกาศคะแนนรวมทันทีในวันประชุม 

(4) บริษัทฯ ไมกระทําการใดๆ ท่ีมีลักษณะเปนการกําจัดสิทธิในการเขารวมประชุมของผูถือหุน ผูถือหุนทุกคน
ยอมมีสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุน ตลอดระยะเวลาการประชุม และเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม ตลอดจนแสดงความคิดเห็น
ตางๆ ไดอยางอิสระ 

(5) เมื่อถึงเวลาเริ่มประชุม กรรมการเขารวมประชุมอยางพรอมเพรียง รวมท้ังผูบริหารระดับสูง ตลอดจนผูสอบ
บัญชี และท่ีปรึกษากฎหมายอิสระ (ถามี) โดยกอนเร่ิมประชุม เลขานุการบริษัทจะช้ีแจงหลักเกณฑท่ีเก่ียวของกับการประชุม
ท้ังหมด อาทิ การเปดประชุม และการออกเสียงลงคะแนน รวมท้ังวิธีการนับคะแนนเสียงของผูถือหุนท่ีจะตองลงมติในแตละ
วาระตามขอบังคับของบริษัทฯ 

(6) เปดโอกาสใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการแตงต้ังกรรมการเปนรายคน 
(7) บริษัทฯ จะระบุการมีสวนไดสวนเสียของกรรมการไวในหนังสือเชิญประชุม และในการประชุมผูถือหุน หาก

กรรมการทานใดมีสวนไดสวนเสีย หรือมีสวนเก่ียวของในการพิจารณาวาระใด ประธานท่ีประชุม และ/หรือ เลขานุการบริษัท 
จะแจงใหผูเขารวมประชุมทราบกอนการพิจารณาวาระ โดยกรรมการท่ีมีสวนไดสวนเสียน้ันจะไมเขารวมประชุมในวาระน้ันๆ 

(8) บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนอาสาทําหนาท่ีเปนสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง เพ่ือความโปรงใสใน
การดําเนินการ รวมท้ังเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามเก่ียวกับกระบวนการและวิธีการลงคะแนนเสยีง 

(9) สนับสนุนใหผูเขารวมประชุมสามารถใชสิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชนของตน โดยการซักถาม แสดง
ความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะและออกเสียงรวมกันตัดสินใจในเรื่องท่ีสําคัญตางๆ ท่ีอาจมีผลกระทบตอบริษัทฯ ในท่ีประชุมผูถือหุน 
เชน การแตงต้ังหรือถอดถอนกรรมการ การเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเปนกรรมการอิสระ การอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนด
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คาตอบแทนการสอบบัญชี การจัดสรรเงินปนผล การลดทุนหรือเพ่ิมทุน การกําหนดหรือการแกไขขอบังคับบริษัทฯ บริคณหสนธิ 
และการอนุมัติรายการพิเศษ เปนตน 

(10) จัดใหมีการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุนผานการตอบแบบประเมินจากผูถือหุน เพ่ือนํา
ขอมูลมาใชในการพัฒนาการจัดประชุมใหมีประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน โปรงใส และเปนประโยชนตอผูถือหุน 

(11) มีการจัดแสดงขอมูลท่ีสําคัญของบริษัทฯ บริเวณโดยรอบงานประชุมสามัญผูถือหุน รวมท้ังจัดมุมนัก
ลงทุนสัมพันธ ซ่ึงมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยตอนรับและตอบขอซักถามตางๆ แกผูถือหุน 

8.3 ดูแลใหการเปดเผยมติที่ประชุมและการจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุน เปนไปอยางถูกตองและ
ครบถวน 

(1) บริษัทฯ ไดเปดเผยมติท่ีประชุมผูถือหุน พรอมผลการลงคะแนนเสียงในวันท่ี 4 สิงหาคม 2563 ชวงเชาวันทํา
การถัดไปของวันประชุมสามัญผูถือหุน โดยแจงผานระบบอิเล็กทรอนิกสของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) และเปดเผย
ในเว็บไซตของบริษัทฯ www.harn.co.th ดวย โดยมีการบันทึกรายละเอียดการประชุมอยางครบถวนเหมาะสมตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการท่ีดี โดยมีขอมูลอยางนอย ดังน้ี   

 รายช่ือกรรมการและผูบริหารท่ีเขาประชุม และสัดสวนกรรมการท่ีเขารวมการประชุม ไมเขารวมการประชุม 
 วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติท่ีประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไมเห็นชอบ งดออกเสียง) 

จํานวนบัตรเสียของแตละวาระ 
 ประเด็นคําถามและคําตอบในท่ีประชุมแตละวาระอยางละเอียด รวมท้ังช่ือ-นามสกุลของผูถามและผูตอบ 

(2) บริษัทฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุนแจงใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบไดบนเว็บไซตของบริษัทฯ 
www.harn.co.th และแจงผานระบบอิเล็กทรอนิกสของตลาดหลักทรัพยฯ ในวันท่ี 14 สิงหาคม 2563 ภายหลังวันประชุม 11 วัน ซ่ึง
เปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ ภายใน 14 วันนับแตวันประชุมสามัญผูถือหุน 

9.2 การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการของบริษัท ในป 2563 

 จากการประเมินการกํากับดูแลกิจการตามโครงการ “ผลสํารวจการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย
ประจําป 2563” ซ่ึงจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซ่ึงไดรับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  พบวา HARN ไดรับผลการประเมินรวมอยูท่ี 95 คะแนน 
ซ่ึงจัดอยูในเกณฑ “ยอดเย่ียม” หรือ 5 ดาว ปรับปรุงดีข้ึนกวาป 2562 ซ่ึงไดคะแนน 91 คะแนน และผลคะแนนของ HARN ใน
ป 2563 สูงกวาผลคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนท่ีสํารวจ (คะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมเทากับ 83 คะแนน) 
 คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผูนําองคกรท่ีตองกํากับดูแลใหบริษัทฯ มีการ
บริหารจัดการท่ีดี เพ่ือสรางคุณคาใหกิจการอยางย่ังยืน ผานกระบวนการทางธุรกิจ  จึงไดทบทวนหลักปฏิบัติตาม CG Code 2560 
ท้ัง 8 ขอ และนําไปปรับใชใหเหมาะสมบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ  ซ่ึงสรุปประเด็นท่ียังไมไดปฏิบัติดังน้ี 

หลักปฏิบัติตาม CG Code

คณะกรรมการควรพิจารณาแต่งตั�ง 
CG Committee

คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการ
อิสระมากกว่า 50%

การจัดทํารายงานความยั�งยืน

สิ�งที�ดําเนินการ/มาตรการทดแทน

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

มอบฝ่ายกํากับดูแลกิจการเป็นผู้ดูแลและนําเสนอคณะกรรมการบริษัทรับทราบการปฏิบัติอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั�ง

ปัจจุบันมีสัดส่วนกรรมการอิสระ 3 ท่าน จากจํานวนกรรมการทั�งหมด 9 ท่าน  ทําให้บริษัทฯ มี
กรรมการอิสระคิดเป็น 33% เนื�องจากสินค้าที�บริษัทเป็นตัวแทนจําหน่ายมีความหลากหลายและ
จําเป็นต้องมีความรู้ในสินค้า ตลาด สภาพการแข่งขัน และความต้องการของลูกค้า เป็นอย่างดี
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10. ความรับผิดชอบตอสังคม  
 บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส (จํากัด) มหาชน หรือ “HARN” ตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินธุรกิจตามแนว
ทางการพัฒนาอยางย่ังยืน โดยคํานึงถึงปจจัยความเสี่ยงและผูมีสวนเก่ียวของทุกภาคสวนในวงจรความย่ังยืนของบริษัท 
คณะกรรมการจึงกําหนดความรับผิดชอบตอสังคมของ HARN ไวในวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม และกําหนดเปนพันธสัญญาดาน
ความย่ังยืนท่ีวา Quality Living through Sustainable Engineering ซ่ึงจะนําไปพัฒนาเปนกลยุทธดานความย่ังยืนระยะยาวของ 
HARN ตอไป 

Quality Living through Sustainable Engineering

• 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

SMART Business

สร้างผลตอบแทนที�ดีต่อผู้ถือหุ้น และ
ขยายธุรกิจให้เติบโตต่อเนื�องอย่างยั�งยืน

สร้างบรรยากาศการทํางานที�มีความสุข
กระตือรือล้น มีความคิดริเริ�ม และมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื�อง

ควบคุมกระบวนการธุรกิจที�ลดผลกระทบ
ทางสิ�งแวดล้อม ส่งเสริมความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสิ�งแวดล้อมทุกกระบวนการ

SMART People SMART Environment

 

การใหความสําคัญและการมีสวนรวมกับผูมีสวนไดสวนเสียของ HARN 

 HARN ไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายใน ไดแก ผูถือหุน ผูบริหาร
และพนักงานของ HARN  หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก เชน เจาหน้ี ลูกคา คูคา คูแขง ภาครัฐ สังคม และชุมชน เปนตน โดย
ตระหนักดีวาการสนับสนุนและขอคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสียทุกกลุมจะเปนประโยชนในการดําเนินงานและการพัฒนาธุรกิจ 
ดังน้ัน HARN จะปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดท่ีเก่ียวของเพ่ือใหสิทธิของผูมีสวนไดเสียดังกลาวไดรับการดูแลเปนอยางดี  
ในการดําเนินธุรกิจของ HARN ไดคํานึงถึงสิทธิและความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ตามแนวทางดังตอไปน้ี 

พนักงาน 

 

 

: HARN ใหความสําคัญกับพนักงานซ่ึงเปนทรัพยากรท่ีสําคัญ  ซ่ึงจะมีสวนชวยสงเสริมและผลักดันใหองคกร
บรรลุถึงเปาหมายในการดําเนินธุรกิจ  จึงมีนโยบายท่ีจะดูแลพนักงานใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน โดยมีสภาพการ
จางงานท่ียุติธรรม มีสวัสดิการท่ีเหมาะสม มีโอกาสท่ีจะพัฒนาความกาวหนา รวมท้ังมีสภาพการทํางานท่ี
ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย โดยจะใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย และขอบังคับตางๆ ท่ีเก่ียวของกับพนักงาน
อยางเครงครัด จัดใหมีสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีดี และปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงาน 
ปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพ และใหความเคารพตอความเปนปจเจกชน และศักด์ิศรีของความเปน
มนุษย ใหผลตอบแทนท่ีเปนธรรมตอพนักงาน การพิจารณาการแตงต้ัง และการโยกยาย รวมท้ังการใหรางวัล 
และการลงโทษ กระทําดวยความเปนธรรม โดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ และความเหมาะสมของ
พนักงานน้ันเปนเกณฑ ใหความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยใหโอกาสอยางท่ัวถึงและ
สมํ่าเสมอ หลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ท่ีไมเปนธรรม ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอความม่ันคงในหนาท่ีการงานของ
พนักงาน หรือคุกคาม และสรางความกดดันตอสภาพจิตใจของพนักงาน พนักงานมีสิทธิในการรองเรียนกรณีท่ี
ไมไดรับความเปนธรรมตามระบบและกระบวนการท่ีกําหนด รับฟงขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากพนักงานทุก
ระดับอยางเทาเทียมและเสมอภาค 

ช่องทางการสื�อสาร  การประชุม, LINE AD, ประกาศบริษัท, อินทราเน็ต, อีเมล์

ความคาดหวัง  มีสภาพการทํางานที�ยุติธรรม มีโอกาสเติบโตและก้าวหน้า
 มีความปลอดภัยและถูกสุขอนามัย
 มีสวัสดิการที�เหมาะสม

ผลดําเนินงาน  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 มุงมั่นจัดหาสินคาท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกับราคา สงมอบ
สินคาตรงเวลา ปฏิบัติตามสัญญา ขอตกลง หรือเง่ือนไขตางๆ พรอมใหบริการหลังการขายดวยทีมงานคุณภาพ 
ไดนํามาตรฐาน ISO 9001:2015 เขามาใชในองคกร โดยไดกําหนดนโยบายคุณภาพไววา “เราจะสรางความพึง
พอใจใหลูกคาดวยสินคาและบริการท่ีมีคุณภาพสูง เทคโนโลยีท่ีนําหนา และการจัดการธุรกิจท่ีเปนเลิศ” 
ช่องทางการสื�อสาร  การเข้าเยี�ยมพบ, LINE AD, FB, Website, การประชุมสัมมนา

ความคาดหวัง  ส่งมอบสินค้าและบริการตามข้อตกลง
 พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ ในสินค้า/บริการ สามารถให้คําแนะนําที�เป็นประโยชน์ อย่างถูกต้อง
 ได้รับการบริการหลังการขายตรงเวลา

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

คูคา 

และ/หรือ
เจาหนี ้

 

 

: HARN มีนโยบายท่ีจะสรางความสัมพันธท่ีดีทางธุรกิจกับคูคา และ/หรือเจาหน้ี ดําเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของ
ความเก้ือหนุนท่ีเปนธรรมตอท้ังสองฝาย การปฏิบัติตอคูคา และ/หรือเจาหน้ี อยางเสมอภาค โดยคํานึงถึง
ประโยชนสูงสุด  หลีกเลี่ยงสถานการณท่ีทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน รวมถึงปฏิบัติตามพันธ
สัญญาอยางเครงครัด เพ่ือบรรลุผลประโยชนรวมกัน โดยจะไมดําเนินการท่ีทุจริตในการคากับคูคา และ/
หรือเจาหน้ี กรณีท่ีมีขอมูลวามีการดําเนินการท่ีไมสุจริตเกิดข้ึน ตองเปดเผยรายละเอียดตอคูคา และ/หรือ
เจาหน้ี เพ่ือรวมกันแกปญหาอยางรวดเร็วและยุติธรรม HARN จะแจงแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวกับเจาหน้ี 
โดยเฉพาะเง่ือนไขการสั่งซ้ือ การคํ้าประกัน เทอมการชําระเงิน รวมถึงการผิดนัดชําระหน้ีใหผูขายรับทราบ
ในข้ันตอนการเจรจาและปฏิบัติตามเง่ือนไขตาง ๆ ท่ีมีตอคูคา และ/หรือเจาหน้ีอยางเครงครัด กรณีท่ีไม
สามารถปฏิบัติตามได ตองรีบแจงและเจรจากับคูคา/เจาหน้ีเปนการลวงหนา เพ่ือรวมกันหาแนวทางแกไข
และปองกันมิใหเกิดความเสียหาย  สงเสริมใหคูคา และ/หรือเจาหน้ี รวมตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน โดย
การตอบรับนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน สําหรับผูขายท่ีข้ึนทะเบียนผูขายรายใหมทุกราย 
ช่องทางการสื�อสาร  การเข้าเยี�ยมพบ, Website, อีเมล์, การประชุมสัมมนา การประเมินผลผู้ขาย

ความคาดหวัง  มีความเป็นธรรม ปฏิบัติตามข้อตกลงการค้า
 ได้รับทราบข่าวสาร และนโยบายการซื�อขายที�ครบถ้วน
 ได้รับทราบปัญหาและแนวทางการแก้ไขอย่างตรงไปตรงมา

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

คูแขง 

 

 

: 
 
 

HARN มีนโยบายท่ีจะปฏิบัติตอคูแขงทางการคา โดยต้ังอยูบนพ้ืนฐานของกติกาการแขงขันท่ียุติธรรม ไม
แสวงหาขอมูลท่ีเปนความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีการท่ีไมสุจริต หรือไมเหมาะสม โดยจะปฏิบัติภายใต
กรอบกติกาของการแขงขันท่ีดี ไมพยายามทําลายช่ือเสียงของคูแขงทางการคาดวยการกลาวหาในทางราย โดย
ปราศจากความจริง ไมละเมิดความลับ หรือลวงรูความลับทางการคาของคูแขงทางการคาดวยวิธีฉอฉล 

ผูถือหุน 

 

 

: HARN มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจอยางซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม และพยายามท่ีจะพัฒนา
กิจการใหเจริญเติบโตกาวหนา มีผลประกอบการท่ีดี เพ่ือสรางผลตอบแทนท่ีเหมาะสมใหกับการลงทุนของผูถือ
หุนและผูลงทุนอยางตอเน่ืองและย่ังยืน ยึดหลักการปฏิบัติตอผู ถือหุนอยางเทาเทียมกัน โดยกําหนดให
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต ตลอดจนตัดสินใจดําเนินการใดๆดวย
ความโปรงใส ระมัดระวัง รอบคอบ และเปนธรรมตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียม เพ่ือประโยชนสูงสุดของผูถือ
หุนโดยรวม รวมท้ังนําเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะขอมูลทางการเงิน การบัญชี 
และรายงานอื่นๆ โดยสมํ่าเสมอ และครบถวนตามความจริง โดยจะแจงให ผูถือหุนทุกรายทราบถึงแนวโนมใน
อนาคต ท้ังดานบวกและดานลบ ซ่ึงต้ังอยูบนพ้ืนฐานของความเปนไปไดมีขอมูลสนับสนุน และมีเหตุผลอยาง
เพียงพอ และไมแสวงหาผลประโยชนใหตนเองและผูอื่น โดยใชขอมูลของ HARN ซ่ึงยังไมไดเปดเผยตอ
สาธารณชน หรือดําเนินการใดๆ ในลักษณะท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับองคกร 
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ช่องทางการสื�อสาร  การประชุมผู้ถือหุ้น
 งานแถลงผลประกอบการ Opportunity Day
 เวปไซค์นักลงทุนสัมพันธ์

ความคาดหวัง  การเติบโตของธุรกิจอย่างยั�งยืน
 ได้รับผลตอบแทนอย่างต่อเนื�อง
 การดําเนินธุรกิจมีความโปร่งใส มีการกํากับดูแลกิจการที�ดี

ผลดําเนินงาน  พัฒนาโซลูชั�นและบริการให้ครบวงจร
 จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
 คะแนน CG Score ระดับ "ดีเลิศ"  

ภาครัฐ 

 

: HARN ดําเนินธุรกิจเพ่ือการเสริมสรางและพัฒนาความเจริญกาวหนาของประเทศ โดยยึดถือปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎเกณฑ ขอบังคับและกฎระเบียบท่ีเก่ียวของและเปนไปตามครรลองประเพณีธุรกิจท่ัวไป 
ช่องทางการสื�อสาร  เวปไซค์ www.harn.co.th

 การเข้าพบเจ้าหน้าที�ตามแจ้ง
 การส่งรายงานประจําเดือน

ความคาดหวัง  ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับและกฎระเบียบที�เกี�ยวข้อง
 ดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและมีความโปร่งใส

ผลดําเนินงาน  ไม่มีเบี�ยปรับจากการละเลยการปฏิบัติตามกฎหมาย
 เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่าย โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�น (CAC)
 คะแนน CG Score ระดับ "ดีเลิศ"  

ชุมชน สังคม 
และ
ส่ิงแวดลอม 

 

 

: HARN ดําเนินธุรกิจโดยมีสวนรวมรับผิดชอบตอชุมชน สังคม โดยใหความสําคัญกับการปฏิบัติตามมาตรฐาน
ตางๆท่ีเก่ียวกับความปลอดภัย ความมั่นคง สุขอนามัย และสิ่งแวดลอมอยางถูกตองเหมาะสม และคํานึงถึง
ผลกระทบท่ีมีตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยการสรางจิตสํานึกในเรื่องความรับผิดชอบตอสังคม 
และสิ่งแวดลอมใหเกิดข้ึนในหมูพนักงานทุกระดับอยางตอเน่ือง คืนกําไรสวนหน่ึงเพ่ือกิจกรรมท่ีจะมีสวน
สรางสรรคสังคม สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิตของประชาชน ปฏิบัติและใหความรวมมือ หรือควบคุมใหมีการ
ปฏิบัติอยางเครงครัดตามเจตนารมณของกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีออกโดยหนวยงานกํากับดูแล ให
ความสําคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุงเนนใหเกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดลอม มุง
สรางสรรค และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

 

แนวทางการพัฒนาอยางย่ังยืนในมิติ Smart Business 

 ตลอดเวลาของการดําเนินธุรกิจ  HARN ยึดมั่นแนวทางการประกอบกิจการดวยความเปนธรรม ดวยแนวทางการ
บริหารงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม สรางความนาเช่ือถือในการบริหารจัดการ สงเสริมการแขงขันทางการคาท่ีเปนธรรม 
เพ่ือกระตุนใหเกิดนวัตกรรม สงเสริมการพัฒนาสินคาและบริการใหดีข้ึน อันเปนการเสริมสรางการเติบโตทางเศรษฐกิจและ
มาตรฐานการครองชีพในระยะยาว สงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมในหวงโซธุรกิจทุกข้ันตอน (Business Chain) ดูแล
ผลกระทบจากการกระทําของบริษัทฯ ท่ีมีตอสังคมและสิ่งแวดลอม ผลกระทบตอกิจการอื่นจากกระบวนการจัดหาและจัดซ้ือ
ของบริษัทฯ เพ่ือหลีกเลี่ยงหรือลดผลกระทบเชิงลบ ตลอดจนเคารพตอสิทธิในทรัพยสินและไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา โดย
มีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 

1. สงเสริมการแขงขนัที่เปนธรรม 
• ดําเนินกิจกรรมตางๆ ในลักษณะท่ีสอดคลองกับกฎหมายและขอบังคับของการแขงขัน ตลอดจนใหความรวมมือ

กับเจาหนาท่ีของรัฐ 
• กําหนดข้ันตอนปฏิบัติและมาตรการปองกันการเขาไปเก่ียวของหรือสมรูรวมคิดกับพฤติกรรมท่ีขัดขวางการแขงขัน 
• สงเสริมใหพนักงานตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายการแขงขันและการแขงขันท่ีเปนธรรม 
• สนับสนุนการตอตานการผูกขาดและการทุมตลาด ตลอดจนนโยบายสาธารณะตาง  ๆท่ีสงเสริมการแขงขันท่ีเปนธรรม 
• ใสใจตอบริบททางสังคมท่ีอยูแวดลอมบริษัทฯ และไมฉวยโอกาสจากสภาพทางธรรมชาติหรือทางสังคม เชน 

ความยากจนเพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขันอยางไมเปนธรรม 
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2. สงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมในหวงโซคุณคา 

• กําหนดมาตรการท่ีเก่ียวกับสังคมและสิ่งแวดลอมไวในนโยบายและขอปฏิบัติในการจัดซ้ือ การกระจายสินคา 
• สนับสนุนใหบริษัทอื่นท่ีเก่ียวของยอมรับและปรับใชนโยบายในลักษณะเดียวกัน โดยไมกอใหเกิดการแขงขันท่ีไม

เปนธรรม 
• มีสวนรวมอยางเขมแข็งในการยกระดับความตระหนักในหลักการและประเด็นท่ีเก่ียวกับความรับผิดชอบตอสังคม

ของบริษัทท่ีตนเขาไปเก่ียวของ 
• สงเสริมการปฏิบัติตอกันอยางเปนธรรมท่ัวท้ังหวงโซคุณคาทุกครั้งท่ีเปนไปได ท้ังในดานตนทุนและผลตอบแทนใน

การดําเนินการดานความรับผิดชอบตอสังคม กลาวคือ เพ่ิมพูนความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงคดานความรับผิดชอบตอ
สังคมของทุกกิจการในหวงโซคุณคา ไดแก การดําเนินการจัดซ้ืออยางเหมาะสม เชน การสรางหลักประกันใหเกิดราคาท่ีเปน
ธรรมดวยเวลาสงมอบท่ีเพียงพอและสัญญาการคาท่ีมั่นคง เปนตน 

3. สงเสริมการเคารพสทิธิในทรัพยสิน 

• ปฏิบัติการตรวจสอบอยางเหมาะสม เพ่ือใหแนใจวา HARN ไดรับอนุญาตอยางถูกกฎหมายในการใชและใหสิทธิ
ใชสอยทรัพยสินตางๆ 

• ไมเขาไปเก่ียวของกับกิจกรรมใดๆ อันเปนการละเมิดทรัพยสิน ไดแก การใชตําแหนงทางการตลาดท่ีเหนือกวา
ในทางมิชอบ การผลิตของปลอม และการละเมิดทรัพยสินทางปญญา 

• ชําระคาการใชหรือไดมาซ่ึงทรัพยสินอยางเปนธรรม 
 ท้ังน้ี HARN เปดโอกาสใหแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนการกระทําความผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณผานประธาน
กรรมการตรวจสอบ โดยจัดใหมีกระบวนการดําเนินการหลังจากมีผูแจงเบาะแส โดยใหมีการตรวจสอบขอมูลและมีการรายงาน
ตอคณะกรรมการบริษัทตอไป 
 นอกจากน้ี HARN ยังกําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานในหนาท่ีของ กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ 
รวมถึงจรรยาบรรณและภาระความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียตางๆ เพ่ือประโยชนในการสรางมาตรฐานดานพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของบุคคลดังกลาวใหอยูบนพ้ืนฐานของความซ่ือสัตยสุจริต โดยมีการกําหนดจรรยาบรรณธุรกิจ เพ่ือใหกรรมการ 
ผูบริหาร และพนักงานไดรับทราบและถือปฏิบัติอยางท่ัวถึงท้ังองคกร รวมถึงการติดตามผลการปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ 

4. ความรับผิดชอบตอผูบริโภค 

HARN มุงม่ันเปนผูนําการใหบริการ “โซลูช่ันท่ีย่ังยืน” ของงานระบบวิศวกรรม โดยใชความรูความเช่ียวชาญท่ีมีใน
การคัดสรรผลิตภัณฑและนวัตกรรมท่ีนําหนามาสนองความตองการ เพ่ือยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยในชีวิตของ
ผูบริโภค ดวยสินคาคุณภาพสูง เทคโนโลยีท่ีทันสมัย การขายและบริการท่ีรวดเร็ว ตรงตอเวลา ถูกตอง และคุมคา ถือเปน
เคร่ืองมือในการสรางความพึงพอใจใหลูกคา และสรางความแตกตางและความสามารถในการแขงขัน  ตลอดจนสรางความ
เช่ือถือและความภักดีตอตราสินคาไดในระยะยาวและเพ่ิมคุณคาใหกับ HARN  อีกท้ังยังคํานึงถึงความคุมคาตอการลงทุนเพ่ือ
ประโยชนสูงสุดของลูกคาอีกดวย 

HARN มุงม่ันจะถายทอดความรูทางวิศวกรรมท่ีเก่ียวของกับบริษัทตอลูกคาและผูบริโภคท่ัวไป โดยจัดทําบทความ
ผานสื่อเฟสบุค และเวปไซค ของบริษัท เพ่ือสรางความรู ความเขาใจ อยางกวางขวางตอสังคม นอกจากน้ีบริษัทยังไดจัดทํา
โครงการ “Knowledge Sharing” โดยจัดอบรมความรูเก่ียวกับระบบทําความเย็นแกผูสนใจในจังหวัดสุราษฎรธานี เชียงใหม 
และกรุงเทพมหานคร ในป 2563 รวม 5 ครั้ง ดวยยึดมั่นในหลักการ “ผูให ยอมเรียนรู และเติบโต” 

HARN พัฒนาความรับผิดชอบตอลูกคาผานข้ันตอนกระบวนการปฏิบัติงานและกิจกรรมของพนักงานในฝายตางๆ 
ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 โดยในป 2563 ไดรับการตรวจประเมินจากระบบในวันท่ี 29-30 มิถุนายน 2563 
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HARN ได เล็งเห็นถึงความสําคัญของผลิตภัณฑ ท่ี
ยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยใหแกผูบริโภค จึงให
ความใสใจในกระบวนการตางๆ จนสินคาถึงมือผูบริโภค ดังน้ี  
 ผลความพงึพอใจของลกูคา ป 2563 
 HARN กําหนดเปนนโยบายใหทําการสํารวจความพึง
พอใจของลูกคาเปนประจําทุกป เพ่ือใหบริษัทฯ ไดรับทราบ
ผลงานท่ีไดสงมอบแกลูกคาในดานตางๆ  
 ผลสํารวจความพึงพอใจของลูกคา ประจําป 2563 
พบวาทุกดานไดรับคะแนนสูงข้ึนกวาป 2562 ยกเวนดานสินคา 
แต HARN ยังคงมีความมุงม่ันท่ีจะสรางความพึงพอใจใหลูกคา 

ดังนโยบายคุณภาพท่ีวา “เราจะสรางความพึงพอใจให
ลูกคาดวยสินคาและบริการท่ีมีคุณภาพสูง เทคโนโลยีท่ี
นําหนา” และนําความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะท่ีไดรับจาก
ลูกคาไปวิเคราะห  เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง สินคาและการ
ใหบริการ เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาอยาง
ตอเน่ืองตอไป 

5. การคนหาและเผยแพรนวตักรรมสูสังคมและผูมีสวนไดสวนเสีย 

 เราตองการมากกวาอาคารเขยีว 

ประเทศไทยรูจักและคุนหูกับอาคารเขียว (Green Building) มาระยะหน่ึงแลว เพราะหลายตึก หลายสํานักงาน ใน
ประเทศ ไดกอรางสรางอาคารดวยแนวคิด Green หรือ Eco กันมาก็จํานวนไมนอย ซ่ึงหากถามวา Green Building คืออะไร 
คําตอบหลักๆ ตามความเขาใจของผูคนสวนใหญ ตอคําถามน้ี ก็นาจะเปน “อาคารประหยัดพลังงาน ซ่ึงคํานึงถึงการใชและ
ผลกระทบตอทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางเปนสําคัญ” 

เม่ือ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) มีโครงการใหญในการยายจากบานปจจุบันสูบานหลังใหม 
ทางบริษัทจึงเล็งเห็นทิศทางและแนวโนมแหงอนาคตในการสรางความย่ังยืนใหกับพนักงาน บริษัท ผูคน สังคม สิ่งแวดลอม 
และโลกในวันขางหนา นําแนวทางในการดําเนินธุรกิจของหาญตอไป จึงกอเกิดความคิดในการสรางอาคาร ดวยคอนเซปต 
Green Building โดยเลือกใชมาตรฐานการรับรองท่ีเขมขนและแตกตางจากมาตรฐานอื่นๆ คือ มาตรฐาน DGNB (Deutsche 
Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) จากสภาอาคารย่ังยืนของเยอรมัน (German Sustainable Building Council) แทน
การใชมาตรฐาน Leed ของสหรัฐอเมริกา หรือ TGIB ของไทย 

คอนเซปป Better Workplace, Better Wellbeing 

ดร.อัจฉราวรรณ จุฑารัตน สถาปนิกผูออกแบบอาคารสํานักงานแหงใหม ของ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด 
(มหาชน) อธิบายวา Green Building คือแนวคิดอาคารท่ีไมกระทบกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ท้ังในแงของการใช
วัสดุ การกอสราง ไปจนถึงการดําเนินงาน “แตสําหรับ HARN น้ัน เรียกวา ‘Beyond Eco’ คือการคํานึงเร่ืองของ “Better 
Workplace, Better Wellbeing” อยูสบาย คืออยูอยางไรใหสุขภาพจิตดี สุขภาพใจดี สุขภาพกายดี ตองบาลานซเร่ืองของ
สิ่งแวดลอม ทรัพยากร ความเปนอยู และความสวยงาม” 

มาตรฐาน DGNB น้ัน มององครวมในทุกมิติ โดยเฉพาะเรื่องการควบคุมสภาพแวดลอมท่ีแตกตางของบุคคลท่ีมีความ
ตองการตางกัน (Personal Life Control) ซ่ึงนับเปนเทรนดใหม ท่ีแตละบุคคลหรือกลุมคนสามารถปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมตาม

มีกระบวนการรบัคํา
รอ้งเรยีนจากลูกคา้ โดยฝ่าย
บรหิารระบบคณุภาพเป็นผู ้
รบัคํารอ้งเรยีน เพื�อทบทวน 
ตรวจสอบ และแกไ้ข พรอ้ม
ทั�งหามาตรการเพื�อป้องกนั

