
ราย
งาน

ป
ระจำป

 2563
บ

ร�ษ
ัท

 ห
าญ

 เอ
็น

จ�เน
ีย

ร�่ง โซลูชั่น
ส จำก

ัด
 (ม

ห
าชน

)

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



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

Quality Living Through
Sustainable Engineering



สารบััญ

วิิสัยทััศน์์ พััน์ธกิิจ
และเป้้าหมายกิารดำำาเน์ิน์ธุรกิิจ

กิารกิำากิับัดำูแลกิิจกิาร2 65

4 88

13 119

37 129

6 103

14 120

41 134

7 104

23 124

22 122

42 144

12 106

34 126

ข้้อมูลสำาคััญทัางกิารเงิน์ คัวิามรับัผิิดำชอบัต่่อสังคัม

สารจากิคัณะกิรรมกิารบัริษััทั กิารคัวิบัคัุมภายใน์และ
กิารบัริหารจัดำกิารคัวิามเส่�ยง
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รายงานประจำำาปี 25632

	 ในปีี	2563	หาญยัังคงมีีเปี้าหมีายัที่ี�จะส่่งเส่ริิมีการิเติิบโติอยั่าง

ยัั�งยัืนผ่่านกลยัุที่ธ์์หลักขององค์กริ	ลดความีผ่ันผ่วนของผ่ลกำาไริผ่่าน

การิส่ร้ิางความีหลากหลายัเชิงิธุ์ริกิจ	โดยัคำานึงถึึงผ่ลปีริะโยัชิน์ของผ้้่มีี

ส่่วนได้ส่่วนเส่ยีัอย่ัางริอบด้าน	ริวมีถึึงดำาเนนิธ์รุิกจิด้วยัธ์ริริมีาภิิบาลที่ี�ดี	

• เริาจะส่ร้ิางความีพึึงพึอใจให้	ลก้ค้�า ด้วยัสิ่นค้าและบริกิาริทีี่�มีคุีณภิาพึส่ง้เที่คโนโลยีัที่ี�นำาหน้าและการิจัดการิธุ์ริกจิที่ี�เป็ีนเลิศ

วิิสัยทััศน์์

พััน์ธกิิจ

เราจะเป้็น์ผิู้น์ำากิารให้บัริกิารโซลูชั�น์ทั่�ยั�งยืน์ข้องงาน์ระบับัวิิศวิกิรรมดำับัเพัลิงและคัวิามป้ลอดำภัย

ระบับัทัำาคัวิามเย็น์ และระบับักิารพัิมพั์ดำิจิทััล ใน์ป้ระเทัศไทัยและป้ระเทัศเพั่�อน์บั้าน์

วิิสัยทััศน์์ พััน์ธกิิจ และเป้้าหมายกิารดำำาเน์ิน์ธุรกิิจ

• เริาเชิื�อมีั�นในคุณค่าและศักยัภิาพึของ	พิ่นักงาน	 และมีุ่งมีั�นที่ี�จะส่ริ้างบริริยัากาศการิที่ำางานทีี่�มีีความีสุ่ข

	 กริะตืิอริือล้นมีีความีคิดริิเริิ�มี	 และมีีการิพัึฒนาอยั่างติ่อเนื�องให้แก่ทีี่มีงานทีี่�มีีความีส่ามีาริถึ	 ริอบร้ิ้

	 บนหลักการิของความีถึ้กติ้อง	เที่ี�ยังธ์ริริมีความีคิดบวก	และความีริับผ่ิดชิอบอยั่างมีืออาชิีพึ

• เริาจะส่ริ้างผ่ลติอบแที่นที่ี�ดีติ่อ	ผู้้�ถือหุุ้�น	และขยัายัธ์ุริกิจให้เติิบโติติ่อเนื�องอยั่างยัั�งยัืน

• เริาจะส่ริ้างคุณค่าริะยัะยัาวและเส่ริิมีคุณภิาพึชิีวิติให้แก่	 ผู้้�ม่ส่ว้นได้�

 ส่ว้นเส่ย	 ทุี่กฝ่่ายัของเริาภิายัใติ้การิบริิหาริจัดการิอยั่างสุ่ขุมีริอบคอบ

	 และบริริษััที่ภิิบาลที่ี�ดี

1

2

3

4

เพืึ�อส่ริ้างคุณค่าริะยัะยัาว	 เส่ริิมีคุณภิาพึชิีวิติของผ้่้มีีส่่วนได้ส่่วนเส่ียั	

และมีอบผ่ลติอบแที่นทีี่�ยัั�งยืันด้วยันวัติกริริมี	เที่คโนโลยีัและโคริงส่ร้ิาง

ธ์รุิกจิ	ที่ี�แขง็แกร่ิงภิายัใต้ิความีริบัผ่ดิชิอบด้านการิกำากบัดแ้ลกจิการิที่ี�ดี	

เพืึ�อให้บริริลวุสิ่ยััที่ศัน์	พัึนธ์กจิของ	และเป้ีาหมีายัการิดำาเนนิธ์รุิกจิ	ดงันี�
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	 ทัี่�งนี�	 เพืึ�อส่นับส่นุนให้กลยุัที่ธ์์ของหาญปีริะส่บผ่ลส่ำาเริ็จ

คณะกริริมีการิบริษิัทัี่มีมีีติอินมุีตัิกิาริที่บที่วนกลยัทุี่ธ์์	วสิ่ยััทัี่ศน์	ภิาริกิจ	

และที่ิศที่างการิดำาเนินธ์ุริกิจ	 ในการิพึัฒนาศักยัภิาพึองค์กริและ

พึนักงาน	 ด้วยัการิพึัฒนาบุคลากริควบค้่กับการิใชิ้นวัติกริริมีและ

เที่คโนโลยัี	 นอกจากนั�น	 ยัังให้ความีส่ำาคัญในการิด้แลส่ิ�งแวดล้อมี	

ส่ังคมี	 และบริริษััที่ภิิบาล	 เพืึ�อเพิึ�มีปีริะส่ิที่ธิ์ภิาพึการิดำาเนินงานให้	

เพิึ�มีการิเปี็นติัวแที่นจำาหน่ายัส่ินค้าและเพิึ�มีจำานวน	ผ่ลิติภิัณฑ์์ใน
ผ่ลติิภิณัฑ์์ริะบบวศิวกริริมีความีปีลอดภิยัั	ริะบบที่ำาความีเยัน็	และริะบบ
การิพึมิีพ์ึดจิทิี่ลั	เพืึ�อเพิึ�มี	ที่างเลือกและริองรัิบความีติ้องการิของล้กค้า
ได้คริบทีุ่กกลุ่มีมีาติริฐานของส่ินค้า

มีุ่งเน้นการิบริิหาริงานโดยัการิส่ริ้างความีส่ัมีพึันธ์์ที่ี�ดี
กับล้กค้าหลักอยั่างติ่อเนื�องส่มีำ�าเส่มีอ

ส่ร้ิางองค์กริให้เกิดการิเรีิยันร้้ิ	เพืึ�อเพึิ�มีขดีความีส่ามีาริถึ
ที่ี�จะขับเคลื�อนบริิษััที่	ไปีส่้่ความีส่ำาเริ็จ

ส่ริ้างค่านิยัมีริ่วมีกันภิายัในองค์กริ	เพึื�อให้บริิษััที่
มีีวัฒนธ์ริริมีการิที่ำางานที่ี�ดี

ขยัายัการิจำาหน่ายัส่ินค้าไปียัังกลุ่มีปีริะเที่ศเพึื�อนบ้าน
เชิ่น	เมีียันมีา	เวียัดนามี	กัมีพึ้ชิา	เปี็นติ้น

ขยัายัฐานล้กค้าริับเหมีางานโคริงการิ	
กลุ่มีล้กค้าโริงงานอุติส่าหกริริมี	และขยัายัธ์ุริกิจ

ไปียััง	ล้กค้าขนาดกลางและขนาดยั่อมี	
ล้กค้ากลุ่มีผ่้้ใชิ้งาน	โดยัติริงมีากขึ�น

ริักษัาริะบบการิที่ำางานที่ี�เปี็นมีาติริฐานส่ากล	และ
ปีริับปีริุง	กริะบวนการิที่ำางานอยั่างติ่อเนื�อง

มีุ่งเน้นให้มีีการิติิดติามีด้แลล้กค้ากลุ่มีงานโคริงการิ	
ติิดติ่อปีริะส่านงานผ่้้ออกแบบโคริงการิ	เน้นการิ
จำาหน่ายัส่ินค้าที่ี�บริิษััที่เปี็นเจ้าของติริาส่ินค้าเอง	

และส่ินค้าที่ี�เปี็นติัวแที่นจำาหน่ายัให้มีากขึ�น

คั่าน์ิยมองคั์กิร

เป้้าหมายกิารดำำาเน์ิน์ธุรกิิจ

2

38

47

56

1

บริริลเุป้ีาหมีายัการิเป็ีนองค์กริที่ี�ยัั�งยันือย่ัางแท้ี่จริงิ	ผ่่าน	3	กลยุัที่ธ์์หลกั	

SMART	Business,	SMART	People,	และ	SMART	Environment	

โดยัผ่้บ้ริหิาริริะดบัส่ง้	 ได้มีกีาริถ่ึายัที่อดแผ่นดังกล่าวไปีส่้ผ้้่่บริหิาริและ	

พึนักงานทุี่กริะดับให้ได้ที่ริาบ	 และติิดติามีด้แลให้มีีการินำากลยุัที่ธ์์

ไปีปีฏิิบัติิ	 ให้เปี็นไปีติามี	 เปี้าหมีายัที่ี�ได้กำาหนดไว้	พึริ้อมีทัี่�งริายังาน

ความีคืบหน้าให้คณะกริริมีการิบริิษััที่ที่ริาบทีุ่กไติริมีาส่

1

8

7

6 5

3

4
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TS VO ii EP
คัวิามรับัผิิดำชอบั
อย่างมืออาชีพั

กิารพััฒน์า
อย่างยั�งยืน์

คัวิามคัิดำริเริ�ม
สร้างสรรคั์

ม่คัวิามรักิ 
ผิูกิพััน์ และเป้็น์
เจ้าข้ององคั์กิร

คัวิามร่วิมมือ
ทัำางาน์เป้็น์ทั่ม

คัวิามซ่�อสัต่ย์
และยึดำมั�น์

ใน์คัวิามถืูกิต่้อง
และเป้็น์ธรรม

กิารสร้าง
คัุณคั่า

กิารมุ่งมั�น์สู่
คัวิามเป้็น์เลิศ
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รายงานประจำำาปี 25634

หุ้มายเหุ้ติุ : 1)	ใชิ้กำาไริ(ขาดทีุ่น)สุ่ที่ธ์ิริวมีในการิคำานวณ

  2)	ใชิ้กำาไริก่อนหักภิาษัีและติ้นทีุ่นที่างการิเงินในการิคำานวณ

  3)	ยัังมีีความีไมี่แน่นอนจนกว่าจะได้ริับอนุมีัติิจากที่ี�ปีริะชิุมีส่ามีัญผ่้้ถึือหุ้นปีริะจำาปีี

  4)	อ้างอิงข้อมี้ลจากงบการิเงินริวมีของบริิษััที่	หาญ	เอ็นจิเนียัริิ�ง	โซล้ชิั�นส่์	จำากัด	(มีหาชิน)

ผิลกิารดำำาเน์ิน์งาน์  

ริายัได้จากการิขายัและบริิการิ	 ล้านบาที่

	 ริายัได้ริวมี	 ล้านบาที่

	 ติ้นทีุ่นขายัและบริิการิ	 ล้านบาที่

	 กำาไริขั�นติ้น	 ล้านบาที่

	 กำาไริ/	(ขาดทีุ่น)	สุ่ที่ธ์ิ	 ล้านบาที่

	 กำาไริขาดทีุ่นเบ็ดเส่ริ็จริวมี	 ล้านบาที่

ฐาน์ะทัางกิารเงิน์  

ส่ินที่ริัพึยั์ริวมี	 ล้านบาที่

	 หนี�ส่ินริวมี	 ล้านบาที่

	 ส่่วนของผ่้้ถึือหุ้นริวมี	 ล้านบาที่

อัต่ราส่วิน์ทัางกิารเงิน์  

อัติริาผ่ลติอบแที่นผ่้้ถึือหุ้น	1) %

	 อัติริาผ่ลติอบแที่นจากส่ินที่ริัพึยั์	2) %

	 อัติริากำาไริขั�นติ้น	 %

	 อัติริากำาไริสุ่ที่ธ์ิ	1) %

	 อัติริาส่่วนหนี�ส่ินติ่อส่่วนของผ่้้ถึือหุ้น	 เที่่า

	 อัติริาการิหมีุนของส่ินที่ริัพึยั์ริวมี	 เที่่า

ข้้อมูลสำาคััญใน์ต่ลาดำทัุน์  

ริาคาพึาริ์ติ่อหุ้น	 บาที่

	 มี้ลค่าหุ้นติามีบัญชิี	 บาที่/หุ้น

	 เงินปีันผ่ลติ่อหุ้น	3)	 บาที่/หุ้น

	 อัติริาการิจ่ายัเงินปีันผ่ล	 ริ้อยัละ

	 กำาไริ/	(ขาดทีุ่น)	ติ่อหุ้น	 บาที่/หุ้น

	 1,366.88

	 1,393.97

	 948.69

	 418.19

	 149.62

	 147.98

 

	 1,596.30

	 274.64

	 1,321.66

 

	 11.56

	 11.89

	 30.59

	 10.73

	 0.21

	 0.89

 

	 0.50

	 2.26

	 0.18

	 69.23

	 0.26

	 1,152.32

	 1,169.43

	 799.28

	 353.04

	 100.97

	 100.57

	 1,657.46

	 339.83

	 1,317.02

	 7.65

	 7.72

	 30.64

	 8.63

	 0.26

	 0.72

	 0.50

	 2.25

	 0.13

	 76.47

	 0.17

	 1,344.27

	 1,356.02

	 931.23

	 413.04

	 134.36

	 134.36

 

	 1,548.59

	 281.38

	 1,267.21

 

	 10.83

	 11.15

	 30.73

	 9.91
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อัต่ราผิลต่อบัแทัน์จากิสิน์ทัรัพัย์ อัต่ราผิลต่อบัแทัน์ผิู้ถืือหุ้น์
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(ใชิ้กำาไริก่อนหักภิาษัีและติ้นทีุ่นที่างการิเงินในการิคำานวณ) ใชิ้กำาไริ(ขาดทีุ่น)สุ่ที่ธ์ิริวมีในการิคำานวณ
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รายไดำ้จากิกิารข้ายและบัริกิาร กิำาไร (ข้าดำทัุน์) สุทัธิ
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ดำร. ถืกิล น์ัน์ธิราภากิร

ปีริะธ์านกริริมีการิบริิษััที่

น์ายวิิรัฐ สุข้ชัย

ปีริะธ์านเจ้าหน้าที่ี�บริิหาริ

	 ในริอบปีีทีี่�ผ่่านมีา	มีปัีีจจัยัหลายัอย่ัางทีี่�ส่่งผ่ลกริะที่บต่ิอภิาวะเศริษัฐกิจ

โลกและปีริะเที่ศไที่ยั	โดยัจะเห็นได้ว่าเกือบทีุ่กปีริะเที่ศที่ั�วโลกมีีการิถึดถึอยั	

ที่างเศริษัฐกจิ	ริวมีถึึงปีริะเที่ศไที่ยัด้วยั	ซึ�งปัีญหาหลกัเกดิจากการิแพึร่ิริะบาด

ของโริคโควิด-19	 ติั�งแติ่ติ้นปีี	 2563	 มีีการิจำากัดการิเดินที่างทัี่�วโลก

ที่ำาให้ธ์ุริกิจที่ี�เกี�ยัวข้องกับการิที่่องเที่ี�ยัวเกิดผ่ลกริะที่บอยั่างริุนแริง	ส่่งผ่ลให้

ภิาวะเศริษัฐกิจโดยัริวมีมีกีาริชิะลอตัิวลงอย่ัางมีาก	บริษิัทัี่	หาญ	เอน็จิเนยีัริิ�ง

โซลช้ิั�นส์่	จำากัด	(มีหาชิน)	ตัิวย่ัอหลักที่รัิพึย์ั	�HARN�	ซึ�งดำาเนนิธุ์ริกิจจำาหน่ายั

ส่นิค้าและให้บริกิาริในริะบบวิศวกริริมีหลากหลายัปีริะเภิที่	ได้แก่	ผ่ลิติภิณัฑ์์

ริะบบดับเพึลิง	ผ่ลิติภัิณฑ์์ริะบบปีริับอากาศ	ผ่ลิติภัิณฑ์์ริะบบที่ำาความีเยั็น	

และผ่ลิติภิณัฑ์์ริะบบการิพิึมีพ์ึดิจทิี่ลั	ก็ได้รัิบโดยัผ่ลกริะที่บจากการิชิะลอตัิว	

ที่างด้านเศริษัฐกิจเช่ินเดียัวกัน	ถึึงแม้ีบริษิัทัี่ฯ	ได้มีกีาริดำาเนนิงานขยัายัธุ์ริกจิ	

และติลาดใหมี่ๆ	 เพิึ�มีเติิมี	 แติ่ยัังไมี่ส่ามีาริถึส่ริ้างริายัได้เพิึ�มีขึ�นได้มีากพึอ

เนื�องจากการิขยัายังานอย้ั่ในริะยัะเริิ�มีติ้น	 ซึ�งที่ำาให้ผ่ลการิดำาเนินงานของ	

บริิษััที่ฯ	 ในปีีทีี่�ผ่่านมีาไมี่ได้ติามีเปี้าหมีายัทีี่�ได้กำาหนดไว้	 อยั่างไริก็ติามี

คณะกริริมีการิบริษิัทัี่และพึนักงานได้มีุง่มีั�นในการิดำาเนินธุ์ริกิจอย่ัางริอบคอบ

และริัดกุมี	 เพืึ�อให้ผ่ลการิดำาเนินงานเกิดผ่ลกริะที่บไมี่มีาก	ซึ�งจะเห็นได้ว่า	

บริิษััที่ฯ	ยัังคงมีีผ่ลปีริะกอบการิที่ี�อยั้่ในเกณฑ์์ดี	มีีกำาไริอยั่างติ่อเนื�องมีาโดยั

ติลอด	และยัังคงมีุ่งมีั�นในการิขยัายัส่ินค้าใหมี่เข้าส่้่ติลาดที่ี�ยัังมีีโอกาส่	เชิ่น	

การิจัดติั�งบริษิัทัี่ย่ัอยัในปีริะเที่ศเวียัดนามีเพืึ�อขยัายัธุ์ริกิจการิพิึมีพ์ึแบบดิจิทัี่ล

และในปีีที่ี�ผ่่านมีา	บริิษััที่ฯ	 ได้เข้าริ่วมีหุ้นจดที่ะเบียันจัดติั�งบริิษััที่ที่ี�ดำาเนิน	

ธ์ุริกิจที่ี�เกี�ยัวข้องกับดิจิที่ัล	 เพืึ�อเติรีิยัมีพึริ้อมีในการินำาดิจิที่ัลเข้ามีาเปี็น

ส่่วนหนึ�งของการิดำาเนินธ์รุิกจิ	นอกจากนั�นยัังมีกีาริขยัายังานให้บริกิาริเพิึ�มีขึ�น

ในแต่ิละหน่วยัธุ์ริกิจ	มีโีริงปีริะกอบชุิดเคริื�องที่ำาความีเย็ัน	และส่ร้ิางโริงบริริจุ

ส่าริดับเพึลิงที่ี�ได้มีาติริฐาน	เพึื�อส่ริ้างริายัได้จากการิให้บริิการิที่ี�เพึิ�มีมีากขึ�น	

โดยับริิษััที่ฯ	 ยัังคงมีีความีพึริ้อมีที่างด้านฐานะการิเงินทีี่�แข็งแกริ่ง	 ซึ�งที่ำาให้

มีคีวามีส่ามีาริถึในการิหาโอกาส่ที่างธ์รุิกจิใหม่ีๆ	ในอนาคติได้เพิึ�มีขึ�นอกี	ซึ�ง	

พึวกเริามีั�นใจว่าจะที่ำาให้บริิษััที่ฯ	ส่ามีาริถึเติิบโติได้อยั่างมีั�นคงติ่อเนื�องไปี

	 ส่่วนการิดำาเนินงานภิายัใติ้นโยับายัการิกำากับด้แลกิจการิที่ี�ดี	บริิษััที่ฯ	

ได้ให้ความีส่ำาคัญในการิปีฏิิบัติิติามีหลักการิกำากับด้แลกิจการิทีี่�ดีมีาอยั่าง	

ติ่อเนื�อง	 มีีการิดำาเนินงานด้วยัความีรัิบผิ่ดชิอบติ่อผ้่้มีีส่่วนได้เสี่ยัทุี่กฝ่่ายั	

อย่ัางเป็ีนธ์ริริมี	โปีร่ิงใส่และติริวจส่อบได้	ซึ�งจะเห็นได้อย่ัางเป็ีนริป้ีธ์ริริมีจาก

การิที่ี�ได้ริบัคะแนนการิกำากบัดแ้ลกจิการิที่ี�ดใีนริะดบัส่ง้ส่ดุ	(CG	score	5	ดาว)

อยั่างติ่อเนื�องมีา	2	ปีี	 อีกที่ั�งบริิษััที่ฯ	 ยัังได้ผ่่านการิริับริองเปี็นส่มีาชิิกภิาคี