ไม่ใหเ้กดิขึ �นซํ �าจาก
สาเหตุเดยีวกนั 

คดัสรรสนิคา้ที�มี
คุณภาพสูง

ผ่านการรบัรองตาม
มาตรฐานสากล

กระบวนการจดัซ ื �อจดัหา
มีความโปรง่ใส มีขอ้มูล
ผลติภณัฑท์ี�ครบถว้น
สามารถตรวจสอบ

รายละเอยีดผลติภณัฑ ์
และมาตรฐาน
การรบัรองได ้

มีการจดัเก็บรกัษา
ผลติภณัฑต์าม

มาตรฐานพรอ้มส่ง
มอบใหก้บัลูกคา้ตาม

เวลาที�กําหนด มีการขายและการตลาด
ที�ไม่เอารดัเอาเปรยีบ

ผูบ้รโิภคใหข้อ้มูลสนิคา้
อย่างครบถว้น 

เพยีงพอต่อการตดัสนิใจ

บรกิารหลงัการขาย 
ทมีวศิวกรพรอ้มตดิต่อ
กบัลูกคา้อย่างต่อเนื�อง
หลงัจากส่งมอบสนิคา้

แลว้

ความพึงพอใจ
ของลกูคา้

2

3

4

5

6

1

ความพึงพอใจของลูกค้า 2563 2562 2561

สินค้า 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
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ความเหมาะสม (Adjustable Personal Life) เปนท่ีมาของ Responsive Design, Adaptive Design, Design for Flexibility ท่ี
มากไปกวาคําวา Eco Design และกลายเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหประสิทธิภาพการทํางานหรือกิจกรรมตางๆ มีคุณภาพย่ิงข้ึน 

การออกแบบอาคารสํานักงานใหมของ HARN พบวา เปนการนําแนวความคิดตางๆ มาผสานรวมกัน อาทิ 
Sustainable Development Goal ท้ัง 11 ขอ ของสหประชาชาติ (UN) เชน Zero Hunger คือ การเตรียมพ้ืนท่ีปลูกผักเพ่ือให
เกิดการมีสวนรวม หรือแนวคิดเรื่อง Better Workplace, Better Wellbeing”  ท่ีสถาปนิกเลือกใชการปลูกตนไมเพ่ือกรองแสง 
กรองฝุน ลดอุณหภูมิอากาศจากพ้ืนท่ีโดยรอบ เรื่อยไปจนถึงการสรางบรรยากาศ ดวยการนําแสงธรรมชาติเขามาภายในอาคาร 
แตไมนําความรอนเขามาดวย (Indirect Light) รวมถึง Skylight ท่ีช้ันบนสุด ซ่ึงหลังคามีลักษณะคลายกับฟนเลื่อยท่ีมีความทึบ
ตรงสวนท่ีโดนแสงแดด แลวสะทอนเอาแสงเขามาภายในอาคาร ดังน้ันแสงท่ีไดรับจึงเปน Indirect Light เปนแสงท่ีนุม ไมรอน 
ประหยัดพลังงาน ท้ังในสวนของคาเคร่ืองปรับอากาศ และการใชไฟประดิษฐ หรือเร่ืองของเสียง ท่ีทางสถาปนิกคํานึงถึง 
Acoustic Feeling ทําใหอาคารเงียบ กันเสียงรบกวน เพ่ือใหเกิดการโฟกัสงานไดดี แมแตการนําลมธรรมชาติเขามาในอาคาร 
ซ่ึงสามารถเติมอากาศบริสุทธิ์ในอาคาร ประมาณ 20-
30 เปอรเซ็นต และอากาศจะเคลื่อนไหวตลอดเวลา 
นอกจากน้ี ยังใชตนไมและนํ้าลดอุณหภูมิ กลาวคือ 
หาญมี Landscape Design ท่ีใชตนไม เปน Shading 
ใหอาคาร และการใชนํ้า ท่ีเวลาลมพัดผานนํ้า นํ้าจะดูด
ความรอนในอากาศ ทําใหอากาศเย็นลงกอนเขามา
ภายในอาคาร เรียกวา เปนการใชธรรมชาติในการบูร
ณ าการสรรส รางอ าค ารให ใช ท รัพ ยาก รอ ย าง มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 

การจัดสรรพ้ืนท่ีภายในตัวอาคารก็สําคัญและสงผลตอแนวคิด ‘“Better Workplace, Better Wellbeing” เชนกัน โดย
ช้ัน 4-5-6 ออกแบบเปนโถงกลางมีบันไดข้ึนลง เพ่ือใหเปนพ้ืนท่ีเช่ือมถึงกันเพ่ือใหเกิดการปฏิสัมพันธ (Interactive) ของ
พนักงานในออฟฟศ สงผลตอการทํางานรวมกัน และการแลกเปลี่ยนขอมูลองคความรูตามมา แมกระท่ังการจัดโซนของหองนํ้า 
หองเก็บของ และหองท่ีไมตองการติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ สถาปนิกยังเลือกจัดวางไวท่ีทิศตะวันตก ซ่ึงแดดแรง อากาศรอน 
เพ่ือสรางสรรคสุขอนามัยท่ีดี เรียกวา ทุกอยาง ทุกองคประกอบ ผานการคิดอยางถ่ีถวนตามความเหมาะสม การใชงานจริง มี
ความสมดุลระหวางภาพลักษณความสวยงาม และการคํานึงถึงสิ่งแวดลอมทุกมิติ 
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 แสงสวางอัจฉริยะ 

 เร่ืองของระบบแสงสวางจากดวงไฟภายในอาคาร HARN 
เปนอีกบริษัทลําดับตนๆ ของประเทศท่ีใชระบบ POE (Power over 
Internet) คือไมใชสายไฟแบบด้ังเดิม แตใชสายอินเทอรเน็ตแทน ซ่ึง
ชวยใหตัวดวงไฟมีความชาญฉลาด  
 โดยปกติแลวพลังงานท่ีใชกับแสงสวางน้ีจะมีสัดสวน
ประมาณ 25% ของพลังงานท้ังหมดท่ีอาคารตองการ ถือเปนอันดับ
สองรองจากระบบปรับอากาศ ดังน้ันมีความจําเปนท่ีเราจะตองสนใจ
การประหยัดพลังงานในระบบแสงสวาง 
 HARN เลือกใช ระบบ PoE Lighting จาก Philips (หรือ 
Signify ช่ือปจจุบัน)  ท่ีมีระบบอัจฉริยะควบคุมความสวาง โดยระบบ
จะปรับหร่ีแสงจากโคมเม่ือมีเราเก็บเก่ียวแสงอาทิตยจากภายนอก
เขามาภายอาคาร นอกจากน้ียังมีเซนเซอรตรวจจับการเคลื่อนไหว
รอบๆ โคม โดยจะทําการหร่ีแสงลงหากไมพบผูใชงานและดับไฟลง
ในท่ีสุด เพ่ือเปนการประหยัดพลังงาน และเน่ืองจากโคมไฟแตละดวงน้ันยังรับและสงขอมูลไดจํานวนมาก ทําใหเราเห็นขอมูล
วาบริเวณไหนของสํานักงานเปนจุดยอดนิยม ในทางตรงขามบริเวณไหนไมไดรับความนิยม ขอมูลเหลาน้ีจะชวยใหเราจัดบริหาร
พลังงาน แสงสวาง อาหาร เคร่ืองด่ืม  และอํานวยความสะดวกตางแกพนักงานได 

 ระบบปรับอากาศอัจฉรยิะ 

 HARN ใชความเช่ียวชาญในออกแบบระบบทําความเย็น 
เพ่ือพัฒ นาระบบปรับอากาศท่ี มีประสิทธิภาพสูง โดย HARN 
ออกแบบเครื่องทําความเย็น (Chiller) จากปกติเปนเคร่ืองทําความ
เย็นขนาดใหญเครื่องเดียว ปรับเปนสามเครื่องยอยใหทํางานประกอบ
กัน ตาม ภ าระ ท่ี เกิด ข้ึน  โด ยแต ละ เครื่อ งจะทํ างาน ใน จุด ท่ี มี
ประสิทธิภาพสูงสุดตลอดเวลา ท้ังน้ี หน่ึงในสามเคร่ืองน้ันมีระบบ
ความถ่ีเพ่ือปรับรอบของเครื่องใหเหมาะสม 
 เราจะเลือกเดินจํานวนเคร่ืองยอยตามภาระในการทําความ
เย็นกลาวคือ ถามีภาระมากก็จะเดินสามเคร่ือง แตถานอยลงจะคอย
ปรับลดรอบลงจนเหลือ สอง หรือ หน่ึงเครื่องอยางไรรอยตอ 

 นอกจากน้ี ยังเลือกใชหอระบายความรอนแบบนํ้าระเหย 
(evaporative condenser) ทําใหสงถายความรอนออกจากอาคารในรูป
ของการระเหยของนํ้าแทนการเปาลมรอนออกจากอากาศตามปกติ ลด
สภาพเกาะความรอน (heat island) และเน่ืองจากอุณหภูมิของการ
ระเหยน้ันจะตํ่ากวาอุณหภูมิของอากาศแหงหลายองศา ทําใหหอระบาย
ความรอนแบบน้ีประหยัดพลังงานไดอยางมีนัยสําคัญ 
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 ระบบส่ือสารและขอมูล 

 เทคโนโลยีดานการสื่อสารและขอมูล มีบทบาทสําคัญตอภาพลักษณใหมของ HARN ในการอํานวยความสะดวกตอ
การทํางานและชีวิตประจําวัน 
 การยืนยันอัตลักษณในการเขาออกสํานักงานน้ันมีความสําคัญอยางย่ิงและเก่ียวของกับระบบความปลอดภยั  HARN 
ไดเลือกใชระบบตรวจจับใบหนา (Face Recognition) แทนการตรวจลายน้ิวมือ (Finger Scan) เพ่ือลดการสัมผัสรวม 
นอกจากน้ีเรายังสํารองการยืนยันอัตลักษณดวยบัตร RFID อีกช้ันหน่ึงโดยใชบัตรใบเดียวต้ังแตการเขาออกอาคารจอดรถ การ
เขาออกสํานักงาน การเขาสนามกีฬา การใชลิฟต และการขอพิมพเอกสารตางๆ จากเครื่องถายเอกสาร เปนตน 
 เราเลือกใชแอปพลิเคช่ันในโทรศัพทเคลื่อนท่ีเพ่ือสรางระบบการจองหองประชุมผานโทรศัพทมือถือหรือผาน
อินเทอรเน็ต  นอกจากน้ี ยังสามารถขอปรับอุณหภูมิภายในอาคารในลักษณะการลงคะแนนเสียงกับเพ่ือนๆ ในกรณีท่ีรูสึกรอน
หรือหนาวเกินไป 

 พลังงานทางเลือก 

 อาคารหลังน้ีติดต้ังแผงกําเนิดไฟฟาแสงอาทิตย จํานวน 330 แผง ขนาด 0.127 เมกกาวัตต เพ่ือผลิตพลังงานไฟฟา
จากแสงอาทิตยทดแทนการใชพลังงานจากการไฟฟานครหลวง ซ่ึงจะชวยลดการใชพลังงานไดถึง 170kWh ตอป หรือราว 30% 
ของพลังงานท่ีใช 

 

 ระบบจัดการอาคารและบรหิารพลังงาน  
 HARN เลือกท่ีจะเรียนรูและจัดสรางระบบจัดการอาคารและพลังงานโดยทีมงานภายใน รวมกับบริษัทในเครือท่ีมี
ความรูความชํานาญดาน Internet of Things (IoT) เรามีเปาหมายดานพลังงานวาจะตองตํ่าวา 120kWh ตอตารางเมตรตอป 
ซ่ึงถือวาตํ่ามากสําหรับอาคารของไทย 
 เราไดรวมทีมงานท่ีมีความรูความชํานาญดานระบบทําความเย็น ระบบปรับอากาศ รวมกับระบบ IoT ในการควบคุม
ระบบปรับอากาศใหประหยัดพลังงานมากท่ีสุด ต้ังแตการควบคุมอุณหภูมิ การปรับแตงอุณหภูมิตามคําขอ การปรับแตงและ
ควบคุมปริมาณลมเย็นท่ีจายไปยังจุดตางๆใหเหมาะสมตามสภาวะ การปรับแตงเคร่ืองทํานํ้าเย็น (chiller) ในอยูในจุดท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 ท้ังน้ีเราไดจัดรวม dashboard ของการใชพลังงานของอาคารหลังน้ีแสดงบนหนาจอเพ่ือใหงายตอการบริหารจัดการ
และการเรียนรูจากบุคคลภายนอก 
 ท้ังหมดท่ีเราต้ังใจสราง เรียนรูน้ี เรามีเปาหมายท่ีจะทําใหเกิดเปนธุรกิจในอนาคตตอไป โดยใชอาคารหลังน้ีเปนแหลง
เรียนรู ทดลอง และปรับปรุง เปรียบไดวาอาคารหลังน้ีจะกลายเปนหองทดลองท่ีมีชีวิตในการสรางความรูความสามารถของ
ทีมงาน HARN ตอไป 
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แนวทางการพัฒนาอยางย่ังยืนในมิติ Smart People 

 เน่ืองจากบริษัทฯ เปนธุรกิจซ้ือมาขายไป นอกจากการคัดสรรสินคาท่ีมีคุณภาพแลว ปจจัยความสําเร็จท่ีสําคัญ คือ 
ระบบงาน / การบริการ ท่ีมีตอบสนองความตองการของลูกคา ท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยีหรือปจจัย
แวดลอมตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ  บริษัทฯ ตระหนักดีวา พนักงาน คือ หัวใจสําคัญในการผลักดันองคกรไปสูความสําเร็จ
และการเติบโตอยางย่ังยืน แตระหวางทางสูเปาหมายน้ัน พนักงานจําเปนตองมีความเกง มีความดี และมีความสุข ภารกิจสําคัญ
ของบริษัทฯ ในอันท่ีจะผลักดันใหเกิดความสําเร็จตามท่ีมุงหมาย ดวยการเสริมสรางและพัฒนาบุคลากรใหมีความพรอม 3 ดาน 
คือ SMART PRO ความพรอมดานความสามารถ ทักษะ SMART Care ความพรอมดานรางกายและจิตใจ SMART Learning 
ความพรอมในการเรียนรูเทคโนโลยีดิจิทัล ผาน นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ของบริษัทท่ีกําหนดไว คือ “มุงมั่นสราง
บรรยากาศการทํางานท่ีมีความสุขกระตือรือรน มีความคิดริเริ่ม และมีการพัฒนาอยางตอเน่ืองใหแกทีมงานท่ีมีความสามารถรอบ
รูบนหลักการของความถูกตอง เท่ียงธรรม ความคิดบวก และความรับผิดชอบอยางมืออาชีพ” แนวปฏิบัติ 5 ประการ 

1. การเคารพสทิธิมนษุยชน 

• สงเสริมและกระตุนใหมีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐานและความเสมอภาค โดยไมคํานึงถึง
ความแตกตางในเร่ืองสัญชาติ เช้ือชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเช่ือทางการ เมือง หรือความเช่ือในทางอื่นใด ชาติพันธุ
หรือพ้ืนเพทางสังคม ทรัพยสิน กําเนิด หรือสถานะ 

• สนับสนุนและเคารพในการปกปองสิทธิมนุษยชน โดยหม่ันตรวจสอบดูแลมิใหธรุกิจของตนเขาไปมีสวนเก่ียวของ
กับการลวงละเมิดสิทธิมนุษยชน เชน ไมสนับสนุนการบังคับใชแรงงาน ตอตานการใชแรงงานเด็ก เปนตน 

• เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน ซ่ึงครอบคลุมถึงการมีอิสระในการใหความ เห็นโดยปราศจาก
การแทรกแซง การไดรับขอมูลหรือความคิดเห็นผานสื่อตางๆ รวมท้ังจัดใหมีชองทางการสื่อสารเพ่ือรับฟงความคิดเห็นของผูมี
สวนไดเสียอยางเสรี 

2. การปฏิบัตติอแรงงานอยางเปนธรรม 

 ในป 2563 บริษัทฯ ไมมีการฝาฝนกฎหมายดานแรงงานผูบริโภค การจางงาน การแขงขันทางการคา สิ่งแวดลอม โดย
มีแนวทางปฏิบัติดังน้ี 

• ปฏิบัติตามกฎหมาย และขอบังคับตางๆท่ีเก่ียวของกับพนักงานอยางเครงครัด 
• จัดใหมีสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีดี และปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงาน 
• ปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพ ใหความเคารพตอความเปนปจเจกชน และศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 
• ใหผลตอบแทนท่ีเปนธรรมตอพนักงาน 
• การพิจารณาการแตงต้ังและการโยกยาย รวมท้ังการใหรางวัล และการลงโทษ กระทําดวยความเปนธรรม โดย

คํานึงถึงความรู ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานเปนเกณฑ 
• ใหความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยใหโอกาสอยางท่ัวถึงและสม่ําเสมอ 
• หลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ท่ีไมเปนธรรม ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอความม่ันคงในหนาท่ีการงานของพนักงาน หรือ

คุกคาม และสรางความกดดันตอสภาพจิตใจของพนักงาน 
• พนักงานมีสิทธิในการรองเรียนกรณีท่ีไมไดรับความเปนธรรมตามระบบและกระบวนการท่ีกําหนด 
• รับฟงขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ จากพนักงานทุกระดับอยางเทาเทียมและเสมอภาค 

3. เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพพนกังานใหมีขีดความสามารถ สนับสนนุวัฒนธรรม และคานิยมของ
บริษัท สอดคลองกบัเปาหมาย กลยุทธ และทิศทาง การขยายตัว ของบริษทั 

4. ผูบริหารทุกคนมีหนาที่บริหารทรัพยากรบุคคล ตามนโยบายและแนวทางการบริหารงานของบริษัท 
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5. การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการพัฒนางานทรัพยากรบุคคลดานตางๆ 

 ผลการดําเนินงานป 2563 

 ดานการวางแผนกําลังคนและการสรรหาวาจาง 

 ในป 2563 ท่ีมีการระบาดของโรคโควิด-19 ทําให HARN ชะลอการรับพนักงานตามแผนอัตรากําลังคน สรรหา
เฉพาะตําแหนงท่ีมีความสําคัญเรงดวนตอการบริหารงาน  รวมถึงโยกยายงานกรณีมีตําแหนงวางลง เพ่ือลดภาระบริษัทฯ   
อยางไรก็ดี HARN ยังคงรักษาอัตราพนักงานตอกําลังคนตามแผนคิดเปนรอยละ 90   และมีอัตราการลาออก คิดเปนรอยละ 8 

 ดานการประเมินผลการปฏิบตังิาน 

 HARN สงเสริมการมีสวนรวมของผูบังคับบัญชาและผูปฏิบัติงานในการกําหนดเปาหมายและตัวช้ีวัดความสําเร็จ
ของงาน (KPI) รวมกัน ทําใหเกิดความรวมมือ ความสัมพันธท่ีดีระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา ซ่ึงจะนําไปสู
ความสําเร็จ จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานปละ 2 ครั้ง แบงประเภทการวัดผลเปน 3 สวน ดังน้ี 

1. KPI (ประเมินจากคะแนนการปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีรับมอบหมาย ซ่ึงสนับสนุนตอเปาหมายหลักของ HARN) 
2. API = Appraisal Indicator (ประเมินพฤติกรรมการทํางานท่ีสอดคลองกับวัฒนธรรม และคานิยมของ HARN) 
3. ATI = Attendance Indicator (ประเมินจากวินัยการทํางาน) 

 ผลการประเมินจะถูกนําไปประกอบการพิจารณาผลตอบแทนประจําป และสื่อสารใหพนักงานทราบเพ่ือรวมกัน
หาแนวทางพัฒนารวมกันระหวางผูบังคับบัญชาและพนักงาน  ในป 2563 พนักงานทุกคนไดรับการประเมินผลครบ 100% 

 ดานคาตอบแทนและสวัสดิการพนกังาน 

• HARN จัดต้ังคณะกรรมการสวัสดิการข้ึนเพ่ือดูแลและรับผิดชอบพนักงานทุกระดับทุกคนในองคกร เพ่ือเปด
โอกาสใหพนักงานมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายอยางเต็มท่ี ผานชองทางการสื่อสารท่ี HARN กําหนด  

• HARN เขารวมโครงการสํารวจคาจางและ HR Benchmark 2020/2021 เพ่ือทบทวนคาตอบแทนและ
สวัสดิการ ใหเปนท่ีดึงดูดคนท่ีมีความสามารถเขาสู HARN รวมถึงจูงใจและรักษาบุคลากรใหคงอยูกับHARN รวมถึงรักษา
ตนทุนของ HARN  ใหเหมาะสม นอกจากเงินเดือนท่ีพนักงานไดรับแลว 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) 

 ดานพฒันาบุคลากร 

 HARN มีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอยางสม่ําเสมอ เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานใหสูงข้ึน และเตรียม
ความพรอมรองรับกับการแขงขันทางธุรกิจ โดยสงเสริมใหพนักงานไดมีโอกาสในการเรียนรู การฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู
ความสามารถ ทักษะ และประสบการณใหสอดคลองกับทิศทางการเติบโตขององคกร โดยการจัดใหมีการอบรมประจําปท้ัง
ภายในและภายนอกบริษัทฯ รวมถึงเดินทางไปอบรม และดูงานในตางประเทศ  เพ่ือเสริมทักษะงานตามความรับผิดชอบของ
พนักงานแตละระดับ นอกจากน้ี HARN ยังไดใหความสําคัญกับการติดตาม วัดผลในการนําความรูท่ีไดรับน้ันมาประยุกตใชใน
การทํางาน ตลอดจนการถายทอดองคความรูท่ีมีใหกับทีมงานและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 HARN นโยบายในการเสริมสรางและพัฒนาบุคลากร โดยนําเปาหมาย กลยุทธ ท่ีสอดคลองกับทิศทางการ
ขยายตัวของบริษัท รวมถึงคานิยมองคกรมาเปนกรอบในการฝกอบรมและพัฒนา 
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 ในป 2563 เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ทําใหไมสามารถปฏิบัติงานไดตามแผนงานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลท่ีวางไวไดอยางครบถวน แตอยางไรก็ตาม HARN ยังคงตระหนักถึงความสําคัญใน    การพัฒนาความรูและ
ทักษะท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน ตลอดจนกิจกรรมตางๆ ท่ีชวยสงเสริมความสัมพันธท่ีดีภายในองคกร โดยจะมีการทบทวนและ
ปรับปรุงแผนงานใหมีความสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน และเลือกใชเทคโนโลยีเขาชวยในการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแขงขันของ HARN ตอไป 
 HARN มุงมั่นท่ีจะเตรียมความพรอมดานการพัฒนาบุคลากรต้ังแตวันท่ีพนักงานไดเขามาทํางานท่ีบริษัท โดยจัดใหมี
การฝกอบรมในดานความรูความสามารถ และทักษะในหลักสูตรพ้ืนฐานท่ีจําเปนเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานได พรอมท้ัง
เสริมสรางทัศนคติท่ีดี ดวยหลักสูตรทางดานความฉลาดทางอารมณ (EQ) เพ่ือเสริมสรางความสําเร็จในการพัฒนางาน และ
สรางแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง สงผลสัมฤทธิ์ตอชีวิตการทํางานและชีวิตประจําวัน 
 ดานการขายและบริการ ซ่ึงเปนหัวใจสําคัญของธุรกิจ การฝกอบรมพัฒนาพนักงานขายและบริการเพ่ือพัฒนาความรู 
ทักษะ ทัศนคติ และแรงจูงใจท่ีดีในงานขายและบริการ เสริมสรางบุคลิกภาพท่ีดี มีจิตใจรักงานบริการ ซ่ึงชวยเสริมสรางความ
เช่ือม่ันในการนําเสนอสินคาและบริการของบริษัทฯ ใหตรงกับความตองการของลูกคา สามารถเปนท่ีปรึกษาใหคําแนะนําและ
แกไขปญหาไดอยางมืออาชีพ สรางความประทับใจใหกับลูกคา เพ่ือใหการบริหารงานสําเร็จตามวิสัยทัศนบริษัทฯ ท่ีวา “เราจะ
เปนผูนําการใหบริการโซลูชั่นที่ยั่งยืน...” รวมท้ัง ยังไดสงเสริมใหพนักงานไดไปศึกษาดูงาน และเขารับการฝกอบรมเก่ียวกับ
สินคา ระบบการทํางาน และเทคโนโลยีใหมๆ ท่ีเก่ียวของในตางประเทศ เพ่ือนําความรู และประสบการณ มาถายทอดเพ่ือพัฒนา
สินคาและบริการใหมีความกาวหนาตอไป ในป 2563 พนักงานในสวนขายงานและบริการไดรับการอบรมเฉลี่ย 3 ชม. ตอคน 
 การฝกอบรมและพัฒนาในดานตางๆ ท่ีเก่ียวของเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน ไดแก หลักสูตรกาวแรกสูการ
เปนวิทยากร (HARN the Trainer) เพ่ือสรางวิทยากรภายในใหสามารถถายทอดความรูและประสบการณในการปฏิบัติงาน
โดยตรงอยางมีหลักการและเปนข้ันตอนไดถูกตองเหมาะสม เพ่ือตอยอดโครงการ KM “Knowledge Management” เพ่ือ
สงเสริมใหมีการบริหารจัดการองคความรูภายในองคกรใหสามารถตอบสนองเปาหมายธุรกิจไดอยางตอเน่ืองและย่ังยืนตอไป 
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 นอกจากน้ีแลว HARN ยังไดสงเสริมการเรียนรูของ
พนักงานผานการเรียนรูแบบออนไลน ผานทางเว็บไซตภายใน
องคกร ในช่ือโครงการ “HARN Academy” ซ่ึงพนักงานสามารถ
เขาเรียนรูไดทุกท่ีทุกเวลา และรองรับอุปกรณตางๆ ไดแก สมารท
โฟน แทบเลต หรือโนตบุก โดยมีหัวขอท่ีเก่ียวของกับนโยบาย
สําคัญของบริษัท การเงินสวนบุคคล ตลอดจนจัดใหมีการเรียนรู
และทดสอบความเขาใจในเร่ืองการตอตานทุจริตคอรรัปช่ัน
ภายในองคกร เพ่ือใหผูบริหารและพนักงานไดมีความเขาใจใน
แนวปฏิบัติท่ีถูกตอง รวมท้ังการตระหนักถึงความสําคัญและรูจัก
บทบาทหนาท่ีของตน ซ่ึงเปนสวนสําคัญตอการปองกันและ
ตอตานทุจริตคอรรัปช่ันภายในองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สรุปการฝกอบรมและพัฒนาพนกังาน ประจําป 2563 

สรุปการพัฒนาบุคลากร หนวย 2563 2562 2561 2560 

จํานวนพนักงานท้ังหมด คน 244 254 252 244 
จํานวนช่ัวโมงการฝกอบรม ช่ัวโมง 871 2,762 3,713 4,131 
จํานวนช่ัวโมงฝกอบรมโดยเฉลี่ยของพนักงาน ช่ัวโมง 3.57 10.87 14.73 16.93 
คาใชจายในการฝกอบรมภายใน บาท 346,650 1,015,707 1,240,609 1,227,800 
คาใชจายในการฝกอบรมตางประเทศ บาท - 2,400,000 933,117 3,560,000 
คะแนนความผูกพันพนักงาน % ความผูกพัน 76.70% 74.47% 68.00% 81.00% 

 

ประเภทหลักสูตร คําอธิบาย หนวย 2563 2562 2561 2560 

หลักสูตรพื้นฐาน ความรู พ้ืนฐานเก่ียวกับธุรกิจ นโยบาย 
คานิยม วัฒนธรรมการทํางาน ความรูท่ี
พนักงานทุกคนจําเปนตองทราบ และ
ไดรับการทบทวนตามระยะเวลา 

% พนักงานท่ี 
ไดรับการอบรม 

95% 17% 45% 100% 

ช่ัวโมง 
อบรมเฉลี่ย 

2.71 6.00 2.40 3.70 

หลักสูตรเตรียม 
ความพรอมขีด
ความสามารถหลัก 

ความรู ท่ีพนักงานจําเปนตองมี เพ่ือให
ปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ีรับผิดชอบไดตาม
เปาหมาย สรางความเขาใจและตระหนัก
ในผลดีและผลเสียของงานท่ีรับมอบหมาย 

% พนักงานท่ี 
ไดรับการอบรม 

100% 50% 57% 44% 

ช่ัวโมง 
อบรมเฉลี่ย 

4.70 9.31 5.20 4.80 

หลักสูตรเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
การทํางาน 

ความรู ท่ีชวยเพิ่มศักยภาพการทํางาน  
ทําใหเขาใจปจจัยท่ีมีผลกระทบตอตนเอง
หรืองาน สามารถแกไขหรือปรับตัวไดกับ
สภาวะท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพิ่มศักยภาพ
การบริหารจัดการ 

% พนักงานท่ี 
ไดรับการอบรม 

48% 54% 97% 49% 

ช่ัวโมง 
อบรมเฉลี่ย 

3.36 7.26 10.80 7.90 

หลักสูตรพัฒนา
ศักยภาพดาน 
การบริหาร 

ก ารบ ริห า ร  ก าร เรี ย น รู  ก า ร พั ฒ น า
นวัตกรรม  และเทคโนโลยีใหมๆ  เพ่ิ ม
ศักยภาพการแขงขัน 

% พนักงานท่ี 
ไดรับการอบรม 

0% 16% 12% 8% 

ช่ัวโมง 
อบรมเฉลี่ย 

0.00 6.75 47.60 82.10 
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 ดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

 HARN มีความหวงใยในความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน และมุงม่ันดําเนินการใหมีมาตรฐาน
ตาม พรบ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ.2554 โดยไดจัดต้ังเปนคณะกรรมการความ
ปลอดภัย ซ่ึงมีการประชุมเปนประจําทุกเดือน เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน รวมถึงติดตามแกไขสภาพการทํางานท่ีไมปลอดภัย และทบทวน “คูมือความปลอดภัย”  รวมถึง
ระเบียบการปฏิบัติงาน วิธีปฏิบัติงาน ใหเปนปจจุบัน เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานอยางปลอดภัย 
 ในสถานการณการระบาดของโรคโควิด-19 ท่ีผานมา  HARN จัดใหมีการแจงเตือนและรายงานสถานการณการติด
เช้ืออยางใกลชิด  รวมไปถึงกรณีหากมีพนักงานติดเช้ือโรคโควิด-19 โดยประกาศเปนข้ันตอนดําเนินการ และการรายงานผลถึง
ผูบังคับบัญชาตามสายงาน และหนวยงานอื่นท่ีเก่ียวของ งดใหพนักงานเดินทางไปตางประเทศ รวมถึงพนักงานหรือญาติสนิทท่ี
เดินทางกลับจากตางประเทศ ตองกักตัวเปนระยะเวลาอยางนอย 14 วัน ลดความหนาแนนในพ้ืนท่ีทํางานหรือความเสี่ยงจากการ
เดินทางดวยรถสาธารณะ โดยใหพนักงานสลับกันทํางานท่ีบาน โดยพนักงานยังสามารถทํางานตามระบบไดปกติ เน่ืองจากใช
เทคโนโลยีมาสนับสนุนการทํางาน เชน การทํางานท่ีบานผานระบบ VPN ประชุมออนไลน และการรายงานสุขภาพผานระบบ 
Google form ซ่ึงสามารถสรุปขอมูลสุขภาพและรายงานผูบริหารไดอยางสม่ําเสมอ 

เสียชีวิต ทุลพลภาพ
หยุดงานเกิน

 3 วัน
หยุดงานแต่
ไม่เกิน 3 วัน

ไม่หยุดงาน
ทรัพย์สิน
เสียหาย

รวม

วัตถุหรือสิ�งของพังทลาย/หล่นทับ - - - - - - -

สัมผัสถูกสารเคมี - - - - - - -

อุบัติเหตุจากยานพาหนะ - - - - - 19 19

จํานวนการเกิดอุบัติเหตุ จําแนกตามลักษณะการประสบอันตรายและความร้ายแรง
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง ธันวาคม พ .ศ. 2563

ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ
จํานวนครั�งที�ประสบอันตราย

 
• มีการจัดอบรมและฝกซอมพ้ืนฐานการดับเพลิงเบ้ืองตน ตลอดจนมีการวางแผน กําหนดผูรับผิดชอบหนาท่ี

อยางชัดเจน เพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพในวันพุธท่ี 23 ธันวาคม 2563  ผลการดําเนินการอบรม
และฝกซอมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ อยูในเกณฑดี ประเมินโดยผูท่ีไดรับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

 
• จัดใหมีการตรวจสุขภาพประจําป ในวันพุธท่ี 5 กุมภาพันธ 2563 โดยมีพนักงานท่ีอยูในเกณฑตองรับการ

ตรวจสุขภาพท้ังหมดจํานวน 241 คน เขารับการตรวจจริง 235 คน คิดเปน 97.51% 
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 การบรหิารแรงงานสัมพนัธ 

 บริษัทฯ มีนโยบายสงเสริมใหพนักงานไดเขารวมกิจกรรมตางๆ เพ่ือเช่ือมความสัมพันธอันดีภายในบริษัท ซ่ึงชวย
สรางสุขภาพกายและใจ สงเสริมขวัญกําลังใจดีในการปฏิบัติงาน อันจะนําไปสูการเติบโตอยางย่ังยืนของบริษัท 

เขารวมการแขงขันฟุตบอล TEMCA CHAMPIONS CUP 2020 

 

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันแมแหงชาต ิ

 
 บริษั ทฯ เขารวมกิจกรรม  Happy Money 
Happy Retirement กับตลาดหลักทรัพยฯ เพ่ือสงตอ
ความรูดานการเงินอยางตอเน่ืองใหกับพนักงานไดมี
ความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญ ของการ
วางแผนทางการเงินสวนบุคคล ซ่ึงพนักงานสามารถนํา
ความรู ท่ี ไดไปปรับใชในชีวิตเพ่ือสรางความมั่นคง
ทางการเงินในอนาคตไดดวยตนเอง 
 

 การส่ือสารกบัพนักงาน 

 บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการสื่อสารภายในองคกร เพ่ือใหพนักงานไดรับทราบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน 
รวมท้ังขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการทํางาน และเขาใจในเปาหมายทิศทางเดียวกัน โดยบริษัทฯ ไดจัดชองทางการสื่อสารกับ
พนักงานตามความสําคัญของเรื่องท่ีจะสื่อสาร ดังน้ี 
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• การประชุมใหญพนักงานประจําป เมื่อวันท่ี 14 มีนาคม 2563 เพ่ือเปนโอกาสใหผูบริหารระดับสูงไดถายทอด
วิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธขององคกรท้ังในระยะสั้นและระยะยาวใหแกพนักงานทุกระดับ เพ่ือสรางความเขาใจในการ
ปฏิบัติงานใหไปสูเปาหมายท่ีตรงกัน รวมท้ังมีการมอบรางวัลพนักงานท่ีมีอายุงานตามเกณฑ เพ่ือเปนขวัญกําลังใจท่ีดีในการ
ปฏิบัติงาน และเปนกําลังสําคัญในการนําพาความสําเร็จองคกร 

 
• การประเมินผล ความผูกพัน ความสุข และความพึงพอใจของพนักงานท่ีมีตอการทํางาน เพราะบริษัทฯ เช่ือวา

การสรางความม่ันคงในอาชีพของพนักงาน และการดูแลชีวิตในการทํางานท่ีดี มีสุขภาพดี มีความสุข เปนสวนหน่ึงในการสราง
ประสิทธิภาพในการทํางาน  ในป 2563 มีพนักงานตอบแบบประเมินผล จํานวน 182 คนจากพนักงานท้ังหมด 243 คน คิดเปน 
74.90% และมีผลความพึงพอใจของพนักงาน เทากับ 76.70%   

   LINE Official Account เปนชองทางการสื่อสารท่ีเช่ือมตอกับพนักงานได
อยางรวดเร็ว นอกเหนือจากการสื่อสารผานอีเมล ระบบเครือขายภายในองคกร 
(Intranet) และเว็ปไซตของบริษัทฯ 
 
 
 

 การบรหิารและพฒันาทรัพยากรบุคคลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 เพ่ือใหขอมูลงานทรัพยากรบุคคลมีความถูกตองสมบูรณ  สามารถนําขอมูลไปใชงานดานตางๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน  ในป 2563 บริษัทนําระบบเงินเดือน E-business plus มาใชงานระบบ
เงินเดือน การแจงลา การขอทํางานลวงเวลา การเบิกคารักษาพยาบาล การฝกอบรม การดูขอมูลการจายคาตอบแทนของ
พนักงาน ซ่ึงพนักงานสามารถทํารายงานไดทุกท่ี ทุกเวลา อยางรวดเร็ว ลดภาระการตรวจสอบและจัดเก็บเอกสารของงาน
ทรัพยากรบุคคล  รวมถึงการพัฒนาระบบงานประเมินผลผานระบบแทนกระดาษ รวมถึงการลงทะเบียนเขาอบรม/ประชุม การ
วัดผลการอบรม การทดสอบความรู  สามารถดําเนินการผานเทคโนโลยีดิจิทัล 

แนวทางการพัฒนาอยางย่ังยืนในมิติ Smart Environment 

 การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในทุกกระบวนการของการทํางาน (CSR in process) 

 บริษัทฯ คํานึงถึงความสําคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมตลอดหวงโซอุปทาน ต้ังแตการคัดเลือกผลิตภัณฑท่ีไม
ทําลายทรัพยากรธรรมชาติและเปนมิตรสิ่งแวดลอม การปฏิบัติอยางเครงครัดตามเจตนารมณของกฎหมาย และกฎระเบียบท่ี
ออกโดยหนวยงานกํากับดูแล  การลดเศษวัสดุในขบวนการทํางาน  การรักษาสิ่งแวดลอมและการประหยัดพลังงานในสถานท่ี
ทํางาน  โดยกําหนดมาตรการในการใชเครื่องปรับอากาศ ไฟแสงสวาง เครื่องคอมพิวเตอรโดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของการ
ใชงาน เพ่ือเปนการประหยัดคาใชจาย และสรางจิตสํานึกในการประหยัดพลังงานอยางย่ังยืน เพ่ือประโยชนสวนรวม และสนอง
นโยบายการประหยัดพลงังานของรัฐบาล  
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 บริษัทฯ ไดปรับปรุง คูมือการอบรม ซ่ึงใชอบรมพนักงานเก่ียวกับความปลอดภัย/สภาพแวดลอมในการทํางาน และ
สิ่งแวดลอม โดยจัดอบรมใหกับพนักงานใหม ในป 2563 จํานวน 18 คน  ผลการทดสอบหลังการอบรมเฉลี่ยรอยละ 74.29 และ
รณรงคใหพนักงานทุกคนตระหนักถึงการกําจัดขยะอยางถูกวิธี ผานชองทางการสื่อสารภายใน อาทิ อเีมล , Application LINE 
Official “HARN” , Digital signage 

 
 บริษัทฯ ใหความสําคัญของการ
ลดการใชกระดาษจากกระบวนการทํางาน 
จึงกําหนดมาตรการและวิธีปฏิบัติ คือ ใช
นอย (Reduce) ใชซํ้า (Reuse) และแปรรูป
ใ ช ใ ห ม  ( Recycle) โ ด ย ทุ ก กิ จ ก ร ร ม
ดําเนินการสําเร็จ 100% ในป  2563 และ
กําหนดใหเปนโครงการท่ีปฏิบัติตอเน่ืองในป
ตอไปดังน้ี 

 
 

 กิจกรรมเพื่อประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม (CSR after process) 

 การรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

1. บริษัทฯ เขาใจถึงบทบาทหนาท่ีของการเปนสมาชิกท่ีดีตอสังคม โดยไดสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชนเพ่ือ
สังคมและสิ่งแวดลอม และสงเสริมใหพนักงานบริษัทฯ ไดมีสวนรวมในกิจกรรมเพ่ือสังคม เพ่ือเปนการตอบแทนสังคมเม่ือมี
โอกาสในงบประมาณท่ีเหมาะสม  

2. การรวบรวมปฏิทินต้ังโตะเกา สงมอบใหโรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพฯ เพ่ือใชในการผลิตสื่อการสอน 

 

Reduce
ใช้น้อย

Reuse
ใช้ซํ�า

Recycle
แปรรูปใช้ใหม่

1. ใช ระบบการสงเอกสาร
อเิล็กทรอนกิสทาง Gmail/Outlook

2. การจัดเกบ็เอกสารเป็นไฟล
อเิล็คทรอนคิส ผาน Data Center,

Shared drive

3. การประชมุโดยใช ระบบ
อเิล็กทรอนกิส E-meeting

4. เปลีย่นแบบสอบถามจากกระดาษ
เป็นออนไลน โดยใช  Google Form

5. ลดการแจกเอกสารการอบรม โดย
ใช ชองทางอเิล็กทรอนกิสทดแทน

6. โครงการ "หนึง่คณุภาพ" ลดการ
ใช กระดาษโดยปรับวธิกีารทํางาน
ใหม หรอื พัฒนาใช ระบบดจิทิัล

ใช กระดาษ ทีใ่ช แล วหน า
เดยีวนํากลับมาใช ใหม

จัดให มีถังขยะแยก
ประเภท คอื ขยะทั่วไป 
กระดาษทีใ่ช งานแล ว 
ขวด/พลาสตกิ และเพิม่
มูลคาจากการจําหนาย
ขยะประเภทกระดาษ 
ขวด พลาสตกิ
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3. ดร. เจน ชาญณรงค (กรรมการบริษัท) ในฐานะประธานชมรมผูรับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดล  ตระหนัก
ถึงปญหาสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวกับ PM2.5 ไดเร่ิมศึกษาแนวทางในการลดไฟปาโดยแกปญหาปากทองของชาวบาน เรียกวา "บาน
กอแซนบอกซ" และในฐานะประธานชมรมผูรับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล โดยนําภาคประชาชนเขาชวยชาวบานและ
ราชการในการแกปญหาไฟปาในพ้ืนท่ี และลดปญหาปากทอง ดวยการบริหารทรัพยากรนํ้า ดิน ปลูกพืชทดแทน ปศุสัตวและ
ประมง  การทองเท่ียว การสรางปญญาความรู 
 บานกอ ตําบลกอ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน เปนหมูบาน
หน่ึงท่ีประสบปญหาไฟปามากท่ีสุดในประเทศ ตลอด 22 ปท่ีผาน
มาพ้ืนท่ีอุทยานแมปงท่ีลอมรอบบานกอถูกไฟปาสูงสุดถึงกวา 20 
ครั้ง  คิดเปนพ้ืนท่ีปากวา 300,000 ไรทุกป    
 แมวาหลังจากการเผาทําลายเพียงไมก่ีเดือนจะเกิดพืช
ใหมๆข้ึนมาทดแทนสวนท่ีถูกไฟทําลายไป แตสิ่งท่ีถูกทําลายและเรา
มองไมเห็นไดแกจุลินทรีย โดยเฉพาะเช้ือรา ตนไมในวงศยางในปา
เต็งรังจะมีเช้ือราสรางสายใยเขามาหุมราก  ราเหลาน้ีจะหานํ้าและ
อาหารมาเลี้ยงตนไม ในขณะท่ีตนไมสังเคราะหแสงแลวนํานํ้าตาล
ลงมาเลี้ยงรา การอยูดวยกันแบบพ่ึงพาน้ีทําใหตนไมในปาเต็งรัง
อุดมสมบูรณ แมวาจะเกิดในพ้ืนท่ีท่ีแหงแลงและขาดแคลนแรธาตุ
ในดิน เมื่อเกิดไฟปาบอยครั้งจุลินทรียและเช้ือราจะถูกทําลาย ทําให
ปาแคระแกรนขาดความสมบูรณ  นอกจากน้ีไฟยังขัดขวางมิใหดิน
อุมเก็บนํ้าไวจนทําใหบานกอมีฤดูแลงท่ียาวนานจนไมสามารถปลูก
พืชอื่นๆไดยกเวนขาวโพดเลี้ยงสัตว 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง   

 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูสอบทานความเหมาะสม และความมีประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในท่ีฝายบริหารจัดใหมีข้ึน เพ่ือใหม่ันใจไดวาบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการติดตามดูแลการ
ดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย วัตถุประสงค กฎหมายและขอกําหนดท่ีสอดคลองกับแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย (ตลท.) และ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และระบบการควบคุมภายในตาม
มาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission (COSO) คณะกรรมการบริษัท
ไดกําหนดใหมีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และรายงานตรงตอคณะกรรมการบริษัท 
อยางนอยปละ 1 คร้ัง โดยมีการเปดเผยไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําปของบริษัทฯ 
(แบบ 56-2) 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงอยางตอเน่ือง รวมถึง
การพิจารณาผลการตรวจสอบภายใน และการแสดงความเห็นของผูสอบบัญชีเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ท่ี
เพียงพอเหมาะสม และรายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบเปนประจํารายไตรมาส 
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12. รายการระหวางกัน 

12.1 รายชื่อบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
12.1.1 บุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงกับบริษัทฯ  

บริษัทฯ มีการทํารายการระหวางกันกับบุคคลและนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง ท่ีสามารถสรุปความสมัพันธไดดังน้ี (ขอมลูการถือหุนแสดง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563) 

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง ลักษณะการประกอบธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ 
1. Harn Vietnam Co., Ltd.  

จัดต้ังที่ประเทศเวียดนาม 
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับจําหนาย
อุปกรณการพิมพ 

บริษัทยอยทางตรงของบริษัทใหญ บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 100 

2. บริษัท ไอยราหาญ จํากัด ประกอบธุรกิจผลิตซื้อขายรับจาง
ติดต้ังใหบริการ และพัฒนาระบบ 
“IOT Products and Solutions” 

บริษัทยอยของบริษัทใหญ บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 65 

3. บริษัท หาญเอ็นยิเนียร่ิง จํากัด 
(“หาญเอ็นยิเนียร่ิง”) 

ประกอบธุรกิจใหเชาทรัพยสิน ไดแก 
พ้ืนที่สํานักงาน และคลังสินคา  

3.1 มีผูถือหุนรวมกันกับบริษัทฯ ไดแก 
3.1.1  นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน ถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 14.41 และถือหุนในหาญเอ็นยิเนียร่ิงรอยละ 33.32 ของทุนชําระแลวของ

หาญเอ็นยิเนียร่ิง 
3.1.2  นายเจน ชาญณรงค (นองชายของนางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน) ถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 12.37 และถือหุนในหาญเอ็นยิ

เนียร่ิง รอยละ 33.32 ของทุนชําระแลวของหาญเอ็นยิเนียร่ิง 
3.1.3  นางสาวนพพร ชาญณรงค (นองสาวของนางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน) ถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 4.52 และถือหุนในหาญ

เอ็นยิเนียร่ิง รอยละ 33.32 ของทุนชําระแลวของหาญเอ็นยิเนียร่ิง 
3.1.4  นางประยูรศรี ชาญณรงค (มารดาของบุคคลตาม 1.1.1 ถึง 1.1.3 ) เปนผูรับผลประโยชนสุดทายของ Nice Noble Limited 

(“กองทุน ไนซ โนเบิล”) ซึ่งเปนผูถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 0.13 และคุณประยูรศรีถือหุนในหาญเอ็นยิเนียร่ิงรอยละ 0.04 ของ
ทุนชําระแลวของหาญเอน็ยิเนียร่ิง 

3.2 มีกรรมการรวมกันกับบริษัทฯ ไดแก 
3.2.1 นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน 
3.2.2  นายเจน ชาญณรงค 
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บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง ลักษณะการประกอบธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ 
4. บริษัท พระบริบาล จํากัด 

(“พระบริบาล”) 
ประกอบธุรกิจใหเชาทรัพยสิน ไดแก 
พ้ืนที่คลังสินคา 

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 ประกอบธุรกิจเพ่ือลงทุน พัฒนาและ
บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย ที่ดิน
และส่ิงปลูกสราง รวมถึงการซื้อ ขาย 
ทอดตลาด 

6.1 มีผูถือหุนรวมกันบริษัทฯ ไดแก 
6.1.1 นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน ถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 14.41 และถือหุนในเจนนพสิริรอยละ 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 สรุปรายละเอียดรายการระหวางกันกับบคุคลที่อาจมีความขดัแยงทางผลประโยชนที่เกิดขึน้ในป 2563 

บริษัทฯ มีการทํารายการระหวางกันกับบุคคลและนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง ซ่ึงสามารถสรุปความสัมพันธ ไดดังน้ี  

Uตาราง 12.1.2.U1  รายละเอยีดรายการระหวางกันของบริษทัฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนที่เกิดขึ้นในป 2563 

บุคคลท่ีอาจมี 

ความขัดแยง 
ลักษณะรายการ รอบปส้ินสุดวันท่ี  

31 ธันวาคม 2563 

 (หนวย: บาท) 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 

1. บริษัท หาญ เวียดนาม จํากัด  
 (“บริษัทยอย”) 

1.1 ขายสินคา 
 
1.2 รายการใหกูยืมระหวางกัน 
- เงินใหกูยืมระยะสั้น 
- ดอกเบี้ยคางรับ 
- รายไดดอกเบี้ยรับ 

322,085 
 
 

5,973,480 
295,908 
295,908 

รายการขายสินคาเกี่ยวกับอุปกรณการพิมพ และกําหนดราคาขายตามนโยบายขาย 
 
เม่ือวันที่ 12 มีนาคม 2563 บริษัททําสัญญาใหเงินกูยืมระยะสั้นแกหาญ เวียดนาม จํานวน 200,000 ดอลลารสหรัฐอเมริกา 
และคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 6.15 ตอป กาํหนดชําระคืนภายในระยะเวลา 1 ป 

2. บริษัท ไอยราหาญ จํากัด 
(“บริษัทยอย”) 

1.1 บริษัทฯ ใหเชาสํานักงาน 
- รายไดคาเชาสํานักงาน 
- รายไดคาบริการสํานักงาน 
- ลูกหนี้อ่ืน 

 
1.2 บริษัทฯ ใหบ ริการงานบริหาร

บุ ค ค ล แ ล ะ จัด ทํ า บั ญ ชีต า ม
ม า ต รฐ า น ก า รรา ย งา น ท า ง
การเงิน 
- รายไดคาบริการสวนกลาง 
- รายไดคางรับ 

 
19,760 
13,173 
32,933 

 
 
 
 

125,000 
25,000 

สัญญาใหเชาและสัญญาบริการอาคารสํานักงาน 
1. บริษัทฯ ตกลงใหเชาอาคารช้ัน 2 หอง 211 ของสํานักงานเลขที่ 559 ซอยศูนยวิจัย4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขต

หวยขวาง กรุงเทพฯ พ้ืนที่รวม 52 ตารางเมตร ในอัตราคาเชา 15,600 บาท และอัตราคาบริการ 10,400 บาทตอเดือน 
ระยะเวลาตามสัญญาเชาตั้งแตวันที ่22 พ.ย. 2563 - 31 ต.ค. 2565 

 

สัญญาใหบริการ 
1. บริษัทฯ ตกลงใหบริการดานการจัดหาคน, จัดทําเงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน, ยื่นแบบตามระเบียบของสํานักงาน

ประกันสังคม รวมถงึตดิตอหนวยราชการที่เกี่ยวของกับงานบุคคล และใหบริการบันทึกรายการทางบัญชีและจัดทํางบ
การเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและขอกําหนดของประมวลรัษฎากรในสวนที่เกี่ยวของ รวมทั้งการยื่น
แบบแสดงรายการภาษี, ภาษีมูลคาเพ่ิม, ภาษีหัก ณ ที่จาย และภาษีเงินไดนิติบุคคล (โดยระบบอินเตอรเน็ต) ซ่ึง
พนักงานของทานเปนผูทําหนาที่ในการชําระภาษีที่เกี่ยวของ โดยบริษัทฯ จะรวบรวมขอมูลและจัดทํางบการเงินใหทาน
เปนรายไตรมาส โดยคิดคาบริการ 25,000 บาทตอเดือน 
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บุคคลท่ีอาจมี 

ความขัดแยง 
ลักษณะรายการ รอบปส้ินสุดวันท่ี  

31 ธันวาคม 2563 

 (หนวย: บาท) 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 

3. บริษัท หาญ เอ็นยิเนียร่ิง จํากัด  
 (“หาญเอ็นยิเนียร่ิง”) 

1.1  บริษัทฯ เชาสํานักงานจากหาญ
เอ็นยิเนียร่ิง 
- คาเชาอาคารสํานักงาน 
- เจาหนี้อ่ืน 

 

 
1,368,430 

- 

สัญญาเชาอาคารสํานักงาน 
1. บริษัทฯ ตกลงเชาและจายคาเชาอาคารสํานักงานเลขที่ 19/17-22 ซอยศูนยวิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขต

หวยขวาง กรุงเทพฯ พ้ืนที่รวม 1,379.72 ตารางเมตร ในอัตราคาเชา 300 บาทตอตารางเมตรตอเดือน หรือเทากับ 
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 

 โดยราคาดังกลาวเปนอัตราคาเชาที่ใกลเคียงเม่ือเทียบกับราคาตลาดของการเชาพ้ืนที่อาคารสํานักงานที่มีลักษณะใกลเคียง
กัน และอยูในละแวกใกลเคียงกัน ซ่ึงมีราคาคาเชาประมาณ 290 - 450 บาทตอตารางเมตรตอเดือน 
การกําหนดราคา: ราคาตลาด โดยอัตราคาเชาสามารถเทียบเคียงไดกับราคาคาเชาของพ้ืนที่ในบริเวณใกลเคียง  
แนวโนมรายการในอนาคต: เปนรายการที่ยังคงมีตอเนื่องและเปนไปตามสัญญาเชาอาคาร 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกลาวเปนการเชาพ้ืนที่อาคารสํานักงาน รายการดังกลาวมีความจําเปน
เพ่ือใชในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และใชเปนที่ตั้งสํานักงานของบริษัทฯ อีกทั้งอัตราคาเชามีความเหมาะสมโดย
สามารถเทียบเคียงไดกับราคาคาเชาของพ้ืนที่ในบริเวณใกลเคียง 

  1.2  บริษัทฯ รับโอนผลประโยชน
พนักงานจากหาญเอ็นยิเนียร่ิง 
- ลูกหนี้อ่ืน 
- ภาระผูกพันผลประโยขนพนักงาน 

 
 

1,845,458 
 1,845,458 

ในป 2557 บริษัทฯ มีการปรับโครงสรางบุคคลากรของบริษัทฯ โดยการรับโอนพนักงานจากหาญเอ็นยิเนียร่ิงมาเปนพนักงาน
ของบริษัทฯ โดยมีการทําสัญญาโอนทรัพยสินพนักงานระหวางกัน โดยบริษัทฯ ตกลงนับระยะเวลาการทํางานตอเนื่องตาม
กฏหมายแรงงาน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังรับโอนสิทธิและภาระผูกพันของพนักงานทั้งหมด โดยหาญเอ็นยิเนียร่ิงตกลงยอม
รับภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานในชวงที่เปนพนักงานของหาญเอ็นยิเนียร่ิง จนถึงวันที่โอนยายมาที่บริษัทฯ 
จากการซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ชิลแมทช จํากัดและบริษัทยอย เม่ือวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 มีผลทํา
ใหบริษทฯ เขารับชวงสิทธิในลูกหนี้ผลประโยชนพนักงานของบริษัท หาญ เอ็นยิเนียร่ิง จํากัดเพ่ิมเติมอีกจํานวนหนึ่งและ
เง่ือนไขการรับโอนพนักงานเปนแบบเดียวกันกับรายการในวรรคกอน 
การกําหนดราคา: ราคาตามรายงานการประเมินภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานโดยผูเช่ียวชาญอิสระ 
แนวโนมรายการในอนาคต: เปนรายการตอเนื่อง เนื่องจากบริษัทฯ ตองมีการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของผลประโยชน
พนักงานที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกปตามเง่ือนไขการคํานวณรายการ 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกลาวเกิดจากการปรับโครงสรางบุคคลากรของบริษัทฯ ทําใหมีการรับโอน
ภาระผูกพันและคาใชจายที่เกี่ยวของกับพนักงานของหาญเอ็นยิเนียร่ิงมาเปนของบริษัทฯ ซ่ึงถือเปนรายการที่สมเหตุสมผล  
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บุคคลท่ีอาจมี 

ความขัดแยง 
ลักษณะรายการ รอบปส้ินสุดวันท่ี  

31 ธันวาคม 2563 

 (หนวย: บาท) 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 

4. บริษัท พระบริบาล จํากัด 
(“พระบริบาล”) 

บริษัทฯ เชาคลังสินคาจาก  
พระบริบาล 
- รายไดเบ็ดเตล็ด 
- คาเชาอาคารสํานักงาน 
- ดอกเบี้ยจาย 
- หนี้สินตามสัญญาเชา 

 
 

28,137 
1,432,510 
88,177 

2,013,787 

สัญญาเชาอาคารคลังสินคา 
1. บริษัทฯ ตกลงจายคาเชาพ้ืนที่อาคารคลังสินคาและช้ันเก็บสินคาใหกับพระบริบาล เพ่ือเปนอาคารเก็บสินคา โรงฟว

เตอรและแปรสภาพ ลานจัดเตรียมและขนถายสินคาและที่ทําการสํานักงาน รวมพ้ืนที่เชาเทากับ 2,482 ตารางเมตร 
โดยจายชําระคาเชาเปนรายเดือนเดือนละ 280,900 บาท ภายหลังการรับโอนบรรดาสิทธิและหนาที่ภายใตสัญญาที่
โอนที่เกิดขึ้น ใหมีผลตั้งแตวันที่ 1  สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยรายการนี้ไดรับการอนุมัติจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 4/2561 เม่ือวันที่ 9 ส.ค.2561 และมีการยกเลิกสัญญาดังกลาวเม่ือวันที่  31 
กรกฎาคม 2563 เนื่องจากการยายคลังสินคา 
2. บริษัทฯ ตกลงจายคาเชาพ้ืนที่อาคารคลังสินคาเพ่ือใชเปนสถานที่เก็บสินคา ประกอบ และซอมบํารุงรักษาเคร่ืองพิมพ

และอุปกรณ  รวมพ้ืนที่ เทากับ 356.38 ตารางเมตร อัตราคาเชา 64,080 บาทตอเดือน ระยะเวลาตั้งแตวันที่  1 
พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 

การกําหนดราคา: ราคาตลาด โดยอัตราคาเชาสามารถเทียบเคียงไดกับราคาคาเชาของพ้ืนที่ในบริเวณใกลเคียง 
แนวโนมรายการในอนาคต: เปนรายการที่ยังคงมีตอเนื่องและเปนไปตามสัญญาเชาอาคารสํานักงาน  
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกลาวเปนการเชาพ้ืนที่อาคารคลังสินคา โดยมีความจําเปนเพ่ือใชใน
การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และอัตราคาเชามีความเหมาะสมโดยคาเชาสามารถเทียบเคียงไดกับราคาคาเชาของพ้ืนที่
ในบริเวณใกลเคียง 

5. นายเจน ชาญณรงค 
 

บริษัทฯ เชาสํานักงานจาก  
นายเจน ชาญณรงค 
- คาเชาอาคารสํานักงาน 

 

 
 

630,047 
 

สัญญาเชาอาคารสํานักงาน 
บริษัทตกลงเชาและจายชําระคาเชาพ้ืนที่อาคารสํานักงาน ช้ันที่ 2-3 ของอาคารเลขที่ 19/6 ซอยศูนยวิจัย ถนนพระราม 9 
กรุงเทพฯ ใหกับนายเจน ชาญณรงค โดยจายเปนรายเดือนเดือนละ 53,100 บาท มีระยะเวลาเชาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 
2560  ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 และมีการเปลี่ยนแปลงอัตราคาเชาจากเดิมเดือนละ 53,100 บาท เปนเดือนละ 
45,947 บาท ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 31 มกราคม 2564 
การกําหนดราคา: ราคาตลาด โดยอัตราคาเชาสามารถเทียบเคียงไดกับราคาคาเชาของพ้ืนที่ในบริเวณใกลเคียง 
แนวโนมรายการในอนาคต: เปนรายการที่ยังคงมีตอเนื่องและเปนไปตามสัญญาเชาอาคารสํานักงาน  
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกลาวเปนการเชาพ้ืนที่อาคารสํานักงาน โดยมีความจําเปนเพ่ือใชใน
การประกอบธุรกิจของบริษัทฯและใชเปนที่ตั้งสํานักงานของบริษัทฯ อีกทั้งอัตราคาเชามีความเหมาะสมโดยคาเชา
สามารถเทียบเคียงไดกับราคาคาเชาของพ้ืนที่ในบริเวณใกลเคียง 
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บุคคลท่ีอาจมี 

ความขัดแยง 
ลักษณะรายการ รอบปส้ินสุดวันท่ี  

31 ธันวาคม 2563 

 (หนวย: บาท) 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 

6. บริษัท เจนนพสิริ จํากัด 1.1 ขายสินคา 
- รายไดจากการขาย 
- ลูกหนี้การคาและลูกหนี้
หมุนเวียนอ่ืน 

1.2 บริษัทฯ เชาสํานักงานจาก  
เจนนพสิริ 
- หนี้สินตามสัญญาเชา 

 

248,607 
118,342 

 
 
 

102,425,395 

รายการขายสินคาเกี่ยวกับระบบดับเพลิงและระบบทําความเย็น และกําหนดราคาขายตามนโยบายขาย 
สัญญาเชาอาคารสํานักงาน 
บริษัทฯ ตกลงเชาและจายคาเชาอาคารสํานักงานเลขที่ 559  ซอยศูนยวิจัย4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง 
กรุงเทพฯ พ้ืนที่รวม 6,594 ตารางเมตร ในอัตราคาเชา 130 บาทตอตารางเมตรตอเดือน หรือเทากับ 857,220 บาทตอ
เดือน ระยะเวลาตามสัญญาเชาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และผูใหเชาเสนอคําม่ันจะใหเชา
อาคารตออีก 7 ป ปรับอัตราคาเชาขึ้น 10% ทุก 3 ป 

โดยราคาดังกลาวเปนอัตราคาเชาที่ใกลเคียงเม่ือเทียบกับราคาตลาดของการเชาพ้ืนที่อาคารสํานักงานที่มีลักษณะ
ใกลเคียงกัน และอยูในละแวกใกลเคียงกัน ซ่ึงมีราคาคาเชาประมาณ 450-470 บาทตอตารางเมตรตอเดือน 
การกําหนดราคา: ราคาตลาด โดยอัตราคาเชาสามารถเทียบเคียงไดกับราคาคาเชาของพ้ืนที่ในบริเวณใกลเคียง  
แนวโนมรายการในอนาคต: เปนรายการที่ยังคงมีตอเนื่องและเปนไปตามสัญญาเชาอาคาร 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกลาวเปนการเชาพ้ืนที่อาคารสํานักงาน รายการดังกลาวมีความจําเปน
เพ่ือใชในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และใชเปนที่ตั้งสํานักงานของบริษัทฯ อีกทั้งอัตราคาเชามีความเหมาะสมโดย
สามารถเทียบเคียงไดกับราคาคาเชาของพ้ืนที่ในบริเวณใกลเคียง 

7. บริษัท นูทริกซ จํากัด (มหาชน) 1.2 ขายสินคา 
1.3 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้

หมุนเวียนอ่ืน 

117,384 

15,716 

รายการขายสินคาเกี่ยวกับระบบพิมพดิจิตอล และกําหนดราคาขายตามนโยบายขาย 
 

สวนที่ 2 (12) รายการระหวางกัน หนา 135 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2563) 
 
 

 

12.2 ความจําเปนและความสมเหตสุมผลของรายการระหวางกนั 
 ในป 2563 บริษัทฯ มีการทํารายการระหวางกันกับบุคคลท่ีเก่ียวของกันหลายรายการ ซ่ึงการทํารายการดังกลาวมี