เครืิอข่ายัต่ิอต้ิานทุี่จริติิคอร์ิรัิปีชิั�น	มีกีาริจัดที่ำาค้มื่ีอ	ออกนโยับายัและปีริะกาศ

เจตินาริมียั์ให้แก่พึนักงาน	 ค้่ค้า	 และส่าธ์าริณชิน	 จัดให้มีีกริะบวนการิ

ติริวจส่อบ	แจ้งเบาะแส่	ฝ่ึกอบริมี	ติลอดจนส่ริ้างแนวที่างปีฏิิบัติิ	เพึื�อแส่ดง	

ให้เห็นถึึงความีมีุ่งมัี�นในการิติ่อติ้านทุี่จริิติคอริ์รัิปีชิั�น	 โดยัมีุ่งหวังให้ธุ์ริกิจ

ส่ามีาริถึเติิบโติได้อยั่างยัั�งยัืนและได้ริับความีเชิื�อมีั�นจากพึนักงาน	 ค้่ค้า	

ติลอดจนนักลงทีุ่นที่ั�วไปี

	 ในนามีของคณะกริริมีการิบริิษััที่	ขอขอบพึริะคุณผ่้้ถึือหุ้น	ล้กค้า	ค้่ค้า	

พึนัธ์มีติิริที่างธุ์ริกจิ	ติลอดจนคณะกริริมีการิ	ผ้้่บริหิาริ	และพึนักงานทุี่กท่ี่าน	ที่ี�

ได้ให้ความีไว้วางใจและส่นบัส่นนุการิดำาเนินงานของบริษิัทัี่ฯ	ด้วยัดีเส่มีอมีา	

และขอให้คำามีั�นว่าคณะกริริมีการิบริิษััที่	 ผ้่้บริิหาริและพึนักงานของเริา	

จะริ่วมีมืีอ	มีุ่งมีั�นฝ่่าฟัันอุปีส่ริริคติ่างๆ	 เพืึ�อพัึฒนาบริิษััที่ฯ	 ให้เติิบโติอยั่าง

ยัั�งยัืนภิายัใติ้หลักการิกำากับด้แลกิจการิทีี่�ดี	 เพืึ�อให้เกิดปีริะโยัชิน์ส่้งสุ่ดติ่อ

ผ่้ม้ีส่ี่วนได้ส่่วนเส่ยีัทุี่กฝ่่ายั	และก่อให้เกิดการิพัึฒนาและส่่งผ่ลดีต่ิอภิาพึริวมี	

ที่างเศริษัฐกิจและส่ังคมีติ่อไปี

สารจากิคัณะกิรรมกิารบัริษััทั
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ดำร. ถืกิล น์ัน์ธิราภากิร
กริริมีการิอิส่ริะ	(ไมี่เปี็นผ่้้บริิหาริ)	
ปีริะธ์านกริริมีการิบริิษััที่	และปีริะธ์านกริริมีการิติริวจส่อบ
อายัุ	75	ปีี

•	 สััดสั่วนการถืือหุ้้�นบริษััท	(ณ	วันท่����	31	ธ.ค.	2563)	 -	ไมี่มีี	-
•	 วันท่����ได�รับการแต่่งต่ั�ง    5	กันยัายัน	2555
	 (บริิษััที่ฯ	เข้าจดที่ะเบียันในติลาดหลักที่ริัพึยั์	ปีี	2557	ที่ำาให้ดำาริงติำาแหน่งติ่อเนื�องมีา)
• ค้ณว้ฒิิการศึึกษัา
 •	 ปีริญิญาเอก	Col.	of	BAd./Accounting,	MIS,	Economics,	University	of	Arkansas,	

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

West	Virginia
 •	 ปีริะกาศนียับัติริชิั�นส่้ง	(การิเงินการิธ์นาคาริ)	มีหาวิที่ยัาลัยัหอการิค้าไที่ยั
• ประวัต่ิการฝึึกอบรม
 หุ้ลักส้ติรอบรมข้องสมาค้มส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทุไทุย (IOD)
	 1.	 หลักส่้ติริ	Role	of	the	Chairman	Program	(RCP)	ริุ่น	43/2018
	 2.	 หลักส่้ติริ	Anti-Corruption	the	Practical	Guide	(ACPG)	ริุ่น	36/2017
	 3.	 หลักส่้ติริ	Chairman	Forum	(R-CF)	ริุ่น	1/2016
	 4.	 หลักส่้ติริ	Directors	Certification	Program	(DCP)	ริุ่น	228/2016
	 5.	 หลักส่้ติริ	Ethical	Leadership	Program	(ELP)	ริุ่น	3/2016
	 6.	 หลักส่้ติริ	Audit	Committee	Program	(ACP)	ริุ่น	8/2005
	 7.	 หลักส่้ติริ	Director	Accreditation	Program	(DAP)	ริุ่น	8/2004
 หุ้ลักส้ติรอื�นๆ
 •	 หลักส่้ติริ	P01	การิบริิหาริความีริับผ่ิดชิอบติ่อส่ังคมีเพึื�อการิพึัฒนาอยั่างยัั�งยัืน
 •	 หลักส่้ติริ	S01-S03	ชิุดหลักส่้ติริกลยัุที่ธ์์ด้านความียัั�งยัืนของธ์ุริกิจ
 •	 หลักส่้ติริ	S04	การิวิเคริาะห์ความีเส่ี�ยังและปีริะเด็นส่ำาคัญด้านความียัั�งยัืน
 •	 หลักส่้ติริ	S05	การิปีริะเมีินผ่ลและการิจัดการิข้อมี้ลด้านความีริับผ่ิดชิอบติ่อส่ังคมี
 •	 หลักส่้ติริ	Internal	Audit's	Challenge	in	Value	Adding
• ประสับการณ์การทำางานในช่่วงระยะเวลา	5	ปี
 ทุางธุุรกิจ

•	 2562	-	ปีัจจุบัน	 กริริมีการิ	และกริริมีการิติริวจส่อบ,	บมีจ.ยั้ไนเติ็ด	เปีเปีอริ์
•	 2558	-	ปีัจจุบัน		 กริริมีการิอิส่ริะ	ปีริะธ์านกริริมีการิบริิษััที่	และปีริะธ์านกริริมีการิ
		 	 ติริวจส่อบ,	บมีจ.หาญ	เอ็นจิเนียัริิ�ง	โซล้ชิั�นส่์
•	 2545	-	ปีัจจุบัน	 กริริมีการิอิส่ริะและปีริะธ์านกริริมีการิติริวจส่อบ,	
		 	 บมีจ.ริาชิธ์านีลิส่ซิ�ง
•	 2555	-	2558		 กริริมีการิอิส่ริะ	และปีริะธ์านกริริมีการิติริวจส่อบ,	
		 	 บมีจ.หาญ	เอ็นจิเนียัริิ�ง	โซล้ชิั�นส่์

ทุางการศึึกษา
•	 2555	-	2558	 คณบดี	คณะบัญชิี,	มีหาวิที่ยัาลัยัหอการิค้าไที่ยั
•	 2548	-	2554	 ริองอธ์ิการิบดี	ฝ่่ายับริิหาริธ์ุริกิจ,	มีหาวิที่ยัาลัยัหอการิค้า
•	 Adjunct	Professor	คณะบัญชิี,	มีหาวิที่ยัาลัยัหอการิค้าไที่ยั
•	 กริริมีการิ	โคริงการิพึัฒนาและจัดติั�งมีหาวิที่ยัาลัยัหอการิค้าไที่ยัแห่งใหมี่
•	 อาจาริยั์พึิเศษั	บัณฑ์ิติวิที่ยัาลัยั,	มีหาวิที่ยัาลัยัหอการิค้าไที่ยั
•	 Professor	of	Accounting	&	Finance,	Youngstown	State	University,	Ohio,	USA.
•	 Graduate	Council	Member,	Youngstown	State	University,	Ohio,	USA.
•	 Asst.	Prof.,	College	of	Business	&	Industry,	Mississippi	State	University,	
		 Mississippi,	USA.
•	 Asst.	Prof.	of	Accounting,	KSU,	Kent,	Ohio,	USA.
ทุางสังค้ม
•	 กริริมีการิมี้ลนิธ์ิเฉลิมีพึริะเกียัริติิ	พึริะบาที่ส่มีเด็จพึริะนั�งเกล้าเจ้าอยั้่หัว
•	 กริริมีการิมี้ลนิธ์ิ	โริงพึยัาบาลส่มีเด็จพึริะนั�งเกล้าเจ้าอยั้่หัว
•	 ที่ี�ปีริึกษัากิติติิมีศักดิ�	ส่มีาคมีศิษัยั์เก่า	มีหาวิที่ยัาลัยัหอการิค้าไที่ยั
•	 นายักส่มีาคมีศิษัยั์เก่า	มีหาวิที่ยัาลัยัหอการิค้าไที่ยั
•	 ที่ี�ปีริึกษัา	ส่มีาคมีศิษัยั์เก่าบริิหาริธ์ุริกิจ	ส่ถึาบันบัณฑ์ิติพึัฒนบริิหาริศาส่ติริ์	(นิด้า)

• ต่ำาแหุ้น่งท่�สัำาคัญอื�นๆ	ในปัจจุบัน 
	 1.	 บริิษััที่จดที่ะเบียันในติลาดหลักที่ริัพึยั์ฯ	(2)	
  •	 บริิษััที่	ริาชิธ์านีลิส่ซิ�ง	จำากัด	(มีหาชิน)
  •	 บริิษััที่	ยั้ไนเติ็ด	เปีเปีอริ์	จำากัด	(มีหาชิน)
	 2.	 บริิษััที่จำากัด	 -	ไมี่มีี	-
	 3.	 องค์กริหริือหน่วยังานอื�นๆ	 -	ไมี่มีี	-
	 4.	 ริัฐวิส่าหกิจ	 -	ไมี่มีี	-
• การม่สั่วนได�เสั่ยพิิเศึษัท่�แต่กต่่างจากกรรมการอื�น -	ไมี่มีี	-
• ความสััมพิันธ์ทางครอบครัวระหุ้ว่างกรรมการด�วยกัน -	ไมี่มีี	-
• ประวัต่ิการกระทำาผิิดกฎหุ้มายในระยะ	10	ปี	ย�อนหุ้ลัง -	ไมี่มีี	-
• การม่สั่วนร่วมในการบริหุ้ารงาน	พินักงาน	ลูกจ�าง	หุ้รือท่�ปรึกษัาท่�ได�รับ -	ไมี่มีี	-
 เงินเดือนประจำา 
• การเป็นผิู�ใหุ้�บริการทางวิช่าช่่พิ	เช่่น	ผิู�สัอบบัญช่่ท่�ปรึกษัาทางกฎหุ้มาย	 -	ไมี่มีี	-
• ความสััมพิันธ์ทางธ้รกิจอย่างม่นัยสัำาคัญอันอาจม่ผิลทำาใหุ้�ไม่สัามารถื	 -	ไมี่มีี	-
 ทำาหุ้น�าท่�ได�อย่างอิสัระ

คัณะกิรรมกิารบัริษััทั
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น์างสาวิวิรน์ุช สุไพับัูลย์พัิพััฒน์์ ดำร. โสต่ถืิธร มัลลิกิะมาส

กริริมีการิอิส่ริะ	(ไมี่เปี็นผ่้้บริิหาริ)
กริริมีการิติริวจส่อบ	และปีริะธ์านกริริมีการิส่ริริหา	
และพึิจาริณาค่าติอบแที่น	
อายัุ	57	ปีี

กริริมีการิอิส่ริะ	(ไมี่เปี็นผ่้้บริิหาริ)	
กริริมีการิติริวจส่อบ	และกริริมีการิส่ริริหา	
และพึิจาริณาค่าติอบแที่น
อายัุ	58	ปีี

•	 สััดสั่วนการถืือหุ้้�นบริษััท	(ณ	วันท่����	31	ธ.ค.	2563)	 -	ไมี่มีี	-
•	 วันท่����ได�รับการแต่่งต่ั�ง    5	กันยัายัน	2555
	 (บริิษััที่ฯ	เข้าจดที่ะเบียันในติลาดหลักที่ริัพึยั์	ปีี	2557	ที่ำาให้ดำาริงติำาแหน่งติ่อเนื�องมีา)
• ค้ณว้ฒิิการศึึกษัา
 •	 บริิหาริธ์ุริกิจมีหาบัณฑ์ิติ		Middle	Tennessee	State	University,	USA.
 •	 เศริษัฐศาส่ติริบัณฑ์ิติ	จุฬาลงกริณ์มีหาวิที่ยัาลัยั
• ประวัต่ิการฝึึกอบรม
 หุ้ลักส้ติรอบรมข้องสมาค้มส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทุไทุย (IOD)
	 1.	 หลักส่้ติริ	Board	Nomination	&	Compensation	Program	(BNCP)	ริุ่น	8/2019
	 2.	 หลักส่้ติริ	Director	Certification	Program	(DCP)	ริุ่น	281/2019
	 3.	 หลักส่้ติริ	Director	Accreditation	Program	(DAP)	ริุ่น	SET/2012
 หุ้ลักส้ติรอื�นๆ
	 1.	 หลักส่้ติริ	Executive	Development	Program	(Thai	Listed	Companies	
	 	 Association)	ริุ่นที่ี�	10
• ประสับการณ์การทำางานในช่่วงระยะเวลา	5	ปี

•	 2561	-	ปัีจจุบัน	 กริริมีการิอสิ่ริะ	กริริมีการิติริวจส่อบ	และปีริะธ์านกริริมีการิส่ริริหา	
และพึิจาริณาค่าติอบแที่น,	บมีจ.หาญ	เอ็นจิเนียัริิ�ง	โซล้ชิั�นส่์

•	 2555	-	2561	 กริริมีการิอสิ่ริะ	และกริริมีการิติริวจส่อบ,	บมีจ.หาญ	เอน็จเินยีัริิ�ง	
โซล้ชิั�นส่์

•	 2530	-	2561	 First	Senior	Vice	President,	บมีจ.ที่ิส่โก้	ไฟัแนลเชิียัลกริุ�ปี
• ต่ำาแหุ้น่งท่�สัำาคัญอื�นๆ	ในปัจจุบัน 
	 1.	 บริิษััที่จดที่ะเบียันในติลาดหลักที่ริัพึยั์ฯ		 -	ไมี่มีี	-
	 2.	 บริิษััที่จำากัด	 -	ไมี่มีี	-
	 3.	 องค์กริหริือหน่วยังานอื�นๆ	 -	ไมี่มีี	-
	 4.	 ริัฐวิส่าหกิจ	 -	ไมี่มีี	-
• การม่สั่วนได�เสั่ยพิิเศึษัท่�แต่กต่่างจากกรรมการอื�น -	ไมี่มีี	-
• ความสััมพิันธ์ทางครอบครัวระหุ้ว่างกรรมการด�วยกัน -	ไมี่มีี	-
• ประวัต่ิการกระทำาผิิดกฎหุ้มายในระยะ	10	ปี	ย�อนหุ้ลัง -	ไมี่มีี	-
• การม่สั่วนร่วมในการบริหุ้ารงาน	พินักงาน	ลูกจ�าง	หุ้รือท่�ปรึกษัาท่�ได�รับ -	ไมี่มีี	-
 เงินเดือนประจำา 
• การเป็นผิู�ใหุ้�บริการทางวิช่าช่่พิ	เช่่น	ผิู�สัอบบัญช่่ท่�ปรึกษัาทางกฎหุ้มาย	 -	ไมี่มีี	-
• ความสััมพิันธ์ทางธ้รกิจอย่างม่นัยสัำาคัญอันอาจม่ผิลทำาใหุ้�ไม่สัามารถื	 -	ไมี่มีี	-
 ทำาหุ้น�าท่�ได�อย่างอิสัระ

•	 สััดสั่วนการถืือหุ้้�นบริษััท	(ณ	วันท่����	31	ธ.ค.	2563)	 -	ไมี่มีี	-
•	 วันท่����ได�รับการแต่่งต่ั�ง    5	กันยัายัน	2555
	 (บริิษััที่ฯ	เข้าจดที่ะเบียันในติลาดหลักที่ริัพึยั์	ปีี	2557	ที่ำาให้ดำาริงติำาแหน่งติ่อเนื�องมีา)
• ค้ณว้ฒิิการศึึกษัา
 •	 เศริษัฐศาส่ติริดุษัฎีีบัณฑ์ิติ	University	of	Wisconsin,	USA.
 •	 เศริษัฐศาส่ติริมีหาบัณฑ์ิติ	University	of	Wisconsin,	USA.
 •	 เศริษัฐศาส่ติริบัณฑ์ิติ	จุฬาลงกริณ์มีหาวิที่ยัาลัยั
• ประวัต่ิการฝึึกอบรม
 หุ้ลักส้ติรอบรมข้องสมาค้มส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทุไทุย (IOD)
	 1.	 หลักส่้ติริ	Board	Nomination	&	Compensation	Program	(BNCP)	ริุ่น	8/2019
	 2.	 หลักส่้ติริ	Director	Certification	Program	(DCP)	ริุ่น	278/2019
	 3.	 หลักส่้ติริ	Director	Accreditation	Program	(DAP)	ริุ่น	102/2013
 หุ้ลักส้ติรอื�นๆ
	 1.	 หลักส่้ติริ	Internal	Audit�s	Challenge	in	Value	Adding
• ประสับการณ์การทำางานในช่่วงระยะเวลา	5	ปี

•	 2561	-	ปัีจจุบัน	 กริริมีการิอิส่ริะ	 กริริมีการิติริวจส่อบ	 และกริริมีการิส่ริริหา	
และพึิจาริณาค่าติอบแที่น,	บมีจ.หาญ	เอ็นจิเนียัริิ�ง	โซล้ชิั�นส่์

•	 2555	-	2563	 ปีริะธ์านหลักส่้ติริศิลปีศาส่ติริ์บัณฑ์ิติ	 ส่าขาเศริษัฐศาส่ติริ์,	
จุฬาลงกริณ์มีหาวิที่ยัาลัยั

•	 2555	-	2561	 กริริมีการิอสิ่ริะ	และกริริมีการิติริวจส่อบ,	บมีจ.หาญ	เอน็จเินยีัริิ�ง	
โซล้ชิั�นส่์

•	 2549	-	2552	 คณบดี	คณะเศริษัฐศาส่ติริ์,	จุฬาลงกริณ์มีหาวิที่ยัาลัยั
•	 2546	-	2549	 ริองคณบดี	คณะเศริษัฐศาส่ติริ์,	จุฬาลงกริณ์มีหาวิที่ยัาลัยั
•	 2542	-	2546	 ผ่้ ้อำานวยัการิศ้นยั์วิจัยัเศริษัฐศาส่ติริ์	 คณะเศริษัฐศาส่ติริ์,	

จุฬาลงกริณ์มีหาวิที่ยัาลัยั
•	 2535	-	2541	 ที่ี�ปีริึกษัาส่ถึาบันวิจัยัภิัที่ริ,	บลจ.ภิัที่ริธ์นกิจ
•	 2537	-	2538	 ที่ี�ปีริึกษัาคณะกริริมีาธ์ิการิการิเงินการิคลัง,	ส่ภิาผ่้้แที่นริาษัฎีริ

• ต่ำาแหุ้น่งท่�สัำาคัญอื�นๆ	ในปัจจุบัน 
	 1.	 บริิษััที่จดที่ะเบียันในติลาดหลักที่ริัพึยั์ฯ	 -	ไมี่มีี	-
	 2.	 บริิษััที่จำากัด	 -	ไมี่มีี	-
	 3.	 องค์กริหริือหน่วยังานอื�นๆ	(1)	
  •		 จุฬาลงกริณ์มีหาวิที่ยัาลัยั
	 4.	 ริัฐวิส่าหกิจ	 -	ไมี่มีี	-
• การม่สั่วนได�เสั่ยพิิเศึษัท่�แต่กต่่างจากกรรมการอื�น -	ไมี่มีี	-
• ความสััมพิันธ์ทางครอบครัวระหุ้ว่างกรรมการด�วยกัน -	ไมี่มีี	-
• ประวัต่ิการกระทำาผิิดกฎหุ้มายในระยะ	10	ปี	ย�อนหุ้ลัง -	ไมี่มีี	-
• การม่สั่วนร่วมในการบริหุ้ารงาน	พินักงาน	ลูกจ�าง	หุ้รือท่�ปรึกษัาท่�ได�รับ -	ไมี่มีี	-
 เงินเดือนประจำา 
• การเป็นผิู�ใหุ้�บริการทางวิช่าช่่พิ	เช่่น	ผิู�สัอบบัญช่่ท่�ปรึกษัาทางกฎหุ้มาย	 -	ไมี่มีี	-
• ความสััมพิันธ์ทางธ้รกิจอย่างม่นัยสัำาคัญอันอาจม่ผิลทำาใหุ้�ไม่สัามารถื	 -	ไมี่มีี	-
 ทำาหุ้น�าท่�ได�อย่างอิสัระ
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กริริมีการิ	(เปี็นผ่้้บริิหาริ)
ปีริะธ์านกริริมีการิบริิหาริ	
ปีริะธ์านกริริมีการิบริิหาริความีเส่ี�ยัง
และกริริมีการิผ่้้มีีอำานาจลงนามีผ่้กพึันบริิษััที่
อายัุ	55	ปีี

กริริมีการิ	(เปี็นผ่้้บริิหาริ)
กริริมีการิบริิหาริ	กริริมีการิบริิหาริความีเส่ี�ยัง	
และกริริมีการิผ่้้มีีอำานาจลงนามีผ่้กพึันบริิษััที่
อายัุ	53	ปีี