ความจําเปนและสมเหตุสมผล เน่ืองจากเปนการดําเนินธุรกิจตามปกติ สนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยมีการกําหนดราคา
ของทํารายการตางๆ ท่ีเปนราคาตลาดหรือราคายุติธรรมเทียบเคียงไดกับการทํารายการกับบุคคลภายนอกอื่น และสําหรับ
รายการลูกหน้ีผลประโยชนพนักงานไดอางอิงกับการประเมินมูลคาผลประโยชนพนักงานของนักคณิตศาสตรประกันภัย 
(Actuary) ซ่ึงการทํารายการระหวางกันตางๆ ท่ีผานมาลวนมีความสมเหตุสมผลและมีราคาท่ียุติธรรม  
 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณารายการระหวางกันดังกลาวขางตนแลว มีความเห็นวามีความจําเปนและ
สมเหตุสมผล ตลอดจนเปนประโยชนตอบริษัทฯ (สามารถดูรายละเอียดของแตละรายการไดในตาราง ตาราง 12.1.2.1) 

12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนมัุติการทํารายการระหวางกนั 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 3/2557 เมื่อวันท่ี 15 พฤษภาคม 2557 ไดมีมติกําหนดนโยบายและข้ันตอนการ
อนุมัติรายการระหวางกันของบริษัท กับ บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนในอนาคต อาทิ ผูถือหุนใหญ กรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม บุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน หรือบุคคลท่ีเก่ียวของ เปนตน 
โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอบังคับประกาศคําสั่งหรือขอกําหนดของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยท่ีเก่ียวของในเรื่องดังกลาว รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดท่ีเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการเก่ียวโยงกัน
ของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ ท้ังน้ี ผูท่ีอาจมีความขัดแยง ทางผลประโยชน หรือมีสวนไดเสียในการทํารายการ จะไมสามารถมีสวนรวมหรือไมมี
สิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการดังกลาวได 

ในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับอนุมัติการเขาทํารายการระหวางกันจากคณะกรรมการบริษัท หรือท่ี
ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ  บริษัทฯ จะจัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมเพ่ือพิจารณา และใหความเห็นเก่ียวกับ
ความจําเปนในการทํารายการและความสมเหตุสมผลของรายการน้ันๆ  

ท้ังน้ี การทํารายการระหวางกันท่ีเปนรายการทางการคาท่ีมีเง่ือนไขการคาท่ัวไป และการทํารายการทางการคาท่ีไมเปน
เง่ือนไขการคาท่ัวไป หรือธุรกรรมอื่นๆ ใหมีหลักการดังน้ี 

การทํารายการทางการคาที่มีเงื่อนไขการคาทัว่ไป   

 การทํารายการท่ีเปนรายการทางการคาท่ีมีเง่ือนไขการคาท่ัวไปท่ีเกิดข้ึนระหวางบริษัทฯ กับ บุคคลท่ีอาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บริษัทฯไดกําหนดกรอบการทํา
รายการดังกลาว  ซ่ึงไดถูกพิจารณาและใหความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบผานการพิจารณาอนุมัติเปนหลักการจาก
คณะกรรมการบริษัทแลว โดยเม่ือมีการทําธุรกรรมดังกลาวฝายจัดการของบริษัทฯ สามารถอนุมัติการทําธุรกรรมได  โดยทํา
ธุรกรรมในรายการดังกลาวจะตองมีขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับท่ีวิญูชนพึงกระทํากับคูสัญญาท่ัวไปใน
สถานการณเดียวกัน ดวยอํานาจตอรองทางการคาท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลท่ี
เก่ียวของ (Arm’s Length Basis) และจะตองเปนรายการทางการคาท่ีบริษัทฯ กระทําเปนปกติเพ่ือประกอบกิจการ หรือเปน
รายการทางการคาซ่ึงบริษัทท่ีอยูในธุรกิจเดียวกันกับบริษัทฯ มักกระทําเพ่ือสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทตน ซ่ึงมีราคาและ
เง่ือนไขท่ีเปนธรรมและไมกอใหเกิดการถายเทผลประโยชน ซ่ึงรวมถึงเง่ือนไขทางการคา ดังตอไปน้ี 

1. ราคาและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ไดรับหรือใหกับบุคคลท่ัวไป  
2. ราคาและเง่ือนไขท่ีบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันใหกับบุคคลท่ัวไป 
3. ราคาและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ สามารถแสดงไดวาผูประกอบธุรกิจในลักษณะทํานองเดียวกับบริษัทฯ ใหกับบุคคลท่ัวไป  
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 ท้ังน้ี  เม่ือมีการทําธุรกรรมท่ีมีขอตกลงทางการคาท่ีเปน  Arm’s Length Basis ใดๆ ดังกลาวขางตน ฝายจัดการของ
บริษัทฯ จะเปนผูพิจารณาตัดสินใจ ซ่ึงภายหลังจากท่ีฝายจัดการพิจารณาอนุมัติแลว จะจัดทํารายงานสรุปการทําธุรกรรม
รายการระหวางกันดังกลาว เพ่ือรายงานตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือรับทราบรายการ  ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบริษัทพบวา มีการดําเนินการท่ีไมเปนไปตามนโยบายท่ีกําหนดไว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษัทจะรวมกันดําเนินการเพ่ือหาทางแกไขตอไป 

การทํารายการทางการคาที่ไมเปนเงือ่นไขการคาทัว่ไป หรือการทําธุรกรรมอืน่ๆ 

การทํารายการทางการคาท่ีไมเปนเง่ือนไขการคาท่ัวไป  หรือการทําธุรกรรมอื่นๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวางบริษัทฯ กับ บุคคลท่ี
อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บริษัทฯ จะตองเสนอให
คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาและใหความเห็นเก่ียวกับความจําเปนและความเหมาะสมในการเขาทํารายการ ตลอดจน
ความเหมาะสมดานราคาและเง่ือนไขในการเขาทํารายการน้ันๆ และมีการเปรียบเทียบกับราคาท่ีทํากับบุคคลภายนอกหรือ
ราคาตลาด กอนนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป ในกรณีท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบ ไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันท่ีอาจเกิดข้ึน บริษัทฯ จะใหผูเช่ียวชาญอิสระ 
หรือผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เปนผูใหความเห็นเก่ียวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพ่ือนําไปใชประกอบการตัดสินใจของ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ท่ีประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) ซ่ึงผูท่ีอาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน หรือมีสวนไดเสียในการทํารายการ จะไมสามารถมีสวนรวมหรือไมมีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทํารายการ
ระหวางกันดังกลาว  

 ท้ังน้ี บริษัทฯ จะเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี
ของบริษัทฯ แบบแสดงรายการขอมูลประจําปของบริษัท (แบบ 56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2) 

12.4 นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกนัในอนาคต 

บริษัทฯ คาดวารายการระหวางกันท่ีเกิดจากการประกอบธุรกิจปกติและสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ เชน การเชา
พ้ืนท่ีอาคารเพ่ือใชเปนท่ีต้ังสํานักงาน และการเชาอาคารคลังสินคา รวมถึงสิทธิเรียกรองในภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานจะ
ยังคงมีอยูตอไป สําหรับรายการระหวางกันท่ียังคงมีตอไป หรืออาจเกิดข้ึนใหมในอนาคตจะมีการกําหนดนโยบายการคิดราคา
ระหวางกันอยางชัดเจน ตามราคาและเง่ือนไขตลาดท่ีเหมาะสม เปนธรรม และไมกอใหเกิดการถายเทผลประโยชน รวมท้ัง
คํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทฯ และบริษัทยอยเปนสําคัญ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ จะสอบทานและใหความเห็นตอ
รายการระหวางกันท่ีเปนรายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติเปนรายไตรมาส 

 ท้ังนี้ รายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั ่ง หรือขอกําหนดคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ 
หรือบริษัทยอยตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ 
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สวนท่ี 3 
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

13.   ขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญ 
 งบการเงิน 

13.1 ผูสอบบัญชีของบริษัท 

ป ชื่อผูสอบบัญช ี ผูสอบบญัช ี
รับอนญุาตเลขที ่ บริษัทผูสอบบัญช ี

2559 นายชวาลา  เทียนประเสริฐกิจ 4301 บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทส ุไชยยศ สอบบัญชี จํากัด 
2560 นายธนะวุฒิ     พิบูลยสวัสด์ิ 6699 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด 
2561 นายธนะวุฒิ     พิบูลยสวัสด์ิ  6699 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด 
2562 นายธนะวุฒิ     พิบูลยสวัสด์ิ  6699 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด 
2563 นายธนะวุฒิ     พิบูลยสวัสด์ิ  6699 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด 

13.2 สรุปรายงานการสอบบัญชี 
งบการเงินสําหรบัป 2559  ตรวจสอบโดย นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4301 

แหงบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ซ่ึงเปนผูสอบบัญชีท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ไดแสดง
ความเห็นวา งบการเงินของบริษัทฯ ไดแสดงฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับสิ้นสุดวันเดียวกัน 
โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และไดระบุเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ (Key Audit 
Matters) เก่ียวกับ การรับรูรายไดจากการขาย วาบริษัทฯ มีรายไดจากสวนงานท่ีสําคัญ 4 กลุมผลิตภัณฑ ไดแก ผลิตภัณฑ
ระบบดับเพลิงและโครงการ, ผลิตภัณฑระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ, ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น, และผลิตภัณฑระบบ
การพิมพดิจิทัล ซ่ึงไดรับรูรายการถูกตองและครบถวนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ การซ้ือและรับโอนกิจการ
ท้ังหมดของบริษัท ชิลแมทช จํากัดและบริษัทยอย ภายใตเกณฑการโอนกิจการท้ังหมด (Entire Business Transfer) โดยการ
ออกหุนสามัญเพ่ิมทุนเปนคาตอบแทนการซ้ือและรับโอนกิจการท้ังหมดของบริษัทดังกลาว โดยไมไดแสดงความเห็นอยางมี
เง่ือนไขในเรื่องดังกลาว 

งบการเงินสําหรับป 2560 ถึง 2563 ตรวจสอบโดย นายธนะวุฒิ พิบูลยสวัสด์ิ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 
6699 แหงบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด ซ่ึงเปนผูสอบบัญชีท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.  ไดแสดงความเห็นวา 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ไดแสดงฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุด
วันเดียวกัน โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และไดระบุเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ 
(Key Audit Matters) เก่ียวกับ การรับรูรายไดจากการขายและบริการ วาบริษัท ฯ มีรายไดจากสวนงานท่ีสําคัญ 4 กลุมผลิตภัณฑ 
ไดแก ผลิตภัณฑระบบดับเพลิงและโครงการ, ผลิตภัณฑระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ, ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น, และ
ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล และกลุมผลิตภัณฑท่ี 5 ไดแก ระบบไอทีโซลูช่ันสําหรับอาคาร ในป 2563 ซ่ึงแตละกลุม
ผลิตภัณฑมีขอตกลงและเง่ือนไขการขายและการกําหนดราคาท่ีแตกตางกัน รวมท้ังรายไดจากการใหบริการตามสญัญาโครงการ
ติดต้ังระบบดับเพลิง อาศัยการประมาณการผลการปฏิบัติตามภาระท่ีตองปฏิบัติตามสัญญามีผลกระทบตอรายไดท่ีกลุมบริษัท
รับรูตลอดชวงเวลาหน่ึง ซ่ึงตองรับรูรายไดตามระดับความกาวหนาของการปฏิบัติตามภาระท่ีตองปฏิบัติใหแลวเสร็จ ซ่ึงผูสอบได
ตอบสนองความเสี่ยงโดยการทําความเขาใจและทดสอบข้ันตอนการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับการรับรู
รายได สอบทานการออกแบบและการปฏิบัติตามการควบคุมภายในเก่ียวกับเรื่องดังกลาว การตรวจสอบเน้ือหาสาระของขอตกลง
และเง่ือนไขของสัญญาขายและบริการท่ีเกิดข้ึนระหวางปและชวงใกลวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ตรวจสอบใบลดหน้ีท่ีบริษัทออก
ภายหลังวันสิ้นป วิเคราะหเปรียบเทียบและการทดสอบรายละเอียดท่ีเก่ียวของกับรายไดจากการขายและบริการ  
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2563)  

นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดทดสอบการดอยคาของคาความนิยมจากการซ้ือและรับโอนกิจการท้ังหมดของบริษัท ชิลแมทช 
จํากัดและบริษัทยอย ภายใตเกณฑการโอนกิจการท้ังหมด (Entire Business Transfer) การทดสอบการดอยคาน้ันมีนัยสําคัญ
ตอการตรวจสอบ เน่ืองจากจํานวนเงินดังกลาวเปนจํานวนเงินท่ีมีสาระสําคัญตองบการเงิน ข้ันตอนการทดสอบการดอยคาโดย
ผูบริหารมีความซับซอนและตองใชดุลยพินิจในการต้ังสมมติฐานโดยเฉพาะอยางย่ิงการประมาณกระแสเงินสดรับและจายใน
อนาคตท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินงานอยางตอเน่ืองของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด และการใชอัตราคิดลดท่ี
เหมาะสม ซ่ึงขอสมมติฐานดังกลาวสามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาวะเศรษฐกิจและสภาพการตลาดในอนาคตได ซ่ึงบริษัท ฯ ได
เปดเผยขอมูลเก่ียวกับนโยบายการบัญชีและขอสมมติฐานท่ีสําคัญไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินอยางครบถวนแลว ซ่ึง
ผูสอบบัญชีไดตอบสนองความเสี่ยงโดยการพิจารณาความสมเหตุสมผลของขอสมมติฐานและวิธีการท่ีผูบริหารใชในการ
คํานวณประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดวาจะไดรับ การตรวจสอบหลักฐานสนับสนุนซ่ึงแสดงถึงประมาณการท่ีดี
ท่ีสุดของฝายบริหาร โดยเฉพาะเร่ืองการคาดการณการเติบโตของรายได กําไรข้ันตน และกําไรจากการเดินงานของสวนงาน 
การใชอัตราคิดลดท่ีเหมาะสมเพ่ือคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต การทดสอบการคํานวณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับ รวมท้ังการให
ความสําคัญกับความเพียงพอของการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับขอสมมติฐานซ่ึงสงผลกระทบตอผลการทดสอบการดอยคาท่ี
ออนไหวมากท่ีสุด และมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญท่ีสุดตอการกําหนดมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของคาความนิยม 

13.3 ตารางสรุปงบการเงิน 
 งบแสดงฐานะการเงินของบริษทัฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 2563 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท %

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 306.07       18.47   127.10       7.96    29.31        1.89    

เงินลงทุนชั่วคราว -           -      124.48       7.80    167.43       10.81   

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 250.99       15.14   322.95       20.23   296.33       19.14   

สินทรัพยที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน 12.80        0.77    9.57          0.60    11.42        0.74    

สินคาคงเหลือ 257.85       15.56   305.04       19.11   304.44       19.66   

สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอื่น 6.96          0.42    -           -      -           -      

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 0.40          0.02    0.72          0.05    0.48          0.03    

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 835.07         50.38   889.86         55.75   809.41         52.27   

สินทรัพยไมหมุนเวียน
สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอื่น -           -      0.24          0.02    0.24          0.02    

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้ไมหมุนเวียนอื่น 11.25        0.68    7.99          0.50    21.13        1.36    

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 154.59       9.33    229.97       14.41   231.82       14.97   

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 129.53       7.81    30.67        1.92    32.68        2.11    

สินทรัพยสิทธิการใช 104.97       6.33    -           -      -           -      

คาความนิยม 334.67       20.19   334.67       20.97   334.67       21.61   

ความสัมพันธกับลูกคา 40.33        2.43    58.28        3.65    73.18        4.73    

สินทรัพยไมมีตัวตน 18.02        1.09    20.95        1.31    23.98        1.55    

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 3.84          0.23    -           -      -           -      

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 25.19        1.52    23.67        1.48    21.48        1.39    

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 822.39         49.62   706.44         44.25   739.18         47.73   

รวมสินทรัพย 1,657.46      100.00 1,596.30      100.00 1,548.59      100.00 

ตรวจสอบ ตรวจสอบ
งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ป 2563 ป 2562 ป 2561

ตรวจสอบ
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2563)  

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท %

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน

เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น 167.66       10.12   199.84       12.52   210.18       13.57   

สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 8.92          0.54    -           -      -           -      

ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 11.10        0.67    21.18        1.33    16.07        1.04    

ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น 1.75          0.11    1.46          0.09    0.38          0.02    

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 1.64          0.10    1.11          0.07    6.27          0.40    

รวมหนี้สินหมุนเวียน 191.07         11.53   223.59         14.01   232.90         15.04   

หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเชา 96.05        5.80    -           -      -           -      

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี -           -      2.17          0.14    9.74          0.63    

ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน 27.77        1.68    25.51        1.60    16.67        1.08    

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 24.94        1.50    23.36        1.46    22.06        1.42    

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 148.76         8.98    51.04           3.20    48.48           3.13    

รวมหนี้สิน 339.83         20.50   274.64         17.20   281.38         18.17   

สวนของผูถือหุน
ทุนจดทะเบียน 292.25       17.63   292.25       18.31   292.25       18.87   

ทุนที่ออกและชําระแลว  292.25       17.63   292.25       18.31   292.25       18.87   

สวนเกินมูลคาหุน 776.42       46.84   776.42       48.64   776.42       50.14   

กําไรสะสม
    จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 29.22        1.76    29.22        1.83    27.07        1.75    

    ยังไมไดจัดสรร 219.58       13.25   223.82       14.02   171.47       11.07   

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน (0.45) (0.03) (0.05) (0.00) -           -      

รวมสวนของผูถือหุนของบริษัท 1,317.02      79.46   1,321.66      82.80   1,267.21      81.83   

สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย 0.61             0.04     -               -       -               -       

รวมสวนของผูถือหุน 1,317.63      79.50   1,321.66      82.80   1,267.21      81.83   

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 1,657.46      100.00 1,596.30      100.00 1,548.59      100.00 

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ป 2563 ป 2562 ป 2561

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ

 

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จของบริษัทฯ สําหรับปส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 – 2563 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท %

รายไดจากการขายและบริการ 1,152.32        100.00 1,366.88        100.00 1,344.27        100.00 

ตนทุนขายและบริการ (799.28)         (69.36)  (948.69)         (69.41)  (931.23)         (69.27)  

กําไรขั้นตน 353.04          30.64   418.19          30.59   413.04          30.73   

รายไดอื่น 17.10            1.48    27.09            1.98    11.75            0.87    

คาใชจายในการจัดจําหนาย (107.32)         (9.31)   (117.56)         (8.60)   (119.08)         (8.86)   

คาใชจายในการบริหาร (137.29)         (11.91)  (140.78)         (10.30)  (138.20)         (10.28)  

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ป 2563 ป 2562 ป 2561

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ

 
 

สวนที่ 3 (13) ขอมูลทางการเงินที่สําคญั หนา 141 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2563)  

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท %

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 125.53             10.89   186.94             13.68   167.51             12.46   

ตนทุนทางการเงิน (0.09)            (0.01)   -               -      -               -      

กําไรกอนภาษีเงินได 125.44             10.89   186.94             13.68   167.51             12.46   

ภาษีเงินได (24.56)           (2.13)   (37.32)           (2.73)   (33.15)           (2.47)   

กําไรสุทธิสําหรับป 100.88             8.75    149.62             10.95   134.36             10.00   

กําไรสุทธิสําหรับป -  สวนที่เปนของบริษัทใหญ 100.97             8.76    149.62             10.95   134.36             10.00   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
  ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลง
คางบการเงิน

(0.40)            (0.03)   (0.05)            -      -      

  ผลกําไร(ขาดทุน) จากการวัดมูลคาใหม
ของผลประโยชนพนักงาน - สุทธิจากภาษี

-               -      (1.59)            (0.12)   -               -      

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 100.48             8.72    147.98             10.83   134.36             10.00   

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -สวนที่เปนของบริษัท 100.57             8.73    147.98             10.83   134.36             10.00   

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน - สวนที่เปนของบริษัทใหญ 0.17             0.26             0.23             

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย (หุน) 584,500,000   584,500,000   584,500,000   

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ป 2563 ป 2562 ป 2561

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ

 

 งบกระแสเงนิสดของบริษทัฯ สําหรบัปส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 - 2563 

ป 2563 ป 2562 ป 2561

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ
ลานบาท ลานบาท ลานบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับป 100.88         149.62         134.36         

รายการปรับกระทบกําไรสําหรับงวดเปนเงินสดรับ (จาย)

หนี้สูญและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) 4.25            1.81            1.18            

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 17.05          16.72          16.36          

คาตัดจําหนายความสัมพันธกับลูกคา 17.95          14.90          14.90          

ขาดทุนจากการลดมูลคาสินคาคงเหลือ 5.67            8.26            2.72            

(กําไร) ขาดทุนจากการจําหนายอุปกรณและสินทรัพยสิทธิการใช 1.25            (0.66)           (0.16)           

(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง (0.33)           0.21            (0.39)           

(กําไร) ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุน (3.38)           (0.90)           (1.83)           

(กําไร) ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาของสินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอื่น 4.43            (1.65)           1.71            

ขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอื่น 0.24            -             -             

ขาดทุนจากการดอยคาจากอุปกรณ 0.05            -             -             

รายไดดอกเบี้ยรับ (0.96)           (0.44)           (0.09)           

คาใชจายผลประโยชนพนักงาน 2.65            7.48            1.77            

ตนทุนทางการเงิน 0.09            -             -             

คาใชจายภาษีเงินได 24.57          37.33          33.15          

งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2563)  

ป 2563 ป 2562 ป 2561

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ
ลานบาท ลานบาท ลานบาท

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 174.41         232.68         203.68         

สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 67.97          (15.35)         (24.53)         

สินทรัพยที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน (3.25)           1.86            0.46            

สินคาคงเหลือ 20.74          (12.39)         (20.27)         

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 0.33            (0.25)           0.43            

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (1.52)           (2.19)           (4.12)           

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น (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            

เงินสดรับ (จาย) จากการดําเนินงาน 225.10         190.38         201.71         

จายดอกเบี้ย -             -             -             

จายภาษีเงินได (40.66)         (39.39)         (38.27)         

เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน 184.44         151.00         163.44         

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว -             (184.55)        (380.17)        

เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนชั่วคราว 116.88         230.30         411.97         

เงินสดจายเพื่อซื้ออุปกรณ (16.81)         (5.87)           (7.46)           

เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ 0.24            1.65            2.73            

เงินสดจายซื้ออสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน -             -             (117.00)        

เงินสดจายซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (0.76)           (1.37)           (4.42)           

รับดอกเบี้ย 0.54            0.20            0.09            

เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน 100.09         40.36          (94.26)         

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจายชําระหนี้สินตามสัญญาเชา (0.74)           -             -             

เงินสดรับจากการลงทุนในบริษัทยอยของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 0.70            -             -             

จายเงินปนผล (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 127.10         29.31          41.96          

ผลกระทบจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศที่เปนเงินตรา
ตางประเทศ

(0.31)           (0.05)           -             

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป 306.07           127.10           29.31             

งบกระแสเงินสด

งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

 

 

 

สวนที่ 3 (13) ขอมูลทางการเงินที่สําคญั หนา 143 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2563)  

อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ สําหรบัป 2561 - 2563 

ป 2563 ป 2562 ป 2561

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ
ฐานะทางการเงิน

สินทรัพยรวม ลานบาท 1,657.46           1,596.30           1,548.59           

หนี้สินรวม ลานบาท 339.83              274.64              281.38              

สวนของผูถือหุน ลานบาท 1,317.02           1,321.66           1,267.21           

ผลการดําเนินงาน
รายไดจากการขายและบริการ ลานบาท 1,152.32           1,366.88           1,344.27           

รายไดรวม ลานบาท 1,169.43           1,393.97           1,356.02           

ตนทุนขายและบริการ ลานบาท 799.28              948.69              931.23              

กําไรขั้นตน ลานบาท 353.04              418.19              413.04              

กําไรสุทธิ ลานบาท 100.97              149.62              134.36              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ลานบาท 100.57              147.98              134.36              

อัตราสวนทางการเงิน
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน % 7.65                 11.56               10.83               

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย % 7.72                 11.89               11.15               

อัตรากําไรขั้นตน % 30.64               30.59               30.73               

อัตรากําไรสุทธิ % 8.63                 10.73               9.91                 

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทา 0.26                 0.21                 0.22                 

อัตราการหมุนของสินทรัพย เทา 0.72                 0.89                 0.90                 

ขอมูลหุนสามัญ
ราคาพารตอหุน บาท 0.50                 0.50                 0.50                 

มูลคาตามบัญชีตอหุน บาท 2.25                 2.26                 2.17                 

เงินปนผลจายตอหุน บาท 0.13                 0.18                 0.16                 

กําไรสุทธิตอหุน บาท 0.17                 0.26                 0.23                 

ขอมูลสําคัญทางการเงิน

งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมหนวย
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14.   คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ (MD&A) 

14.1 ภาพรวมของการดําเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงท่ีมีนัยสําคัญ 

 จากชวงปลายป 2562 จนถึงปจจุบัน ท่ัวโลกไดประสบปญหาการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) มีการแพรระบาดอยางหนักรวมท้ังยอดจํานวนของผูติดเช้ือเพ่ิมสูงข้ึนทุกวัน ทําใหท่ัวโลกและประเทศไทยไดออก
มาตรการตางๆ เพ่ือรับมือกับการแพรระบาด เชน มาตรการเฝาระวัง มาตรการคัดกรอง มาตรการลอคดาวนประเทศ  ประกอบกับ
สภาพเศรษฐกิจซบเซาอยางตอเน่ืองจากปกอนและคาเงินท่ีมีความผันผวนเปนอยางมาก สงผลใหภาคธุรกิจและ
ภาคอุตสาหกรรมตองหยุดชะงัก บางกิจการตองเลิกกิจการ และบางกิจการตองปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินธุรกิจใหมเพ่ือให
สามารถดํารงสภาพของกิจการไวได สงผลใหลูกคาบางรายของบริษัทจายชําระหน้ีลาชากวาเง่ือนไขการขาย และ/หรือเลื่อนการ
สงมอบสินคาออกไป ทําใหบริษัทมีระยะเวลาการหมุนเวียนสินคาคงเหลือยาวข้ึน และบันทึกคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเพ่ิมข้ึนตาม
หลักเกณฑของมาตรฐานรายงานการเงิน จาก 2.26% ในป 2562 เปน 4.59% ในป 2563 ของยอดลูกหน้ีคงคาง อยางไรก็ตาม
บริษัทฯ ไดมีการทบทวน ติดตาม และประเมินสถานการณอยางใกลชิด และสื่อสารไปยังพนักงานผูเก่ียวของอยูเสมอ เพ่ือสราง
ความเช่ือมั่นและสามารถปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธหรือตัดสินใจไดอยางทันทวงทีภายใตสภาวการณท่ีไมแนนอนดังกลาว 

 กลางป 2563 บริษัทเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานดานคลังสินคาและลดคาใชจายในการดําเนินงาน โดยการรวม
ศูนยคลังสินคาแหงหลักไวแหงเดียวในพ้ืนท่ีของบริษัทเอง จึงมีการโอนเปลี่ยนประเภทอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนเปนท่ีดิน 
อาคาร และอุปกรณ จํานวน 74.13 ลานบาท และมีแผนยายสํานักงานใหญแหงใหมชวงตนป 2564 ซ่ึงอาคารใหมน้ีเปนอาคาร
ประหยัดพลังงานซ่ึงคํานึงถึงการใชและผลกระทบตอทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ (Green Building) และมีการใช
เทคโนโลยีระบบไอโอทีโซลูช่ันสเขามาชวยควบคุมระบบตางๆ ภายในอาคาร (Smart Building) ดังเชนกับอาคารสมัยใหมตาง ๆ 
บริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสในการสรางธุรกิจใหมจึงไดรวมลงทุนกับกลุมไอยราฟนสในการจัดต้ังบริษัทช่ือ “บริษัท ไอยราหาญ 
จํากัด” เมื่อวันท่ี 8 กรกฎาคม 2563 โดยบริษัทและผูรวมทุนถือหุนจํานวน 65% และ 35% ของจํานวนหุนท่ีออกจําหนาย
ตามลําดับ บริษัทรับรูรายไดรวมของป 2563 และป 2562 เปนจํานวน 1,169.43 ลานบาท และ 1,393.97 ลานบาท ตามลําดับ 
หรือลดลงคิดเปน 16.11% แตบริษัทยังคงสามารถรักษาอัตรากําไรข้ันตนไวไดใกลเคียงกันเม่ือเทียบกับปกอน ไดแก 30.64% 
และ 30.59% ตามลําดับ  

 ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงดานมาตรฐานรายงานการเงินท่ีสําคัญในป 2563 ไดแก ฉบับท่ี 16 “สัญญาเชา” มีเน้ือหา
สําคัญท่ีกําหนดใหผูใหเชาบันทึกสิทธิการใชสินทรัพย (Right of Use) และหน้ีสินตามสัญญาเชาในงบการเงิน สําหรับสัญญา
เชาท่ีมีระยะเวลามากกวา 12 เดือน ยกเวนเปนสัญญาเชาสินทรัพยอางอิงมีมูลคาต่ํา และบันทึกคาเส่ือมราคาของสิทธิการ
ใชสินทรัพยและดอกเบ้ียจาย โดยยกเลิกการจัดประเภทสัญญาเชาเปนสัญญาเชาดําเนินงานและสัญญาเชาการเงินตาม
มาตรฐานฉบับเดิม  ทําใหอัตราสวนทางการเงินเปล่ียนแปลงไป เชน อัตราสวนหน้ีสินตอทุน (Debt to Equity Ratio) อัตรา
ผลตอแทนของสินทรัพย (Return on Asset) และ กําไรกอนตนทุนทางการเงิน ภาษี คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 
(EBITDA) เปนตน โดยเฉพาะในปแรกท่ีใชมาตรฐานน้ี การเปล่ียนแปลงดังกลาว บริษัทบันทึกสินทรัพยสิทธิการใชและ
หน้ีสินตามสัญญาเชา ณ ส้ินป 2563 จํานวน 104.97 ลานบาท และอัตราสวนหน้ีสินตอทุนในป 2563 เพ่ิมข้ึนเปน 0.26 เทา 
เทียบกับป 2562 0.21 เทา 

14.2 คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการจากงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย 

14.2.1 คําอธิบายภาพรวมผลการดําเนนิงานและความสามารถในการทํากําไรจากงบการเงนิของบริษทัและบริษทัยอย  

ผลการดําเนินงานสําหรับป 2561 - 2563 

• รายไดจากการขายและบริการ 
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ประเภทรายได 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 

ป 2563 ป 2562 ป 2561 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

รายไดจากการขายและบริการ           
1. ผลิตภัณฑระบบดับเพลิงและโครงการ 534.18  45.68  644.12 46.21  569.59   42.00  
2. ผลิตภัณฑระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ 63.82  5.46  81.10 5.82  89.33   6.59  
3. ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น 202.83  17.34  262.00 18.80  320.39   23.63  
4. ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล 349.07  29.85  379.66 27.24  364.96   26.91  
5. ผลิตภัณฑระบบไอโอที (ไอยราหาญ) 2.43  0.21  - - - - 
รวมรายไดจากการขายและบริการ 1,152.33  98.54  1,366.88 98.07  1,344.27   99.13  

รายไดอ่ืน 1) 17.10  1.46  27.09 1.93  11.75   0.87  

รายไดรวม  1,169.43  100.00  1,393.97 100.00 1,356.02 100.00 

หมายเหต ุ1)  รายไดอื่น ประกอบดวยกําไรขาดทุนจากเงินลงทุนในกองทุนรวมและหลักทรัพยในความตองการของตลาด ดอกเบี้ยรับ รายไดเงินปนผล และกําไรขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยน รวมทั้งรายไดคาเชาและคาบริการจากอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน เปนตน 

 รายไดจากการขายและบริการ ประกอบดวย รายไดจากผลิตภัณฑระบบดับเพลิงและโครงการในสัดสวน 45.68% 
ผลิตภัณฑระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศในสัดสวน 5.46% ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น ในสัดสวน 17.34% ผลิตภัณฑ
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% เม่ือเทียบกับป 2562 แตบริษัทยังคงมียอดสั่งซ้ือคางสงท่ีมีมูลคาสูง และคาดวาจะ
สงมอบในมูลคาท่ีเปนสาระสําคัญภายในป 2564 
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• ตนทุนขายและบรกิาร 

ประเภทตนทุน 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 

ป 2563 ป 2562 ป 2561 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

ตนทุนจากการขายและบริการ           
1. ผลิตภัณฑระบบดับเพลิงและโครงการ  397.27   74.37   487.06   75.62   420.57   73.84  
2. ผลิตภัณฑระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ  43.87   68.74   58.69   72.37   66.95   74.95  
3. ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น  138.12   68.10   174.11   66.45   220.85   68.93  
4. ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล  217.95   62.44   228.83   60.27   222.86   61.06  
5. ผลิตภัณฑระบบไอโอที (ไอยราหาญ)  2.07   85.19  - - - - 
รวมตนทุนจากการขายและบริการ  799.28   69.36   948.69   69.41   931.23   69.27  

กําไรข้ันตน  353.05   30.64   418.19   30.59   413.04   30.73  

 สําหรับตนทุนขายและบริการท่ีสําคัญ คือ ตนทุนคาสินคา คาใชจายในการนําเขาและขนสง รวมถึงเงินเดือนทีมวิศวกร
ผูควบคุมงานและทีมติดต้ัง และคาจางผูรับเหมาในการติดต้ังอุปกรณ โดยสําหรับป 2561 - 2563 บริษัทฯ มีตนทุนขายและ
บริการจํานวนท้ังสิ้น 931.23 ลานบาท 948.69 ลานบาท และ 799.28 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปน 69.27% และ 69.41% และ 
69.36% ของรายไดจากการขายและบริการ คิดเปนอัตรากําไรข้ันตนเทากับ 30.73% และ 30.59% และ 30.64%  ตามลําดับ  

ตนทุนในการจัดจําหนายและคาใชจายในการบรหิาร 

ประเภทคาใชจาย 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 

ป 2563 ป 2562 ป 2561 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

ตนทุนในการจัดจําหนายและคาใชจายในการบริหาร           

     ตนทุนในการจัดจําหนาย  107.33   9.18   117.56   8.43   119.08   8.78  
     คาใชจายในการบริหาร  137.29   11.74   140.78   10.10   138.20   10.19  
รวมตนทุนในการจัดจําหนายและคาใชจายในการบริหาร  244.62   20.92   258.34   18.53   257.28   18.97  

รายไดรวม 1,169.43   100.00  1,393.97   100.00  1,356.02   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 ซ่ึงเมื่อเทียบระหวางป 2563 และป 2562 
มีอัตราสวนตนทุนในการจัดจําหนายเม่ือเปรียบเทียบกับยอดรายไดรวมเพ่ิมข้ึน 0.75% จากคาใชจายท่ีเปนลักษณะคงท่ี ไดแก 
เงินเดือนและสวัสดิการของพนักงานขาย และคาเสื่อมราคาของเครื่องเชาและสาธิต เปนตน 

• คาใชจายในการบรหิาร 

 คาใชจายในการบริหารของบริษัทฯ สําหรับป 2561 - 2563 มีจํานวน 138.20 ลานบาท 140.78 ลานบาท และ 
137.29 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนสัดสวน 10.19%, 10.10% และ 11.74% ของรายไดรวมตามลําดับ คาใชจายในการ
บริหาร ประกอบไปดวยเงินเดือนและสวัสดิการพนักงานในสวนงานสนับสนุน ผูบริหารและคณะกรรมการบริษัท คาเชาอาคาร
และคลังสินคา คาสาธารณูปโภคตางๆ คาเสื่อมราคา และคาธรรมเนียมวิชาชีพตางๆ นอกจากน้ียังมีคาใชจายท่ีไมเปนตัวเงิน
อันเก่ียวกับการตัดจําหนายความสัมพันธลูกคาและคาเสื่อมราคาสนิทรัพยถาวรสวนเพ่ิมท่ีเกิดจากการประเมินมูลคายุติธรรม
ของสินทรัพยถาวรซ่ึงไดมาจากการซ้ือและรับโอนกิจการท้ังหมด ท้ังน้ีเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ซ่ึงถือเปนคาใชจายทางบัญชีแตไมตองจายเปนเงินสดออกไป (Non-Cash Items) 
 สัดสวนคาใชจายในการบริหารเม่ือเปรียบเทียบกับรายไดรวมในป 2563 เพ่ิมข้ึนจากป 2562 เทากับ 1.64% จากคาใชจาย
ท่ีมีลักษณะคงท่ีทํานองเดียวกับตนทุนในการจัดจําหนาย และมีการรับรูคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจากลูกหน้ีการคาท่ีมีระยะเวลาในการ
จายชําระหน้ียาวข้ึน และการตัดจําหนายคาสัมพันธลูกคาเพ่ิมข้ึนตามหลักเกณฑของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2563) 

• กําไรสุทธิ 

บริษัทฯ มีกําไรสุทธิรวมสวนท่ีเปนของบริษัทสําหรับป 2561 - 2563 มีจํานวน 134.36 ลานบาท 149.62 ลานบาท และ 
100.97 ลานบาท ตามลําดับ โดยบริษัทฯ มีอัตรากําไรสุทธิอยูท่ี 9.91% และ 10.73% และ 8.63% เมื่อเปรียเทียบกับรายไดรวมใน
แตละป ตามลําดับ  

ในป 2563 บริษัทไดรวมลงทุนโดยการจัดต้ังบริษัทช่ือ “บริษัท ไอยราหาญ จํากัด” โดยบริษัทและผูรวมทุนถือหุน
จํานวนรอยละ 65 และรอยละ 35 ของจํานวนหุนท่ีออกจําหนายแลวท้ังหมดของบริษัทดังกลาว โดยมีวัตถุประสงคในการ
พัฒนาระบบ IoT Products and Solutions โดยแผนการดําเนินงานจะมุงเนนใหบริการโซลูช่ันดานอาคารอัจฉริยะหรือ Smart 
Building และตอยอดจากฐานลูกคาปจจุบันของบริษัทในกลุมคอนโดมิเนียม อาคารสูงและระบบหองเย็นเพ่ือขยายธุรกิจให
เติบโตแบบย่ังยืนมากย่ิงข้ึน 

ในป 2562 บริษัทฯ ลงทุนจัดต้ังบริษัทยอยท่ีประเทศเวียดนาม ภายใตช่ือ Harn Vietnam Co., Ltd. เพ่ือรองรับลูกคา
ในประเทศของบริษัทฯ ท่ียายฐานการผลิตไปยังประเทศเวียดนาม และเปนการหาลูกคาใหมในตางประเทศเพ่ิมข้ึน แตการ
ดําเนินงานของบริษัทยอยน้ียังอยูในชวงเร่ิมตนของการหาลูกคาและการดําเนินงานยังตองมีการพ่ึงพาความชวยเหลือจาก
บริษัทฯ ในรูปเงินทุนหมุนเวียน และการคํ้าประกันวงเงินในการสั่งซ้ือสินคาจากผูผลิตในประเทศสหราชอาณาจักร เพ่ือเสริม
สภาพคลองในการดําเนินงาน 

สําหรับหลักเกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม ไดมีการตัดรายการซ้ือขายสินคา รายไดและคาใชจายระหวางกัน กําไร
ในสินคาคงเหลือ ลูกหน้ีและเจาหน้ีระหวางกัน รวมถึงรายการเงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนของผูถือหุนของบริษัทยอยออกแลว 

• กําไรขาดทนุเบด็เสร็จอืน่ 

บริษัทฯ มีกําไรเบ็ดเสร็จรวมสวนท่ีเปนของบริษัทสําหรับป 2561 - 2563 มีจํานวน 134.36 ลานบาท 147.98 ลานบาท 
และ 100.57 ลานบาท ตามลําดับ บริษัทรับรูผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทยอยท่ีเวียดนาม
สุทธิจากภาษีเงินไดในป 2563 และป 2562 จํานวน 0.40 ลานบาท และ 0.05 ลานบาท ตามลําดับ 

ในป 2562 บริษัทรับรูขาดทุนจากการประมาณการผลประโยชนพนักงานตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสุทธิจาก
ภาษีเงินไดจํานวน 1.59 ลานบาท  จากพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานท่ีกําหนดอัตราคาชดชยเพ่ิมเติมกรณีนายจางเลิกจาง 
สําหรับลูกจางซ่ึงทํางานติดตอกันครบ 20 ปข้ึนไปใหมีสิทธิไดรับคาชดเชยไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย 400 วัน จากเดิมท่ี
อัตราคาชดเชยสูงสุดอยูท่ี 300 วัน และการเปลี่ยนแปลงขอสมมติฐานทางการเงินท่ีเก่ียวของอื่น 

• กําไรกอนตนทุนทางการเงิน ภาษีเงินได คาเส่ือมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA) 

EBIT และ EBITDA 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 

ป 2563 ป 2562 ป 2561 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษี (EBIT) 125.53 10.73 186.95 13.41 167.51 12.35 

     คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย-ฐานราคาทุน  16.34  1.40  15.47  1.11 14.52 1.07 
     คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย-สวนเพ่ิมจาก

วัดมูลคายตุิธรรม 
 0.71  0.06  1.25  0.09 1.83 0.13 

     คาตัดจําหนายความสัมพันธลูกคา-จากการวัด
มูลคายุติธรรม 

17.95  1.53 14.90  1.07 14.90 1.10 

กําไรกอนตนทุนทางการเงิน ภาษีเงินได คา
เส่ือมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA) 

160.53  13.73 218.57  15.68 198.76 14.66 

รายไดรวม 1,169.43  100.00  1,393.97  100.00 1,356.02 100.00 
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2563) 

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 สําหรับกําไรท่ีเปนตัวเงินในป 2563 ลดลงจากจํานวนรายไดจากการขายและบริการท่ี
ลดลง และตนทุนในการจัดจําหนายและคาใชจายในการบริหารลดลงเปนสัดสวนท่ีนอยกวา ประกอบกับการรับรูคาเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญสวนท่ีเพ่ิมข้ึนจากการท่ีลูกหน้ีบางสวนประสบปญหาสภาพคลองและ/หรือชําระหน้ีลาชากวาเครดิตเทอม ท้ังน้ี
เปนไปตามประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการพิจารณาอัตราความเสียหายท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน ซ่ึงอางอิงกับขอมูลในการรับชําระหน้ีใน
อดีตและการประมาณของผูเช่ียวชาญอิสระ (แสดงรายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอลูกหน้ีการคา) 

14.3 ความสามารถในการบริหารทรัพยสินจากงบของบริษัทและบริษัทยอย 

การวิเคราะหฐานะทางการเงนิ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561, 2562 และ 2563 

 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 - 2563 จํานวน 1,548.59 ลานบาท 1,596.30 ลานบาท และ 
1,657.46 ลานบาท ตามลําดับ  
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีสวนประกอบของสินทรัพยท่ีสําคัญ ไดแก เงินสดและเงินลงทุนช่ัวคราวคิดเปน 18.89% 
ลูกหน้ีการคา ลูกหน้ีอื่น และสินทรัพย ท่ีเกิดจากสัญญ า-หมุนเวียน คิดเปน 15.91% สินคาคงเหลือคิดเปน 15.56%  
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนคิดเปน 9.33% และคาความนิยมคิดเปน 20.19% และความสัมพันธกับลูกคาท่ีถือเปนสินทรัพย
ไมมีตัวตนอีกประเภทหน่ึง คิดเปน 2.43% ท้ังคาความนิยมและความสัมพันธกับลูกคาไดผานการทดสอบการดอยคาตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทุกปอยางสมํ่าเสมอ 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงมีสวนประกอบของสินทรัพยท่ีสําคัญ ไดแก เงินสดและเงินลงทุนช่ัวคราวคิดเปน 
15.76%  ลูกหน้ีการคา ลูกหน้ีอื่น และสินทรัพยท่ีเกิดจากสัญญา-หมุนเวียน คิดเปน 20.83% สินคาคงเหลือคิดเปน 19.11%  
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนคิดเปน 14.41% และคาความนิยมคิดเปน 20.97% และความสัมพันธกับลูกคาท่ีถือเปนสินทรัพย
ไมมีตัวตนอีกประเภทหน่ึง คิดเปน 3.65% ท้ังคาความนิยมและความสัมพันธกับลูกคาไดผานการทดสอบการดอยคาตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทุกปอยางสมํ่าเสมอ 
 ลูกหนี้การคา 

ลูกหน้ีการคา 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

ป 2563 ป 2562 ป 2561 

ลานบาท Turn Over 
(days) 

ลานบาท Turn Over 
(days) 

ลานบาท Turn Over 
(days) 

ลูกหน้ีการคาแยกตามประเภทธุรกิจ           

1. ผลิตภณัฑระบบดบัเพลิงและระบบสุขาภบิาลฯ  136.64   84.39  165.65 76.88  139.86   76.79  
2. ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น  35.53   90.39  61.17 87.83  64.91   77.26  
3. ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล  46.12   54.62  61.85 57.78  58.34   56.58  
4. ผลิตภัณฑระบบไอโอที (ไอยราหาญ) - - - - - - 
รวมลูกหน้ีการคาแยกตามประเภทธุรกิจ  218.29   80.29  288.67 73.68  263.11   71.42  

 

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

ป 2563 ป 2562 ป 2561 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน             

ลูกหนี้การคา  218.29   86.97  288.67 89.39  263.11   88.79  
ลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน  36.05   14.36  34.73 10.75  26.90   9.08  
ลูกหนี้ตามสัญญาเชา-สวนที่ถึงกําหนด ชําระภายในหนึ่งป 8.16 3.26 6.84 2.12 11.79 3.98 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (11.51) (4.59) (7.29) (2.26) (5.48) (1.85) 
ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ  250.99   100.00  322.95 100.00  296.32   100.00  
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2563) 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีลูกหน้ีการคา แยกตามสายผลิตภัณฑ 4 กลุมอันไดแก 1) ผลิตภัณฑระบบดับเพลิง 
โครงการ  สุขาภิบาลและปรับอากาศ 2) ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น 3) ผลิตภณัฑระบบการพิมพดิจิทัล และ 4) ผลิตภัณฑระบบ
ไอโอที มีอัตราการหมุนเวียนลูกหน้ี ในป 2561 - 2563 (ไมรวมลูกหน้ีอื่นและคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ) เทากับ 71.42 วัน 73.68 วัน 
และ 80.29 วัน ตามลําดับ และมีการจัดประเภทลูกหน้ีตามสัญญาเชาการเงินสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปรวมอยูในลูกหน้ี
การคาและลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 
 บริษัทฯ มีนโยบายในการต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจาก
ลูกหน้ีไมไดตามมาตรฐานรายงานการฉบับ TFRS 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน ท่ีกําหนดใหกิจการรับรูผลขาดทุนดานเครดิตท่ี
คาดวาจะเกิดข้ึน (Expected Credit Loss) โดยการพิจารณาประวัติการรับชําระหน้ีในอดีตและปจจุบัน ประกอบกับการ
คาดการณสถานการณทางเศรษฐกิจในอนาคตท่ีอาจจะสงผลกระทบตอการรับชําระหน้ีของลูกคา และไดวาจางผูเช่ียวชาญ
ภายนอกคํานวณอัตราท่ีคาดวาจะเก็บหน้ีไมได ประกอบการประมาณการคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของบริษัท สําหรับป 2561-2563 
บริษัทบันทึกสํารองคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญมีอัตราเทากับ 1.85% และ 2.26% และ 4.59% ของลูกหน้ีการคาและลกูหน้ีอื่น-สุทธิ 
ตามลําดับ ซ่ึงในป 2563 มีอัตราคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสูงข้ึนจากปกอน เน่ืองจากลูกคาของบริษัทบางรายไดรับผลกระทบจาก
สถานการณเศรษฐกิจทําใหไมสามารถจายชําระหน้ีไดตรงกําหนดเวลา และบางรายประสบปญหาขาดสภาพคลอง ดังแสดง
ขอมูลการรับชําระหน้ีของกลุมลูกคาเรียงตามมูลคาการรับชําระ เครดิตเทอมและระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ยใน 3 หนวยธุรกิจหลัก
ของบริษัท (ไมรวมขอมูลบริษัทยอย) ไดดังน้ี 

ลูกหน้ีการคา 

ป 2563 

จํานวนเงินรับ
ชําระ (%) 

เครดิตเทอม
เฉล่ีย (วัน) 

ระยะเวลาเก็บ
หน้ีเฉล่ีย (วัน) 

จาํนวนวันเกิน
กําหนด 

1. ผลิตภัณฑระบบดับเพลิง สุขาภิบาล และปรับอากาศ     

     ลูกคา   20 อันดับแรก  41.37  53.46 89.82 36.36 
     ลูกคา   50 อันดับแรก  60.68  54.28 90.89 36.61 
     ลูกคา 100 อันดับแรก  76.44  52.59 87.55 34.96 
ลูกคาท้ังหมด  100.00  47.53 79.93 32.40 
 

2. ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น     

     ลูกคา   20 อันดับแรก  67.52  45.09 71.82 26.73 
     ลูกคา   50 อันดับแรก  87.71  43.65 70.42 26.77 
     ลูกคา 100 อันดับแรก  95.31  43.09 69.21 26.12 
ลูกคาท้ังหมด  100.00  42.25 67.89 25.64 
 

3. ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล     

     ลูกคา   20 อันดับแรก  34.97  43.19 60.26 17.07 
     ลูกคา   50 อันดับแรก  57.26  38.88 58.27 19.39 
     ลูกคา 100 อันดับแรก  72.58  37.04 55.79 18.75 
ลูกคาท้ังหมด  100.00  34.54 53.56 19.02 
 

รวมท้ังบริษัท     

     ลูกคา   20 อันดับแรก  28.18  51.47 86.18 34.71 
     ลูกคา   50 อันดับแรก  42.68  50.98 83.97 32.99 
     ลูกคา 100 อันดับแรก  57.46  49.24 80.23 30.99 
ลูกคาท้ังหมด  100.00  42.86 70.20 27.34 
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2563) 

 จากขอมูลระยะเวลาการชําระหน้ีตามท่ีเสนอขางตนจะเห็นไดวา จํานวนวันในการรับชําระสวนใหญสูงกวาเครดิตเดิม
เฉลี่ยของท้ัง 3 หนวยธุรกิจ ผลิตภัณฑระบบดับเพลิง สุขาภิบาลและปรับอากาศสูงกวาเฉลี่ย 32.40 วัน ผลิตภัณฑระบบทํา
ความเย็นสูงกวาเฉลี่ย 25.64 วัน ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัลสูงกวาเฉลี่ย 19.02 วัน และในภาพรวมสงูกวาเฉลีย่ 27.34 วัน 
อยางไรก็ตาม บริษัทไดพิจารณาทบทวนวงเงินเครดิต เครดิตเทอม และติดตามการรับชําระหน้ีอยางสมํ่าเสมอเพ่ือลดความ
เสี่ยงในดานการใหเครดิตในระดับท่ีเหมาะสมกับธุรกิจและการแขงขัน 
 สินคาคงเหลือ 

สินคาสําเร็จรูป 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

ป 2563 ป 2562 ป 2561 

ลานบาท Turn Over 
(days) 

ลานบาท Turn Over 
(days) 

ลานบาท Turn Over 
(days) 

1. ผลิตภณัฑระบบดบัเพลิงและระบบสุขาภบิาลฯ  132.30   111.57  137.10 91.79  137.40   99.70  
2. ผลิตภณัฑระบบทําความเย็น  61.51   165.50  78.61 149.21  63.75   113.58  
3. ผลิตภณัฑระบบการพิมพดิจิทัล  53.29   95.55  70.13 104.44  60.81   82.79  
4. ผลิตภณัฑระบบไอโอที (ไอยราหาญ) - - - - - - 
รวมสินคาสําเร็จรูป  247.10   121.69  285.84 105.38  261.96   98.95  
 

สินคาคงเหลือ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

ป 2563 ป 2562 ป 2561 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

สินคาคงเหลือ         

สินคาสําเร็จรูป  247.10   95.83  285.84 93.71  261.96   86.05  
สินคาระหวางทาง  40.82   15.83  43.59 14.29  58.62   19.26  
หัก คาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพหรือหมุนชา (30.07) (11.66) (24.39) (8.00) (16.14) (5.30) 
สินคาคงเหลือ – สุทธิ  257.85  100.00  305.04 100.00  304.44   100.00  

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินคาคงเหลือแยกตามสายผลิตภัณฑ 4 กลุมอันไดแก 1) ผลิตภัณฑระบบ
ดับเพลิง โครงการ  สุขาภิบาลและปรับอากาศ 2) ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น 3) ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล และ 4) 
ผลิตภัณฑระบบไอโอที มีอัตราการหมุนเวียนสินคา (ไมนับรวมรายการสินคาระหวางทาง) ในป 2561 - 2563 เทากับ 98.95 วัน 
105.38 วัน และ 121.69 วันตามลําดับ  โดยในป 2563 อัตราการหมุนเวียนสินคาชาลงจากการท่ีลูกคาบางรายขอเลื่อน
กําหนดการรับมอบสินคา และมีสินคาท่ียังติดต้ังไมแลวเสร็จและมีสินคารองรับการขายสินคาและใหบริการตามคําสั่งซ้ือสินคาท่ี
ไดรับคําสั่งซ้ือจากลูกคาแลวและคําสั่งซ้ือในอนาคต 
 บริษัทฯ มีนโยบายในการต้ังคาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพหรือหมุนชา โดยไดกําหนดเง่ือนไข 2 ขอเพ่ือใชในประกอบการ
พิจารณาต้ังคาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพหรือหมุนชา ไดแก 1) สินคามีอายุต้ังแตสองปข้ึนไป และ 2) มีการหมุนเวียนตอปนอยกวา
รอยละ 20 ของจํานวนหนวยของสินคาคงเหลือรายการน้ันตอเน่ืองกันสองป บริษัทฯ เช่ือวานโยบายการต้ังคาเผื่อสินคา
เสื่อมสภาพหรือหมุนชาน้ี จะระมัดระวังเพียงพอท่ีจะไมทําใหสินคาคงเหลือของบริษัทฯ แสดงมูลคาท่ีสูงกวามูลคาสุทธิท่ีจะ
ไดรับหรือ Net Realizable Value ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน อยางไรก็ตาม อัตราคาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพหรือหมุน
ชาสําหรับป 2561 - 2563 มีอัตราเทากับรอยละ 5.30 รอยละ 8.00 และรอยละ 11.66 ของสินคาคงเหลือสุทธ ิตามลําดับ 

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

ประเภทลักษณะทรัพยสิน 

มูลคาตามบัญชีสุทธิ (ลานบาท) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

ป 2563 ป 2562 ป 2561 

ที่ดิน 135.29 172.65 172.65 
อาคารและสิ่งปลูกสราง 
สวนปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสราง 
เคร่ืองมือและอุปกรณ 

18.35 
0.75 
0.21 

54.18 
2.39 
0.75 

55.58 
2.65 
0.94 

รวมอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 154.60 229.97 231.82 
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2563) 

 ตามท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งท่ี 5/2561 เมื่อวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2561 ไดมีมติใหซ้ือท่ีดินพรอมอาคาร
คลังสินคา ขนาดท่ีดิน 6-2-00 ไร เพ่ิมอีกหน่ึงแปลงจํานวนเงิน 117.00 ลานบาท พ้ืนท่ีใชสอยของอาคารคลังสินคาประกอบดวย 
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 2 ช้ัน จํานวน 3 คูหาพ้ืนท่ีใชสอย 5,690 ตารางเมตร รวมถึงใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)  
ท่ีดินและสิ่งปลูกสรางดังกลาวเดิมมีผูเชาสองราย สัญญาเชามีกําหนดเวลาสิ้นสุดตามสัญญาในวันท่ี วันท่ี 30 เมษายน 2563 และ
วันท่ี 15 มีนาคม 2564 (ผูเชาตออายุสัญญาเชาเพ่ิมเติมอีก 1 ป) ในระหวางป 2563 บริษัทไดเปลี่ยนวัตถุประสงคของการถือครอง
ท่ีดินและสิ่งปลูกสรางบางสวนจากเดิมเพ่ือใหเชาเปลี่ยนเปนเพ่ือใชเปนคลังสินคาของบริษัท โดยยกเลิกสัญญาเชาคลังสินคาท่ีเชากับ
บุคคลภายนอกหน่ึงแหงและบุคคลท่ีเก่ียวของกันอีกหน่ึงแหง และเร่ิมเขาใชคลังสินคาในพ้ืนท่ีของบริษัทเองต้ังแตเดือนพฤษภาคม 
2563 บริษัทจึงไดโอนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนเปนมูลคาตามบัญชี 74.13 ลานบาทไปเปนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

ท่ีดิน อาคาร และสิ่งปลูกสรางจํานวนสองแปลงไดมีการประเมินราคาจากผูประเมินราคาอิสระสองราย โดยใชเกณฑ
ราคาตลาดในการประเมินมูลคาท่ีดิน และใชเกณฑวิธีตนทุนทดแทนในการประเมินสิ่งปลูกสราง ตามรายงานมีมูลคายุติธรรม
เปนจํานวนเงิน 159.51 ลานบาท ตามรายงานฉบับลงวันท่ี 22 ธันวาคม 2563 และ 23 ธันวาคม 2563 

บริษัทมีรายไดคาเชาอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เปนจํานวนเงิน 
6.10 ลานบาท และ 11.30 ลานบาท ตามลําดับ และมีคาใชจายในการดําเนินงานจํานวนเงิน 0.97 ลานบาท และ 2.57 ลานบาท 
ตามลําดับ รายไดคาเชาและคาใชจายดังกลาวท่ีลดลง จากการหมดอายุตามสัญญาเชาของผูเชา 1 รายเมื่อเดือนเมษายน 2563 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 

ประเภทลักษณะทรัพยสิน 
มูลคาตามบัญชีสุทธิ (ลานบาท) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

ป 2563 ป 2562 ป 2561 

ที่ดิน 37.36 - - 
อาคารและสิ่งปลูกสราง 34.44 - - 
เคร่ืองมือและอุปกรณ 4.74 2.03 1.18 
เคร่ืองตกแตงและอุปกรณสํานักงาน 11.51 5.70 7.94 
ยานพาหนะ 10.43 11.97 11.98 
สินทรัพยเพ่ือเชาและสาธิต 8.47 10.97 11.56 
สินทรัพยระหวางทํา 22.63 - 0.02 
รวมท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 129.58 30.67 32.68 

หัก คาเผื่อการดอยคาของอุปกรณ (0.05) - - 

รวมท่ีดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ 129.53 30.67 32.68 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ จํานวน 129.53 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากการโอน
เปลี่ยนประเภทจากอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนจากการเปลี่ยนวัตถุประสงคการถือครองจากเดิมท่ีเพ่ือใหเชา มาเปน
คลังสินคาของบริษัทดวยราคาตามบัญชี จํานวน 74.13 ลานบาท และสินทรัพยระหวางทําเพ่ิมข้ึนจากการลงทุนในระบบ
อุปกรณเทคโนโลยีและเฟอรนิเจอรของอาคารสํานักงานใหญแหงใหม ท่ีดิน อาคาร และสิ่งปลูกสรางจํานวนหน่ึงแปลงไดมีการ
ประเมินราคาจากผูประเมินราคาอิสระหน่ึงราย โดยใชเกณฑราคาตลาดในการประเมินมูลคาท่ีดิน และใชเกณฑวิธีตนทุน
ทดแทนในการประเมินสิ่งปลูกสราง ตามรายงานมีมูลคายุติธรรมเปนจํานวนเงิน 78.89 ลานบาท (มูลคาตามบัญชี ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2563 เทากับ 73.53 ลานบาท) ตามรายงานฉบับลงวันท่ี 23 ธันวาคม 2563  

คาความนิยมและความสัมพันธกับลูกคา 
ประเภทลักษณะทรัพยสิน 

มูลคาตามบัญชีสุทธิ (ลานบาท) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

ป 2563 ป 2562 ป 2561 

คาความนิยม 334.67 334.67 334.67 
ความสัมพันธกับลูกคา 104.31 104.31 104.31 
หัก คาตัดจําหนายสะสม (63.98) (46.03) (31.13) 
ความสัมพันธกับลูกคา – สุทธิ 40.33 58.28 73.18 
รวมคาความนิยมและความสัมพันธกับลูกคา 375.00 392.95 407.85 
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 คาความนิยมเปนสินทรัพยท่ีไมมีตัวตนท่ีบริษัทฯ ไดมาจากการซ้ือและรับโอนกิจการท้ังหมด (Entire Business 
Transfer) ของบริษัท ชิลแมทช และ บริษัท คิวทูเอส จํากัด โดยการออกหุนเพิ่มทุนมูลคา 675.36 ลานบาท ตามสัดสวน 
swap ratio 0.67 เพ่ือแลกกับสินทรัพยสุทธิท่ีระบุไดของท้ังสองบริษัทในมูลคายุติธรรมเทากับ 340.69 ลานบาท ทําใหเกิดคา
ความนิยมเปนสินทรัพยเทากับ 334.67 ลานบาท ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินคาความนิยมดังกลาวจะตอง
ทดสอบการดอยคาทุกป สําหรับการทดสอบการดอยคาของงบการเงินป 2563 และ 2562 บริษัทฯ ไดจัดทํามูลคาจากการใช
ประโยชน (Value in Use) จากประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดวาจะไดรับจากหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด 
(Cash Generating Unit: CGU) ในท่ีน้ีคือผลิตภัณฑระบบทําความเย็น และผลิตภัณฑระบบพิมพดิจิทัล โดยประเมินกระแส
เงินสดสุทธิขึ้นในชวงเวลา 5 ปในอนาคตและปรับอัตราการเติบโตของมูลคาปจจุบันสุดทาย (Terminal Growth Rate) 
เทากับ 0% คิดลดเปนมูลคาปจจุบันดวยอัตราคิดลดที่สะทอนถึงความเสี ่ยงซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของหนวยสินทรัพยท่ี
กอใหเกิดเงินสด อัตราคิดลดสําหรับป 2563 และ 2562 ที่ใชเทากับ 6.12% และ 4.47% ตามลําดับอางอิงแนวคิด Capital 
Asset Pricing Model (CAPM) สรุปผลการทดสอบไดวาไมเกิดการดอยคาของคาความนิยม กลาวคือมูลคาปจจุบันของ
กระแสเงินสดรับสุทธิของแตละหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดมากกวาสินทรัพยไมมีตัวตนและสินทรัพยถาวรท่ีระบุไดของ
หนวยธุรกิจน้ันๆ 
 ความสัมพันธกับลูกคาเปนสินทรัพยไมมีตัวตนที่ระบุไดจากการประเมินมูลคากิจการของบริษัท ชิลแมทช จํากัด
และบริษัท คิวทูเอส จํากัด ที่ประเมินมูลคาโดยผูประเมินราคาท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (กลต.) ตามรายงานลงวันที่ 3 ตุลาคม 2559 บริษัทฯ มีนโยบายตัดจําหนายความสัมพันธกับลูกคาเปน
คาใชจายโดยวิธีเสนตรงตลอดระยะเวลา 7 ป นอกจากน้ีบริษัทไดจัดทําขอมูลยอดขายสินคาของลูกคาแตละรายและสัดสวน
ยอดขายของลูกคาท่ีซ้ืออยางตอเน่ืองเปรียบเทียบกับยอดขายรวมของแตละหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด เพ่ือเปนขอมูล
ประกอบการพิจารณาการดอยคาของความสัมพันธกับลูกคาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สรุปผลการทดสอบไดวา
เกิดการดอยคาของความสัมพันธสําหรับลูกคากลุมท่ีไมไดซื้อสินคากับบริษัทอยางตอเนื่องภายหลังการซื้อและรับโอนธุรกิจ 
จํานวน 3.05 ลานบาท บริษัทรับรูรายการดังกลาวเปนคาตัดจําหนายในงบกําไรขาดทุนป2563 

เจาหนี้การคาและเจาหนีห้มุนเวียนอื่น 

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

ป 2563 ป 2562 ป 2561 

ลานบาท Turn Over 
(days) 

ลานบาท Turn Over 
(days) 

ลานบาท Turn Over 
(days) 

เจาหน้ีการคา 93.63 47.80 104.65 44.38  128.37   45.69  
เจาหน้ีอ่ืน       
     - คาใชจายคางจาย 42.08 n/a 51.32 n/a  47.00   n/a  
     - เจาหนี้อ่ืน 31.95 n/a 38.43 n/a  34.81   n/a  
รวมเจาหน้ีการคาและเจาหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 167.66 47.80 194.40 44.38 210.18   45.69  

วงจรเงนิสด (Cash Conversion Cycle) 

รายการ 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 

ป 2563 ป 2562 ป 2561 

ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 80.29 73.68 71.42 
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน) 121.69 105.38 98.95 
หัก ระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ย (วัน) (47.80) (44.38) (45.69) 
วงจรเงินสด (วัน) 154.18 134.68 124.68 
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 บริษัทฯ มีวงจรเงินสดสําหรับป 2561 – 2563 จํานวน 124.68 วัน 134.68 วัน และ 154.18 วัน ตามลําดับ วงจรเงิน
สดในภาพรวมเพ่ิมข้ึนจากระยะเวลาการเก็บหน้ีและระยะเวลาขายสินคาเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีระยะเวลาในจายชําระหน้ียาวข้ึน
เพียงเล็กนอย จากนโยบายการรักษาความสัมพันธกับพันธมิตรทางกับผูขายสินคาในตางประเทศท่ีบริษัทไดรับแตงต้ังเปน
ตัวแทนจําหนายสินคาท่ีมีช่ือเสียงระดับโลก หากบริษัทฯ สูญเสียการเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑตราสินคาท่ีสําคัญไป อาจ
กอใหเกิดผลกระทบตอยอดขายของบริษัทฯ ในระยะยาว ซ่ึงการรักษาความสัมพันธท่ีดียอมมีรากฐานมาจากการรักษาเครดิต
ทางการเงินเปนสําคัญ และยังสามารถตอรองราคาสินคาและบริการได ซ่ึงตนทุนสินคาถือเปนตนทุนท่ีสําคัญท่ีสุดของบริษัทท่ี
ทําธุรกิจซ้ือขายสินคา อันจะเพ่ิมความสามารถในการแขงขันและรักษาอัตราการทํากําไรของบริษัทฯ ไดอยางย่ังยืน 

ประเภทสินเชื่อวงเงนิและอตัราดอกเบีย้ 
 วงเงิน (ลานบาท)  อางอิงอัตราดอกเบี้ย (รอยละตอป) 

ประเภทสินเช่ือ 2563  2562  2563  2562 

เงินเบิกเกินบัญชี 10.00  11.00  MOR, MOR-0.50  MOR 
เลตเตอร ออฟ เครดิต/ทรัสตรีซีท 150.00  160.00  MLR-1, MMR  MLR-1, MMR 
หนังสือค้ําประกัน 74.00  54.00  1.25 - 2%  1.25 - 2% 
สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 560.00  562.39  -  - 
ตั๋วสัญญาใชเงิน -  5.00  -  MLR 

รวม 794.00  792.39     

สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา        
(ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา) 7.00  7.00     

 บริษัทฯ มีสภาพคลองป 2561 - 2563 อยูในระดับสูง เห็นไดจากอัตราสวนสภาพคลองท่ีอยูในระดับ 3.48 เทา และ 
3.98 เทา และ 4.37 เทา ตามลําดับ แสดงใหเห็นวาบริษัทมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสภาพคลองและเงินทุนหมุนเวียน
ท่ีดีข้ึน มีโครงสรางเงินทุนท่ีไมไดพ่ึงพาเงินกูยืมจากธนาคารและสถาบันการเงิน ไมมีภาระดอกเบ้ียจาย และสัดสวนหน้ีตอสวน
ของทุนอยูในระดับตํ่ามาก นอกจากน้ียังมีวงเงินกูยืมระยะสั้นและวงเงินอื่นๆ เพ่ือรองรับการขยายกิจการหรือลงทุนในธุรกิจท่ี
เก่ียวของกับวิศวกรรมในอนาคต 

ความเส่ียงจากเงินตราตางประเทศ 

สกุลเงิน 

ป 2563 ป 2562 

ยอดซื้อตปท.
(เงินตรา

ตางประเทศ) 

สัดสวน  

(%) 
สัญญาซื้อ
ลวงหนา 

สัดสวน 

(%) 
ยอดซื้อตปท.