•	 สััดสั่วนการถืือหุ้้�นบริษััท	(ณ	วันท่����	31	ธ.ค.	2563)	 89,178,367	หุ้น	(15.26%)
•	 วันท่����ได�รับการแต่่งต่ั�ง    5	กันยัายัน	2555
	 (บริิษััที่ฯ	เข้าจดที่ะเบียันในติลาดหลักที่ริัพึยั์	ปีี	2557	ที่ำาให้ดำาริงติำาแหน่งติ่อเนื�องมีา)
• ค้ณว้ฒิิการศึึกษัา
 •	 บริิหาริธ์ุริกิจมีหาบัณฑ์ิติ	(E-MBA)	ส่ถึาบันบัณฑ์ิติพึัฒนบริิหาริศาส่ติริ์	(นิด้า)
 •	 บริิหาริธ์ุริกิจบัณฑ์ิติ	(การิขายัและการิติลาด)	มีหาวิที่ยัาลัยักริุงเที่พึ
• ประวัต่ิการฝึึกอบรม
 หุ้ลักส้ติรอบรมข้องสมาค้มส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทุไทุย (IOD)
	 1.	 หลักส่้ติริ	How	to	Develop	a	Risk	Management	(HRP)	ริุ่น	12/2017
	 2.	 หลักส่้ติริ	Successful	Formulation	&	Execution	of	Strategy	(SFE)	ริุ่น	24/2015
	 3.	 หลักส่้ติริ	Director	Certification	Program	(DCP)	ริุ่น	204/2015
	 4.	 หลักส่้ติริ	Role	of	the	Chairman	Program	(RCP)	ริุ่น	36/2015
	 5.	 หลักส่้ติริ	Anti-Corruption	for	Executive	Program	(ACEP)	ริุ่น	14/2015
	 6.	 หลักส่้ติริ	Director	Accreditation	Program	(DAP)	ริุ่น	SET/2012
 หุ้ลักส้ติรอื�นๆ
 •	 หลักส่้ติริ	ผ่้้บริิหาริริะดับส่้ง	(วติที่.)	ริุ่นที่ี�	29	
 •	 หลักส่้ติริ	ISO	9001:2015	Understanding	and	Implementation
 •	 หลักส่้ติริ	12	คุณภิาพึผ่้้นำาส่้่การิเปีลี�ยันแปีลงยัุคดิจิติอลและ	AEC
 •	 หลักส่้ติริ	การิบริิหาริความีเส่ี�ยังขององค์กริ
 •	 หลักส่้ติริ	4	สุ่ดยัอดไอเดียัเชิิงกลยัุที่ธ์์
 •	 หลักส่้ติริ	Finance	for	Non-finance	Executive
 •	 หลักส่้ติริ	marketing	3.0	:	Human	Spirit	Marketing
 •	 หลักส่้ติริ	Vice	Excellence
 •	 หลักส่้ติริ	Root	Cause	Analysis	&	Corrective	Actions
 •	 หลักส่้ติริ	การิเส่ริิมีส่ริ้างและติ่อยัอดที่างวิชิาการิ	Refreshment	Program	4th

 •	 เส่วนาเจาะลึก	เริื�อง	แนวที่างการิที่ำาธ์ุริกิจริับเหมีาติิดติั�งและธ์ุริกิจจำาหน่ายัส่ินค้า
	 	 ให้ปีริะส่บความีส่ำาเริ็จ
 •	 หลักส่้ติริ	Fire	Research,	Education,	Performance	Codes	&	Investigation
 •	 หลักส่้ติริ	�HYGOOD�	SAPPHIRE	FIRE	SUPPRESSION	SYSTEM
 •	 หลักส่้ติริ	TQM	:	การิบริิหาริคุณภิาพึที่ั�วที่ั�งองค์กริ
 •	 หลักส่้ติริ	การิติริวจส่อบริะบบความีปีลอดภิัยัด้านอัคคีภิัยัของอาคาริ
• ประสับการณ์การทำางานในช่่วงระยะเวลา	5	ปี

•	 2559	-	ปีัจจุบัน	 ปีริะธ์านเจ้าหน้าที่ี�บริิหาริ	และกริริมีการิผ่้้จัดการิ	:	ธ์ุริกิจริะบบ
		 	 ดับเพึลิง	ปีริับอากาศ	และสุ่ขาภิิบาล,	บมีจ.หาญ	 เอ็นจิเนียัริิ�ง	

โซล้ชิั�นส่์
•	 2555	-	2559	 กริริมีการิผ่้้จัดการิ,	บมีจ.หาญ	เอ็นจิเนียัริิ�ง	โซล้ชิั�นส่์
•	 2544	-	2555	 ผ่้้จัดการิที่ั�วไปี,	บจก.ไฟัริ์วิคเติอริ์

• ต่ำาแหุ้น่งท่�สัำาคัญอื�นๆ	ในปัจจุบัน 
	 1.	 บริิษััที่จดที่ะเบียันในติลาดหลักที่ริัพึยั์ฯ		 -	ไมี่มีี	-
	 2.	 บริิษััที่จำากัด	 -	ไมี่มีี	-
	 3.	 องค์กริหริือหน่วยังานอื�นๆ	 -	ไมี่มีี	-
	 4.	 ริัฐวิส่าหกิจ	 -	ไมี่มีี	-
• การม่สั่วนได�เสั่ยในบริษััทฯ -	ไมี่มีี	-
• ความสััมพิันธ์ทางครอบครัวระหุ้ว่างกรรมการด�วยกัน -	ไมี่มีี	-
• ประวัต่ิการกระทำาผิิดกฎหุ้มายในระยะ	10	ปี	ย�อนหุ้ลัง -	ไมี่มีี	-

•	 สััดสั่วนการถืือหุ้้�นบริษััท	(ณ	วันท่����	31	ธ.ค.	2563)	 21,972,905	หุ้น	(3.76%)
•	 วันท่���� ได�รับการแต่่งต่ั�ง    1	พึฤศจิกายัน	2559
• ค้ณว้ฒิิการศึึกษัา
 •	 บริิหาริธ์ุริกิจบัณฑ์ิติ	(การิจัดการิที่ั�วไปี)		มีหาวิที่ยัาลัยัอัส่ส่ัมีชิัญ
• ประวัต่ิการฝึึกอบรม
 หุ้ลักส้ติรอบรมข้องสมาค้มส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทุไทุย (IOD)
	 1.	 หลักส่้ติริ	Director	Certification	Program	(DCP)	ริุ่น	211/2015
	 2.	 หลักส่้ติริ	Successful	Formulation	&	Execution	of	Strategy	(SFE)	ริุ่น	24/2015
	 3.	 หลักส่้ติริ	Financial	Statements	for	Directors	(FSD)	ริุ่น	28/2015
	 4.	 หลักส่้ติริ	Director	Accreditation	Program	(DAP)	ริุ่น	116/2015
 หุ้ลักส้ติรอื�นๆ
 •	 หลักส่้ติริ	Chief	Transformation	Officer	(CTO)
 •	 หลักส่้ติริ	P01	การิบริิหาริความีริับผ่ิดชิอบติ่อส่ังคมีเพึื�อการิพึัฒนาอยั่างยัั�งยัืน
 •	 หลักส่้ติริ	S01	การิบริิหาริความีริับผ่ิดชิอบติ่อส่ังคมีเชิิงกลยัุที่ธ์์
 •	 หลักส่้ติริ	S02	การิเชิื�อมีโยังห่วงโซ่อุปีที่านและผ่้้มีีส่่วนได้เส่ียั
 •	 หลักส่้ติริ	S03	การิพึัฒนากิจกริริมีเชิิงกลยัุที่ธ์์เพึื�อการิพึัฒนาอยั่างยัั�งยัืน
 •	 ISO	9001:2015	Understanding	and	Implementation
 •	 หลักส่้ติริ	เจ้าหน้าที่ี�ความีปีลอดภิัยัในการิที่ำางาน
 •	 หลักส่้ติริ	การิพึัฒนาความีคิดเชิิงกลยัุที่ธ์์
 •	 หลักส่้ติริ	การิติลาด	การิขายั	และการิบริิการิ
 •	 หลักส่้ติริ	Leadership	Skill
 •	 หลักส่้ติริ	Internal	Quality	Audit
 •	 หลักส่้ติริ	After	Sales	Service	Strategy
 •	 หลักส่้ติริ	การิปีริะยัุกติ์ใชิ้	KPIs	กับ	ISO	9001:2000
 •	 หลักส่้ติริ	CRM	-	Strategy	&	Technology
• ประสับการณ์การทำางานในช่่วงระยะเวลา	5	ปี

•	 2563	-	ปีัจจุบัน	 กริริมีการิ,	บริิษััที่	ไอยัริาหาญ	จำากัด
•	 2559	-	ปัีจจุบัน	 กริริมีการิผ่้้จัดการิ	 :	 ธ์ุริกิจริะบบการิพึิมีพึ์ดิจิที่ัล,	 บมีจ.หาญ	

เอ็นจิเนียัริิ�ง	โซล้ชิั�นส่์
•	 2558	-	2559	 กริริมีการิผ่้้จัดการิ,	บจก.คิว	ที่้	เอส่
•	 2557	-	2559	 กริริมีการิ,	บจก.ชิิลแมีที่ชิ์
•	 2553	-	2558	 กริริมีการิและผ่้้จัดการิที่ั�วไปี,	บจก.คิว	ที่้	เอส่
•	 2545	-	2553	 ผ่้้จัดการิขายั,	บจก.คิว	ที่้	เอส่
•	 2544	-	2545	 ผ่้จ้ดัการิขายัแผ่นกเคริื�องพึมิีพ์ึบริริจภุิณัฑ์์,	บจก.หาญเอ็นยัเินยีัริิ�ง

• ต่ำาแหุ้น่งท่�สัำาคัญอื�นๆ	ในปัจจุบัน 
	 1.	 บริิษััที่จดที่ะเบียันในติลาดหลักที่ริัพึยั์ฯ	 -	ไมี่มีี	-
	 2.	 บริิษััที่จำากัด	(1)
  •		 บริิษััที่	ไอยัริาหาญ	จำากัด
	 3.	 องค์กริหริือหน่วยังานอื�นๆ	 -	ไมี่มีี	-
	 4.	 ริัฐวิส่าหกิจ	 -	ไมี่มีี	-
• การม่สั่วนได�เสั่ยในบริษััทฯ -	ไมี่มีี	-
• ความสััมพิันธ์ทางครอบครัวระหุ้ว่างกรรมการด�วยกัน -	ไมี่มีี	-
• ประวัต่ิการกระทำาผิิดกฎหุ้มายในระยะ	10	ปี	ย�อนหุ้ลัง -	ไมี่มีี	-
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กริริมีการิ	(ไมี่เปี็นผ่้้บริิหาริ)
กริริมีการิบริิหาริ	
และกริริมีการิผ่้้มีีอำานาจลงนามีผ่้กพึันบริิษััที่
อายัุ	54	ปีี

กริริมีการิ	(ไมี่เปี็นผ่้้บริิหาริ)
กริริมีการิส่ริริหาและพึิจาริณาค่าติอบแที่น	
และกริริมีการิผ่้้มีีอำานาจลงนามีผ่้กพึันบริิษััที่
อายัุ	58	ปีี

•	 สััดสั่วนการถืือหุ้้�นบริษััท	(ณ	วันท่����	31	ธ.ค.	2563)	 72,319,130	หุ้น	(12.37%)
•	 วันท่����ได�รับการแต่่งต่ั�ง    28	เมีษัายัน	2560
• ค้ณว้ฒิิการศึึกษัา
 •	 Doctoral	 Philosophy	 of	Mechanical	 Engineering,	Minor	 in	Management,	

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

Technology,	Cambridge,	USA
 •	 วิศวกริริมีศาส่ติริบัณฑ์ิติ	(เกียัริติินิยัมี	อันดับ	1)	จุฬาลงกริณ์มีหาวิที่ยัาลัยั
• ประวัต่ิการฝึึกอบรม
 หุ้ลักส้ติรอบรมข้องสมาค้มส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทุไทุย (IOD)
	 1.	 หลักส่้ติริ	How	to	Develop	a	Risk	Management	Plan	(HRP)	ริุ่น	8/2015
	 2.	 หลักส่้ติริ	Successful	Formulation	&	Execution	of	Strategy	(SFE)	ริุ่น	23/2015
	 3.	 หลักส่้ติริ	Family	Business	Sustainability	(FBS)	ริุ่น	1/2014
	 4.	 หลักส่้ติริ	Director	Certification	Program	(DCP)	ริุ่น	173/2013
 หุ้ลักส้ติรอื�นๆ
 •	 หลักส่้ติริ	ที่ิศที่างการิขับเคลื�อนธ์ุริกิจติามีเปี้าหมีายัการิพึัฒนาที่ี�ยัั�งยัืน
 •	 หลักส่้ติริ	ที่ิศที่างและแนวโน้มีของเที่คโนโลยัีส่ำาคัญส่้่	Digital	Transformation
 •	 หลักส่้ติริ	P01	การิบริิหาริความีริับผ่ิดชิอบติ่อส่ังคมีเพึื�อการิพึัฒนาอยั่างยัั�งยัืน
 •	 หลักส่้ติริ	S01	การิบริิหาริความีริับผ่ิดชิอบติ่อส่ังคมีเชิิงกลยัุที่ธ์์
 •	 หลักส่้ติริ	S02	การิเชิื�อมีโยังห่วงโซ่อุปีที่านและผ่้้มีีส่่วนได้เส่ียั
 •	 หลักส่้ติริ	S03	การิพึัฒนากิจกริริมีเชิิงกลยัุที่ธ์์เพึื�อการิพึัฒนาอยั่างยัั�งยัืน
 •	 หลักส่้ติริ	S04	การิวิเคริาะห์ความีเส่ี�ยังและปีริะเด็นส่ำาคัญด้านความียัั�งยัืน
 •	 หลักส่้ติริ	S05	การิปีริะเมีินผ่ลและการิจัดการิข้อมี้ลด้านความีริับผ่ิดชิอบติ่อส่ังคมี
 •	 หลักส่้ติริ	S06	การิจัดที่ำาริายังานแห่งความียัั�งยัืน
• ประสับการณ์การทำางานในช่่วงระยะเวลา	5	ปี

•	 2563	-	ปีัจจุบัน	 กริริมีการิ,	บริิษััที่	ไอยัริาหาญ	จำากัด
•	 2560	-	ปัีจจุบัน	 กริริมีการิ	และกริริมีการิบริหิาริ,	บมีจ.หาญ	เอน็จิเนียัริิ�ง	โซลช้ิั�นส์่
•	 2560	-	ปีัจจุบัน		 กริริมีการิ,	บจก.เจนนพึส่ิริิ
•	 2560	-	ปีัจจุบัน		 กริริมีการิ,	บจก.พึริะบริิบาล
•	 2550	-	ปีัจจุบัน	 กริริมีการิ,	บจก.หาญเอ็นยัิเนียัริิ�ง
•	 2544	-	2557	 ผ่้้ก่อติั�งและปีริะธ์านเจ้าหน้าที่ี�บริิหาริ,	Siam	General	Aviation	

Company	Limited	(SGA)
•	 2542	-	2544	 กริริมีการิและผ่้้จัดการิที่ั�วไปี,	 Siam	 Land	 Flying	Company	

Limited
•	 2541	-	2543		 Business	Analyst,	ธ์นาคาริไที่ยัพึาณิชิยั์	จำากัด	(มีหาชิน)
•	 2540	-	2541	 ผ่้้ชิ่วยัผ่้้จัดการิที่ั�วไปี,	Thai	Air	Cargo	Co.,	Ltd.

• ต่ำาแหุ้น่งท่�สัำาคัญอื�นๆ	ในปัจจุบัน 
	 1.	 บริิษััที่จดที่ะเบียันในติลาดหลักที่ริัพึยั์ฯ	 -	ไมี่มีี	-
	 2.	 บริิษััที่จำากัด	(4)	
  •		 บริิษััที่	หาญเอ็นยัิเนียัริิ�ง	จำากัด
  •		 บริิษััที่	เจนนพึส่ิริิ	จำากัด
  •		 บริิษััที่	พึริะบริิบาล	จำากัด
  •		 บริิษััที่	ไอยัริาหาญ	จำากัด
	 3.	 องค์กริหริือหน่วยังานอื�นๆ	 -	ไมี่มีี	-
	 4.	 ริัฐวิส่าหกิจ	 -	ไมี่มีี	-
• การม่สั่วนได�เสั่ยในบริษััทฯ -	ไมี่มีี	-
• ความสััมพัินธ์ทางครอบครัวระหุ้ว่างกรรมการด�วยกัน น้องชิายั	นางสิ่ริมิีา	เอี�ยัมีส่กุลริตัิน์
• ประวัต่ิการกระทำาผิิดกฎหุ้มายในระยะ	10	ปี	ย�อนหุ้ลัง -	ไมี่มีี	-

•	 สััดสั่วนการถืือหุ้้�นบริษััท	(ณ	วันท่����	31	ธ.ค.	2563)	 84,234,151	หุ้น	(14.41%)
•	 วันท่���� ได�รับการแต่่งต่ั�ง    5	กันยัายัน	2555	
	 (บริิษััที่ฯ	เข้าจดที่ะเบียันในติลาดหลักที่ริัพึยั์	ปีี	2557	ที่ำาให้ดำาริงติำาแหน่งติ่อเนื�องมีา)
• ค้ณว้ฒิิการศึึกษัา
 •	 บริิหาริธ์ุริกิจมีหาบัณฑ์ิติ	MBA,	Stanford,	USA.
 •	 เศริษัฐศาส่ติริบัณฑ์ิติ	จุฬาลงกริณ์มีหาวิที่ยัาลัยั
• ประวัต่ิการฝึึกอบรม
 หุ้ลักส้ติรอบรมข้องสมาค้มส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทุไทุย (IOD)
	 1.	 หลักส่้ติริ	Board	Nomination	&	Compensation	Program	(BNCP)	ริุ่น	5/2018
	 2.	 หลักส่้ติริ	Successful	Formulation	&	Execution	of	Strategy	(SFE)	ริุ่น	24/2015
	 3.	 หลักส่้ติริ	Director	Certification	Program	(DCP)	ริุ่น	211/2015
	 4.	 หลักส่้ติริ	Director	Accreditation	Program	(DAP)	ริุ่น	SET/2012
 หุ้ลักส้ติรอื�นๆ
 •	 หลักส่้ติริ	P01	การิบริิหาริความีริับผ่ิดชิอบติ่อส่ังคมีเพึื�อการิพึัฒนาอยั่างยัั�งยัืน
 •	 หลักส่้ติริ	S01	การิบริิหาริความีริับผ่ิดชิอบติ่อส่ังคมีเชิิงกลยัุที่ธ์์
 •	 หลักส่้ติริ	S02	การิเชิื�อมีโยังห่วงโซ่อุปีที่านและผ่้้มีีส่่วนได้เส่ียั
 •	 หลักส่้ติริ	S03	การิพึัฒนากิจกริริมีเชิิงกลยัุที่ธ์์เพึื�อการิพึัฒนาอยั่างยัั�งยัืน
 •	 หลักส่้ติริ	S04	การิวิเคริาะห์ความีเส่ี�ยังและปีริะเด็นส่ำาคัญด้านความียัั�งยัืน
 •	 หลักส่้ติริ	S05	การิปีริะเมีินผ่ลและการิจัดการิข้อมี้ลด้านความีริับผ่ิดชิอบติ่อส่ังคมี
 •	 หลักส่้ติริ	S06	การิจัดที่ำาริายังานแห่งความียัั�งยัืน
 •	 หลักส่้ติริ	ความีที่้าที่ายัของผ่้้ติริวจส่อบภิายัในติ่อการิส่ริ้างมี้ลค่าเพึิ�มีในภิาวะ
	 	 เศริษัฐกิจปีัจจุบัน
• ประสับการณ์การทำางานในช่่วงระยะเวลา	5	ปี

•	 2561	-	ปีัจจุบัน		 กริริมีการิ	และกริริมีการิส่ริริหาและพึิจาริณาค่าติอบแที่น,	
		 	 บมีจ.หาญ	เอ็นจิเนียัริิ�ง	โซล้ชิั�นส่์
•	 2560	-	ปีัจจุบัน		 กริริมีการิ,	บจก.เจนนพึส่ิริิ
•	 2560	-	ปีัจจุบัน		 กริริมีการิ,	บจก.พึริะบริิบาล
•	 2532	-	ปีัจจุบัน	 กริริมีการิบริิหาริ,	บจก.หาญเอ็นยัิเนียัริิ�ง
•	 2559	-	2561		 กริริมีการิ	และปีริะธ์านกริริมีการิบริิหาริ,	บมีจ.หาญ	เอ็นจิเนียัริิ�ง	

โซล้ชิั�นส่์	
•	 2555	-	2559	 กริริมีการิบริิหาริ,	บมีจ.หาญ	เอ็นจิเนียัริิ�ง	โซล้ชิั�นส่์
•	 2544	-	2555		 กริริมีการิบริิหาริ,	บจก.ไฟัริ์วิคเติอริ์
•	 2545	-	2559	 กริริมีการิบริิหาริ,	บจก.คิว	ที่้	เอส่
•	 2532	-	2559	 กริริมีการิบริิหาริ,	บจก.ชิิลแมีที่ชิ์