(เงินตรา
ตางประเทศ) 

สัดสวน  

(%) 
สัญญาซื้อ
ลวงหนา 

สัดสวน 

(%) 

ดอลลารสหรัฐอเมริกา 7,700,239 48.31 6,890,000 89.48 9,659,953 47.23 9,820,000 101.66 
ยูโร 3,064,174 21.78 2,420,000 78.98 4,318,729 23.40 3,840,763 88.93 
ปอนดสเตอรลิง 3,632,810 29.27 3,137,000 86.35 4,491,826 28.03 4,070,000 90.61 
เยน 7,275,900 0.43 5,061,500 69.57 14,845,600 0.67 10,655,550 71.78 
ดอลลารสิงคโปร 31,580 0.14 800 2.53 600 0.00 1,000 166.67 
อ่ืนๆ 61,214 0.07 - - 936,610 0.67 - - 
  100.00    100.00   
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สกุลเงิน 

ณ 31 ธันวาคม 2563 ณ 31 ธนัวาคม 2562 

เจาหน้ีการคา 

ณ 31 ธ.ค.2563 

(ตปท.) 

การปองกันความเส่ียง เจาหน้ีการคา 

ณ 31 ธ.ค.2562 

(ตปท.) 

การปองกันความเส่ียง 

สัญญาซื้อลวงหนา 

(คงเหลือ) 
สัดสวน สัญญาซื้อลวงหนา 

(คงเหลือ) 
สัดสวน 

ดอลลารสหรัฐอเมริกา 500,370 653,237 130.55 1,345,940 1,236,671 91.88 
ดอลลารสิงคโปร 1,250 - - - - - 
ยูโร 370,476 191,999 51.82 242,514 263,532 108.67 
ปอนดสเตอรลิง 847,666 612,775 72.29 519,138 622,823 119.97 
เยน 177,920 - - 198,050 198,050 100.00 
หยวนจีน - - - 5,554 - - 
 

กําไรขาดทนุจากอัตราแลกเปล่ียน 

 หนวย : ลานบาท 

รายการ ป 2563 ป 2562 
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้น 0.33 (0.21) 
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นแลว 1.61 4.84 
รวมกําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปล่ียน 1.94 4.63 

 บริษัทฯ ทําสัญญาซ้ือ/ขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward Contract) กับทางธนาคาร พิจารณาจากอัตรา
แลกเปลี่ยนและระยะเวลาการสงมอบท่ีเหมาะสมเพ่ือใหเพียงพอตอการจายชําระหน้ี โดยติดตามขาวสารขอมูลและบทวิเคราะห
แนวโนมการเคลื่อนไหวของเงินบาท อยางสมํ่าเสมอ เพ่ือลดความเสี่ยงจากความผันผวนของคาเงิน โดยเฉลี่ยบริษัทมีการซ้ือ
สัญญาซ้ือลวงหนาเปนสัดสวนมากกวา 80% เมื่อเทียบกับยอดซ้ือสินคาท่ีเปนสกุลเงินตางประเทศ ในขณะท่ีการจําหนายสินคา
สวนใหญเปนการจําหนายสินคาภายในประเทศโดยใชสกุลเงินบาทเปนหลัก ซ่ึงในบางคร้ังไมสามารถปรับราคาสินคาให
สอดคลองกับตนทุนสินคาท่ีเพ่ิมข้ึนไดทันที ดังน้ัน บริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซ่ึงจะ
สงผลกระทบตอตนทุนสินคาและกําไรข้ันตนของบริษัทฯ ได อยางไรก็ตาม บริษัทมีขอตกลงสําหรับลูกคาบางรายใหชําระราคา
เปนเงินสกุล USD EUR และ GBP ในบัญชีเงินฝากสกุลเงินตราตางประเทศของบริษัท จึงถือวาบริษัทฯ ไดปองกันความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยนในสวนหน่ึงสําหรับกรณีดังกลาว 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีการปองกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเงินสกุลเงิน USD EUR และ 
GBP สําหรับเจาหน้ีการคาท่ีเปนสกุลเงินตางประเทศ รวมถึงรายการคาประเภทคําสั่งซ้ือสินคาท่ีบอกเลิกไมได (Firmed 
Commitment) เน่ืองจากมูลคาสินคามีมูลคาสูงและบริษัทฯ ออกใบสั่งขายใหลูกคาโดยไดตกลงเง่ือนไขชําระราคาเปนเงินบาท 
บริษัทไมมีนโยบายเก็งกําไรจากความผันผวนของคาเงิน เน่ืองจากไมใชธุรกิจหลักและไมมีความเช่ียวชาญทางดานการ
คาดการณทิศทางการเคลื่อนไหวของคาเงินเพียงพอ เพียงแตตองการลดความเสี่ยงทางดานอัตราแลกเปลี่ยนท่ีจะมีตอกระแส
เงินรับและจายในอนาคตใหอยูในระดับท่ีควบคุมได จากผลกระทบดังกลาวทําใหบริษัทรับรูกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนในป 2563 
จํานวน 1.94 ลานบาท และ 4.63 ลานบาทในป 2562 

 นอกจากน้ี ณ วันสิ้นป 2563 บริษัทฯ มีเงินฝากสกุล USD กับสถาบันการเงินในประเทศแหงหน่ึงจํานวน 1.06 
ลานดอลลารสหรัฐอเมริกาเพื่อเปนการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของคําสั่งซื้อสินคาจากตางประเทศอีก
สวนหน่ึงดวย 
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14.4 สภาพคลองและความเพยีงพอของเงินทุนหมุนเวียน  

14.4.1 กระแสเงินสดจากงบการเงนิของบริษัทฯ 

  หนวย : ลานบาท 

รายการ 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 

2563 2562 2561 

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 184.43 150.99 163.44 
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน 100.10 40.37 (94.26) 
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน  (105.25) (93.52) (81.83) 
ผลกระทบจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ (0.31) (0.05) - 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง)สุทธิ 178.97 97.79 (12.65) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 127.10 29.31 41.96 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป 306.07 127.10 29.31 

การวิเคราะหงบกระแสเงินสดสําหรับปสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิท่ีไดมาจากการดําเนินงานสําหรับป 2563 จํานวน 184.43 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 33.44 ลานบาท 
เมื่อเปรียบเทียบกับป 2562 สาเหตุหลักมาจากกําไรสุทธิลดลง 48.74 ลานบาท ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น(กอนคาเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญ) ลดลง 67.96 ลานบาท และสินคาคงเหลือ (กอนคาเผื่อการลดมูลคา) ลดลง 20.74 ลานบาท รวมถึงรายการ
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่นลดลง 35.58 ลานบาท  กระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมลงทุน สําหรับป 2563 จํานวน 100.10 ลานบาท 
จากการเงินรับจําหนายเงินลงทุนในหนวยลงทุนสุทธิเทากับ 116.89 ลานบาทและเงินสดจายซ้ืออุปกรณและสินทรัพยท่ีไมมี
ตัวตนเทากับ 17.57 ลานบาท    
 กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน เกิดจากการจายเงินปนผล ในอัตราหุนละ 0.18 บาท คิดเปนจํานวน 
105.21 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากปกอน 11.69 ลานบาท 

การวิเคราะหงบกระแสเงินสดสําหรับปสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 

 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิท่ีไดมาจากการดําเนินงานสําหรับป 2562 จํานวน 150.99 ลานบาท ลดลง 12.45ลาน
บาท เม่ือเปรียบเทียบกับป 2561 สาเหตุหลักมาจากกําไรสุทธิเพ่ิมข้ึน 15.26 ลานบาท ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น(กอนคาเผื่อ
หน้ีสงสัยจะสูญ) เพ่ิมข้ึน 15.35 ลานบาท และสินคาคงเหลือ (กอนคาเผื่อการลดมูลคา) เพ่ิมข้ึน 12.39 ลานบาท รวมถึงรายการ
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่นลดลง 15.98 ลานบาท  กระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมลงทุน สําหรับป 2562 จํานวน 40.37 ลาน
บาท จากการเงินรับจําหนายเงินลงทุนในหนวยลงทุนสุทธิเทากับ 45.74 ลานบาทและเงินสดจายซ้ืออุปกรณและสินทรัพยท่ีไมมี
ตัวตนเทากับ 7.24 ลานบาท    
 กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน เกิดจากการจายเงินปนผล ในอัตราหุนละ 0.16 บาท คิดเปนจํานวน 
93.52 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากปกอน 11.69 ลานบาท 

14.4.2  โครงสรางเงินทนุจากงบการเงนิของบริษทัฯ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563, 2562 และ 2561 

 บริษัทฯ มีหน้ีสินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561-2563 จํานวน 281.38 ลานบาท 274.64 ลานบาท และ 339.83 ลานบาท 
ซ่ึงมีสวนประกอบของหน้ีสินท่ีสําคัญ ไดแก เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น ภาษีเงินไดคางจาย หน้ีสินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี และ
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน และหน้ีสินตามสัญญาเชา เปนตน โดยไมมีภาระหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียจาย  
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีหน้ีสินรวมเทากับ 339.83 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากป 2562 จํานวน 65.19 ลานบาท 
จากหน้ีสินตามสัญญาเชาเพ่ิมข้ึน 104.97 ลานบาท และเจาหน้ีการคาและเจาหน้ีหมุนเวียนอื่นลดลง 32.18 ลานบาท 
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 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีหน้ีสินรวมเทากับ 274.64 ลานบาท ลดลงจากป 2561 จํานวน 6.74 ลานบาท 
จากเจาหน้ีการคาลดลง 15.78 ลานบาท และภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานเพ่ิมข้ึน 8.84 ลานบาทโดยบริษัทฯ บันทึกตาม
รายงานนักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีคํานวณภาระหน้ีสินตามขอสมมติฐานและกฎหมายท่ีเปลี่ยนแปลง 
 ดวยโครงสรางเงินทุนของบริษัทฯ ท่ีไมไดพ่ึงพาเงินกูยืมจากธนาคารแตอยางใด มีผลทําใหบริษัทฯ ไมมีดอกเบ้ียจาย มี
สภาพคลองทางการเงินในระดับท่ีสูงและอัตราสวนหน้ีสินตอทุนอยูในระดับท่ีตํ่า 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 ยังมีความไมแนนอนจนกวาท่ีประชุมผูถือหุนสามัญประจําปจะไดพิจารณาอนุมัติ 

14.4.3 อัตราสวนสําคัญ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563, 2562 และ 2561 

   อัตราสวนทางการเงิน  2563 2562 2561 

อัตราสวนสวนหนีส้ินตอสวนของเจาของ (D/E ratio) เทา 0.26 0.21 0.22 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA) 1) % 7.72 11.89 11.15 
อัตราสวนผลตอบแทนจากผูถือหุน (ROE) 2) % 7.65 11.56 10.83 

หมายเหตุ : 1) ใชกําไรกอนหักดอกเบี้ยและภาษีในการคํานวณ 
 2) ใชกําไรสุทธริวมในการคํานวณ 

 บริษัทฯ มีอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของเจาของอยูในระดับตํ่ามาก โดยในป 2561-2563 มีอัตรา 0.22, 0.21 และ 0.26 
ตามลําดับ อัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA) ของป 2561-2563 เทากับ 11.15% และ 11.89% และ 7.72% 
ตามลําดับ และอัตราสวนผลตอบแทนจากผูถือหุน (ROE) ของป 2561-2563 เทากับ 10.83% และ 11.56% และ 7.65% 
ตามลําดับ ในป 2563 บริษัทมีการบันทึกสินทรัพยสิทธิการใช จํานวน 104.97 ลานบาท และหน้ีสินตามสัญญาเชาในจํานวน
เดียวกัน ในงบการเงิน สงผลใหอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของเจาของเพ่ิมข้ึนเล็กนอย และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยและ
อัตราสวนผลตอบแทนจากผูถือหุนท่ีลดลง เน่ืองจากกําไรสุทธิของป 2563 ลดลง 
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การรับรองความถูกตองของขอมูล  

 บริษัทฯ ไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับน้ีแลว ดวยความระมัดระวัง บริษัทฯ ขอรับรองวา 
ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผู อ่ืนสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ   
นอกจากน้ี บริษัทขอรับรองวา 
 

(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ไดแสดงขอมูลอยางถูกตอง
ครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทยอยแลว 

 

(2) บริษัทฯ ไดจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลท่ีดี เพ่ือใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูลในสวนท่ีเปน
สาระสําคัญท้ังของบริษัทฯ และบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมท้ังควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดงักลาว 

 

(3) บริษัทฯ ไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว และ
บริษัทไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ 2564 ตอผูสอบบัญชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมท้ัง
การกระทําท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย 

 ในการน้ีเพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีบริษัทไดรับรองความถูกตองแลว บริษัท
ไดมอบหมายให  นายวิรัฐ  สุขชัย  เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารน้ีไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ   
นายวิรัฐ  สุขชัย  กํากับไว บริษัทจะถือวาไมใชขอมูลท่ีบริษัทไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน 

 ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

1.   นายวิรัฐ   สุขชัย  กรรมการผูมีอํานาจลงนาม             
 

2.   นายเจน ชาญณรงค  กรรมการผูมีอํานาจลงนาม   

 
 

 ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

ผูรับมอบอํานาจ  นายวิรัฐ   สุขชัย           กรรมการผูมีอํานาจลงนาม             

 

การรับรองความถูกตองของขอมูล  



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2563)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร 

ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2563)  
 

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท  

ช่ือ-สกุล/ ตําแหนง/ 
วันท่ีไดรับแตงตั้ง 

 

อาย ุ

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม สัดสวนการ

ถือหุนใน
บริษัท (%) 1/ 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง 

กรรมการและผูบริหาร  

ประสบการณทํางาน 

ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

1. นายถกล นันธิราภากร 

กรรมการอิสระ (ไมเปนผูบริหาร) 
ประธานกรรมการบริษัท และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 5 ก.ย. 2555 
(บริษัทฯ เขาจดทะเบยีนในตลาด
หลักทรัพย ป 2557 ทําใหดํารง
ตําแหนงตอเน่ืองมา) 

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

• ปริญญาโท Col. of BAd./MBA, University of 
Louisiana, Monroe, USA 

• ปริญญาตรี Business Administration /BS 
(Finance) West Liberty State University, 
West Virginia 

• หลักสูตร Role of the Chairman Program 
(RCP) รุนที่ 43 ป 2561 

• หลักสูตร Anti-Corruption the Practical Guide 
(ACPG) รุนที่ 36 ป 2560 

• หลักสูตร Chairman Forum (R-CF) รุนที่ 1 ป 
2559 

• 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 

 

- - 2562 - ปจจุบัน กรรมการ และกรรมการ
ตรวจสอบ 

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

2558 - ปจจุบัน 
 
 

ประธานกรรมการ กรรมการ
อิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด 
(มหาชน) /ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑ
วิศวกรรมอาคาร ติดตั้งระบบดบัเพลิง 
ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑทํา
ความเย็น และผลิตภัณฑการพิมพดิจิทัล 

2545 - ปจจุบัน 
 

กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ราชธานีลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) / เชาซ้ือ 

2555 - 2558 
 

กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด 
(มหาชน) /ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑ
วิศวกรรมอาคาร ติดตั้งระบบดับเพลิง 
ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑทํา
ความเย็น และผลิตภัณฑการพิมพดิจิทัล 

2555 - 2558 
2548 - 2554 

คณบดี คณะบัญชี 
รองอธิการบดีฝาย
บริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย / สถานศึกษา 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย / สถานศึกษา 
 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท หนา 1/14 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2563)  
 

ช่ือ-สกุล/ ตําแหนง/ 
วันท่ีไดรับแตงตั้ง 

 

อาย ุ

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม สัดสวนการ

ถือหุนใน
บริษัท (%) 1/ 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง 

กรรมการและผูบริหาร  

ประสบการณทํางาน 

ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2. นายโสตถิธร มัลลิกะมาส 

กรรมการอิสระ (ไมเปนผูบริหาร) 
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 5 ก.ย. 2555 
(บริษัทฯ เขาจดทะเบยีนในตลาด
หลักทรัพย ป 2557 ทําใหดํารง
ตําแหนงตอเน่ืองมา) 

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 

- - 2561 - ปจจุบัน 

 

กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการ
สรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน 

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด 
(มหาชน) /ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑ
วิศวกรรมอาคาร ติดตั้งระบบดับเพลิง 
ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑทํา
ความเย็น และผลิตภัณฑการพิมพดิจิทัล 

2555 - 2563 
 

ประธานหลักสูตร ศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร
เศรษฐศาสตรนานาชาต ิ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย / สถานศึกษา 
 

2555 - 2561 
 

กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด 
(มหาชน) /ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑ
วิศวกรรมอาคาร ติดตั้งระบบดับเพลิง 
ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑทํา
ความเย็น และผลิตภัณฑการพิมพดิจิทัล 

2549  - 2552 คณบดี คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย / สถานศึกษา 
2546  - 2549 รองคณบดี  

คณะเศรษฐศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย / สถานศึกษา 
 

2542  - 2546 
 

ผอ.ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตร 
คณะเศรษฐศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย / สถานศึกษา 

     2535 - 2541 ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยภัทร บลจ.ภัทรธนกิจ / บริษัทหลักทรัพย 
     2537 - 2538 ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ

การเงินการคลัง   
 

สภาผูแทนราษฎร  

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท หนา 2/14 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2563)  
 

ช่ือ-สกุล/ ตําแหนง/ 
วันท่ีไดรับแตงตั้ง 

 

อาย ุ

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม สัดสวนการ

ถือหุนใน
บริษัท (%) 1/ 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง 

กรรมการและผูบริหาร  

ประสบการณทํางาน 

ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

3. นางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน 

กรรมการอิสระ (ไมเปนผูบริหาร)
กรรมการตรวจสอบ และประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 5 ก.ย. 2555 
(บริษัทฯ เขาจดทะเบยีนในตลาด
หลักทรัพย ป 2557 ทําใหดํารง
ตําแหนงตอเน่ืองมา) 

57 • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ Middle 
Tenessee State University, USA 

• ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

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

• หลักสูตร Directors Certification Program 
(DCP) รุนที่ 281 ป 2562 

• หลักสูตร Director Accreditation Program 
(DAP) รุนที่ SET ป 2555 

- - 

 

2561 - ปจจุบัน 

 

 

กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ และประธาน
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน 

บริษทั หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด 
(มหาชน) /ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑ
วิศวกรรมอาคาร ติดตั้งระบบดับเพลิง 
ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑทํา
ความเย็น และผลิตภัณฑการพิมพดิจิทัล 

  
2555 - 2561 กรรมการอิสระ และ

กรรมการตรวจสอบ 
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด 
(มหาชน) /ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑ
วิศวกรรมอาคาร ติดตั้งระบบดับเพลิง 
ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑทํา
ความเย็น และผลิตภัณฑการพิมพดิจิทัล 

  
2530 - 2561 First Senior Vice 

President 
บมจ.ทิสโก ไฟแนลเชียลกรุป / ธุรกิจ
หลักทรัพย 

 

 

 

 
 

     

   
    

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท หนา 3/14 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2563)  
 

ช่ือ-สกุล/ ตําแหนง/ 
วันท่ีไดรับแตงตั้ง 

 

อาย ุ

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม สัดสวนการ

ถือหุนใน
บริษัท (%) 1/ 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง 

กรรมการและผูบริหาร  

ประสบการณทํางาน 

ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

4. นายวิรัฐ สุขชัย 

กรรมการ (เปนผูบริหาร)ประธาน
กรรมการบริหาร ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน
บริษัท 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 5 ก.ย. 2555 
(บริษัทฯ เขาจดทะเบยีนในตลาด
หลักทรัพย ป 2557 ทําใหดํารง
ตําแหนงตอเน่ืองมา) 

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 

• 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 

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

• หลักสูตร Director Accreditation Program 
(DAP) รุนที่ SET ป 2555 

 

 

 

 

15.257% - 2559 - ปจจุบัน 

 

 

ประธานเจาหนาทีบ่ริหาร
และกรรมการผูจัดการ 
(ธุรกิจระบบดับเพลิงปรับ
อากาศและสุขาภิบาล) 

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด 
(มหาชน) /ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑ
วิศวกรรมอาคาร ติดตั้งระบบดับเพลิง 
ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑทํา
ความเย็น และผลิตภัณฑการพิมพดิจิทัล 

2555 - 2559 กรรมการผูจัดการ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด 
(มหาชน) /ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑ
วิศวกรรมอาคาร ติดตั้งระบบดับเพลิง 
ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑทํา
ความเย็น และผลิตภัณฑการพิมพดิจิทัล 

2544 - 2555 ผูจัดการทั่วไป บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด /ธุรกิจขายปลีกและ
สง เชา รับเหมาติดตั้งระบบดับเพลิง 

2540 - 2543 ผูจัดการขาย 

 

บริษัท หาญเอ็นยิเนียร่ิง จํากัด / ธุรกิจ
ใหบริการงานสวนกลางและใหเชาอาคาร
สํานักงาน 

   

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท หนา 4/14 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2563)  
 

ช่ือ-สกุล/ ตําแหนง/ 
วันท่ีไดรับแตงตั้ง 

 

อาย ุ

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม สัดสวนการ

ถือหุนใน
บริษัท (%) 1/ 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง 

กรรมการและผูบริหาร  

ประสบการณทํางาน 

ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

5. นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร 

กรรมการ (เปนผูบริหาร)
กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และกรรมการผูมี
อํานาจลงนามผูกพันบริษัท 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 1 พ.ย. 2559 

53 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การจัดการทัว่ไป 
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 

3.759% - 2563 - ปจจุบัน กรรมการ บริษทั ไอยราหาญ จํากดั / ธรุกิจผลิตซ้ือขาย
รับจางติดตั้งใหบริการ และพัฒนาระบบ 
“IOT Products and Solutions” 

2559 - ปจจุบัน 

 

กรรมการผูจัดการ (ธุรกิจ
ระบบการพิมพดิจิทัล) 

บริษทั หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด 
(มหาชน) /ธุรกิจขายปลกีและสง ผลติภณัฑ
วิศวกรรมอาคาร ติดตั้งระบบดบัเพลิง 
ผลติภัณฑระบบปรับอากาศ ผลติภัณฑทาํ
ความเย็น และผลิตภณัฑการพิมพดิจิทัล 

2557 - 2559 

 

กรรมการ 

 

บริษัท ชิลแมทช จํากัด / นําเขาและ
จําหนายระบบปรับอากาศและอุปกรณ 

2553 - 2559 

 

กรรมการผูจัดการ 

 

บริษทั  ควิ ทู เอส จํากดั / ธุรกิจขายสง ขาย
ปลกี ให บริการซอม เชาเคร่ืองพิมพบรรจุ
ภัณฑและหมึกพิมพ 

2545 - 2553 

 

ผูจัดการขาย 

 

บริษทั  ควิ ทู เอส จํากดั / ธุรกิจขายสง ขาย
ปลกี ให บริการซอม เชาเคร่ืองพิมพบรรจุ
ภัณฑและหมึกพิมพ 

2532 - 2545 ผูจัดการขายแผนก
เคร่ืองพิมพบรรจุภัณฑ 

บริษัท หาญเอ็นยิเนียร่ิง จํากัด / ธุรกิจ
ใหบริการงานสวนกลางและใหเชาอาคาร
สํานักงาน 

 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท หนา 5/14 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2563)  
 

ช่ือ-สกุล/ ตําแหนง/ 
วันท่ีไดรับแตงตั้ง 

 

อาย ุ

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม สัดสวนการ

ถือหุนใน
บริษัท (%) 1/ 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง 

กรรมการและผูบริหาร  

ประสบการณทํางาน 

ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

6. นายเจน ชาญณรงค 
กรรมการ  (ไมเปนผูบริหาร)
กรรมการบริหาร และกรรมการผูมี
อํานาจลงนามผูกพันบริษัท 
วันที่ไดรับแตงตั้ง 28 เม.ย. 2560 

54 • Doctoral Philosophy of Mechanical 
Engineering  Minor in Management 
,Massachusetts Institute of   Technology, 
Cambridge 

• Master of Science in Mechanical 
Engineering, Massachusetts Institute of 
Technology, Cambridge 

• ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร  (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) รุนที ่1 ป 2557 

• หลักสูตร Director Certification Program 
(DCP) รุนที ่173 ป 2556 

12.373% นอง นางสิริมา 
เอ่ียมสกุลรัตน 

2563 - ปจจุบัน กรรมการ บริษทั ไอยราหาญ จํากดั / ธรุกิจผลิตซ้ือขาย
รับจางติดตั้งใหบริการ และพัฒนาระบบ 
“IOT Products and Solutions” 

2560 - ปจจุบัน กรรมการ และ
กรรมการบริหาร 

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด 
(มหาชน) /ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภณัฑ
วิศวกรรมอาคาร ติดตั้งระบบดับเพลิง 
ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑทํา
ความเย็น และผลิตภัณฑการพิมพดิจิทัล 

2560 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เจนนพสิริ จํากัด / ธุรกิจบริหาร
จัดการอสังหาริมทรัพย 

2560 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท พระบริบาล จํากัด / ธุรกิจบริหาร
จัดการอสังหาริมทรัพย 

2550 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท หาญเอ็นยิเนียร่ิง จํากัด / ธุรกิจให
เชาอาคารสํานักงาน 

2544 - 2557 ผูกอตั้งและประธาน
เจาหนาที่บริหาร 

Siam General Aviation Company 
Limited (SGA) / สายการบิน 

2542 - 2544 กรรมการและผูจัดการทัว่ไป Siam Land Flying Company Limited / สาย
การบิน 

2541 - 2543 Business Analyst ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) / 
ใหบริการทางการเงิน 

2540 - 2541 ผูชวยผูจัดการทัว่ไป Thai Air Cargo Co., Ltd. / ใหบริการขนสงสินคา 

2531 - 2540 อาจารยพิเศษ คณะ
วิศวกรรมศาสตร เคร่ืองกล 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย / สถานศึกษา 
 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท หนา 6/14 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2563)  
 

ช่ือ-สกุล/ ตําแหนง/ 
วันท่ีไดรับแตงตั้ง 

 

อาย ุ

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม สัดสวนการ

ถือหุนใน
บริษัท (%) 1/ 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง 

กรรมการและผูบริหาร  

ประสบการณทํางาน 

ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

7. นางสิริมา เอ่ียมสกุลรัตน 
กรรมการ (ไมเปนผูบริหาร) 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน และกรรมการผูมี
อํานาจลงนามผูกพันบริษัท 
วันที่ไดรับแตงตั้ง 5 ก.ย. 2555 
(บริษัทฯ เขาจดทะเบยีนในตลาด
หลักทรัพย ป 2557 ทําใหดํารง
ตําแหนงตอเน่ืองมา) 

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 

14.411% - 2561 - ปจจุบัน 
 

กรรมการ และกรรมการสรร
หาและพิจารณา
คาตอบแทน 

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด 
(มหาชน) /ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑ
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 หาญเอ็นยิเนียร่ิง จํากัด /  
ธุรกิจใหเชาอาคารสํานักงาน 

2559 - 2561 
 

กรรมการ และประธาน
กรรมการบริหาร 

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด 
(มหาชน) /ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑ
วิศวกรรมอาคาร ติดตั้งระบบดับเพลิง 
ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑทํา
ความเย็น และผลิตภัณฑการพิมพดิจิทัล 