• ต่ำาแหุ้น่งท่�สัำาคัญอื�นๆ	ในปัจจุบัน 
	 1.	 บริิษััที่จดที่ะเบียันในติลาดหลักที่ริัพึยั์ฯ	 -	ไมี่มีี	-
	 2.	 บริิษััที่จำากัด	(3)	
  •		 บริิษััที่	หาญเอ็นยัิเนียัริิ�ง	จำากัด
  •		 บริิษััที่	เจนนพึส่ิริิ	จำากัด
  •		 บริิษััที่	พึริะบริิบาล	จำากัด
	 3.	 องค์กริหริือหน่วยังานอื�นๆ	 -	ไมี่มีี	-
	 4.	 ริัฐวิส่าหกิจ	 -	ไมี่มีี	-
• การม่สั่วนได�เสั่ยในบริษััทฯ -	ไมี่มีี	-
• ความสััมพิันธ์ทางครอบครัวระหุ้ว่างกรรมการด�วยกัน พึี�ส่าว	ดริ.เจน	ชิาญณริงค์
• ประวัต่ิการกระทำาผิิดกฎหุ้มายในระยะ	10	ปี	ย�อนหุ้ลัง -	ไมี่มีี	-
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น์างวิล่รัต่น์์ เช่�อบัุญชัย น์ายภาคัภูมิ วิ่องไพัฑููรย์

กริริมีการิ	(ไมี่เปี็นผ่้้บริิหาริ)
อายัุ	66	ปีี

กริริมีการิ	(ไมี่เปี็นผ่้้บริิหาริ)
อายัุ	80	ปีี

•	 สััดสั่วนการถืือหุ้้�นบริษััท	(ณ	วันท่����	31	ธ.ค.	2563)	 7,477,686	หุ้น	(1.28%)
•	 วันท่����ได�รับการแต่่งต่ั�ง    5	กันยัายัน	2555	
	 (บริิษััที่ฯ	เข้าจดที่ะเบียันในติลาดหลักที่ริัพึยั์	ปีี	2557	ที่ำาให้ดำาริงติำาแหน่งติ่อเนื�องมีา)
• ค้ณว้ฒิิการศึึกษัา
 •	 บริิหาริธ์ุริกิจบัณฑ์ิติ	(บัญชิี)	มีหาวิที่ยัาลัยัอัส่ส่ัมีชิัญ
• ประวัต่ิการฝึึกอบรม
 หุ้ลักส้ติรอบรมข้องสมาค้มส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทุไทุย (IOD)
	 1.	 หลักส่้ติริ	Financial	Statements	for	Directors	(FSD)	ริุ่น	28/2015
	 2.	 หลักส่้ติริ	Director	Certification	Program	(DCP)	ริุ่น	205/2015
	 3.	 หลักส่้ติริ	Anti-Corruption	for	Executive	Program	(ACEP)	ริุ่น	14/2015
	 4.	 หลักส่้ติริ	Director	Accreditation	Program	(DAP)	ริุ่น	SET/2012
 หุ้ลักส้ติรอื�นๆ
 •	 หลักส่้ติริ	12	คุณภิาพึผ่้้นำาส่้่การิเปีลี�ยันแปีลงยัุคดิจิติอลและ	AEC
 •	 หลักส่้ติริ	การิบริิหาริความีเส่ี�ยังขององค์กริ
 •	 หลักส่้ติริ	4	สุ่ดยัอดไอเดียัเชิิงกลยัุที่ธ์์
 •	 หลักส่้ติริ	Finance	for	Non-finance	Executive
 •	 หลักส่้ติริ	The	habits	of	Highly	Effective	Working	Person
 •	 หลักส่้ติริ	Marketing	3.0	Human	Spirit	Marketing
 •	 หลักส่้ติริ	เจาะปีริะเด็นปีัญหาการิหักภิาษัีเงินเดือนค่าจ้างส่วัส่ดิการิ
 •	 หลักส่้ติริผ่่านมีาติริฐานบัญชิีใหมี่ที่ี�กริะที่บธ์ุริกิจ
 •	 หลักส่้ติริ	เที่คนิคการิใชิ้ข้อมี้ลบัญชิีและการิเงินส่ำาหริับผ่้้บริิหาริ
• ประสับการณ์การทำางานในช่่วงระยะเวลา	5	ปี

•	 2561	-	ปีัจจุบัน	 กริริมีการิ,	บมีจ.น้ที่ริิกซ์
•	 2561	-	ปีัจจุบัน	 กริริมีการิ,	บมีจ.หาญ	เอ็นจิเนียัริิ�ง	โซล้ชิั�นส่์
•	 2555	-	2561	 กริริมีการิ	และกริริมีการิบริหิาริ,	บมีจ.หาญ	เอน็จิเนียัริิ�ง	โซลช้ิั�นส์่
•	 2555	-	2560	 ผ่้ช่้ิวยักริริมีการิผ้้่จดัการิ	:	ด้านปีฏิบัิติกิาริ,	บมีจ.หาญ	เอน็จเินียัริิ�ง	

โซล้ชิั�นส่์
•	 2550	-	2559	 กริริมีการิ	และกริริมีการิบริิหาริ,	บจก.ชิิลแมีที่ชิ์
•	 2550	-	2559	 กริริมีการิ	และกริริมีการิบริิหาริ	บจก.คิว	ที่้	เอส่
•	 2552	-	2558	 กริริมีการิ,	บจก.โปีริมีาริ์ค
•	 2550	-	2555	 ผ่้้อำานวยัการิส่ายังานการิเงิน,	บจก.ไฟัริ์วิคเติอริ์
•	 2547	-	2555	 ผ่้จ้ดัการิทัี่�วไปี	ส่ายัการิเงนิและบริหิาริทัี่�วไปี,	บจก.หาญเอน็ยัเินยีัริิ�ง
•	 2542	-	2547		 ผ่้้จัดการิฝ่่ายับัญชิีและการิเงิน,	บจก.หาญเอ็นยัิเนียัริิ�ง

• ต่ำาแหุ้น่งท่�สัำาคัญอื�นๆ	ในปัจจุบัน 
	 1.	 บริิษััที่จดที่ะเบียันในติลาดหลักที่ริัพึยั์ฯ		 -	ไมี่มีี	-	
	 2.	 บริิษััที่จำากัด/บริิษััที่มีหาชิน	(1)	
  •		 บริิษััที่	น้ที่ริิกซ์	จำากัด	(มีหาชิน)	
	 3.	 องค์กริหริือหน่วยังานอื�นๆ	 -	ไมี่มีี	-
	 4.	 ริัฐวิส่าหกิจ	 -	ไมี่มีี	-
• การม่สั่วนได�เสั่ยในบริษััทฯ -	ไมี่มีี	-
• ความสััมพิันธ์ทางครอบครัวระหุ้ว่างกรรมการด�วยกัน  -	ไมี่มีี	-
• ประวัต่ิการกระทำาผิิดกฎหุ้มายในระยะ	10	ปี	ย�อนหุ้ลัง -	ไมี่มีี	-

•	 สััดสั่วนการถืือหุ้้�นบริษััท	(ณ	วันท่����	31	ธ.ค.	2563)	 4,230,325	หุ้น	(0.72%)
•	 วันท่���� ได�รับการแต่่งต่ั�ง    5	กันยัายัน	2555	
	 (บริิษััที่ฯ	เข้าจดที่ะเบียันในติลาดหลักที่ริัพึยั์	ปีี	2557	ที่ำาให้ดำาริงติำาแหน่งติ่อเนื�องมีา)
• ค้ณว้ฒิิการศึึกษัา
 •	 วิศวกริริมีศาส่ติริ์มีหาบัณฑ์ิติ	 (ส่าขาไฟัฟั้า)	 มีหาวิที่ยัาลัยั	 Illinois	 Institute	 of	

Technology,	U.S.A.
 •	 วิศวกริริมีศาส่ติริ์บัณฑ์ิติ	(ส่าขาไฟัฟั้า)	มีหาวิที่ยัาลัยั	University	of	Illinois,	USA.
• ประวัต่ิการฝึึกอบรม
 หุ้ลักส้ติรอบรมข้องสมาค้มส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทุไทุย (IOD)
	 1.	 หลักส่้ติริ	Anti-Corruption	for	Executive	Program	(ACEP)	ริุ่น	14/2015
	 2.	 หลักส่้ติริ	Role	of	the	Chairman	Program	(RCP)	ริุ่น	36/2015
	 3.	 หลักส่้ติริ	Director	Accreditation	Program	(DAP)	ริุ่น	42/2005
 หุ้ลักส้ติรอื�นๆ
 •	 หลักส่้ติริ	การิบริิหาริริะบบคุณภิาพึ		ISO	9001	:	2000
 •	 หลักส่้ติริ	Self	-	Improvement	(7-Habits)
 •	 หลักส่้ติริ	ส่ริุปีปีริะเด็นกฎีหมีายัคุ้มีคริองแริงงานฉบับใหมี่	2551
 •	 หลักส่้ติริ	การิติริวจส่อบและการิควบคุมีภิายัในเพึื�อเพึิ�มีปีริะส่ิที่ธ์ิภิาพึขององค์กริ
 •	 หลักส่้ติริ	การิบัญชิี	แบบ	�ลีน�
 •	 หลักส่้ติริ	EVA	ส่ำาหริับผ่้้บริิหาริ
 •	 หลักส่้ติริ	การิปีริะยัุกติ์ใชิ้	the	Balance	Scorecard	&	KPIs
• ประสับการณ์การทำางานในช่่วงระยะเวลา	5	ปี

•	 2558	-	ปีัจจุบัน	 กริริมีการิ,	บมีจ.หาญ	เอ็นจิเนียัริิ�ง	โซล้ชิั�นส่์
•	 2542	-	2560	 กริริมีการิ,	บจก.หาญเอ็นยัิเนียัริิ�ง
•	 2545	-	2559	 กริริมีการิ,	บจก.คิว	ที่้	เอส่
•	 2542	-	2559	 กริริมีการิ,	บจก.ชิิลแมีที่ชิ์
•	 2555	-	2558	 ปีริะธ์านกริริมีการิ,	บมีจ.หาญ	เอ็นจิเนียัริิ�ง	โซล้ชิั�นส่์
•	 2544	-	2555	 กริริมีการิบริิหาริ,	บจก.ไฟัริ์วิคเติอริ์
•	 2541	-	2554	 กริริมีการิผ่้้จัดการิ,	บริิษััที่ในเคริือ	บจก.หาญเอ็นยัิเนียัริิ�ง
•	 2535	-	2540	 กริริมีการิผ่้้จัดการิ,	บมีจ.อุติส่าหกริริมีพึริมีไที่ยั
•	 2528	-	2534	 กริริมีการิและผ่้้จัดการิที่ั�วไปี,	บมีจ.คาริ์เปีที่อินเติอริ์แนชิั�นแนล

• ต่ำาแหุ้น่งท่�สัำาคัญอื�นๆ	ในปัจจุบัน 
	 1.	 บริิษััที่จดที่ะเบียันในติลาดหลักที่ริัพึยั์ฯ	 -	ไมี่มีี	-
	 2.	 บริิษััที่จำากัด	 -	ไมี่มีี	-
	 3.	 องค์กริหริือหน่วยังานอื�นๆ	 -	ไมี่มีี	-
	 4.	 ริัฐวิส่าหกิจ	 -	ไมี่มีี	-
• การม่สั่วนได�เสั่ยในบริษััทฯ -	ไมี่มีี	-
• ความสััมพิันธ์ทางครอบครัวระหุ้ว่างกรรมการด�วยกัน -	ไมี่มีี	-
• ประวัต่ิการกระทำาผิิดกฎหุ้มายในระยะ	10	ปี	ย�อนหุ้ลัง -	ไมี่มีี	-



รายงานประจำำาปี 256312

01 น์ายวิิรัฐ สุข้ชัย
ปีริะธ์านเจ้าหน้าที่ี�บริิหาริและกริริมีการิผ่้้จัดการิ:	
ธ์ุริกิจริะบบดับเพึลิง	ปีริับอากาศ	และสุ่ขาภิิบาล

05 น์ายรัต่น์พััน์ธ์ มุข้หริวิัฒน์าน์น์ทั์
ผ่้้อำานวยัการิส่ายังานขายั:	ธ์ุริกิจริะบบดับเพึลิง	
ปีริับอากาศ	และสุ่ขาภิิบาล	

09 น์ายวิชิรวิิทัย์ อัคัรเศรณ่
ผ่้้อำานวยัการิส่ายังานขายัโคริงการิ:	
ธ์ุริกิจริะบบที่ำาความีเยั็น	

03 น์ายวิิศิษัฏ์์ วิชิรลาภไพัฑููรย์
ปีริะธ์านเจ้าหน้าที่ี�การิเงิน

07 น์ายสุชาต่ิ สุวิัฒโน์ดำม
ผ่้้อำานวยัการิส่ายังานขายัปีิโติริเคมีี:	
ธ์ุริกิจริะบบดับเพึลิงปีริับอากาศ	และสุ่ขาภิิบาล

11 น์ายวิิฑููรย์ ทัาม่
ผ่้้อำานวยัการิส่ายังานขายั:	
ธ์ุริกิจริะบบการิพึิมีพึ์ดิจิที่ัล

02 น์ายธรรมน์ูญ ต่รีเพั็ชร
กริริมีการิผ่้้จัดการิ:	
ธ์ุริกิจริะบบการิพึิมีพึ์ดิจิที่ัล

06 น์ายป้ระชา พัร้อมพัรชัย
ผ่้้อำานวยัการิส่ายังาน	ขายัโคริงการิ:	
ธ์ุริกิจริะบบดับเพึลิง	ปีริับอากาศ	และสุ่ขาภิิบาล

10 น์ายสุกิิจ ลิต่ิกิรณ์
ผ่้้อำานวยัการิส่ายังานส่นับส่นุนวิศวกริริมี:	
ธ์ุริกิจริะบบที่ำาความีเยั็น

04 น์างวิริน์กิาญจน์์ ธ่ระอัมราน์น์ทั์
ปีริะธ์านเจ้าหน้าที่ี�ปีฏิิบัติิการิ
และเลขานุการิบริิษััที่

08 น์ายกิิต่ต่ิพังษั์ กิิต่ต่ิเมธาวิีน์ัน์ทั์
ผ่้้อำานวยัการิส่ายังานขายั:	
ธ์ุริกิจริะบบที่ำาความีเยั็น

12 น์ายพังษั์สวิัสดำิ� เพั่งเล็งผิล
ผ่้้อำานวยัการิส่ายังานขายัส่ินค้าพึิเศษั:	
ธ์ุริกิจริะบบการิพึิมีพึ์ดิจิที่ัล

คัณะผิู้บัริหารและเลข้าน์ุกิารบัริษััทั
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ชื่ื�อบริษัทุ	 บริิษััที่		หาญ	เอ็นจิเนียัริิ�ง	โซล้ชิั�นส่์	จำากัด	(มีหาชิน)

ชื่ื�อบริษัทุ	 HARN	ENGINEERING	SOLUTIONS	PUBLIC		COMPANY		LIMITED

ชื่ื�อย่อ	 HARN

เลข้ทุะเบ่ยนบริษัทุ	 0107557000217

ติลาด้หุ้ลักทุรัพิ่ย์	 mai

กลุ่มอุติสาหุ้กรรม	 บริิการิ

ว้ันทุ่�เริ�มติ�นซื�อข้าย	 13	พึฤศจิกายัน	2557

ราค้าพิ่าร์	 0.50	บาที่

ทุุนจด้ทุะเบ่ยน	 292,250,000	บาที่	(หุ้นส่ามีัญ		584,500,000	หุ้น)

ทุุนจด้ทุะเบ่ยนชื่ำาระแล�ว้	 292,250,000	บาที่	(หุ้นส่ามีัญ		584,500,000	หุ้น)

ลักษณะการประกอบธุุรกิจ	 ปีริะกอบธ์รุิกจินำาเข้า	และจดัจำาหน่ายัผ่ลติิภิณัฑ์์ในริะบบดบัเพึลงิ	ปีริบัอากาศและส่ขุาภิิบาล		ริะบบที่ำาความีเยัน็	

	 และริะบบการิพึมิีพ์ึดจิทิี่ลั	ริวมีที่ั�งให้คำาปีริกึษัาและออกแบบริะบบในโคริงการิต่ิางๆ	และการิให้บริกิาริโซลช้ิั�น

	 ด้านวิศวกริริมีคริบวงจริ		

ทุ่�ติั�งสำานักงานใหุ้ญ่	่ เลขที่ี�	559	ซอยัศ้นยั์วิจัยั	4	ถึนนพึริะริามี	9	แขวงบางกะปีิ	เขติห้วยัขวาง	กริุงเที่พึมีหานคริ	10310

	 โที่ริศัพึที่์	(02)	318-9744		โที่ริส่าริ	(02)	318-9744	ติ่อ	4000

ทุ่�ติั�งค้ลังสินค้�าศึ้นย์ว้ิจัย	 เลขที่ี�	509	ซอยัศ้นยั์วิจัยั	4	แขวงบางกะปีิ	เขติห้วยัขวาง	กริุงเที่พึมีหานคริ	10310

	 โที่ริศัพึที่์	(02)	318-9744

ทุ่�ติั�งค้ลังสินค้�าจงศึิร	ิ เลขที่ี�	888/14-16	หมี้่ที่ี�	21	ติำาบลบางพึลีใหญ่	อำาเภิอบางพึลี	จังหวัดส่มีุที่ริปีริาการิ	10540

	 โที่ริศัพึที่์	(02)	105-3295

เว้็บไซติ์บริษัทุ	 www.harn.co.th

เลข้านุการบริษัทุ	 นางวริินกาญจน์	ธ์ีริะอัมีริานนที่์		โที่ริศัพึที่์	(02)	318-9744		E-mail	:	varinkan.t@harn.co.th

นักลงทุุนสัมพิ่ันธุ	์ นายัวิริัฐ	สุ่ขชิัยั		โที่ริศัพึที่์	(02)	318-9744,		E-mail	:	wirat.s@harn.co.th

ผู้้�รับผู้ิด้ชื่อบส้งสุด้ในสายงาน	 นายัวิศิษัฏิ์	วชิิริลาภิไพึฑ์้ริยั์		โที่ริศัพึที่์	(02)	318-9744		E-mail	:	wisit.w@harn.co.th	

บัญ่ชื่่และการเงิน  

ผู้้�ค้ว้บคุ้มด้้แลการทุำาบัญ่ชื่่ 	 นางส่าวอนัญญา	โปีริยัเงิน		โที่ริศัพึที่์	(02)	318-9744		E-mail	:	ananya.p@harn.co.th	

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

	 2.	บริิษััที่	ไอยัริาหาญ	จำากัด	เลขที่ี�	559	ซอยัศ้นยั์วิจัยั	4	แขวงบางกะปีิ	เขติห้วยัขวาง	กริุงเที่พึมีหานคริ	10310

ชื่ื�อ สถานทุ่�ติั�งข้องบุค้ค้ลอ�างอิงอื�นๆ 
นายทุะเบ่ยนหุ้ลักทุรัพิ่ย์

บริิษััที่	ศ้นยั์ริับฝ่ากหลักที่ริัพึยั์	(ปีริะเที่ศไที่ยั)	จำากัด

93	ถึนนริัชิดาภิิเษัก	แขวงดินแดง	เขติดินแดง	

กริุงเที่พึมีหานคริ	10400

โที่ริศัพึที่์	(02)	009-9999

โที่ริส่าริ	(02)	009-9991

เว็บไซติ์	http://www.set.or.th/tsd

• 

ผู้้�สอบบัญ่ชื่่ 

บริิษััที่	ส่อบบัญชิีธ์ริริมีนิติิ	จำากัด

178	อาคาริธ์ริริมีนิติิ	ชิั�น	6-7	ซอยัเพึิ�มีที่ริัพึยั์	(ปีริะชิาชิื�น20)	

ถึนนปีริะชิาชิื�น	แขวงบางซื�อ	เขติบางซื�อ	

กริุงเที่พึมีหานคริ	10800

โที่ริศัพึที่์	(02)	596-0500		

โที่ริส่าริ	(02)	596-0560

ผ่้้ลงทีุ่นส่ามีาริถึศึกษัาข้อมี้ลเพึิ�มีเติิมีของบริิษััที่เพึิ�มีเติิมีได้จากแบบแส่ดงริายัการิข้อมี้ลปีริะจำาปีี	(แบบ	56-1)	

ที่ี�แส่ดงไว้ใน	www.set.or.th,	www.sec.or.th	และเว็บไซติ์ของบริิษััที่ฯ	ที่ี�		www.harn.co.th

ข้้อมูลทัั�วิไป้



รายงานประจำำาปี 256314

1 ลักิษัณะผิลิต่ภัณฑู์และบัริกิาร
	 ผ่ลิติภิัณฑ์์และบริิการิของบริิษััที่ฯ	แบ่งออกเปี็น	5	ผ่ลิติภิัณฑ์์	ได้แก่

 1) ผู้ลิติภััณฑ์์ระบบด้ับเพิ่ลิง และงานโค้รงการติิด้ติั�งระบบด้ับเพิ่ลิง

	 ผ่ลิติภิัณฑ์์ริะบบดับเพึลิงเปี็นอุปีกริณ์ในริะบบอาคาริโริงงาน

อุติส่าหกริริมีขนาดเล็กและใหญ่	 ริวมีทัี่�งโริงผ่ลิติไฟัฟั้าและโริงงาน

อุติส่าหกริริมีปีิโติริเคมีี	 ส่ำาหริับการิปี้องกัน	 เตืิอนภิัยัและเพืึ�อควบคุมี

เพึลิงและควันไฟั	 ผ่ลิติภิัณฑ์์ริะบบดับเพึลิงที่ี�บริิษััที่ฯ	 จัดจำาหน่ายั

ปีริะกอบด้วยั	 วาล์วและข้อติ่อ	 ซึ�งเปี็นอุปีกริณ์ที่ี�ใชิ้ติิดติั�งในริะบบ	

ป้ีองกันอัคคีภิยัั	โดยัวาล์วช่ิวยัในการิเปิีดหรืิอปิีดนำ�าของริะบบดับเพึลงิ

ที่ี�ติดิติั�งอย่้ักบัท่ี่อนำ�าของริะบบดังกล่าว	เช่ิน	วาล์วควบคุมีการิไหลของ

นำ�าในริะบบ	วาล์วเปีิดปีิดนำ�าเมีื�อติ้องการิซ่อมีบำาริุงริักษัาริะบบ	วาล์ว

ป้ีองกนันำ�าย้ัอนไหลกลบั	เป็ีนต้ิน	ส่ำาหริบัอปุีกริณ์ดบัเพึลิง	เป็ีนอปุีกริณ์

ที่ี�เป็ีนส่่วนปีริะกอบหรืิออปุีกริณ์ร่ิวมีทีี่�ใช้ิงานค้กั่บอปุีกริณ์หลักในริะบบ

ดับเพึลิง	 เพืึ�อให้ริะบบดับเพึลิง	 ใชิ้งานได้อยั่างส่มีบ้ริณ์	 และริวมีถึึง

อปุีกริณ์ต่ิางๆ	ที่ี�ช่ิวยัในการิป้ีองกนัเพึลิงไหม้ี	ได้แก่	วาล์วริะบบดบัเพึลิง	

เชิ่น	ข้อติ่อ,	ติ้้ส่ายัฉีดนำ�าดับเพึลิง	ริวมีถึึงอุปีกริณ์ภิายัใน,	ส่ายัฉีดนำ�า

ดับเพึลิง,	ถึังดับเพึลิง	และริะบบส่ปีริิงเกอริ์	(หัวกริะจายันำ�าดับเพึลิง),	

ข้อติ่ออ่อนส่ำาหริับติิดติั�งหัวกริะจายันำ�าดับเพึลิง,	 ส่วิติชิ์แจ้งส่ัญญาณ	

และปัี�มีส่บ้นำ�าดบัเพึลงิ	ที่ั�งนี�	บริษิัทัี่ฯ	เป็ีนเจ้าของ	ติริาส่นิค้าถึงัดบัเพึลงิ	

�Guardian�	(การิ์เดียัน)	ส่ำาหริับผ่ลิติภิัณฑ์์เคริื�องดับเพึลิง

ลักิษัณะกิารป้ระกิอบัธุรกิิจ

3

2 แนะนาํบริษัท

FIRE PROTECTION
&

SAFETY

ผลิตภณัฑร์ะบบดบัเพลิง

และงานโครงการตดิตัง้

ระบบดบัเพลิง

AIR-
CONDITIONING 

& SANITARY

ผลิตภณัฑร์ะบบปรับ

อากาศและระบบ

สุขาภบิาล

REFRIGERATION

ผลิตภณัฑร์ะบบ

ทาํความเยน็

DIGITAL 
PRINTING

ผลิตภณัฑร์ะบบการ

พมิพด์จิทิลั และระบบ

การพมิพ ์3 มิตชิีวภาพ

Internet 
of Things

ผลิตภณัฑร์ะบบ

ไอโอที (IoT)22 แนะนาํบริษัท
FIRE PROTECTION & SAFETY AND
AIR-CONDITIONING & SANITARY

เป็นผูน้าํเขา้และผูแ้ทนจาํหนา่ยอปุกรณร์ะบบ

ดบัเพลงิครบวงจร 

เพือ่สรา้งความสะดวกสบายและความปลอดภยั

ใหแ้ก่ผูบ้รโิภค

16

22 แนะนาํบริษัท
FIRE PROTECTION & SAFETY AND
AIR-CONDITIONING & SANITARY

เป็นผูน้าํเขา้และผูแ้ทนจาํหนา่ยอปุกรณร์ะบบ

ดบัเพลงิครบวงจร 

เพือ่สรา้งความสะดวกสบายและความปลอดภยั

ใหแ้ก่ผูบ้รโิภค

16

	 ส่ำาหริบังานโคริงการิติดิตัิ�งริะบบดบัเพึลงิ	บริษิัทัี่ฯ	ให้คำาปีริกึษัา

ออกแบบ	 และติิดติั�งริะบบดับเพึลิงติ่างๆ	 เชิ่น	 ริะบบโฟัมีดับเพึลิง	

ริะบบปัี�มีดับเพึลิง	ริะบบท่ี่อนำ�าดับเพึลิง	ริะบบดับเพึลิงอตัิโนมัีติด้ิวยัก�าซ	

(FM-200,	NOVEC	1230,	CO2,	 Inert	Gas)	 และริะบบส่ัญญาณ

แจ้งเหตุิเพึลิงไหม้ี	ทัี่�งในอาคาริและโริงงานต่ิางๆ	ติลอดจนอุติส่าหกริริมี

ปิีโติริเคมีแีละโริงไฟัฟ้ัา	ที่ี�มีแีนวโน้มีความีต้ิองการิติดิติั�งริะบบดับเพึลิง

เพิึ�มีขึ�น	เพืึ�อให้เป็ีนไปีติามีกฎีหมีายัควบคุมีอาคาริและโริงงานที่ี�ต้ิองมีี

การิปีริับปีริุงให้มีีริะบบปี้องกันอัคคีภิัยัที่ี�ได้มีาติริฐานโดยับริิษััที่ฯ	 มีี

ที่มีีงาน	วิศวกริที่ี�เชิี�ยัวชิาญติดิต่ิอปีริะส่านงานกบัลก้ค้า	แนะนำาส่นิค้า

ที่ี�จำาหน่ายั	 ริวมีถึึงการิออกแบบ	และนำาเส่นอส่ินค้าและบริิการิให้แก่

ล้กค้าติามี	มีาติริฐานดับเพึลิงส่ากล	การิที่ดส่อบริะบบหลังการิติิดติั�ง

แล้ว	ริวมีถึึงงานบริกิาริติริวจส่อบริะบบดบัเพึลงิ	ซึ�งในการิติดิติั�งริะบบ

ดับเพึลิง	จะมีีการิใชิ้วาล์วและอุปีกริณ์ริะบบดับเพึลิง	ริ่วมีกับอุปีกริณ์

ที่ี� เกี�ยัวข้องในริะบบดับเพึลิงติ่างๆ	 ได้แก่	 ริะบบโฟัมีดับเพึลิง,	

ริะบบดับเพึลิงอัติโนมีัติิด้วยัก�าซ,	 ริะบบส่ัญญาณแจ้งเหติุเพึลิงไหมี้	

และริะบบกล้องติริวจจับควันไฟัและเปีลวไฟั	



บริิษััท หาญ เอ็็นจิิเนียริิ�ง โซลููชั่ั�นส์์ จิำากััด (มหาชั่น) 15

	 ผ่ลติิภิณัฑ์์ริะบบปีรัิบอากาศ	เป็ีนอุปีกริณ์ร่ิวมีทีี่�ปีริะกอบริวมีกับ

ริะบบปีรัิบอากาศหลักในอาคาริขนาดใหญ่ที่ี�ใช้ิริะบบปีริบัอากาศด้วยั

นำ�าเยั็นส่ำาหริับการิปีริับที่ั�งอุณหภ้ิมีิ	 เเละคุณภิาพึอากาศให้อย้ั่ใน	

อุณหภ้ิมิี	 และคุณภิาพึทีี่�เหมีาะส่มี	 ในขณะทีี่�ผ่ลิติภิัณฑ์์ริะบบ	

สุ่ขาภิิบาลเปี็น	 อุปีกริณ์ในริะบบอาคาริ	 ได้แก่	 ริะบบปีริะปีา	 ริะบบ

ที่่อริะบายันำ�าทิี่�ง	 และริะบบที่่อริะบายัอากาศ	 เปี็นติ้น	 บริิษััที่ฯ	

จดัจำาหน่ายัผ่ลิติภิณัฑ์์ทีี่�เป็ีนอุปีกริณ์ในริะบบควบคุมีริะบบปีรัิบอากาศ

และริะบบสุ่ขาภิิบาล	ได้แก่	วาล์ว	ซึ�งเป็ีนอุปีกริณ์ทีี่�ช่ิวยัในการิเปิีดหรืิอ

ปีิดนำ�าเยั็นและควบคุมีอัติริาการิไหลของนำ�าให้คงที่ี�เพืึ�อที่ี�จะที่ำาให้

เครืิ�องปีรัิบอากาศที่ำางานได้อยั่างเต็ิมีปีริะสิ่ที่ธิ์ภิาพึ	 และริะบบ

สุ่ขาภิิบาลทีี่�ติิดติั�งอย้ั่กับที่่อของริะบบ	 ดังกล่าว	นอกจากนี�ในริะบบ

	 ผ่ลติิภิณัฑ์์ริะบบที่ำาความีเยัน็เป็ีนอปุีกริณ์ในริะบบห้องเยัน็หริอื

ริะบบขนส่่งสิ่นค้าเพืึ�อที่ำาการิแชิ่แข็งหรืิอลดอุณหภ้ิมิีของสิ่นค้า	 ซึ�ง

ติ้องการิ	 การิควบคุมีอุณหภ้ิมีิที่ี�คงที่ี�	 โดยัที่ั�วไปีริะบบที่ำาความีเยั็น

ส่ามีาริถึลดอุณหภิ้มีิได้ติั�งแติ่	-30		�C	ถึึง	+25		�C	บริิษััที่ฯ	จัดจำาหน่ายั

ผ่ลิติภิัณฑ์์ริะบบที่ำาความีเยั็นอยั่างคริบวงจริ	 ซึ�งปีริะกอบด้วยั	

คอมีเพึริส่เซอริ์,	 คอยัล์ริ้อน,	 คอยัล์เย็ัน,	 คอยัล์เย็ันแบบพิึเศษั,	

อปุีกริณ์ปีริะหยััดพึลงังาน,	อปุีกริณ์ควบคมุีการิละลายันำ�าแขง็อตัิโนมีตัิิ	

 2) ผู้ลิติภััณฑ์์ระบบปรับอากาศึ และระบบสุข้าภัิบาล

22 แนะนาํบริษัท
FIRE PROTECTION & SAFETY AND
AIR-CONDITIONING & SANITARY

เป็นผูน้าํเขา้และผูแ้ทนจาํหนา่ยอปุกรณร์ะบบ

ปรบัอากาศครบวงจร 

เพือ่สรา้งความสะดวกสบายและความปลอดภยั

ใหแ้ก่ผูบ้รโิภค
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22 แนะนาํบริษัท
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เป็นผูน้าํเขา้และผูแ้ทนจาํหนา่ยอปุกรณร์ะบบ

ปรบัอากาศครบวงจร 

เพือ่สรา้งความสะดวกสบายและความปลอดภยั

ใหแ้ก่ผูบ้รโิภค
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22 แนะนาํบริษัท
FIRE PROTECTION & SAFETY AND
AIR-CONDITIONING & SANITARY

เป็นผูน้าํดา้นการขายอปุกรณเ์ครือ่งทาํความเยน็ 

และเป็นผูน้าํดา้นเทคโนโลยทีีก่า้วลํา้นาํสมยั 

เชีย่วชาญในการออกแบบและใหค้าํปรกึษาใน

ระบบทาํความเยน็
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ปีริับอากาศ	 และริะบบสุ่ขาภิิบาล	 ยัังมีีอุปีกริณ์ทีี่�เปี็นส่่วนปีริะกอบ

หริืออุปีกริณ์ริ่วมีที่ี�ส่ำาคัญ	 ได้แก่	 วาล์วเปีิดปีิดนำ�า,	 เกจวัดความีดัน,	

เที่อร์ิโมีมิีเติอร์ิ	(อุปีกริณ์วัดอณุหภ้ิมิีและแริงดันของนำ�าในริะบบ),	ส่วิติช์ิ

แจ้งการิไหลของนำ�าในริะบบ(Flow	Switch),	แผ่่นกริองอากาศ,	ข้อต่ิอ,	

ห้องปีั�มี,	ที่่อที่องแดงและข้อติ่อที่องแดง	และนำ�ายัาส่าริที่ำาความีเย็ัน		

ที่ั�งนี�	นอกเหนอืจากการินำาเข้าและจดัจำาหน่ายัติริาส่นิค้าจากต่ิางปีริะเที่ศ

ที่ี�มีีชิื�อเสี่ยัง	บริิษััที่ฯ	 ยัังเปี็นเจ้าของติริาส่ินค้า	 �Valtec�	 (วาล์วเที่ค)	

ส่ำาหรัิบผ่ลิติภัิณฑ์์วาล์วและผ่ลิติภัิณฑ์์ริะบบสุ่ขาภิบิาลและปีรัิบอากาศ

และเปี็นเจ้าของติริาส่ินค้า	 �Koppar�	 (ค�อปีปี้า)	 ส่ำาหริับผ่ลิติภิัณฑ์์

ที่่อที่องแดง

 3) ผู้ลิติภััณฑ์์ระบบทุำาค้ว้ามเย็น

(DOD)	และในริะบบที่ำาความีเยัน็ยัังมีวีาล์วซึ�งเป็ีนอปุีกริณ์ที่ี�ส่ำาคญั	ที่ี�

ช่ิวยัในการิเปิีดหริอืปิีดของเหลวและความีดนั	ของริะบบที่ำาความีเยัน็		

นอกจากนี�บริิษััที่ฯ	 ได้ออกแบบและผ่ลิติชุิดคอนเดนซิ�ง,	 แดนฟัอส่์ส่	

คอนเดนซิ�งย้ันิติ	 และชุิดเคริื�องที่ำาความีเย็ันขนาดเล็ก	 ส่ำาหรัิบติ้ ้	

ขายัเคริื�องดื�มีอัติโนมีัติิ	 โดยัการิปีริะกอบริวมีอุปีกริณ์และหลักการิ

ริะบบที่ำาความีเยั็นติ่างๆ	 เปี็นหน่วยัผ่ลิติภิัณฑ์์หนึ�ง	 ซึ�งส่ามีาริถึ

ใชิ้ติิดติั�งริะบบห้องเยั็นหริือริะบบขนส่่งส่ินค้าได้ที่ันที่ี
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 4) ผู้ลิติภััณฑ์์ระบบการพิ่ิมพิ่์ด้ิจิทุัล และระบบการพิ่ิมพิ่์ 3 มิติิชื่่ว้ภัาพิ่

	 บริิษััที่ฯ	จัดจำาหน่ายัผ่ลิติภิัณฑ์์ริะบบการิพึิมีพึ์ดิจิที่ัลและริะบบ

การิพึิมีพึ์	 3	 มีิติิชีิวภิาพึ	 ได้แก่	 เคริื�องพิึมีพึ์ริะบบ	 Ink	 Jet	 (CIJ	

Continuous	 InkJet),	 เคริื�องพึิมีพึ์แบบเลเซอริ์,	 เคริื�องพึิมีพึ์ริะบบ	

Thermal	Transfer	และเคริื�องพึมิีพ์ึลาเบลส่ติกิเกอร์ิ	Digital	UV	Inkjet,	

เครืิ�องพึมิีพ์ึ	บริริจภุิณัฑ์์และอปุีกริณ์บริริจุภิณัฑ์์อื�นๆ,	อุปีกริณ์การิพิึมีพ์ึ	

และวสั่ดสุ่ิ�นเปีลอืงปีริะเภิที่ต่ิางๆ	ริวมีถึึงเคริื�องพึมิีพ์ึแบบ	3	มีติิ	ิเป็ีนต้ิน	

โดยัริายัละเอียัดผ่ลิติภิัณฑ์์มีีดังนี�

	 4.1)	ผ่ลติิภิณัฑ์์ริะบบการิพึมิีพ์ึดจิทิี่ลักลุม่ีเคริื�องพึมิีพ์ึวนัที่ี�ผ่ลิติ	/

หมีดอายั	ุลอตินมัีเบอร์ิ	ปีริะกอบด้วยั	เคริื�องพึมิีพ์ึข้อความีบนบริริจภุิณัฑ์์	

เคริื�องป้ีอนชิิ�นงาน	อปุีกริณ์การิพึมิีพ์ึ	และวสั่ดสุ่ิ�นเปีลอืงปีริะเภิที่ต่ิางๆ	

เปี็นติ้น	 เคริื�องพึิมีพึ์ที่ี�บริิษััที่จัดจำาหน่ายั	 เปี็นเคริื�องพึิมีพึ์ที่ี�ใชิ้เพืึ�อการิ

พึิมีพึ์ริหัส่	(Coding)	ได้แก่	วันที่ี�ผ่ลิติ	วันหมีดอายัุและข้อความีติ่างๆ

บนบริริจุภัิณฑ์์	อาทิี่เช่ิน	ลอตินัมีเบอร์ิ	เป็ีนต้ิน	และยัังส่ามีาริถึพิึมีพ์ึภิาพึ

กริาฟิัก	Barcode,	2D	Datamatrix,	QR	Code	พึมิีพ์ึเลขริหสั่ชิงิโชิคได้ด้วยั	

พืึ�นผิ่วทีี่�พึิมีพึ์ได้มีีดังนี�	 บริริจุภิัณฑ์์ทีี่�เปี็นขวดพึลาส่ติิก	 ขวดแก้ว	

กริะป๋ีองโลหะ	อะลมิ้ีเนยีัมี	กล่องกริะดาษั	กริะดาษัผิ่วมีนั	ซองพึลาส่ติกิ	

ฟัอยัล์อะล้มิีเนียัมีถึ้วยัพึลาส่ติิกและอื�นๆ	ด้วยัเที่คโนโลยีัหลายัชินิด	

เชิ่น	 ชินิดเลเซอริ์ไมี่ใชิ้หมึีก	 ชินิดพึิมีพึ์ด้วยั	หมีึกโดยัไมี่สั่มีผั่ส่พืึ�นผิ่ว	

ชินิดพึิมีพึ์ผ่่านริิบบอนหมีึก	ชินิดติลับหมีึก	เปี็นติ้น	
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	 4.2)	ผ่ลิติภิัณฑ์์ริะบบการิพิึมีพึ์ดิจิที่ัลกลุ่มีเคริื�องพิึมีพึ์	 3	 มิีติิ	

จัดจำาหน่ายั	 และให้บริิการิพึิมีพึ์	 ส่ำาหริับส่ริ้างชิิ�นงานจากไฟัล์ดิจิที่ัล	

ส่ำาหริบัอตุิส่าหกริริมีการิแพึที่ย์ัในยุัค	4.0	คอื	การิให้บริกิาริปีรัิบเปีลี�ยัน

ไฟัล์จากเคริื�องส่แกนชินิด	 MRI/CT	 Scan	 เปี็นไฟัล์	 3D	 PDF	

วัติถึุปีริะส่งค์เพึื�อแส่ดงเปี็นภิาพึ	คุณภิาพึส่้ง	บ่งชิี�บริิเวณที่ี�ปีกติิ	 หริือ

ผ่ดิปีกติไิด้ชัิดเจน	และยัังริวมีถึึงการิพิึมีพ์ึ	โมีเดลอวัยัวะจากไฟัล์	MRI/

CT	Scan	ซึ�งจะส่นับส่นุนการิวิเคริาะห์	การิวิจัยัและพึัฒนาที่างการิ

แพึที่ยั์	ด้วยัเที่คโนโลยัีดิจิที่ัล	

	 4.3)	ผ่ลิติภิัณฑ์์ริะบบการิพิึมีพึ์ดิจิที่ัลกลุ่มีเคริื�องพิึมีพึ์ลาเบล

ส่ติิกเกอริ์ริะบบ	Digital	 UV	 Inkjet	 จัดจำาหน่ายัเคริื�องพึิมีพึ์ลาเบล

ส่ติิกเกอริ์	ริะบบ	UV	Digital	Inkjet	ซึ�งส่ามีาริถึพึิมีพึ์ลาเบลส่ติิกเกอริ์	

ด ้วยัเที่คโนโลยีัดิจิที่ัล	 คุณภิาพึส่้ง	 คมีชิัดส่วยังามี	 สี่ส่ันส่ดใส่	

ที่ี�ความีเริ็วส่้ง	และชิ่วยัลดติ้นทีุ่นให้กับโริงงานผ่้้ผ่ลิติลาเบลส่ติิกเกอริ์	

	 4.4)	การิให้บริกิาริหลังการิขายั	สิ่นค้าทุี่กกลุม่ีทีี่�จำาหน่ายัคริอบคลุมี

ริวมีถึึงการิให้คำาปีริกึษัาแนะนำาการิเลอืกส่เปีกให้ติริงติามีความีต้ิองการิ

การิติิดติั�งเคริื�อง	การิฝ่ึกอบริมี	การิบริิการิ	และการิบำาริุงริักษัาเคริื�อง	

การิริับปีริะกัน	เปี็นติ้น

 5) ผู้ลิติภััณฑ์์ระบบไอโอทุ่ (IoT) (ไอยราหุ้าญ่)
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2 กิารรับัป้ระกิัน์สิน์คั้า
	 บริิษััที่ฯ	 ริับปีริะกันความีเส่ียัหายัหริือชิำาริุดของส่ินค้า	 ติามี