2555 - 2559 
 

กรรมการบริหาร บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด 
(มหาชน) /ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑ
วิศวกรรมอาคาร และติดตั้งระบบดับเพลิง 

2545 - 2559 กรรมการบริหาร บริษัท  คิว ทู เอส จํากัด / ธุรกิจขายสง ขายปลีก 
ใหบริการซอม เชาเคร่ืองพิมพบรรจุภัณฑและหมึก
พิมพ 

2532 - 2559 กรรมการบริหาร บริษัท ชิลแมทช จํากัด / นําเขาและ
จําหนายระบบปรับอากาศและอุปกรณ 

2544 - 2555 กรรมการบริหาร บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด /ธุรกิจขายปลีกและสง 
เชา รับเหมาติดตั้งระบบดับเพลิง 

   

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท หนา 7/14 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2563)  
 

ช่ือ-สกุล/ ตําแหนง/ 
วันท่ีไดรับแตงตั้ง 

 

อาย ุ

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม สัดสวนการ

ถือหุนใน
บริษัท (%) 1/ 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง 

กรรมการและผูบริหาร  

ประสบการณทํางาน 

ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

8. นางวลีรัตน เช้ือบุญชัย 
กรรมการ  (ไมเปนผูบริหาร) 
และกรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันบริษัท 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 5 ก.ย. 2555 
(บริษัทฯ เขาจดทะเบยีนในตลาด
หลักทรัพย ป 2557 ทําใหดํารง
ตําแหนงตอเน่ืองมา) 

66 • ปริญญาตรี  คณะบริหารธุรกิจ สาขาบญัชี 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.279% - 2561 - ปจจุบัน กรรมการ  บริษทั นูทริกซ จํากัด (มหาชน)/ผลิตอาหารสุนขั 
2561 - ปจจุบัน กรรมการ  บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด 

(มหาชน) /ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑ
วิศวกรรมอาคาร ติดตั้งระบบดับเพลิง 
ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑทํา
ความเย็น และผลิตภัณฑการพิมพดิจิทัล 

2560 - 2561 กรรมการ กรรมการบริหาร  บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด 
(มหาชน) /ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภณัฑ
วิศวกรรมอาคาร และตดิตั้งระบบดับเพลิงบริษัท 

2555 - 2560 กรรมการ กรรมการบริหาร 
และผูชวยกรรมการผูจัดการ
(ดานปฏบิัติการ) 

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด 
(มหาชน) /ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภณัฑ
วิศวกรรมอาคาร และตดิตั้งระบบดับเพลิงบริษัท 

2550 - 2559 
 

กรรมการบริหาร บริษัท ชิลแมทช จํากัด / นําเขาและ
จําหนายระบบปรับอากาศและอุปกรณ 

2550 - 2559 
 

กรรมการบริหาร บริษัท  คิว ทู เอส จํากัด / ธุรกิจขายสง ขายปลีก 
ใหบริการซอม เชาเคร่ืองพิมพบรรจุภัณฑและ
หมึกพิมพ 

2552 - 2558 กรรมการ โปรมารค จํากัด / ธุรกิจขายเคร่ืองพิมพ หีบหอ 
บรรจุภัณฑ และบริการซอมแซมบํารุงรักษา 

2550 - 2555 
 

ผูอํานวยการสายงาน
การเงิน 

บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด /ธุรกิจขายปลีกและ
สง ผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคาร และติดตั้ง
ระบบดับเพลิง 

2547 - 2555 ผูจัดการทั่วไป 
สายการเงินและบริหารทัว่ไป 

บริษัท  หาญเอ็นยิเนียร่ิง จํากัด / ธุรกิจ
ใหบริการงานสวนกลางและใหเชาอาคาร
สํานักงาน 

2542 - 2547 ผูจัดการฝายบัญชีและ
การเงิน 

บริษัท  หาญเอ็นยิเนียร่ิง จํากัด / ธุรกิจ
ใหบริการงานสวนกลางและใหเชาอาคาร
สํานักงาน 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท หนา 8/14 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2563)  
 

ช่ือ-สกุล/ ตําแหนง/ 
วันท่ีไดรับแตงตั้ง 

 

อาย ุ

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม สัดสวนการ

ถือหุนใน
บริษัท (%) 1/ 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง 

กรรมการและผูบริหาร  

ประสบการณทํางาน 

ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

9. นายภาคภูมิ วองไพฑูรย 
กรรมการ  (ไมเปนผูบริหาร) 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 5 ก.ย. 2555 
(บริษัทฯ เขาจดทะเบยีนในตลาด
หลักทรัพย ป 2557 ทําใหดํารง
ตําแหนงตอเน่ืองมา) 

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 
 

0.724% - 2558 - ปจจุบนั 
 

กรรมการ 
 

บริษทั หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากดั 
(มหาชน) /ธุรกิจขายปลกีและสง ผลติภณัฑ
วิศวกรรมอาคาร ติดตั้งระบบดบัเพลิง ผลติภัณฑ
ระบบปรับอากาศ ผลติภัณฑทาํความเย็น และ
ผลติภัณฑการพิมพดิจิทลั 

2542 - 2560 
 

กรรมการ บริษัท หาญเอ็นยิเนียร่ิง จํากัด / ธุรกิจ
ใหบริการงานสวนกลางและใหเชาอาคาร
สํานักงาน 

2545 - 2559 
 

กรรมการ 
 

บริษทั  ควิ ทู เอส จํากดั / ธุรกิจขายสง ขายปลีก 
ใหบริการซอม เชาเคร่ืองพิมพบรรจุภัณฑและ
หมึกพิมพ  

2542 - 2559 
 

กรรมการ 
 

บริษัท ชิลแมทช จํากัด / นําเขาและ
จําหนายระบบปรับอากาศและอุปกรณ 

2555 - 2558 ประธานกรรมการ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด 
(มหาชน) / ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑ
วิศวกรรมอาคาร และติดตั้งระบบดบัเพลิง 

2544 - 2555 กรรมการบริหาร บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด /ธุรกิจขายปลีกและสง 
ผลิตภัณฑวิศวกรรมอาคาร และติดตั้งระบบ
ดับเพลิง 

     2541 - 2554 กรรมการผูจัดการ บริษัทในเครือ บริษัท หาญเอ็นยิเนียร่ิง 
จํากัด 

     2535 - 2540 กรรมการผูจัดการ บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จํากัด  (มหาชน) 
     2528 - 2534 กรรมการและผูจัดการทั่วไป บริษัท Carpet International จํากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท หนา 9/14 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2563)  
 

ช่ือ-สกุล/ ตําแหนง/ 
วันท่ีไดรับแตงตั้ง 

 

อาย ุ

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม สัดสวนการ

ถือหุนใน
บริษัท (%) 1/ 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง 

กรรมการและผูบริหาร  

ประสบการณทํางาน 

ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

10. นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท 

ประธานเจาหนาทีป่ฏิบตัิการ และ
เลขานุการบริษัท  

วันที่ไดรับแตงตั้ง 29 ก.พ. 2559 

55 • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

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

• หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) 
รุนที่ 72 ป 2559 

• หลักสูตร Company Reporting Program 
(CRP) รุนที่ 16  ป 2559 

• หลักสูตร Effective Minute Taking Plan (EMT) 
รุนที่ 36  ป 2559 

0.199% - 2562 - ปจจุบัน 
 

2560 -2562 
 
 

2559 - 2560 
 

2557 - 2559 
 

2556 - 2556 
2548 - 2556 

ประธานเจาหนาทีป่ฏิบตัิการ 
และเลขานุการบริษัท 
ผูอํานวยการสายงานกํากบั
ดูแลกิจการ และเลขานุการ
บริษัท 
ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
(ดานกํากบัดูแลกิจการ)  
ผูอํานวยการสายงานบริหาร
ทั่วไป  

ผูจัดการทั่วไป 
หัวหนาวางแผนนโยบาย
และทรัพยากรบคุคล 

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด 
(มหาชน) /ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑ
วิศวกรรมอาคาร ติดตั้งระบบดับเพลิง 
ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑทํา
ความเย็น และผลิตภัณฑการพิมพดิจิทัล 
 
 
 
 

บริษัท  หาญเอ็นยิเนียร่ิง จํากัด / ธุรกิจ
ใหบริการงานสวนกลางและใหเชาอาคาร
สํานักงาน 

11. นายวิศษิฏ วชิรลาภไพฑูรย 
ประธานเจาหนาที่การเงิน 
วันที่ไดรับแตงตั้ง 16 มี.ค. 2559 

46 • บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

• นิติศาสตรบัณฑิต นิตศิาสตร มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

• บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
• Graduate Diploma Global 

Entrepreneurships & E-commerce York 
College of Information & Technology, 
Ontario, Canada 

0.075% - 2562 - ปจจุบัน 
 

2559 - 2562 
 
 

2555 - 2559 
 

 

ประธานเจาหนาที่การเงิน 
 
ผูอํานวยการสายงานการเงิน 
 
 

เจาหนาที่บริหารสายงาน
บัญชีและการเงิน 

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด 
(มหาชน) /ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑ
วิศวกรรมอาคาร ติดตั้งระบบดบัเพลิง 
ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑทํา
ความเย็น และผลิตภณัฑการพิมพดิจิทัล 

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 เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2563)  
 

2.   รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษทั  

ช่ือ-สกุล/ ตําแหนง/ 
วันท่ีไดรับแตงตั้ง 

 

อาย ุ

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม สัดสวนการ

ถือหุนใน
บริษัท (%) 1/ 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง 

กรรมการและผูบริหาร  

ประสบการณทํางาน 

ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

1. นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท 

ประธานเจาหนาทีป่ฏิบตัิการ และ
เลขานุการบริษัท  

วันที่ไดรับแตงตั้ง 29 ก.พ. 2559 

55 • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

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

• หลักสูตร Company Secretary Program 
(CSP) รุนที่ 72 ป 2559 

• หลักสูตร Company Reporting Program 
(CRP) รุนที่ 16  ป 2559 

• หลักสูตร Effective Minute Taking Plan 
(EMT) รุนที่ 36  ป 2559 

0.199% - 2562 - ปจจุบัน 
 

2560 -2562 
 

2559 - 2560 
 

2557 - 2559 
 

2556 - 2556 
2548 - 2556 

ประธานเจาหนาทีป่ฏิบตัิการ 
และเลขานุการบริษัท 
ผูอํานวยการสายงานกาํกับดแูล
กิจการ และเลขานุการบริษทั 
ผูชวยกรรมการผูจัดการ (ดาน
กํากับดูแลกิจการ)  
ผูอํานวยการสายงานบริหาร
ทั่วไป  

ผูจัดการทั่วไป 
หัวหนาวางแผนนโยบายและ
ทรัพยากรบุคคล 

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด 
(มหาชน) /ธุรกิจขายปลีกและสง ผลิตภัณฑ
วิศวกรรมอาคาร ติดตั้งระบบดับเพลิง 
ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑทํา
ความเย็น และผลิตภัณฑการพิมพดิจิทัล 
 
 
 

บริษัท  หาญเอ็นยิเนียร่ิง จํากัด / ธุรกิจ
ใหบริการงานสวนกลางและใหเชาอาคาร
สํานักงาน 

หนาท่ีความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

1) ดูแลและใหคําแนะนําเบ้ืองตนแกคณะกรรมการและผูบริหารเก่ียวกับกฎเกณฑ และกฎหมายตางๆ ท่ีคณะกรรมการจะตองทราบ  
2) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถือหุนของบริษัท บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถือหุนของบริษัท รวมท้ังประสานงาน

ใหมีการปฏิบัติตามมติของท่ีประชุมดังกลาว  
3) จัดทําและเก็บรักษาเอกสารสําคัญของบริษัท ไดแก  

3.1)  ทะเบียนกรรมการ 
3.2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจําปของบริษัท  
3.3) หนังสือนัดประชุมผูถือหุน รายงานการประชุมผูถือหุน 

4) การเก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหาร (หมายถึง กรรมการและผูบริหารท่ีมีหนาท่ีรายงานการมีสวนไดเสียของตน และผูท่ีเก่ียวของใหบริษัททราบ)  
5) ดําเนินการและรับผิดชอบอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

ท้ังน้ี ในกรณีท่ีเลขานุการบริษัทพนจากตําแหนงหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหคณะกรรมการแตงตั้งเลขานุการบริษัทคนใหมภายในเกาสิบวัน นับแตวันท่ีเลขานุการบริษัทคนเดิมพนจากตําแหนง หรือไมอาจปฏิบัติ
หนาท่ี และใหคณะกรรมการมีอํานาจมอบหมายใหกรรมการคนใดคนหน่ึงปฏิบัติหนาท่ีแทนในชวงเวลาดังกลาว (ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีไดมีการแกไขเพิ่มเติม) 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท หนา 11/14 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2563)  
 

3.   รายละเอียดเกี่ยวกับผูรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชแีละการเงิน (CFO) และผูควบคุมดูแลการทําบัญช ี

 เพ่ือใหการจัดทํารายงานทางการเงินมีคุณภาพและการกํากับดูแลมีความสอดคลองกันกับแนวทางของ สาํนักงาน ก.ล.ต. บริษัทฯ จึงไดพิจารณากําหนดผูท่ีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดใน
สายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และผูท่ีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี (ผูควบคุมดูแลการทําบัญชี) ดังตอไปน้ี 

ช่ือ-สกุล/ ตําแหนง/ 
วันท่ีไดรับแตงตั้ง 

 

อาย ุ

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม สัดสวนการถือ

หุนในบริษัท 
(%) 1/ 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง 

กรรมการและ
ผูบริหาร  

ประสบการณทํางาน 

ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

1. นายวิศษิฏ วชิรลาภไพฑูรย 

ผูรับผดิชอบสูงสุดในสายงานบัญชี
และการเงิน (CFO) 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 16 มี.ค. 2559 

46 • บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

• นิติศาสตรบัณฑิต นิตศิาสตร มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

• บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ประวัติอบรม 
• โครงการอบรมเพ่ือทดสอบนักบัญชีบริหาร

ระดับสูง (วิชา Financial Strategy) 
• โครงการทดสอบนักบัญชีบริหารระดบัสูง (วิชา 

Financial Strategy) 
• Update กฎหมายภาษีอากร 2563 และ

ประเด็นปญหาภาษีทีน่ิติบคุคลไมควรพลาด 
• Account Management for Listed Company 

(SET) 
• กลยุทธบริหารการเงิน เพ่ือพลิกฟนองคกรและ

สรางการเติบโตในยคุ New Normal 
• The New CFO (Crisis Finance Officer) 

0.075% - 2562 - ปจจุบัน 
 

2559 -  2562 
 
 
 

2555 - 2559 
 
 

ประธานเจาหนาที่การเงิน 
 
ผูอํานวยการสายงานการเงิน 
 
 
 

เจาหนาที่บริหารสายงาน
บัญชีและการเงิน 

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด 
(มหาชน) /ธุรกิจขายปลีกและสง 
ผลิตภัณฑวศิวกรรมอาคาร ติดตั้งระบบ
ดบัเพลิง ผลิตภณัฑระบบปรับอากาศ 
ผลิตภัณฑทาํความเย็น และผลิตภัณฑ
การพิมพดิจิทัล 

บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท หนา 12/14 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2563)  
 

ช่ือ-สกุล/ ตําแหนง/ 
วันท่ีไดรับแตงตั้ง 

 

อาย ุ

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม สัดสวนการถือ

หุนในบริษัท 
(%) 1/ 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง 

กรรมการและ
ผูบริหาร  

ประสบการณทํางาน 

ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2. นางสาวอนัญญา โปรยเงิน 

ผูควบคุมดูแลการทําบัญชี 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 1 ธ.ค. 2559 
(ไดรับการรับรองการขึ้นทะเบียน
เปนผูทําบัญชีตามประกาศกรม
พัฒนาธุรกิจการคา) 

 

 • บริหารธุรกิจ (การบัญชี) สถาบันเทคโนโลยี ราช
มงคล วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 

• บัญชีมหาบัณฑิต การบัญชี, จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

ประวัติอบรม 
• โครงการอบรมเพ่ือทดสอบนักบัญชีบริหาร

ระดับสูง (วิชา Financial Strategy) 
• โครงการทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง (วิชา 

Financial Strategy) 
• ปญหาการบันทึกบัญชี สนิทรัพย หนี้สนิ และ

สวนของเจาของ เพ่ือใหถูกตองตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน 

• ฟง Facebook Live เร่ืองงบการเงินในภาวะโค
วิด-19 ความทาทายของผูบริหาร นักบญัชี และ
ผูสอบบญัชี 

• พระราชกฤษฎีกา ที่ประกาศในป พ.ศ.2563 ที่
เกี่ยวของกับการคํานวณภาษีเงินไดนติบิุคคล 
ประจําป 2563 

0.023% - 2559 - ปจจุบัน 
 
 
 
 
 

2557 - 2558 

2556 - 2557 
 
 

ผูจัดการบัญชี 
 
 
 
 
 

ผูจัดการบัญชี 

Accounting Supervisor 

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด 
(มหาชน) /ธุรกิจขายปลีกและสง 
ผลิตภัณฑวศิวกรรมอาคาร ติดตั้งระบบ
ดับเพลิง ผลิตภณัฑระบบปรับอากาศ 
ผลิตภัณฑทาํความเย็น และผลิตภัณฑ
การพิมพดิจิทัล 

I AM Consulting Co., Ltd.  

Yum Restaurants International  

 สรุปการเขาอบรมหลักสูตร Orientation และ Refresh 

หลักสูตร 
1)
 ผูรับผดิชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงนิ (CFO) ผูควบคุมดูแลการทาํบัญชี 3)

 

Orientation 12 ช่ัวโมง    
พัฒนาความรูตอเน่ืองดานบัญชี (Refresh) 6 ช่ัวโมงตอป 2)   

หมายเหตุ : 1) จํานวนช่ัวโมงการเขาอบรมหลักสูตร Orientation และ Refresh เปนไปตามท่ี สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด 
 2) หลักสูตรพัฒนาความรูตอเน่ืองดานบัญชี (Refresh) ท่ีอบรมมีความสอดคลองและเปนประโยชนตอบริษัทฯ 
 3) ผูควบคุมดูแลการทําบัญชีเปนผูทําบัญชีท่ีมีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเปนผูทําบัญชีตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท หนา 13/14 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2563)  
 

4. ขอมูลการดํารงตําแหนงของกรรมการและผูบริหารในบริษัท/หนวยงานที่เกี่ยวของ  

รายช่ือ บริษัท 

บริษัท/หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

บริษัท  
หาญเอ็นยิเนียร่ิง 

จํากัด 

บริษัท  
ราชธานีลิสซ่ิง 

จํากัด (มหาชน) 

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

บริษัท  
นูทริกซ จํากัด 

(มหาชน) 

บริษัท  
ยูไนเต็ด เปเปอร 
จํากัด (มหาชน) 

บริษัท  
เจนนพสิริ  

จํากัด 

บริษัท  
พระบริบาล  

จํากัด 

บริษัท  
ไอยราหาญ  

จํากัด 
1. นายถกล นันธิราภากร X  ,  /  /   /    

2. นายวิรัฐ สุขชัย / ,  // ,  ///         

3. นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร / ,  // ,  ///        / 

4. นางสิริมา เอ่ียมสกุลรัตน / /     / /  

5. นายเจน ชาญณรงค / ,  // /     / / / 

6. นางวลีรัตน เช้ือบุญชัย /    /     

7. นายภาคภูมิ วองไพฑูรย /         

8. นายโสตถิธร มัลลิกะมาส /   ///      

9. นางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน /         

10. นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท // ,  ///         

11. นายวิศิษฏ วชิรลาภไพฑูรย // ,  ///         

หมายเหตุ :  X  =  ประธานกรรมการ /  =  กรรมการ       //  =  กรรมการบริหาร ///  =  ผูบริหาร  

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท หนา 14/14 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2563)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ 

ของบริษัทยอย 

 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2563)  
 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 5/2561 เมื่อวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2562 มีมติใหจัดต้ังบริษัทยอยท่ีบริษัทถือหุน 
100% ในประเทศเวียดนาม เพ่ือรองรับการขยายตลาดไปยังประเทศในภูมิภาคเอเชีย AEC และเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการ
ลูกคาปจจุบันท่ีต้ังฐานการผลิตในเมืองโฮจิมินท ประเทศเวียดนาม ซ่ึงกลุมเปาหมายของบริษัทฯ เนนการใหบริการลูกคาท่ีเปน 
Global Accounts ของ Domino UK และบริษัทอื่นๆ ในนิคมอุตสาหกรรมในเมืองหลักของประเทศเวียดนาม สําหรับผลิตภัณฑ
ระบบพิมพดิจิทัล  

 เมื่อวันท่ี 30 กรกฎาคม 2562 บริษัทฯ จดทะเบียนจัดต้ังบริษัท หาญ เวียดนาม จํากัด (“บริษัทยอย”) ประเทศเวียดนาม 
ดวยทุนจดทะเบียน 800,000,000 ดองเวียดนาม หรือประมาณ 1,057,444 บาท โดยบริษัทฯ ถือหุนในบริษัทยอยคิดเปนสัดสวนรอย
ละ 100 ของทุนจดทะเบียน โดยกําหนดกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน ของบริษัทยอย คือ นายพงษสวัสด์ิ เพงเล็งผลลงลายมือ
ช่ือและประทับตราสําคัญบริษัท โดยบริษัทอยูระหวางการดําเนินเพ่ิมเติมกรรมการผูมีอํานาจและแกไขอํานาจกรรมการท่ีมีอํานาจ
ลงนามผูกพันของบริษัทยอยเปน นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร, นายวิรัฐ สุขชัย, นายพงษสวัสด์ิ เพงเล็งผล สอง (2) ในสาม (3) คนน้ีลง
ลายมือช่ือรวมกันและประทับตราสําคัญบริษัท 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 4/2563 เมื่อวันท่ี 14 พฤษภาคม 2563 มีมติใหจัดต้ังบริษัทยอยท่ีบริษัทถือหุน 65% 
เพ่ือประกอบธุรกิจใหบริการพัฒนาอาคารอัจฉริยะ (Smart Building) ภายใตช่ือ “ไอยราหาญ” 

 เมื่อวันท่ี 8 กรกฎาคม 2563 บริษัทฯ จดทะเบียนจัดต้ังบริษัท ไอยราหาญ จํากัด (“บริษัทยอย”) ดวยทุนจดทะเบียน 
2,000,000 บาท โดยบริษัทฯ ถือหุนในบริษัทยอยคิดเปนสัดสวนรอยละ 65 ของทุนจดทะเบียน โดยกําหนดกรรมการผูมีอํานาจ
ลงนามผูกพัน ของบริษัทยอย คือ นายเจน ชาญณรงค นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร, และนายประเสริฐศักด์ิ เดชอุดม สอง(2) ในสาม(3) 
คนน้ีลงลายมือช่ือรวมกัน 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย  หนา 1/1 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2563)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเกี่ยวกับ 

หัวหนางานตรวจสอบภายใน 

และหัวหนางานการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน 

ของบริษัท (Compliance) 

 

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหวัหนางานตรวจสอบภายในและหัวหนางานการกํากับดแูลการปฏิบตัิงานของบริษัท (Compliance) 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2563)  
 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานผูตรวจสอบภายใน 

บริษัทใชบริการหนวยงานภายนอก (Outsource) ไดแก บริษัท อัลทิมา แอดไวเซอรี จํากัด เปนผูตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซ่ึงไดมอบหมายใหบุคคลดังตอไปน้ี เปนหัวหนางานตรวจสอบภายในของบริษัท  
ช่ือ-นามสกุล /  

วันท่ีไดรับการแตงตั้ง /  
ตําแหนง 

อาย ุ

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท 

(รอยละ) 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง

ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

1. นางสาวชลฎา ธีระพัฒนานนท 
 วันที่ไดรับแตงตั้ง  
 2 ธันวาคม 2559 
 Senior Internal Audit Manager  

52 คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาโท บัญชีมหาบณัฑิต 
สาขาการบัญชีการเงิน   
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ประกาศนียบัตรบัณฑิต  

ดานการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 ปริญญาตรี บญัชีบัณฑิต 

สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 

 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย เลข
ทะเบียน 4994 
 

การอบรมสัมมนา / วุฒิบัตร / 
ประกาศนียบัตร 

 โครงการอบรมเพ่ือรับวุฒิบัตรดานการ
ตรวจสอบภายใน รุนที่ 3 
 หลักสูตร COSO 2013 
 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในระบบ

สารสนเทศ รุนที่ 2/59 
 

-ไมมี- -ไมมี- 2553 - ปจจุบัน 
 

2548 - 2553 
 

2540 - 2548 
 
 
 
 

2534 - 2539 

Senior Manager 
 
Manager 
 
Accounting and 
Finance Department 
Manager 
 
 
Audit Manager 

- Ultima Advisory Co., Ltd. / ธุรกิจ 

ตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบภายใน 

- Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos 

 Advisory Co., Ltd. / ธุรกิจที่ปรึกษา  
- Sensient Technologies (Thailand) 

Ltd. / ธุรกิจนําเขา สงออก และขาย 

เคมีภัณฑ เคร่ืองหอม สี เคร่ืองปรุงรส  
ที่ใชในการผลิตอาหาร เคร่ืองสําอาง  
ยา และใหบริการดานเทคนิค 

- Amex Team Advertising Group / 

ใหบริการเกี่ยวกับงานโฆษณา 
- Gilberte Reed Co., Ltd. / ธุรกิจที่

ปรึกษา 
- Ernst & Young Office Limited / 

ธุรกิจตรวจสอบบัญชี 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหวัหนางานผูตรวจสอบภายใน และหวัหนางานกํากับดูแลการปฏิบตัิงานของบริษัท (Compliance) หนา 1/2 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2563)  
 

ช่ือ-นามสกุล /  

วันท่ีไดรับการแตงตั้ง /  
ตําแหนง 

อาย ุ

(ป) คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท 

(รอยละ) 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง

ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

2. นางสาวสิริพรรณ ตันติพานิชพันธ 
 วันที่ไดรับแตงตั้ง  

10 สิงหาคม 2560 
 Senior Internal Audit Manager  

51 คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต   
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
 ปริญญาตรี บญัชีบัณฑิต 

 สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย    

เลขทะเบยีน 4820 

 

การอบรมสัมมนา / วุฒิบัตร / 
ประกาศนียบัตร 

 โครงการอบรมเพ่ือรับวุฒิบัตรดานการ
ตรวจสอบภายใน รุนที่ 13 
 หลักสูตร COSO 2013 
 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในระบบ

สารสนเทศ รุนที่ 2/2559 

-ไมมี- -ไมมี- 2559 - ปจจุบัน 

 
2536 - 2558 

 

 

Senior Manager 

 
Senior Manager 

 
 

- Ultima Advisory Co., Ltd. /  
 ธุรกิจตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบ

ภายใน 
- Ernst & Young Office Limited / 

 ธุรกิจตรวจสอบบัญชี  

 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

- ไมมี - 

 

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหวัหนางานผูตรวจสอบภายใน และหวัหนางานกํากับดูแลการปฏิบตัิงานของบริษัท (Compliance) หนา 2/2 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2563)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 4 

รายละเอียดเกี่ยวกับ 

รายการประเมินราคาทรัพยสิน 

 

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิน 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2563)  
 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิน 

 บริษัทฯ มีทรัพยสินประเภทท่ีดิน และ ท่ีดินพรอมคลังสินคา จํานวน 2 รายการ แสดงรายการเปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือ
การลงทุนและท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 มูลคารวม 228.27 ลานบาท 
(มูลคาตลาดรวม 238.40 ลานบาท) ประกอบไปดวยท่ีดินเปลา เน้ือท่ี 5-0-90 ไร มูลคาตามบัญชีเทากับ 114.95 ลานบาท ตาม
รายงานการประเมินมูลคาทรัพยสิน โดยบริษัท โกร เอสทิเมช่ัน จํากัด สํารวจและประเมินราคาเมื่อวันท่ี 9 ธันวาคม 2563 
มูลคาตลาดของทรัพยสินเทากับ 117.04 ลานบาท และ ท่ีดินพรอมอาคารคลังสินคา เน้ือท่ีท่ีดิน 6-2-00 ไร และอาคาร
คลังสินคา 3 ยูนิตพ้ืนท่ีใชสอยรวม 6,374.23 ตารางเมตร มูลคาตามบัญชี เทากับ 113.32 ลานบาท ตามรายงานการประเมิน
มูลคาทรัพยสิน โดยบริษัท ซีพีเอ็ม แคปปทัล จํากัด สํารวจและประเมินราคาเมื่อวันท่ี 16 ธันวาคม 2563 มูลคาตลาดของ
ทรัพยสินเทากับ 121.36 ลานบาท และอาคารมีอายุการใชงานคงเหลือ 42 ป อน่ึง บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะสํารวจและประเมิน
ราคาตลาดของทรัพยสินใหมทุกๆ รอบระยะเวลา 3 ป  

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิน หนา 1/1 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส 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 เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2563)  
 
 

รายงานคณะกรรมการตางๆ 
 

5.1 สารจากคณะกรรมการบริษัท 

เรียน ทานผูถือหุน 

 ในรอบปท่ีผานมา มีปจจัยหลายอยางท่ีสงผลกระทบตอภาวะเศรษฐกิจโลกและประเทศไทย โดยจะเห็นไดวาเกือบทุก
ประเทศท่ัวโลกมีการถดถอยทางเศรษฐกิจ รวมถึงประเทศไทยดวย ซ่ึงปญหาหลักเกิดจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19 
ต้ังแตตนป 2563 มีการจํากัดการเดินทางท่ัวโลก ทําใหธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวเกิดผลกระทบอยางรุนแรง สงผลให
ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมมีการชะลอตัวลงอยางมาก บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) ตัวยอหลักทรัพย 
“HARN” ซ่ึงดําเนินธุรกิจจําหนายสินคาและใหบริการในระบบวิศวกรรมหลากหลายประเภท ไดแก ผลิตภัณฑระบบดับเพลิง 
ผลิตภณัฑระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น และผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทัล ก็ไดรับโดยผลกระทบจากการ
ชะลอตัวทางดานเศรษฐกิจเชนเดียวกัน ถึงแมบริษัทฯ ไดมีการดําเนินงานขยายธุรกิจและตลาดใหมๆ เพ่ิมเติม แตยังไมสามารถ
สรางรายไดเพ่ิมข้ึนไดมากพอ เน่ืองจากการขยายงานอยูในระยะเร่ิมตน ซ่ึงทําใหผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในปท่ีผานมา
ไมไดตามเปาหมายท่ีไดกําหนดไว อยางไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทและพนักงานไดมุงมั่นในการดําเนินธุรกิจอยางรอบคอบ
และรัดกุม เพ่ือใหผลการดําเนินงานเกิดผลกระทบไมมาก ซ่ึงจะเห็นไดวา บริษัทฯ ยังคงมีผลประกอบการท่ีอยูในเกณฑดี มีกําไร
อยางตอเน่ืองมาโดยตลอด และยังคงมุงมั่นในการขยายสินคาใหมเขาสูตลาดท่ียังมีโอกาส เชน การจัดต้ังบริษัทยอยในประเทศ
เวียดนามเพ่ือขยายธุรกิจการพิมพแบบดิจิทัล และในปท่ีผานมา บริษัทฯ ไดเขารวมหุนจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทท่ีดําเนินธุรกิจท่ี
เก่ียวของกับดิจิทัล เพ่ือเตรียมพรอมในการนําดิจิทัลเขามาเปนสวนหน่ึงของการดําเนินธุรกิจ นอกจากน้ันยังมีการขยายงาน
ใหบริการเพ่ิมข้ึนในแตละหนวยธุรกิจ มีโรงประกอบชุดเคร่ืองทําความเย็น และสรางโรงบรรจุสารดับเพลิงท่ีไดมาตรฐาน เพ่ือ
สรางรายไดจากการใหบริการท่ีเพ่ิมมากข้ึน โดยบริษัทฯ ยังคงมีความพรอมทางดานฐานะการเงินท่ีแข็งแกรง ซ่ึงทําใหมี
ความสามารถในการหาโอกาสทางธุรกิจใหมๆ ในอนาคตไดเพ่ิมข้ึนอีก ซ่ึงพวกเราม่ันใจวาจะทําใหบริษัทฯ สามารถเติบโตได
อยางมั่นคงตอเน่ืองไป 

 สวนการดําเนินงานภายใตนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี บริษัทฯ ไดใหความสําคัญในการปฏิบัติตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการท่ีดีมาอยางตอเน่ือง  มีการดําเนินงานดวยความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยางเปนธรรม โปรงใส
และตรวจสอบได ซ่ึงจะเห็นไดอยางเปนรูปธรรมจากการท่ีไดรับคะแนนการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในระดับสูงสุด (CG score 5 ดาว) 
อยางตอเน่ืองมา 2 ป อีกท้ังบริษัทฯ ยังไดผานการรับรองเปนสมาชิกภาคีเครือขายตอตานทุจริตคอรรัปช่ัน มีการจัดทําคูมือ ออก
นโยบายและประกาศเจตนารมยใหแกพนักงาน คูคา และสาธารณชน จัดใหมีกระบวนการตรวจสอบ แจงเบาะแส ฝกอบรม 
ตลอดจนสรางแนวทางปฏิบัติ เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นในการตอตานทุจริตคอรรัปช่ัน โดยมุงหวังใหธุรกิจสามารถเติบโต
ไดอยางย่ังยืนและไดรับความเช่ือมั่นจากพนักงาน คูคา ตลอดจนนักลงทุนท่ัวไป 

 ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบพระคุณผูถือหุน ลูกคา คูคา พันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนคณะกรรมการ 
ผูบริหาร และพนักงานทุกทาน ท่ีไดใหความไววางใจและสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทฯ ดวยดีเสมอมา และขอใหคําม่ันวา
คณะกรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงานของเรา จะรวมมือ มุงม่ันฝาฟนอุปสรรคตางๆ เพ่ือพัฒนาบริษัทฯ ใหเติบโตอยาง
ย่ังยืนภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย และกอใหเกิดการพัฒนา
และสงผลดีตอภาพรวมทางเศรษฐกิจและสังคมตอไป 

 

 

    

 ดร.ถกล  นันธิราภากร นายวิรัฐ  สุขชัย 
 ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการตางๆ  หนา 1/10 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2563)  
 
 

5.2 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน 

เรียน ทานผูถือหุน 
 คณะกรรมการบริษัท เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
(เดิมช่ือ บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน)) และบริษัทยอย ซ่ึงไดจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ของประเทศไทย ภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ี
ประกาศข้ึนใชโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ และตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  โดยไดมี
การพิจารณานโยบายทางการบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ การใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังรอบคอบ และการ
รายงานท่ีสมเหตุสมผลในการจัดทํางบการเงิน รวมท้ังใหมีการเปดเผยขอมูลท่ีสําคัญอยางเพียงพอและโปรงใสในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินเพ่ือประโยชนตอผูถือหุนและนักลงทุนท่ัวไป 

 คณะกรรมการบริษัท ไดจัดใหมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและดํารงรักษาไวซ่ึงระบบการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน เพ่ือใหเกิดความม่ันใจไดวามีการบันทึกขอมูลทางบัญชีไดอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา และเพียงพอท่ีจะ
ดํารงรักษาไวซ่ึงสินทรัพย ตลอดจนปองกันมิใหเกิดการทุจริต หรือการดําเนินงานในรายการท่ีผิดปกติอยางมีนัยสําคัญ 

 คณะกรรมการบริษัท ไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดวยกรรมการอิสระ เพ่ือทําหนาท่ีกํากับดูแล 
สอบทานความนาเช่ือถือและความถูกตองของรายงานทางการเงิน ซ่ึงไดกํากับดูแลทําการประเมินระบบการควบคุมภายใน การ
บริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับเร่ืองน้ีได
ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงแสดงไวในรายงานประจําปน้ีแลว 

 คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวา ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัท สามารถใหความ
เช่ือม่ันไดวางบการเงินของ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย สําหรับปสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2563 น้ัน แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกตองตามท่ีสมควรในสาระสําคัญตาม
มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ซ่ึงผูสอบบัญชี ไดตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี และแสดง
ความเห็นอยางไมมีเง่ือนไขไวในรายงานของผูสอบบัญชีตามท่ีไดแสดงไวในรายงานประจําปน้ีแลว 

 

 
 

 

    

 ดร.ถกล  นันธิราภากร นายวิรัฐ  สุขชัย 
 ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการตางๆ  หนา 2/10 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2563)  
 
 

5.3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

เรียน ทานผูถือหุน 

 คณะกรรมการบริษัท ไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดวย กรรมการอิสระ จํานวน 3 ทาน ดังน้ี 
ชื่อ-สกุล ตําแหนง 

1. ดร. ถกล  นันธิราภากร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
2. นางสาววรนุช  สุไพบูลยพิพัฒน กรรมการตรวจสอบ  
3. ดร. โสตถิธร  มัลลิกะมาส กรรมการตรวจสอบ  

 คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาท่ีและรับผิดชอบในการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ใหมีการรายงานทาง
การเงินท่ีถูกตอง มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎ 
ระเบียบ นโยบาย กฎหมายและขอกําหนดท่ีเก่ียวของ พิจารณาคัดเลือกเสนอแตงต้ัง และเลิกจางผูสอบบัญชีภายนอกของ
บริษัทฯ รวมถึงการพิจารณาเสนอแตงต้ัง โยกยาย และเลิกจางผูตรวจสอบภายในของบริษัทฯ พิจารณาการเปดเผยขอมูลของ
บริษัทฯ ใหมีความถูกตอง ครบถวน และมีการปฏิบัติงานอยางเปนอิสระตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ
ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงสอดคลองกับขอกําหนดและแนวทางปฏิบัติท่ีดีสําหรับคณะกรรมการตรวจสอบของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ต.ล.ท.) โดยมี 
นายวิศิษฏ วชิรลาภไพฑูรย เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติหนาท่ีภายใตขอบเขตหนาท่ี และความรับผิดชอบ
ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ  
 ในป 2563 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบท้ังสิ้น 4 คร้ัง ซ่ึงกรรมการตรวจสอบท้ัง 3 ทานไดเขารวมประชุม
อยางพรอมเพรียงกัน โดยไดมีการประชุม หารือ แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นกับผูบริหาร  ผูตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชีในเรื่องท่ี
เก่ียวของ โดยมีสาระสําคัญสรุปไดดังน้ี 

1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและการตรวจสอบงบการเงินประจําป  คณะกรรมการตรวจสอบได
สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและตรวจสอบงบการเงินประจําปของบริษัทฯ และงบการเงินรวม รวมกับผูสอบบัญชีและ
ผูบริหารท่ีเก่ียวของ ตลอดจนการเปดเผยขอมูลและการใหความสําคัญกับเรื่องสําคัญในการตรวจสอบในรายงานผูสอบบัญชี ท่ี
ตรวจสอบโดย บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด โดยการซักถามและพิจารณาความเช่ือถือไดของตัวเลขประมาณการ 
สมมติฐานท่ีฝายบริหารตองใชดุลยพินิจ การแสดงรายการ ตลอดจนผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน เพ่ือใหมั่นใจวาการจัดทํางบการเงินเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการปฏิบัติ
ตามขอกําหนดของกฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย (ต.ล.ท.) มีการเปดเผยขอมูลอยางถูกตอง เพียงพอ ครบถวน และเช่ือถือได เปนประโยชนตอผูใชงบการเงิน เพ่ือ
นําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ท้ังน้ี ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบแลวและรายงานความเห็นอยางไมมีเง่ือนไข 

2. การสอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน  คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบ
ทานระบบการควบคุมภายใน แผนการตรวจสอบประจําป การปฏิบัติงานตามแผน ผลการตรวจสอบและการติดตามปรับปรุง
แกไขประเด็นท่ีมีนัยสําคัญ และยังไดผลักดันใหเกิดการพัฒนาและยกระดับงานตรวจสอบภายใน ดานการปฏิบัติงานเชิงรุก 
เพ่ือใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีผูปฏิบัติงานจะปรับปรุงแกไขไดทันที โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดรับรายงานผลการ
ตรวจสอบท่ีจัดทําโดยผูตรวจสอบภายใน จากบริษัท อัลทิมา แอดไวเซอร่ี จํากัด ทุกไตรมาส เพ่ือประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในท่ีจะสงเสริมใหบรรลุวัตถุประสงค ท้ังในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ความ
เช่ือถือไดของรายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายบริษัทฯ  

3. การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกัน
หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนของบริษัทฯ รวมถึงการเปดเผยขอมูลรายการดังกลาว ใหเปนไปตามประกาศ
และขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการตางๆ  หนา 3/10 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (แบบ 56-1 ประจําป 2563)  
 
 

ไทย (ต.ล.ท.) มีความเห็นวา บริษัทฯ ไดดําเนินการตามเง่ือนไขการคาท่ัวไป มีความเปนธรรม สมเหตุสมผล เปนประโยชนสูงสุด
ตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และผูถือหุนเปนสําคัญ พรอมท้ังเปดเผยสารสนเทศใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทราบ
อยางถูกตองตามเวลาท่ีกําหนด โดยผานการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทกอนทํารายการแลว รวมท้ังมีการเปดเผย
ขอมูลอยางถูกตอง ครบถวนและเพียงพอ เปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

4. การสอบทานการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและสอบทานความ
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการ เพ่ือใหเกิดการกํากับดูแลกิจการท่ีดีอยางเปนระบบ การทําธุรกรรมท่ีโปรงใส 
การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจ และระบบงานท่ีกําหนดไว รวมถึงกระบวนการรับเร่ือง
รองเรียนและแจงเบาะแสการทุจริต คณะกรรมการตรวจสอบไมพบประเด็นท่ีเปนสาระสําคัญในเรื่องการไมปฏิบัติตามกฎหมาย
วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และหนวยงานท่ีเก่ียวของ และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจ รวมถึง
ไดการปฏิบัติตามขอกําหนดของบริษัทฯ และขอผูกพันท่ีบริษัทฯ มีไวกับบุคคลภายนอก 

5. การพิจารณาเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชี และคาสอบบัญชีประจําป 2563  คณะกรรมการตรวจสอบได
พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีจากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ ความเปนอิสระ ความนาเช่ือถือ คาตอบแทนการสอบบัญชี 
รวมท้ังตองไมขัดตอประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยมีมติเห็นชอบเสนอตอคณะกรรมการ
บริษัท เพ่ือพิจารณาและขออนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผูถือหุนใหแตงต้ัง นายธนะวุฒิ พิบูลยสวัสด์ิ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
ทะเบียนเลขท่ี 6699, นางสาวพจนรัตน ศิริพิพัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 9012, นางสาวรุงนภา แสงจันทร 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 10142, นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 10769 หรือ
ผูสอบบัญชีทานอื่นท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซ่ึงบริษัท
มอบหมายใหเปนผูสอบบัญชีผูรับผิดชอบ จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เปนผูสอบของบริษัทฯ และอนุมัติคาสอบบัญชี 
ประจําป 2563  
 โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบ ไดปฏิบัติหนาท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีไดระบุไวในกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยใชความรูความสามารถท่ีหลากหลาย ความระมัดระวัง รอบคอบ มีความเปนอิสระ ตลอดจนใหขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะ เพ่ือประโยชนตอผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวา บริษัทฯ ไดให
ความสําคัญตอการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการจัดทํางบการเงินแสดงขอมูลอันเปนสาระสําคัญครบถวน 
ถูกตองและเช่ือถือได สอดคลองตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปดเผยขอมูลรายการ
ระหวางกันท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนอยางเพียงพอ มีกระบวนการกํากับดูแลกิจการท่ีดี กระบวนการควบคุม
ภายในและกระบวนการบริหารความเสี่ยงท่ีเพียงพอและเหมาะสมอยูในระดับท่ียอมรับได โดยมีการตรวจสอบภายในท่ีมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ รวมท้ังไดปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและนโยบาย ขอผูกพันท่ีเก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจ โดย
คณะกรรมการตรวจสอบ ไมพบรายการผิดพลาดท่ีเปนสาระสําคัญท่ีจะกระทบฐานะการเงินบริษัทฯ มีการพัฒนาปรับปรุงระบบ
การปฏิบัติงานใหมีคุณภาพและเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจอยางตอเน่ือง ตลอดจนการปฏิบัติงานเปนไปตาม
ระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
 ท้ังน้ี การปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบระหวางป 2563 ไดรับความรวมมือดวยดีจากคณะกรรมการบริษัท 
ผูบริหาร ผูสอบบัญชีและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 

  
 (ดร.ถกล นันธิราภากร) 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) 
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5.4 รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

เรียน ทานผูถือหุน 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ซ่ึงประกอบดวย กรรมการบริษัทซ่ึง
เปนกรรมการอิสระและกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร ไมนอยกวา 3 คน และกรรมการมากกวาก่ึงหน่ึงตองเปนกรรมการอิสระ เพ่ือ
ทําหนาท่ีสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมตามกระบวนการ และหลักเกณฑท่ีบริษัทฯ กําหนด เพ่ือเสนอเขารับการแตงต้ังให
ดํารงตําแหนงกรรมการและประธานเจาหนาท่ีบริหาร ตลอดจนคัดเลือกกรรมการบริษัท เพ่ือทําหนาท่ีกรรมการชุดยอย รวมถึง
พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนกรรมการบริษัท เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และท่ีประชุมผูถือ
หุนตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ชุดปจจุบันประกอบดวยกรรมการบริษัท จํานวน 3 ทาน ซ่ึงเปน
กรรมการอิสระ จํานวน 2 ทาน และกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร จํานวน 1 ทาน ดังน้ี 

ชื่อ-สกุล ตําแหนง 
1. นางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน (กรรมการอิสระ) 
2. ดร.โสตถิธร มัลลิกะมาส กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน (กรรมการอิสระ) 
3. นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนและ 

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

 สําหรับป 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ไดปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวในกฎบัตรอยาง
ครบถวน โดยมีการประชุมรวมท้ังสิ้น 2 ครั้ง ซ่ึงกรรมการทุกคนท่ีดํารงตําแหนงอยูไดเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกันครบทุก
ครั้ง สรุปสาระสําคัญของการดําเนินงานในการปฏิบัติหนาท่ีไดดังน้ี 

1. ทบทวนนโยบายการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ใหการสรรหากรรมการและการกําหนด
คาตอบแทน รวมถึงการสงเสริมการพัฒนาคณะกรรมการบริษัท มีความเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ มีความสอดคลอง
กับกลยุทธและเช่ือมโยงกับผลการดําเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ รวมถึงโดยยึดม่ันในหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือ
นําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

2. ทบทวนแผนการสรรหากรรมการ ไดกําหนดกรอบโครงสรางคุณสมบัติโดยรวม (Skill Matrix) ตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือใหครอบคลุมและสอดคลองกับแผนธรุกิจ ตลอดจนกลยุทธของบริษัทฯ รวมถึงแนวโนมกระแสธุรกิจใน
อนาคต  

3. ทบทวนแผนการพฒันากรรมการและผูบริหารระดบัสูง ไดพิจารณาหลักสูตรท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาความรู
ความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ี ท่ีจะสามารถเพ่ิมมุมมองท่ีเปนประโยชนมาประยุกตใชกับธุรกิจของบริษัทฯ 

4. พิจารณานโยบายการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนประธานเจาหนาที่บริหาร เพ่ือกําหนดเกณฑการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป และเกณฑการปรับอัตราคาตอบแทนท่ีเหมาะสมใหแกประธานเจาหนาท่ีบริหารของบริษัทฯ 
เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

5. พิจารณานโยบายการสืบทอดตําแหนงผูบริหารระดับสูง เพ่ือเตรียมความพรอมเปนแผนตอเน่ืองใหมีการสืบ
ทอดงาน ใหการบริหารงานสามารถดําเนินไปไดอยางตอเน่ือง เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ รวมท้ังไดรายงาน
ผลการพัฒนาและสืบทอดตําแหนงตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา 
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6. ดําเนินการสรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัท เขาเปนกรรมการอิสระ เพ่ือเสนอใหคณะกรรมการบริษทั และ
ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติในป 2564 และภายหลังจากไดรับการแตงต้ังใหเปนกรรมการอิสระอาจไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ 

7. ทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหาร ป 2563 โดยใชแนวทางของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย แบงเปนการวัดผลดานผูนํา กลยุทธ การวางแผน ความสัมพันธ ความรู และคุณลักษณะสวนตัว 
เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพ่ือนําไปกําหนดคาตอบแทนประจําป 2564 

8. สงเสริมและสนับสนุนเพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอย เสนอวาระและรายช่ือบุคคลเพ่ือเขารับการสรรหา
เปนกรรมการบริษัท กอนการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 อยางนอย 3 เดือนลวงหนาผานชองทางเว็บไซตของบริษัทฯ 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ไดใชความรู ความสามารถ ความระมัดระวัง และความเปนอิสระ
อยางเพียงพอในการใหความเห็นและขอเสนอแนะเพ่ือประโยชนโดยรวมของบริษัทฯ และเพ่ือประโยชนสูงสุดของผูถือหุน 
รวมถึงทําหนาท่ีสอดสองดูแลใหคณะกรรมการปฏิบัติภายใตระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ใหเปนไปตามกฎหมายและ
หลักเกณฑท่ีเก่ียวของ ในป 2563 ไมพบรายการผิดพลาดท่ีมีสาระสําคัญท่ีกระทบกับบริษัทฯ และผูถือหุน ไมมีกรรมการท่ีไม
เปนผูบริหารลาออกอันเน่ืองจากประเด็นการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนหลีกเลี่ยงวิธีการทําลายช่ือเสียงในทางลบ
ของบริษัทฯ 
 
 
 
 

  
 ( นางสาววรนุช  สุไพบูลยพิพัฒน ) 

 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

 บริษัท หาญ เอ็นจเินียร่ิง โซลูชั่นส จํากดั (มหาชน) 
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5.5 รายงานคณะกรรมการบริหาร 

เรียน ทานผูถือหุน 
 คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังคณะกรรมการบริหาร ซ่ึงประกอบดวย กรรมการบริษัทและผูบริหารระดับสูง จํานวน 
5 ทาน ดังน้ี  

ชื่อ-สกุล ตําแหนง 
1. นายวิรัฐ สุขชัย ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
2. นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ 
3. ดร.เจน  ชาญณรงค กรรมการบริหาร 
4. นายวิศิษฎ วชิรลาภไพฑูรย กรรมการบริหาร และประธานเจาหนาท่ีการเงิน 
5. นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท กรรมการบริหาร ประธานเจาหนาท่ีปฏิบัติการและเลขานุการบริษัท 

 สําหรับป 2563 ยังคงเปนปท่ีเศรษฐกิจของประเทศไทยมีการผันผวนและตํ่ากวาท่ีคาดการณไว ซ่ึงมีผลจาก
สถานการณโควิด-19 ทําใหภาวะเศรษฐกิจมีการขยายตัวในลักษณะชะลอตัวของการลงทุนภาครัฐ และภาคเอกชน แตถึง
กระน้ัน การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในป 2563 ยังคงมีการเติบโตท่ีแข็งแกรง โดยมีรายไดท่ีอยูในเกณฑดี มีกําไรอยางตอเน่ือง 
และยังคงไดรับความไววางใจจากลูกคาในการดําเนินโครงการมาโดยตลอด โดยมีการขยายธุรกิจและตลาดใหมอยางตอเน่ือง 
เนนโครงการและบริการท่ีสามารถสรางรายไดระยะยาวเพ่ือความมั่นคงและย่ังยืน  

 บริษัทฯ มีเปาหมายในการเปนผูนําการใหบริการโซลูช่ันท่ีย่ังยืนของงานระบบวิศวกรรมดับเพลิงและความปลอดภัย 
ระบบทําความเย็น และระบบการพิมพดิจิทัล ในประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบาน เพ่ือรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม
และโอกาสทางธุรกิจ และไมหยุดย้ังท่ีจะมองหาโอกาสในการใหบริการลูกคาดวยโซลูช่ันใหม ท่ีมาพรอมนวัตกรรมและคุณคา
ใหม รวมถึงการขยายฐานบริการไปยังกลุมลูกคาใหมอยางตอเน่ือง พรอมการยกระดับคุณภาพมาตรฐานบริการในดานตางๆ ท่ี
ใหกับลูกคา นอกจากน้ี แลวยังมีการปรับกลยุทธใหทันตอสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงท้ังในดานเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และความ
ตองการของลูกคาในยุคดิจิทัล 

 โดยคณะกรรมการบริหารไดทําหนาท่ีชวยคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองดวยความ
ระมัดระวัง รอบคอบ และรัดกุม กอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา ทําใหบริษัทฯ สามารถดําเนินธุรกิจไดเปนอยาง
ดี โดยมี นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหาร ปฏิบัติหนาท่ีภายใตขอบเขตหนาท่ี และความ
รับผิดชอบตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร 

 ในป 2563 คณะกรรมการบริหารไดจัดใหมีการประชุมรวม 12 ครั้ง เพ่ือพิจารณาเรื่องตางๆ ท่ีสําคัญของบริษัทฯ โดย
มีสาระสําคัญสรุปไดดังน้ี 

1. กําหนดแผนและกลยุทธทางธุรกิจ  พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธของบริษัทฯ ในรอบปท่ีผานมา 
เพ่ือกําหนดกลยุทธและแผนการดําเนินงานของบริษัทฯ ในแตละสายธุรกิจ ใหสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของบริษัทฯ 
โดยคํานึงถึงปจจัยภายในและภายนอกท่ีมีผลกระทบ รวมถึงโอกาสและความเสี่ยงท่ียอมรับได  ซ่ึงไดมีการถายทอดแผน
ดังกลาวไปสูผูบริหารและพนักงานทุกระดับในบริษัทฯ ใหไดทราบ รวมท้ังติดตามดูแลใหมีการนํากลยุทธของบริษัทฯ ไปปฏิบัติ 
เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายท่ีไดกําหนดไว และรายงานความคืบหนาตามแผนกลยุทธใหคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส 

2. ตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  พิจารณาตรวจสอบ ติดตามผลการดําเนินงานของทุก
สายธุรกิจเปนประจําทุกเดือน เพ่ือใหเปนไปตามนโยบายแผนงาน เปาหมายท่ีกําหนดไว รวมถึงงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการดําเนินงานใหคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส 
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3. พิจารณางบประมาณและโครงการลงทุนของบริษัทฯ พิจารณากลั่นกรองและใหความเห็นชอบตอ
งบประมาณรายจายประจําป และการเพ่ิมเงินทุนหมุนเวียนบริษัทยอยของบริษัทฯ ประเทศเวียดนาม ตลอดจนโครงการลงทุน 
และเรื่องอื่นๆ ท่ีฝายจัดการเสนอ เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

4. พิจารณาจายเงินปนผลประจําป 2563 พิจารณากลั่นกรองและใหความเห็นชอบตอผลกําไรสุทธิจากผลการ
ดําเนินงานประจําป 2562 และกําหนดจายเงินปนผลระหวางกาล ในอัตรา 0.18 บาทตอหุน เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัท
อนุมัติกอนนําเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 อนุมัติ 

5. พิจารณาการสรรหาผูบริหารระดับผูจัดการฝายขึ้นไป พิจารณาคัดเลือก แตงต้ัง โยกยาย เลิกจาง และ
กําหนดโครงสรางกรอบอํานาจหนาท่ี บุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมใหดํารงตําแหนงบริหารในระดับผูจัดการฝายข้ึนไป ยกเวน
ตําแหนงประธานเจาหนาท่ีบริหาร โดยในป 2563 ไดแตงต้ังผูอํานวยการสายงานขาย และผูอํานวยการสายงานขายโครงการ 
ของสายงานธุรกิจระบบทําความเย็น เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

6. กําหนดนโยบายอัตราคาตอบแทนและโครงสรางเงนิเดือนของพนักงาน และผูบริหาร พิจารณากลั่นกรอง
นโยบายอัตราคาตอบแทน โครงสรางเงินเดือน โบนัส และผลประโยชนตอบแทนอื่นๆ ท่ีเหมาะสมสําหรับพนักงาน และผูจัดการ
ฝายข้ึนไป ยกเวนตําแหนงประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการ 

 คณะกรรมการบริหารมีความเชื่อมั่นอยางเต็มเป ยมในทิศทางดําเนินงานของบริษัทฯ และจากความพรอม 
ความสามารถ ประสบการณ รวมถึงสิ ่งที่เห็นไดชัด คือ ความมานะมุงมั่นของกลุมผูบริหารและพนักงาน คณะกรรมการ
บริหาร จึงเห็นตรงกันวาในป 2563 บริษัทฯ จะสามารถสรางผลงานท่ีแข็งแกรงไดอยางตอเน่ือง ควบคูไปกับความรับผิดชอบ
ตอสังคม สิ่งแวดลอม และผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม รวมทั้งดูแลใหบริษัทฯ มีระบบการดําเนินงานที่เปนไปในลักษณะท่ี
ถูกตองตามกฎหมาย และมีจริยธรรมตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใหบริษัทฯ บรรลุเปาหมายในการเติบโตอยาง
มั่นคงและย่ังยืน 
 
 
 

 
  
 ( นายวิรัฐ  สุขชัย ) 

 ประธานกรรมการบริหาร 

 บริษัท หาญ เอ็นจเินียร่ิง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) 
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5.6 รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

เรียน ทานผูถือหุน 

 คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังและมอบหมายใหประธานเจาหนาท่ีบริหาร กรรมการผูจัดการ และผูอํานวยการสาย
งานตางๆ ปฏิบัติหนาท่ีเปนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซ่ึงประกอบไปดวยผูมีความรู ความสามารถและประสบการณ
ตลอดจนมีความรู ความเขาใจในการดําเนินธุรกิจ จํานวน 12 ทาน โดยมีกรรมการอิสระทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ดังน้ี  

ชื่อ-สกุล ตําแหนง 
1. นายวิรัฐ  สุขชัย (รักษาการ) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
2. นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร กรรมการบริหารความเสี่ยง 
3. นายรัตนพันธ  มุขหริวัฒนานนท กรรมการบริหารความเสี่ยง 
4. นายประชา  พรอมพรชัย กรรมการบริหารความเสี่ยง 
5. นายสุชาติ สุวัฒโนดม กรรมการบริหารความเสี่ยง 
6. นายกิตติพงษ กิตติเมธาวีนันท กรรมการบริหารความเสี่ยง 
7. นายวชิรวิทย อัครเศรณ ี กรรมการบริหารความเสี่ยง 
8. นายสุกิจ ลิติกรณ กรรมการบริหารความเสี่ยง 
9. นายวิฑูรย ทามี กรรมการบริหารความเสี่ยง 
10. นายพงษสวัด์ิ เพงเล็งผล กรรมการบริหารความเสี่ยง 
11. นายวิศิษฏ วชิรลาภไพฑูรย กรรมการบริหารความเสี่ยง 
12. นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท กรรมการบริหารความเสี่ยงและ 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีภาระความรับผิดชอบตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหทําหนาท่ี
ควบคุม ดูแลและกลั่นกรองนโยบายการบริหารความเสี่ยงในดานตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจ ท้ังในสวนของความเสี่ยง
ดานกลยุทธ ความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงดานการตลาด ความเสี่ยงดานสภาพคลอง ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ และความ
เสี่ยงดานอื่นๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการจัดหาเคร่ืองมือหรือมาตรการอื่นๆ ท่ีใชสําหรับวัดและ
ประเมินความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสม เพ่ือใหความเสี่ยงท่ีเก่ียวของในการดําเนินธุรกิจลดลงมาอยูในระดับท่ียอมรับได 
รวมถึงการประเมินปจจัยท้ังภายในและภายนอกท่ีอาจมีผลกระทบกับธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ ท้ังน้ี คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงไดมีการพิจารณาทบทวนนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอ โดยมี นางวรินกาญจน ธีระอัม
รานนท เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 สําหรับในป  2563  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดจัดใหมีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยมีสาระสําคัญสรุปไดดังน้ี 

1. ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงพิจารณาใหความเห็นชอบกรอบความเสี่ยงท่ียอมรับไดใหเหมาะสม
ตอสภาวการณ ความเสี่ยงองคกร มาตรการปองกันและรองรับความเสี่ยง ดัชนีวัดประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยง ตลอดจน
ทบทวนความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับดานการทุจริตคอรรัปช่ัน ใหสอดคลองกับกรอบมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันท่ีปรับปรุง
ประกาศใชในป 2563 

2. ทบทวนแผนงานบริหารความเสี่ยงองคกร พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงประจําปท่ีฝายบริหารจากทุกหนวยงาน
ไดทําการประเมินความเสี่ยง 

3. กําหนดระดับความสําคัญของความเสี่ยงพรอมกําหนดผลกระทบท่ีเกิดข้ึน เพ่ือกําหนดวิธีการบริหารความเสี่ยง 
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4. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงใหเกิดข้ึนอยางตอเน่ืองท่ัวท้ังองคกร 

5. ติดตามและทบทวนการดําเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ภายใตนโยบายและกรอบการบริหาร
ความเสี่ยงท่ีกําหนดไว และในทุกๆ ระยะเวลาท่ีพบวาระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง โดยผูตรวจสอบภายในทําการติดตาม 
และสอบทานการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ  

6. รายงานตอคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกไตรมาสเก่ียวกับการบริหาร การดําเนินงาน และสถานะความเสี่ยง
ของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงตางๆ รวมถึงสิ่งท่ีตองดําเนินการปรับปรุงแกไขเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายและกลยุทธท่ี
กําหนด 

โดยสรุป คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นวา ในรอบป 2563 ท่ีผานมา เศรษฐกิจของประเทศอยูในภาวะ
ชะลอตัว จากสถานการณโควิด-19 ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ ซึ่งลวนแตสงผลกระทบตอภาคอุตสาหกรรมตางๆ 
เปนวงกวาง ดังน้ัน จึงไดเฝาระวังและติดตามสถานการณทางเศรษฐกิจอยางใกลชิด โดยใหคําแนะนําในระดับปฏิบัติการแต
ละฝายใหเห็นสัญญาณความเสี่ยงลวงหนาในการลดความสูญเสียจากการดําเนินงานอยางแทจริง ซึ่งถือวาบริษัทฯ มีการ
พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงขององคกรไดอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายท่ีวางไวภายใตสถานการณ
ดังกลาว และควบคุมใหอยูในระดับที่ยอมรับได อันจะทําใหบริษัทฯ สามารถดําเนินธุรกิจไดอยางมั่นคงและเติบโตไดอยาง
ตอเน่ือง 
 
 
 

 
  
 ( นายวิรัฐ  สุขชัย ) 

 (รักษาการ) ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

 บริษัท หาญ เอ็นจเินียร่ิง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) 
 

 

เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการตางๆ  หนา 10/10 



รายงานประจำป 2563
บร�ษัท หาญ

 เอ็นจ�เนียร�่ง โซลูชั่นส จำกัด (มหาชน)

ร า ย ง า น ป ร ะ จำ ป

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
559 ซอยศูนยวิจัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
Harn Engineering Solutions Public Company Limited
559 Soi Soonvijai 4, Rama 9 Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10310, Thailand

บร�ษัท หาญ เอ็นจ�เนียร�่ง โซลูชั่นส จำกัด (มหาชน)

Quality Living Through

Sustainable Engineering

� Fire Protection & Safety

� Air Conditioning & Sanitary

� Refrigeration

� Digital Printing

� Harn 3DMed

02 318 9744
www.harn.co.th Harn Engineering Solutions

02 318 9744 ตอ 4000