เงื�อนไขการิริับปีริะกันส่ินค้าที่ี�บริิษััที่ฯ	จำาหน่ายัหริือติิดติั�งให้แก่ล้กค้า

เปี็นริะยัะเวลา	 1	 ปีี	 หริือ	 6	 เดือน	 ส่ำาหริับส่ินค้าปีริะเภิที่เคริื�อง	

และอะไหล่ติามีลำาดบั	ซึ�งส่นิค้าของบริษิัทัี่ฯ	ได้ริบัการิริบัปีริะกนัมีาจาก

ผ่้ ้ผ่ลิติส่ินค้าอีกที่อดหนึ�งเปี็นริะยัะเวลาอยั่างน้อยั	 1	 ปีี	 หริือ	 6	

เดือนเชิ่นกัน

Central Monitoring Dashboard

• ติดิติามีการิที่ำางานของริะบบพืึ�นฐานของงานอาคาริจากส่่วนกลาง

• อาคาริขนาดใหญ่	จะมีอีปุีกริณ์ที่ี�ใช้ิพึลงังานไฟัฟ้ัาส่ง้	จะเป็ีนริะบบ	

HVAC	

• แจ้งเติือนความีผ่ิดปีกติิ/เส่ียัหายั	เพึื�อการิแก้ไขหริือซ่อมีบำาริุง

• เก็บข้อมี้ลการิที่ำางานของริะบบ	ส่ำาหรัิบการิติริวจส่อบยั้อนหลัง	

และส่ริ้างเปี็นริายังานได้

• มีหีน้าแส่ดงผ่ล	(Dashboard)	ที่ี�จำาเป็ีนส่ำาหรัิบการิปีริะส่านงานกับ	

ผ่้้ที่ี�เกี�ยัวข้องกับริะบบงานอาคาริ

Central Monitoring Dashboard HVAC System

• ในอาคาริขนาดใหญ่	จะมีอีปุีกริณ์ที่ี�ใช้ิพึลงังานไฟัฟ้ัาส่ง้	จะเป็ีนริะบบ	HVAC	และ	ริะบบปีริบัอากาศ

• มีอนิเติอร์ิ	การิใช้ิพึลงังาน	จะนำาไปีส่้ก่าริจดัการิได้อย่ัางมีีปีริะส่ทิี่ธ์ภิิาพึมีากขึ�น	

• แจ้งเตืิอนถ้ึาริะบบมีกีาริใช้ิพึลงังานไฟัฟ้ัา	เกินกว่าทีี่�กำาหนด	หริอืใช้ิงานผ่ดิปีกติิ

• ริายังานการิใช้ิงานพึลงังาน	โดยัเทีี่ยับชิั�วโมีงการิที่ำางานของเครืิ�องจกัริ

	 ส่ำาหริับงานโคริงการิ	 ภิายัหลังติิดติั�งงานแล้วเส่ริ็จ	 บริิษััที่ฯ	

มีีการิริับปีริะกันผ่ลงานหลังติิดติั�ง	 โดยัริับปีริะกันส่ินค้าที่ี�จำาหน่ายั

ติามีเงื�อนไขการิริบัปีริะกนัเป็ีนเวลา	1	ปีี	ซึ�งผ้้่ผ่ลิติส่นิค้ามีกีาริริบัปีริะกนั

ส่ินค้าที่ี�จำาหน่ายัให้แก่บริิษััที่ฯ	อยั่างน้อยั	1	ปีี	 เชิ่นเดียัวกันและอาจ

พึิจาริณาซื�อการิริับปีริะกันจากผ่้้ขายัเพึิ�มีกริณีล้กค้าติ้องการิการิริับ

ปีริะส่ินค้าที่ี�ยัาวขึ�น

3 คัลังสิน์คั้าและกิารจัดำส่งสิน์คั้าให้แกิ่ลูกิคั้า
	 บริิษััที่ฯ	มีีคลังส่ินค้าริวมี	3	แห่ง	โดยั	

 คลังสิ่นค้าหลัก	 ติั�งอย้ั่เลขทีี่�	 888/14	 -	 16	 หมี้่ทีี่�	 21	 ติำาบล

บางพึลีใหญ่	 อำาเภิอบางพึลี	จังหวัดส่มุีที่ริปีริาการิ	10540	 พืึ�นทีี่�ริวมี	

6,374.23	ติาริางเมีติริ	ซึ�งบริษิัทัี่เป็ีนเจ้าของกริริมีส่ทิี่ธิ์� เพืึ�อใช้ิเป็ีนพืึ�นที่ี�

เก็บผ่ลิติภิัณฑ์์วาล์ว	และผ่ลิติภิัณฑ์์ริะบบดับเพึลิง	ริะบบปีริับอากาศ	

ริะบบสุ่ขาภิิบาล	 และผ่ลิติภัิณฑ์์ริะบบที่ำาความีเยั็น	 และผ่ลิติภัิณฑ์์

ริะบบการิพึมิีพ์ึดจิทิี่ลั	ริวมีที่ั�งใช้ิเป็ีนพืึ�นที่ี�การิปีริะกอบชิิ�นส่่วนอปุีกริณ์

ติ่างๆ	ติามีคำาส่ั�งซื�อ

 คลงัสิ่นค้าแห่งทีี่�	2	ติั�งอย่้ัทีี่�	509	ซอยัศน้ย์ัวจิยัั	4	ถึนนพึริะริามี	9	

แขวงบางกะปิี	เขติห้วยัขวาง	กริงุเที่พึมีหานคริ	10310	ซึ�งเช่ิาจากบุคคล	

ที่ี�เกี�ยัวข้องกับบริิษััที่ฯ	เพืึ�อใชิ้เปี็นพืึ�นที่ี�เก็บสิ่นค้า	ปีริะกอบ	และซ่อมี

บำารุิงริักษัาเคริื�องพึิมีพึ์และอุปีกริณ์ริวมีถึึงดำาเนินกิจการิอื�นในริะบบ

การิพึิมีพึ์ดิจิที่ัล



รายงานประจำำาปี 256318

 คลังสิ่นค้าแห่งทีี่�	 3	 ตัิ�งอย้ั่ทีี่�	 38/43	 หมี้ ่	 4	 ถึนนลำาล้กกา	

ติำาบลลำาล้กกา	อำาเภิอลำาล้กกา	จังหวัดปีทีุ่มีธ์านี	12150	พึื�นที่ี�ริวมี	80	

ติาริางเมีติริ	 ซึ�งเชิ่ากับบุคคลภิายันอกทีี่�ให้บริิการิคลังสิ่นค้าและไมี่มีี

ความีเกี�ยัวข้องกับบริิษััที่ฯ	 เพืึ�อใชิ้เปี็นพืึ�นทีี่�เก็บส่าริเคมีีอันติริายัที่ี�สั่�ง

ซื�อจากผ่้ผ้่ลติิ	และริอการิจดัส่่งให้แก่ลก้ค้า	หริอืนำาไปีใช้ิในงานโคริงการิ	

ติิดติั�งริะบบดับเพึลิงให้แก่ล้กค้า

	 บริิษััที่ฯ	จัดส่่งสิ่นค้าจากคลังส่ินค้าให้แก่ล้กค้า	 (ค่าจัดส่่งริวมี	

อย่้ัในริาคาส่นิค้าแล้ว)	โดยัใช้ิริถึบริริที่กุขนส่่งของบริษิัทัี่ฯ	และริถึบริริที่กุ

ขนาดต่ิางๆ	ที่ี�บริษัิัที่ฯ	ได้ว่าจ้างผ่้ป้ีริะกอบการิขนส่่งจากภิายันอกที่ี�ไม่ีมีี

ความีเกี�ยัวข้องใดๆ	กับบริิษััที่ฯ	ซึ�งผ่่านการิคัดเลือกและขึ�นที่ะเบียัน

ผ่้้ขายั	(Approved	Vendor	List,	AVL)	กับบริิษััที่ฯ	นอกจากนี�	บริิษััที่ฯ	

ได้ที่ำาปีริะกนัภัิยัส่นิค้าที่ี�เกบ็ในคลงัส่นิค้าเพืึ�อคุม้ีคริองอบุตัิเิหติทุี่ี�อาจ

เกิดขึ�นในริะหว่างการิเก็บส่ินค้าหรืิอการิปีฏิิบตัิงิานโดยัคุม้ีคริองภิยัั

1	 บริิษััที่กำาหนดทีุ่นปีริะกันภิัยัในแติ่ละปีี	โดยัพึิจาริณาจากมี้ลค่าที่ริัพึยั์ส่ินติามีงบการิเงินงวดล่าสุ่ดก่อนที่ี�จะมีีการิที่ำาปีริะกันภิัยันั�นๆ

ติ่างๆ	เชิ่น	ไฟัไหมี้	ฟั้าผ่่า	แผ่่นดินไหว	ลมีพึายัุ	นำ�าที่่วมี	ริวมีถึึงอุบัติิเหติุ

ติ่างๆ	ที่ี�เกิดขึ�นในคลังสิ่นค้าที่ี�ส่่งผ่ลให้ที่ริัพึยั์ส่ินเสี่ยัหายัซึ�งปีัจจุบัน

การิปีริะกันภิยััคริอบคลุมีมีล้ค่า	ที่รัิพึย์ัสิ่นในส่ำานกังาน	ใหญ่และสิ่นค้า

ในคลังส่ินค้า	ณ	วันที่ี�	 31	ธ์ันวาคมี	25631	 ริวมีที่ั�งบริิษััที่ฯ	มีีการิที่ำา	

ปีริะกันภิัยัสิ่นค้าที่ี�ขนส่่งใน	ปีริะเที่ศส่ำาหริับคำาสั่�งซื�อที่ี�มีีมี้ลค่าส่้งเพืึ�อ	

คุม้ีคริองความีเส่ยีัหายั	หริอืความีส่ญ้เส่ยีัของสิ่นค้าจากอบุตัิเิหติ	ุการิ	

ยักขนสิ่นค้าขึ�นไปียัังพึาหนะที่ี�ใช้ิขนส่่ง		และคุม้ีคริองติลอดริะยัะเวลา	

ที่ี�ส่นิค้านั�นอย่้ับนพึาหนะทีี่�ใช้ิขนส่่ง	โดยัมีบีริษิัทัี่ฯ	เป็ีนผ่้ร้ิบัผ่ลปีริะโยัชิน์	

แติ่เพึียังผ่้้เดียัว	และติั�งแติ่ปีี	2555	-	ปีัจจุบัน	บริิษััที่ฯ	ยัังไมี่มีีปีริะวัติิ

การิเคลมีปีริะกนัภิยััสิ่นค้าที่ี�เกดิจากเหติกุาริณ์ร้ิายัแริง	ยักเว้นอบุตัิเิหติุ

ที่ี�เกดิจากการิเคลื�อนย้ัายัส่นิค้าในคลงัส่นิค้าซึ�งความีเส่ยีัหายัแต่ิละคริั�ง

ไมี่เกิน	10,000	บาที่

4 กิระบัวิน์กิารรับัสิน์คั้าเข้้าเกิ็บัใน์คัลังสิน์คั้าและกิารจัดำส่งสิน์คั้าให้แกิ่ลูกิคั้า

กระบว้นการข้ั�นติอนการรับสินค้�าจากผู้้�ผู้ลิติสินค้�า
• เมีื�อพึนักงานคลังส่ินค้าได้ริับใบติริวจริับส่ินค้าจากฝ่่ายัจัดซื�อ	จะ

•	จัดเติริียัมีบาริ์โคดส่ินค้า	ส่ถึานที่ี�จัดวางส่ินค้า		

• เมีื�อมีีการิส่่งสิ่นค้ามีาทีี่�คลงัสิ่นค้า	พึนกังานคลงัสิ่นค้าจะ	ติริวจรัิบ	

ส่ินค้าติามีริายัละเอียัดทีี่�ได้ริับแจ้งจากแผ่นกจัดซื�อ	 ติิดบาริ์โคด

	 ที่ี�ส่ินค้า	จัดที่ำาใบแจ้งริับส่ินค้า	

• พึนักงานคลงัสิ่นค้าซึ�งที่ำาหน้าทีี่�จดัเก็บส่นิค้า	จะติริวจส่อบปีริะเภิที่	

ส่ภิาพึส่ินค้า	 จำานวน	และบาริ์โคดกับใบแจ้งริับส่ินค้าว่าถ้ึกติ้อง	

คริบถึ้วนติริงกัน	 จากนั�นนำาสิ่นค้าเข้าเก็บในคลังสิ่นค้า	 จัดเรีิยัง

•	ส่นิค้าทีี่�ริบัเข้าก่อนไว้ด้านนอกและสิ่นค้าทีี่�ริบัเข้าทีี่หลังจัดเรีิยังไว้

•	ด้านใน	 เพืึ�อความีส่ะดวกในการิเบิกจ่ายัติ่อไปี	และบันที่ึกส่ติ็อก	

ส่ินค้า	พึริ้อมีทัี่�งส่่งริายัละเอียัดให้แก่ฝ่่ายัอื�นๆ	ที่ี�เกี�ยัวข้อง	 ได้แก่	

ฝ่่ายัจัดซื�อ	และฝ่่ายับัญชิี

• ในกริณีทีี่�ติริวจรัิบไม่ีติริงติามีการิสั่�งซื�อหรืิอมีสี่นิค้าชิำารุิด	เสี่ยัหายั	

พึนักงานคลังส่ินค้าจะแจ้งข้อมี้ลมีาที่ี�ฝ่่ายัจัดซื�อเพึื�อให้ติริวจส่อบ

•	และดำาเนินการิแจ้งผ่้้ผ่ลิติ	 และ/หริือ	บริิษััที่ที่ี�ริับปีริะกันภิัยัส่ินค้า

ติ่อไปี

กระบว้นการและข้ั�นติอนการเบิกสินค้�าเพิ่ื�อจัด้ส่งใหุ้�แก่
ล้กค้�า
• พึนกังานจดัส่่ง	บนัที่กึริายัการิจดัของ	(Picking	List)	ส่่งมีอบให้แก่

	 พึนักงานคลังส่ินค้า	 เพึื�อเติริียัมีส่ินค้าส่่งมีอบให้แก่ล้กค้า	ริวมีที่ั�ง

	 ที่ำาหน้าที่ี�	ติริวจส่อบริายัชิื�อล้กค้า	ปีริิมีาณส่ินค้า	ส่ถึานที่ี�ส่่งมีอบ	

เพืึ�อวางแผ่นเส่้นที่างการิจัดส่่งส่ินค้า	ติิดติ่อปีริะส่านงานกับฝ่่ายั

การิเงินเพึื�อริับ	เอกส่าริที่ี�ใชิ้ในการิจัดส่่งส่ินค้า

• พึนกังานจดัส่่ง	จดัที่ำาใบควบคมุีการิขนส่่งสิ่นค้า	เพึื�อบนัที่กึริายัการิ

•	ในแติ่ละเส่้นที่างการิจัดส่่งให้เริียับริ้อยัภิายัในเวลา	 9.00	 น.	

ของทีุ่กวันที่ำาการิ	 เพืึ�อให้ฝ่่ายัขายัมีีข้อมี้ลปีริะส่านงานกับล้กค้า	

ในการิแจ้งชิ่วงเวลาโดยัปีริะมีาณที่ี�ส่ินค้าจะส่่งถึึง

• ในกริณีการิขนส่่งสิ่นค้าเริ่งด่วน	หริือการิจองเวลาจัดส่่งสิ่นค้า	

ล่วงหน้า	พึนักงานจดัส่่งจะริบัใบแจ้งการิจดัส่่งส่นิค้าจากพึนกังาน

•	ขายั	และที่ำาหน้าที่ี�ปีริะส่านงานกับผ่้้ให้บริิการิขนส่่งติามีริายัชิื�อที่ี�	

บริษิัทัี่ฯ	ได้อนมุีตัิไิว้	โดยัแจ้งผ่้ใ้ห้บริกิาริขนส่่งถึึงกำาหนดเวลาในการิ	

เข้ารัิบ	สิ่นค้า	ณ	คลงัส่นิค้า	กำาหนดเวลาในการิส่่งมีอบ	และเส้่นที่าง

ในการิส่่งมีอบส่นิค้าให้ลก้ค้า	และจดัที่ำาใบควบคมุีการิขนส่่งส่นิค้า	

•	พึนักงานจัดส่่ง	 ส่่งเอกส่าริที่ี�ใชิ้ในการิจัดส่่งส่ินค้า	 ริวมีทัี่�งใบ

	 ควบคุมีการิขนส่่งส่ินค้าให้พึนักงานขับริถึ/พึนักงานส่่งของ	 โดยั

	 พึนักงานขับริถึ/พึนักงานส่่งของติริวจส่อบปีริะเภิที่ผ่ลิติภัิณฑ์์

	 จำานวนสิ่นค้ากบัริายัละเอียัดเอกส่าริทีี่�ใช้ิในการิจัดส่่ง	และเซน็ชิื�อ

	 ผ่้ร้ิบัส่นิค้าในส่ำาเนาส่่วนของคลังส่ินค้า	จากนั�นนำาส่ินค้าออกจาก

	 พืึ�นที่ี�เติริยีัมีจ่ายัขึ�นริถึติามีเส้่นที่างที่ี�ได้วางแผ่นไว้และจัดส่่งสิ่นค้า

	 ติามีเส้่นที่าง	ชิี�แจงและที่บที่วนริายัการิส่นิค้าที่ี�ส่่งมีอบกบัเอกส่าริ

	 ที่ี�ใชิ้ในการิจัดส่่งกับล้กค้า	 และให้ล้กค้าเซ็นชิื�อผ้่้รัิบส่ินค้าใน	

เอกส่าริที่ี�ใชิ้ในการิจัดส่่ง	จากนั�นนำาเอกส่าริปีริะกอบด้วยัเอกส่าริ	

อาที่ิ	 ติ้นฉบับใบวางบิล	ส่ำาเนาใบกำากับภิาษัี	 กลับคืนจากล้กค้า

	 และนำาส่่งให้พึนักงานจัดส่่งเพึื�อที่ำาหน้าที่ี�ริวบริวมี	เอกส่าริให้ฝ่่ายั

	 การิเงิน	ติิดติามีการิชิำาริะเงินติามีริะเบียับปีฏิิบัติิที่างการิเงินและ

บัญชิีติ่อไปี
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ประวัตคิวามเป็นมา

หา้งหุน้สว่นจาํกดั 

หาญวฒันา 

จดทะเบียนบรษัิท หาญ

เอน็ยิเนียริง่ จาํกดั

เขา้สูต่ลาด

หลกัทรพัย ์mai

ก่อตัง้บรษัิท

ไฟรว์ิคเตอร ์จาํกดั

ก่อตัง้บรษัิท 

คิว ท ูเอส จาํกดัก่อตัง้บรษัิท

ชิลแมทซ ์จาํกดั

เปล่ียนช่ือจาก FIRE เป็น 

HARN และเพิ่มทนุจาก 

175 ลบ. เป็น 292.25 ลบ.

เขา้รว่มการประกาศ

เจตนารมยเ์ป็นแนวรว่ม

ปฏิบติั CAC ของภาคเอกชน

ไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติ

ไดร้บัรองเป็นสมาชิกแนวรว่ม

ปฏิบติั CAC ของภาคเอกชน

ไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติ

- ลงนามรว่มทนุจด

ทะเบียน “ไอยราหาญ” 

- ไดร้บัการประเมิน CG

“ดีเลศิ 5 ดาว”

2503
2531

2508
2544

2545

2557

2559

2560 2562

25632561

- ขยายธุรกิจดว้ยการเปิด

บรษัิทยอ่ยท่ีเวียดนาม 

- ไดร้บัการประเมิน CG

“ดีเลศิ 5 ดาว”

2	 Underwriters	 Laboratories	 (UL)	มีาติริฐานความีปีลอดภัิยั	 โดยั	Underwriters�	 Laboratories	 Inc.	 (UL)	 ซึ�งเปี็นองค์กริอิส่ริะที่ี�ไมี่แส่วงหาผ่ลกำาไริในปีริะเที่ศ

	 ส่หริัฐอเมีริิกา	เปี็นผ่้้ดำาเนินการิที่ดส่อบผ่ลิติภิัณฑ์์	จัดที่ำามีาติริฐานด้านความีปีลอดภิัยั	และให้การิริับริองความีปีลอดภิัยัของส่ินค้า	
3		 Factory	Mutual	(FM)	หน่วยังานที่ี�ที่ำาการิที่ดส่อบอุปีกริณ์ปี้องกันและริะงับอัคคีภิัยัของกลุ่มีปีริะกันภิัยัในปีริะเที่ศส่หริัฐอเมีริิกา
4			British	Standard	(BS)	มีาติริฐานความีปีลอดภิัยั	โดยัส่ถึาบันมีาติริฐานแห่งปีริะเที่ศส่หริาชิอาณาจักริ	(The	British	Standard	Institution	หริือ	BSI)	
5			Thai	Industrial	Standards	(TIS)	มีาติริฐานผ่ลิติภิัณฑ์์อุติส่าหกริริมี	การิริับริองคุณภิาพึผ่ลิติภิัณฑ์์โดยัส่ำานักงานมีาติริฐานผ่ลิติภิัณฑ์์อุติส่าหกริริมีของปีริะเที่ศไที่ยั	
6		 VdS	เปี็นส่ถึาบันอิส่ริะที่ี�ที่ำาการิที่ดส่อบอุปีกริณ์ปี้องกันและริะงับอัคคีภิัยั	ที่ี�ริับริองความีปีลอดภิัยั	และความีน่าเชิื�อถึือในด้านการิปี้องกันอัคคีภิัยัและความีปีลอดภิัยั	

ปีริะเที่ศเยัอริมีัน
7	 กลุ่มีนามีส่กุลชิาญณริงค์	ปีริะกอบด้วยั	นางปีริะยั้ริศริี	ชิาญณริงค์	นางส่ิริิมีา	เอี�ยัมีส่กุลริัติน์	และนายัเจน	ชิาญณริงค์

	 บริิษััที่	หาญ	เอ็นจิเนียัริิ�ง	โซล้ชิั�นส่์	จำากัด	(มีหาชิน)	(�บริิษััที่ฯ�)	

เดิมีชิื�อ	บริิษััที่	 ไฟัริ์วิคเติอริ์	 จำากัด	 (มีหาชิน)	 ซึ�งเริิ�มีติ้นจากการิเปี็น

ส่่วนหนึ�งของบริิษััที่	 หาญเอ็นยิัเนียัริิ�ง	 จำากัด	 (�บ.หาญฯ�)	 ติ่อมีา

ภิายัหลัง	 บ.หาญฯ	 ปีรัิบโคริงส่ริ้างการิบริิหาริงานแบบคริอบครัิว

ส่้่การิบริิหาริงานแบบมีืออาชีิพึ	บริิษััที่ฯ	 จึงได้จดที่ะเบียันจัดติั�งขึ�น	

เมีื�อวันที่ี�	 9	พึฤษัภิาคมี	2544	 ในนามี	 �บริิษััที่	 ไฟัริ์วิคเติอริ์	 จำากัด�	

ด้วยัทุี่นจดที่ะเบียันเริิ�มีแริก	1	ล้านบาที่	โดยักลุม่ีนามีส่กุลชิาญณริงค์7 

และคุณวิริัฐ	สุ่ขชิัยั	ซึ�งเปี็นอดีติผ่้้บริิหาริเดิมีของ	บ.หาญฯ	ในส่ายังาน	

ขายัวาล์วและอุปีกริณ์ดับเพึลิง	 บริิษััที่ฯ	 จัดตัิ�งขึ�นเพืึ�อดำาเนินธ์ุริกิจ

นำาเข้าและจำาหน่ายัผ่ลิติภัิณฑ์์วาล์วและอปุีกริณ์ริะบบดับเพึลงิ	วาล์ว

และอุปีกริณ์ริะบบสุ่ขาภิิบาลและปีริับอากาศ	 และให้บริิการิติิดติั�ง

ริะบบดับเพึลิงงานโคริงการิ	 ติ่อมีาเมีื�อวันทีี่�	 21	 กุมีภิาพัึนธ์์	 2546,

24	กริกฎีาคมี	2549	และ10	ติลุาคมี	2555	บริษิัทัี่ฯ	ได้เพิึ�มีที่นุจดที่ะเบียัน

เปี็น	3	ล้านบาที่,	4	ล้านบาที่	และ	65	ล้านบาที่ติามีลำาดับ	เพึื�อใชิ้เปี็น

เงินทีุ่นหมีุนเวียันในการิดำาเนินธ์ุริกิจ

5 คัุณภาพัและมาต่รฐาน์ผิลิต่ภัณฑู์ทั่�จำาหน์่าย 

6 กิารเป้ล่�ยน์แป้ลงและพััฒน์ากิารทั่�สำาคััญ

	 บริิษััที่ฯ	 ให้ความีส่ำาคัญกับคุณภิาพึและมีาติริฐานของส่ินค้า

ที่ี�จัดจำาหน่ายั	 เพืึ�อให้ล้กค้ามีั�นใจในคุณภิาพึและความีปีลอดภิัยั	

ของสิ่นค้า	 ว่าเปี็นไปีติามีข้อกำาหนดที่ี�ล้กค้าได้ติกลงไว้กับบริิษััที่ฯ

โดยัส่ินค้าทีี่�บริิษััที่ฯ	 จัดจำาหน่ายัส่่วนใหญ่ผ่่านการิรัิบริองมีาติริฐาน

UL	(Underwriters	Laboratories)2	และ/หริือมีาติริฐาน	FM	(Factory	

Mutual)3	 และ/หรืิอมีาติริฐาน	 BS	 (British	 Standard)4	 และ/

หริอืมีาติริฐาน	TIS	(Thai	Industrial	Standards)5	และ/หริอืมีาติริฐาน	

EN	(European	Standard)	และ/หริือมีาติริฐาน	Vds6	ส่ำาหริับส่ินค้า	

ว่าจ้างผ่ลิติภิายัใติ้แบรินด์ของบริิษััที่ฯ	จะผ่ลิติภิายัใติ้มีาติริฐาน	BS	

หริือ	 ASTM	 International	 ริวมีทัี่�งริะบบงานทุี่กริะบบของบริิษััที่	

ผ่่านการิริับริองมีาติริฐาน	ISO	9001:	2015

	 ในเดอืนพึฤศจกิายัน	2559	บริษิัทัี่ฯ	ได้ปีริบัเปีลี�ยันชิื�อจากบริษิัทัี่	

ไฟัร์ิวคิเติอร์ิ	จำากัด	(มีหาชิน)	หลงัจากการิเข้าควบริวมีกิจการิกับ	บริษิัทัี่	

ชิิลแมีที่ชิ์	จำากัด	และ	บริิษััที่	คิว	ที่้	เอส่	จำากัด	แติ่เดิมีนั�นบริิษััที่ที่ั�งส่ามี

เคยัเป็ีนหน่วยัธุ์ริกิจของ	บ.หาญฯ	ซึ�งมีปีีริะวตัิยิัาวนานในด้านการิเป็ีน

ติวัแที่นจำาหน่ายัและการิให้คำาปีริกึษัาออกแบบริะบบวศิวกริริมีติั�งแต่ิ

ปีี	2508	ด้วยัปีริะส่บการิณ์และชิื�อเส่ียังกว่า	60	ปีี	การิควบริวมีกิจการิ	

ในคริั�งนี�ที่ำาให้บริิษััที่ฯ	พึริ้อมีทีี่�จะมีุ่งเน้นการิเปี็นผ้่้นำาการิให้บริิการิ

โซลชั้ินทีี่�ยัั�งยืันของงานริะบบวิศวกริริมีความีปีลอดภัิยัริะบบที่ำาความีเย็ัน

ริะบบปีริับอากาศ	 และริะบบการิพึิมีพึ์ดิจิที่ัลในปีริะเที่ศไที่ยัและ	

ปีริะเที่ศเพึื�อนบ้าน
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8	 ริะบบดับเพึลิงอัติโนมีัติิ	 FM	 200	 เปี็นริะบบดับเพึลิงด้วยัส่าริส่ะอาด	 ซึ�งได้ริับการิริับริองมีาติริฐาน	UL/FM	 โดยัใชิ้ส่าริเคมีีชินิดที่ี�ไมี่ที่ำาความีเส่ียัหายัติ่ออุปีกริณ์	

คอมีพึิวเติอริ์	อุปีกริณ์อิเล็กที่ริอนิกส่์	และไมี่เปี็นอันติริายัติ่อมีนุษัยั์	เหมีาะส่ำาหริับติิดติั�งในห้องส่ำาคัญ	เชิ่น	Server	Room,	Data	Center,	UPS	Room

 •	 บริิษััที่ฯ	จับมีือกับกลุ่มีไอยัริาฟัันส่์	ลงนามีส่ัญญาริ่วมีทีุ่นพึัฒนาธ์ุริกิจดิจิที่ัล	ส่ริ้างริะบบ	IoT	Products	and	Solutions	เพึื�อดำาเนินธ์ุริกิจ	
ให้บริิการิพึัฒนาอาคาริอัจฉริิยัะ	(Smart	Building)	ภิายัใติ้ชิื�อ	�ไอยัริาหาญ�	เมีื�อวันที่ี�	24	มีิถึุนายัน	2563

 •	 บริิษััที่ฯ	ได้ริับการิปีริะกาศเปี็น	1	ใน	20	บริิษััที่ที่ี�ส่ถึาบันไที่ยัพึัฒน์คัดเลือกให้เปี็นกลุ่มีบริิษััที่วิถึียัั�งยัืนที่ี�น่าลงทีุ่น	หริือ	ESG	Emerging	List
	 	 พึจิาริณาจากข้อมีล้แนวโน้มีการิดำาเนนิงานด้านส่ิ�งแวดล้อมี	สั่งคมี	และธ์ริริมีาภิบิาล	(ESG)	ของบริษิัทัี่ทีี่�ริเิริิ�มีขึ�น	หริอือย่้ัในริะหว่างดำาเนนิงาน	

ที่ี�มีีโอกาส่ส่ริ้างผ่ลติอบแที่นเพึิ�มีขึ�นในริะยัะยัาวให้แก่ผ่้้ลงทีุ่น
 •	 บริิษััที่ฯ	ได้ริับการิริับริอง	CG	Score	ว่ามีีหลักการิกำากับด้แลกิจการิที่ี�ดี	ส่ำาหริับบริิษััที่จดที่ะเบียัน	ปีริะจำาปีี	2563	ที่ี�ริะดับ	5	ดาว	�ดีเลิศ�	

ติ่อเนื�องเปี็นปีีที่ี�	2	เมีื�อวันที่ี�	19	พึฤศจิกายัน	2563
 •	 หาญ	เวียัดนามี	(�บริิษััที่ยั่อยั�)	ปีริะส่บความีส่ำาเริ็จจำาหน่ายัเคริื�องพึิมีพึ์ลาเบลส่ติิกเกอริ์ริะบบ	UV	Digital	Inkjet	ได้จำานวน	1	เคริื�อง	และ	

ส่ามีาริถึติิดติั�งได้ส่ำาเริ็จโดยัทีี่มีวิศวกริเวียัดนามี	 โดยัไมี่ได้มีีวิศวกริจากติ่างปีริะเที่ศเข้าไปีส่นับส่นุน	 เนื�องจากส่ถึานการิณ์โควิด-19	ที่ี�ไมี่
	 	 อนุญาติให้ชิาวติ่างชิาติิเดินที่างเข้าปีริะเที่ศในชิ่วงเวลานั�น
 •	 บริิษััที่ฯ	ได้ขยัายัความีริ่วมีมีือกับ	Domino	UK	Ltd.	ผ่้้ผ่ลิติและจำาหน่ายัเคริื�องพึิมีพึ์ลาเบลส่ติิกเกอริ์ริะบบ	UV	Digital	 Inkjet	 เพึื�อจัดติั�ง
	 	 โชิว์ริม้ีขนาดพืึ�นที่ี�	120	ติริมี.	ติั�งเคริื�องพึมิีพ์ึฯ	ที่ี�ชิั�น	1	อาคาริส่ำานักงานใหม่ี	คาดว่าจะแล้วเส่ร็ิจในไติริมีาส่	1/2564	ซึ�งจะใช้ิเพืึ�อส่นับส่นุนการิขายั	

การิจัดอบริมี	การิให้ล้กค้าเยีั�ยัมีชิมีทีี่�โชิว์ริ้มี	 และการิเยีั�ยัมีชิมีผ่่านริะบบออนไลน์	ส่ำาหริับล้กค้าในปีริะเที่ศไที่ยั	และกลุ่มีปีริะเที่ศอาเซียัน	
โดยั	Domino	ติกลงเปี็นผ่้้จ่ายัค่าเชิ่าพืึ�นที่ี�	 และจำาหน่ายัเคริื�องให้บริิษััที่ฯ	 ในริาคาลดพึิเศษั	พึริ้อมีด้วยัริะยัะเวลาชิำาริะเงินนานถึึง	 1	ปีี	
หริือเมีื�อจำาหน่ายัเคริื�องฯ	ให้ล้กค้าได้

ป้ี 2563

	 ส่ำาหริับโซล้ชิั�นริะบบวิศวกริริมีความีปีลอดภัิยั	 ในปีี	 2544	

บริิษััที่ฯ	 เริิ�มีดำาเนินธ์ุริกิจนำาเข้าและจำาหน่ายัผ่ลิติภิัณฑ์์วาล์วและ

อปุีกริณ์ริะบบ	ดับเพึลงิ	วาล์วและอปุีกริณ์สุ่ขาภิิบาลและปีริบั	อากาศ

พึริ้อมีกับให้บริิการิติิดติั�งริะบบดับเพึลิงงานโคริงการิ	 ติ่อมีาในปีี

2546	 ได้ขยัายักิจการิ	 โดยัเพิึ�มีแผ่นกขายัโคริงการิ	 เพืึ�อบริิการิให้คำา

ปีริึกษัา,	ออกแบบ	และติิดติั�งริะบบดับเพึลิงติ่างๆ	เชิ่น	ริะบบดับเพึลิง

ด้วยันำ�า,	ริะบบโฟัมีดับเพึลิง	(Foam	Fire	Protection),	ริะบบสั่ญญาณ

แจ้งเหตุิเพึลิงไหมี้	 (Fire	Alarm	Systems)	 และริะบบกล้องวงจริปีิด

โดยัทีี่มีงานวิศวกริผ้่้เชิี�ยัวชิาญ	มีุ่งเน้นการิรัิบงานโคริงการิทีี่�มีีขนาด

ไม่ีใหญ่มีากนกั	เช่ิน	โริงงานขนาดกลาง	และโริงงานขนาดเลก็	และในปีี

2548	เพิึ�มีผ่ลิติภัิณฑ์์ริะบบดับเพึลงิ	อัติโนมีติัิ	ด้วยัก�าซคาร์ิบอนไดออกไซด์

(CO
2
)	และ	ริะบบดบัเพึลิงส่าริส่ะอาด	FM-2008	จนถึึง	ณ	ปัีจจบุนัได้มีกีาริ	

เพิึ�มีผ่ลิติภัิณฑ์์ริะบบดับเพึลิง	อัติโนมัีติด้ิวยัส่าริส่ะอาด	Novec	1230,	

ริะบบดับเพึลิงด้วยัก�าซเฉื�อยั	 (Inert	Gas),	 ริะบบดับเพึลิงห้องครัิว	

Wet	Chemical

	 ในปีี	2550	บริษิัทัี่ฯ	ได้ริบัริางวลัปีริะกาศเกยีัริติคิณุ	Outstanding	

Distributor	 Award	 จาก	 NIBCO	 Inc.	 ปีริะเที่ศส่หรัิฐอเมีริิกา	

ปีัจจุบันบริิษััที่ฯ	 ได้ขยัายักิจการิเข้าไปีในริะบบดับเพึลิงส่ำาหริับ

อุติส่าหกริริมีปีิโติริเคมีิคัลพึริ้อมีกับริะบบริักษัาความีปีลอดภิัยั

	 เปี็นเวลากว่า	60	ปีี	ที่ี�บริิษััที่ฯ	มีีปีริะส่บการิณ์ในการิให้บริิการิ

ด้านโซลชั้ินของริะบบที่ำาความีเย็ันคุณภิาพึส่ง้ส่ำาหริบัสิ่นค้าอุติส่าหกริริมี

และเกษัติริกริริมี	โดยัทีี่มีวิศวกริที่ี�มีีความีชิำานาญในการิออกแบบ

ริะบบที่ำาความีเยั็นให้เหมีาะกับการิถึนอมีส่ินค้าเพืึ�อริักษัาคุณภิาพึ	

นำ�าหนัก	 และความีส่ดใหมี่	 อยั่างส่้งสุ่ด	นับแติ่ปีี	 2545	 ได้เกิดวิกฤติ	

ด้านพึลังงานขึ�นหลายัคริั�ง	ที่ำาให้บริิษััที่ฯ	พึัฒนาความีริ้้ความีชิำานาญ	

ในด้านพัึฒนาโซล้ชิั�นทีี่�ปีริะหยััดพึลังงานจนได้รัิบการิยัอมีรัิบอยั่าง	

กว้างขวาง	ปีัจจุบันบริิษััที่ฯ	เปี็นผ่้้นำาเที่คโนโลยัีริะบบที่ำาความีเยั็น	ใน

ปีริะเที่ศไที่ยัและยัังคงเติิบโติอยั่างมีั�นคงติ่อไปี

	 ในด้านริะบบการิพึิมีพึ์ดิจิที่ัล	บริิษััที่ฯ	เริิ�มีดำาเนินธ์ุริกิจเกี�ยัวกับ

เคริื�องพึิมีพึ์และอุปีกริณ์การิพึิมีพึ์	วันเดือนปีีที่ี�ผ่ลิติ/หมีดอายัุ	ติั�งแติ่ปีี	

2508	โดยัมีุ่งมีั�นที่ี�จะดำาเนินธ์ุริกิจจัดจำาหน่ายั	และให้บริิการิหลังการิ	

ขายัโดยัยัดึหลกัเริื�องความีเริว็และคณุภิาพึเพืึ�อให้ลก้ค้าพึึงพึอใจส่ง้ส่ดุ

ปีัจจุบันบริิษััที่ฯ	 เปี็นผ่้ ้นำาเที่คโนโลยีัการิพึิมีพึ์ดิจิที่ัลส่ำาหริับส่ายั

การิผ่ลิติในปีริะเที่ศไที่ยัและได้รัิบความีไว้วางใจจากบริิษััที่ชิั�นนำา

ที่ั�วปีริะเที่ศ	ในปีี	2558	บริิษััที่ฯ	ได้ขยัายักิจการิเข้าส่้่โซล้ชิั�นการิพึิมีพึ์

ส่ามีมีิติิจนส่ามีาริถึผ่ลักดันให้เกิดการิส่ริ้างติ้นแบบอยั่างริวดเริ็วและ	

การิผ่ลิติริะบบดิจิที่ัลในภิาคการิศึกษัา	 ทัี่นติกริริมี	การิแพึที่ยั์	 และ

อุติส่าหกริริมีบริริจุภิัณฑ์์และการิผ่ลิติ	ในปีี	2562	บริิษััที่ฯ	มีุ่งเน้นการิ

เปี็นผ้่้นำาในปีริะเที่ศเพืึ�อนบ้านโดยัการิจดที่ะเบียันจัดติั�งบริิษััที่	หาญ	

เวยีัดนามี	จำากัด	(�บริษิัทัี่ย่ัอยั�)	ปีริะเที่ศเวยีัดนามี	ด้วยัที่นุจดที่ะเบยีัน	

800,000,000	ดองเวยีัดนามี	หริอืปีริะมีาณ	1,057,444	บาที่	โดยับริษิัทัี่ฯ	

ถึือหุ้นในบริิษััที่ยั่อยัคิดเปี็นส่ัดส่่วนริ้อยัละ	 100	 ของทีุ่นจดที่ะเบียัน	

เมีื�อวันที่ี�	30	กริกฎีาคมี	2562

	 ที่ั�งนี�	บริิษััที่ฯ	ได้นำามีาติริฐานส่ากลในการิบริิหาริงานคุณภิาพึ

มีาปีฏิิบัติิ	ปีัจจุบันได้ริับการิริับริองมีาติริฐานการิบริิหาริงานคุณภิาพึ

ISO	 9001:2015	 จากส่ถึาบัน	 UKAS	 (UNITED	 KINGDOM	

ACCREDITATION	SERVICE)	ซึ�งเปี็นส่ถึาบันที่ี�ให้การิริับริองริะดับ

โลกจากปีริะเที่ศส่หริาชิอาณาจักริด้วยัการิติริวจปีริะเมิีนริะบบคณุภิาพึ

จาก	บริิษััที่	 เอส่จีเอส่	 (ปีริะเที่ศไที่ยั)	 จำากัด	 โดยับริิษััที่ฯ	 ได้ริับการิ

ริับริองมีาติริฐาน	ISO	9001:2000	ติั�งแติ่ปีี	2549	และพึัฒนาเปี็น	ISO	

9001:2008	ติั�งแติ่ปีี	2552	จนพึัฒนาเปี็น	ISO	9001:2015	ในปีี	2560

 พิ่ัฒนาการทุ่�สำาค้ัญ่ข้องบริษัทุฯ ในชื่่ว้ง 5 ปีทุ่�ผู้่านมา สรุปได้�ด้ังน่�



บริิษััท หาญ เอ็็นจิิเนียริิ�ง โซลููชั่ั�นส์์ จิำากััด (มหาชั่น) 21

 •	 บริิษััที่ฯ	ได้ริับทีุ่นส่นับส่นุน	โคริงการิ	HARN	3DMed:	การิส่ริ้างแบบจำาลองอวัยัวะด้วยัเที่คโนโลยัีการิพึิมีพึ์ส่ามีมีิติิขั�นส่้ง	เพึื�อวินิจฉัยัและ	
วางแผ่นการิรัิกษัาอยั่างมีีปีริะสิ่ที่ธิ์ภิาพึ	จากส่ำานักงานนวัติกริริมีแห่งชิาติิ	 (องค์การิมีหาชิน)	 ในริ้ปีแบบแปีลงเที่คโนโลยีัเปี็นทุี่น	 เมีื�อวันทีี่�	
15	พึฤษัภิาคมี	2561

 •	 บริิษััที่ฯ	ได้ริับการิริับริองการิเปี็นส่มีาชิิกแนวริ่วมีปีฏิิบัติิของภิาคเอกชินไที่ยัในการิติ่อติ้านการิทีุ่จริิติ	(CAC)	ริอบไติริมีาส่	3/2561	เมีื�อวันที่ี�	
5	พึฤศจิกายัน	2561

 •	 ที่ี�ปีริะชิุมีวิส่ามีัญผ่้้ถึือหุ้นคริั�งที่ี�	 1/2559	 เมีื�อวันที่ี�	 1	พึฤศจิกายัน	2559	มีีมีติิให้ซื�อและริับโอนกิจการิที่ั�งหมีดของ	บริิษััที่	ชิิลแมีที่ชิ์	จำากัด	
และบริิษััที่ยั่อยั	ภิายัใติ้กริะบวนการิโอนกิจการิที่ั�งหมีด	(Entire	Business	Transfer)	และการิเข้าลงนามีในส่ัญญาที่ี�เกี�ยัวข้อง	ที่ั�งนี�	บริิษััที่ฯ	
ชิำาริะค่าโอนกจิการิด้วยัหุ้นส่ามีญัเพิึ�มีที่นุของบริษิัทัี่ฯ	จำานวน	234,500,000	หุน้	มีล้ค่าทีี่�ติริาไว้หุน้ละ	0.50	บาที่	โดยักำาหนดริาคาหุน้ส่ามีญั	
เพึิ�มีทีุ่นที่ี�ริาคาหุ้นละ	2.62	บาที่ติ่อหุ้นบริิษััที่จะออกหุ้นส่ามีัญเพึิ�มีทีุ่นของบริิษััที่จำานวน	234,500,000	หุ้น	มี้ลค่าที่ี�ติริาไว้หุ้นละ	0.5	บาที่	
ให้แก่กลุ่มีผ่้้ถึือหุ้นของบริิษััที่	ชิิลแมีที่ชิ์	จำากัด	แที่นการิชิำาริะด้วยัเงินส่ด

 •	 วันที่ี�	2	พึฤศจิกายัน	2559	บริิษััที่ฯ	จดที่ะเบียันเปีลี�ยันแปีลงชิื�อบริิษััที่	จากบริิษััที่	ไฟัริ์วิคเติอริ์	จำากัด	(มีหาชิน)	เปี็น	บริิษััที่	หาญ	เอ็นจิเนียัริิ�ง	
โซลช้ิั�นส์่	จำากัด	(มีหาชิน)	และได้เปีลี�ยันแปีลงชิื�อย่ัอหลกัที่ริพัึย์ัของบริษิัทัี่ฯ	จาก	�FIRE�	เป็ีน	�HARN�	ต่ิอติลาดหลกัที่ริพัึย์ัแห่งปีริะเที่ศไที่ยั	
(มีีผ่ลติั�งแติ่วันที่ี�	7	พึฤศจิกายัน	2559)	 เพึื�อริองริับการิซื�อ	และริับโอนกิจการิที่ั�งหมีดของบริิษััที่	ชิิลแมีที่ชิ์	จำากัด	และบริิษััที่ยั่อยั	ติามีมีติิ

	 	 ที่ี�ปีริะชิุมีวิส่ามีัญผ่้้ถึือหุ้นคริั�งที่ี�	1/2559

ป้ี 2561

ป้ี 2559

ป้ี 2562  • บริิษััที่ฯ	ได้ริับเกียัริติิจาก	ศ.ดริ.บัณฑ์ิติ	เอื�ออาภิริณ์	อธ์ิการิบดี	จุฬาลงกริณ์มีหาวิที่ยัาลัยั	ในการิริ่วมีเปีิด	�ส่ำานักพึิมีพึ์ส่ามีมีิติิ	หาญ-จุฬาฯ�	
ณ	จุฬาลงกริณ์มีหาวิที่ยัาลัยั	เมีื�อวันที่ี�	8	มีกริาคมี	2562	ซึ�งเปี็นหนึ�งในโคริงการิกิจกริริมีเพึื�อชิุมีชินและส่ังคมี	ริ่วมีส่นับส่นุนให้คณาจาริยั์	
และนิส่ิติเข้าถึึงเที่คโนโลยัีการิพึิมีพึ์ส่ามีมีิติิได้ในริาคาติำ�ากว่าติ้นทีุ่นในที่้องติลาด

 • บริิษััที่ฯ	จดที่ะเบียันจัดติั�งบริิษััที่	หาญ	เวียัดนามี	จำากัด	(�บริิษััที่ยั่อยั�)	ปีริะเที่ศเวียัดนามี	ด้วยัทีุ่นจดที่ะเบียัน	800,000,000	ดองเวียัดนามี	
หริือปีริะมีาณ	1,057,444	บาที่	โดยับริิษััที่ฯ	ถึือหุ้นในบริิษััที่ยั่อยัคิดเปี็นส่ัดส่่วนริ้อยัละ	100	ของทีุ่นจดที่ะเบียัน	 เมีื�อวันที่ี�	30	กริกฎีาคมี	
2562

 • บริษิัทัี่ฯ	ได้ริบัการิริบัริอง	CG	Score	ว่ามีหีลกัการิกำากบัดแ้ลกจิการิที่ี�ด	ีส่ำาหริบับริษิัทัี่จดที่ะเบยีัน	ปีริะจำาปีี	2562	ที่ี�ริะดบั	5	ดาว	�ยัอดเยีั�ยัมี�	
เมีื�อวันที่ี�	25	ติุลาคมี	2562

 • บริิษััที่ฯ	จัดแถึลงข่าวผ่ลส่ำาเริ็จโคริงการิ	�3D	Med	แบบจำาลองอวัยัวะ	ด้วยัเที่คโนโลยัีการิพึิมีพึ์ส่ามีมีิติิขั�นส่้งเพึื�อชิ่วยัวินิจฉัยัและวางแผ่น
	 	 การิรัิกษัาอยั่างมีีปีริะสิ่ที่ธิ์ภิาพึ�	 เปี็นโคริงการิทีี่�ได้รัิบทุี่นส่นับส่นุนจากส่ำานักงานนวัติกริริมีแห่งชิาติิ	 (องค์การิมีหาชิน)	 เมีื�อวันทีี่�	 17	

ธ์ันวาคมี	2562	โดยัจากจำานวนแบบจำาลองอวัยัวะที่ี�ที่ำาไปี	50	ชิิ�น	ติั�งแติ่เดือน	พึ.ค.	2561	-	พึ.ยั.	2562	ได้ริับผ่ลคะแนนปีริะเมีินเฉลี�ยั	4.49	
จากคะแนนเติ็มี	5

 • บริิษััที่ฯ	 เข้าริ่วมีการิปีริะกาศเจตินาริมีณ์เปี็นแนวริ่วมีปีฏิิบัติิ	 (Collective	Action	Coalition	 :	CAC)	 ของภิาคเอกชินไที่ยัในการิติ่อติ้าน
	 	 การิทีุ่จริิติ	เมีื�อวันที่ี�	21	มีีนาคมี	2560
 • บริิษััที่ฯ	 ให้การิส่นับส่นุนงาน	 International	Packaging	and	Printing	Exhibition	 for	Asia	 (PACKPRINT	 INTERNATIONAL	2017)
	 	 ณ	ศน้ย์ันิที่ริริศการิและการิปีริะชุิมีไบเที่ค	กริงุเที่พึฯ	เมืี�อวันทีี่�	20-23	กันยัายัน	2560	และได้รัิบใบปีริะกาศนียับตัิริ	จากส่มีาคมีการิพิึมีพ์ึไที่ยั	

และส่มีาคมีการิบริริจุภิัณฑ์์ไที่ยัและ	บริิษััที่	เมีส่เซ่	ดุส่เซลดอริ์ฟั	เอเชิียั
 • บริิษััที่ฯ	 ได้เข้าริ่วมีโคริงการิส่่งเส่ริิมีความีส่ามีาริถึที่างนวัติกริริมีส่ำาหริับบริิษััที่จดที่ะเบียันในติลาดหลักที่ริัพึยั์แห่งปีริะเที่ศไที่ยั	

และติลาดหลักที่ริัพึยั์	เอ็มี	เอ	ไอ	และได้ริับริางวัล	�องค์กรินวัติกริริมียัอดเยัี�ยัมี	ปีริะจำาปีี	2560�	เมีื�อวันที่ี�	6	ติุลาคมี	2560
 • บริิษััที่ฯ	ได้การิริับริองริะบบมีาติริฐาน	ISO	9001:2015	จาก	SGS	เมีื�อวันที่ี�	23	พึฤศจิกายัน	2560
 • บริษิัทัี่ฯ	ได้ริบัริางวัล	Highest	Revenue	Growth	in	Asia-Pacific	2016	จากบริษิัทัี่	Domino	ผ่้ผ้่ลติิเคริื�องพิึมีพ์ึริายัใหญ่จากปีริะเที่ศอังกฤษั
	 	 ซึ�งเปี็นริางวัล	3	ปีีซ้อน	ส่ำาหริับธ์ุริกิจริะบบการิพึิมีพึ์ดิจิที่ัล	และยัังได้ริับส่ิที่ธ์ิ�เปี็นผ่้้แที่นจำาหน่ายัในปีริะเที่ศไที่ยั	เมีียันมีาริ์	และกัมีพึ้ชิา	โดยั

ส่ามีาริถึส่ริ้างมี้ลค่าธ์ุริกิจได้เปี็นอันดับที่ี�	4	ในภิ้มีิภิาคเอเชิียัริองจากปีริะเที่ศญี�ปีุ่น	เกาหลีใติ้	และไติ้หวัน
 • บริิษััที่ฯ	 ได้ริับการิแติ่งตัิ�งให้เปี็นตัิวแที่นจำาหน่ายัผ่ลิติภัิณฑ์์ริะบบดับเพึลิงส่ำาหรัิบห้องครัิว	Wet	 Chemical	 System	 ของ	 Lehavot	

ปีริะเที่ศอิส่ริาเอล
 • บริิษััที่ฯ	ได้ริับการิแติ่งติั�งให้เปี็นติัวแที่นจำาหน่ายัผ่ลิติภิัณฑ์์คอนเดนเซอริ์แบบไอริะเหยั	ของ	EVAPCO	ปีริะเที่ศส่หริัฐอเมีริิกา
 • บริิษััที่ฯ	 ได้ริับการิแติ่งติั�งให้เปี็นติัวแที่นจำาหน่ายัผ่ลิติภิัณฑ์์อุปีกริณ์ในริะบบที่ำาความีเยั็น	 และชุิดคอนเดนซิ�งย้ันิติ	 ของ	DANFOSS	

ปีริะเที่ศเดนมีาริ์ก

 • บริิษััที่ฯ	ได้เริิ�มีดำาเนินการิขยัายัติลาดส่ินค้าไปียัังปีริะเที่ศเพึื�อนบ้าน	เชิ่น	ปีริะเที่ศริาชิอาณาจักริกัมีพึ้ชิา
 • บริิษััที่ฯ	มีีการิจัดติั�งฝ่่ายัขายัโคริงการิปีิโติริเคมีีคอล	ขึ�นเพึื�อเปี็นการิเพึิ�มีชิ่องที่างการิจำาหน่ายัผ่ลิติภิัณฑ์์ริะบบปี้องกันอัคคีภิัยัเติ็มีริ้ปีแบบ	

ในเขติอุติส่าหกริริมีหนัก
 • บริษิัทัี่ฯ	นำาริะบบ	ERP	(Enterprise	Resource	Planning	Application)	โดยัเลอืกโปีริแกริมี	SAP	มีาใช้ิในการิจดัการิ		โดยัเชิื�อมีโยังการิที่ำางาน
	 	 ทีุ่กริะบบ	ลดกริะบวนการิที่ำางาน	ชิ่วยัให้การิริายังานผ่ลที่างบัญชิีมีีความีถึ้กติ้อง	 แมี่นยัำา	 และที่ันติ่อเวลา	อีกที่ั�งส่ามีาริถึวิเคริาะห์ข้อมี้ล	

ได้ฉับไวมีากยัิ�งขึ�น

ป้ี 2560

ป้ี 2558



รายงานประจำำาปี 256322

ประเภัทุรายได้�

รายได้�จากการข้ายและบริการ

1.	 ผ่ลิติภิัณฑ์์ริะบบดับเพึลิง	และ

	 งานโคริงการิติิดติั�งริะบบดับเพึลิง	 534.18	 45.68	 644.12	 46.21	 569.59	 42.00

2.	 ผ่ลิติภิัณฑ์์ริะบบปีริับอากาศ	และริะบบสุ่ขาภิิบาล	 63.82	 5.46	 81.10	 5.82	 89.33	 6.59

3.	 ผ่ลิติภิัณฑ์์ริะบบที่ำาความีเยั็น		 202.83	 17.34	 262.00	 18.80	 320.39	 23.63

4.	 ผ่ลิติภิัณฑ์์ริะบบการิพึิมีพึ์ดิจิที่ัล	 349.07	 29.85	 379.66	 27.24	 364.96	 26.91

5.	 ผ่ลิติภิัณฑ์์ริะบบไอโอที่ี	(ไอยัริาหาญ)	 2.43	 0.21	 -	 -	 -	 -

รว้มรายได้�จากการข้ายและบริการ	 1,152.33	 98.54	 1,366.88	 98.07	 1,344.27	 99.13

รายได้�อื�น 2)	 17.10	 1.46	 27.09	 1.93	 11.75	 0.87

รายได้�รว้ม 	 1,169.43	 100.00	 1,393.97	 100.00	 1,356.02	 100.00

ปี 25631) ปี 25621) ปี 2561

ล�านบาทุล�านบาทุล�านบาทุ ร�อยละร�อยละร�อยละ

หุ้มายเหุ้ติุ : 1)	 อ้างอิงข้อมี้ลจากงบการิเงินริวมีของบริิษััที่	หาญ	เอ็นจิเนียัริิ�ง	โซล้ชิั�นส่์	จำากัด	(มีหาชิน)

 2)	 ริายัได้อื�น	 ปีริะกอบด้วยักำาไริขาดทีุ่นจากเงินลงทีุ่นในกองทีุ่นริวมีและหลักที่รัิพึยั์ในความีติ้องการิของติลาด	 ดอกเบี�ยัรัิบ	 ริายัได้เงินปีันผ่ล	

และกำาไริขาดทีุ่นจากอัติริาแลกเปีลี�ยัน	ริวมีที่ั�งริายัได้ค่าเชิ่าและค่าบริิการิจากอส่ังหาริิมีที่ริัพึยั์เพึื�อการิลงทีุ่น	เปี็นติ้น

	 บริษิัทัี่ฯ	ดำาเนนิธ์รุิกจินำาเข้าและจดัจำาหน่ายัผ่ลติิภิณัฑ์์ในริะบบ

วิศวกริริมีอาคาริ	 ได้แก่	 ริะบบดับเพึลิง	 ริะบบปีริับอากาศ	 ริะบบ

ส่ขุาภิิบาล	ริะบบที่ำาความีเยัน็	และการิให้บริกิาริโซลช้ิั�นด้าน	วิศวกริริมี

ส่ำาหริับริะบบการิพิึมีพึ์ดิจิที่ัล	 นอกจากนี� 	 บริิษััที่ฯ	 ยัังเปี็นผ่้ ้ให้	

โคัรงสร้างรายไดำ้

โคัรงสร้างรายไดำ้ป้ี 2563

หุ้มายเหุ้ติุ :	ข้อมี้ลที่ี�นำาเส่นอใชิ้ข้อมี้ลติามีงบการิเงินริวมี

ผิลิต่ภัณฑู์ระบับัดำับัเพัลิงฯ 534.18 ลบั.

ผิลิต่ภัณฑู์ระบับักิารพัิมพั์ดำิจิทััล 349.07 ลบั.

ผิลิต่ภัณฑู์ระบับัทัำาคัวิามเย็น์ 202.83 ลบั.

ผิลิต่ภัณฑู์ระบับัป้รับัอากิาศฯ   63.82 ลบั.

รายไดำ้อื�น์ๆ   17.10 ลบั.

ผิลิต่ภัณฑู์ระบับัไอโอทั่     2.43 ลบั.

1,169.43
45.68%

1.46%0.21%

29.85%

17.34%

5.46%

บริกิาริติิดติั�งงานโคริงการิ	ริะบบต่ิางๆ	เช่ิน	ริะบบโฟัมีดบัเพึลิง	(Foam	

Fire	Protection	System)	ริะบบดับเพึลงิอัติโนมัีติิ	และริะบบสั่ญญาณ

เติอืนภัิยั	(Fire	Suppression	and	Alarm	Systems)	โดยัทีี่มีงานวิศวกริ	

ผ่้้เชิี�ยัวชิาญของบริิษััที่ฯ

	 โคริงส่ริ้างริายัได้ของบริิษััที่ฯ	ส่ำาหริับปีี	2561	-	2563	มีีริายัละเอียัดดังนี�



บริิษััท หาญ เอ็็นจิิเนียริิ�ง โซลููชั่ั�นส์์ จิำากััด (มหาชั่น) 23

1 ภาวิะอุต่สาหกิรรมและแน์วิโน์้มอุต่สาหกิรรม

ภาวิะอุต่สาหกิรรมและกิารแข้่งข้ัน์

	 บริิษััที่ฯ	 ปีริะกอบธุ์ริกิจนำาเข้าและจำาหน่ายัผ่ลิติภิัณฑ์์ริะบบ	

ดบัเพึลงิ	ผ่ลติิภิณัฑ์์ริะบบปีริบัอากาศและส่ขุาภิิบาล	ผ่ลติิภิณัฑ์์ริะบบ	

ที่ำาความีเยัน็และผ่ลติิภัิณฑ์์ริะบบการิพิึมีพ์ึดจิทิี่ลั	ส่ำาหริบัอุติส่าหกริริมี	

ริวมีที่ั�งให้บริิการิให้คำาปีริึกษัา	ออกแบบ	และติิดติั�งริะบบดับเพึลิงให้	

กับงานโคริงการิติ่างๆ	 โดยัสิ่นค้าส่่วนใหญ่ทีี่�เกี�ยัวข้องกับวิศวกริริมี

อาคาริ	 เชิ่น	 ริะบบดับเพึลิง	 ริะบบปีริับอากาศ	 ริะบบสุ่ขาภิิบาล	

และริะบบที่ำาความีเย็ัน	 กว่าริ้อยัละ	 50	 ของริายัได้จากการิขายั	

จำาหน่ายั	ให้แก่กลุม่ีลก้ค้าผ้้่รัิบเหมีาซึ�งส่่วนใหญ่เป็ีนผ้้่รัิบเหมีาก่อส่ร้ิาง

งานอาคาริ	 งานภิาคริัฐ	 หริือโริงงานติ่างๆ	 ได้แก่	 อาคาริส่ำานักงาน

คอนโดมีิเนียัมี	 โริงพึยัาบาล	 ห้างส่ริริพึสิ่นค้า	 โคริงการิริถึไฟัฟั้า

โริงงานอุติส่าหกริริมี	 และห้องเย็ัน	 เปี็นติ้น	 ที่ำาให้การิดำาเนินธ์ุริกิจ

ของบริิษััที่ฯ	มีีความีส่ัมีพึันธ์์โดยัติริงกับการิเติิบโติของอุติส่าหกริริมี	

ก่อส่ริ้าง	 ซึ�งเปี็นอุติส่าหกริริมีที่ี�มีีการิเติิบโติส่อดคล้องกับการิเติิบโติ

ของเศริษัฐกิจ	หริือการิเติิบโติของผ่ลิติภิัณฑ์์มีวลริวมีภิายัในปีริะเที่ศ	

(Gross	Domestic	 Product:	GDP)	 แติ่จะมีีความีผ่ันผ่วนมีากกว่า	

กล่าวคอื	เมีื�อเศริษัฐกจิเริิ�มีขยัายัติวั	การิก่อส่ร้ิางอส่งัหาริมิีที่ริพัึย์ัต่ิางๆ

จะขยัายัตัิวได้มีากและเร็ิวกว่า	 แติ่เมีื�อเศริษัฐกิจเริิ�มีชิะลอติัวการิ	

ก่อส่ริ้างอส่ังหาริิมีที่ริัพึยั์ติ่างๆ	 จะชิะลอติัวลงเริ็วกว่า	 และส่อดคล้อง

กบัพืึ�นที่ี�ได้ริบัอนญุาติให้ก่อส่ร้ิางในแต่ิละปีี	อย่ัางไริกต็ิามี	บริษิัทัี่มีกีาริ

กริะจายัความีเส่ี�ยังด้านธุ์ริกิจได้หลากหลายั	 โดยัจะเห็น	 ได้ว่าธุ์ริกิจ

ริะบบที่ำาความีเย็ัน	และธ์รุิกิจริะบบพิึมีพ์ึแบบดิจทิี่ลัมีคีวามีสั่มีพัึนธ์์กับ

กลุม่ีอตุิส่าหกริริมีอาหาริ	และบริริจภุิณัฑ์์	ซึ�งมีคีวามีแติกต่ิางจากธ์รุิกจิ

ริะบบดับเพึลิงและริะบบปีริับอากาศ	เปี็นติ้น

เศึรษฐกิจไทุยในไติรมาสทุ่�สามข้อง 2563
	 เศริษัฐกิจไที่ยัในไติริมีาส่ที่ี�ส่ามีของปีี	 2563	ลดลงริ้อยัละ	6.4	

ติ่อเนื�องจากการิลดลงริ้อยัละ	 12.1	 ในไติริมีาส่ก่อนหน้า	 ด้านการิ

ใชิ้จ่ายัการิใชิ้จ่ายัของริัฐบาลและการิลงทีุ่นภิาคริัฐขยัายัตัิวเริ่งขึ�น	

การิบริิโภิคและการิลงทีุ่นภิาคเอกชิน	 และการิส่่งออกส่ินค้าลดลง	

ในอัติริาทีี่�ชิะลอลงจากไติริมีาส่ก่อนหน้า	 ขณะที่ี�การิส่่งออกบริิการิ	

ลดลงติ่อเนื�อง	 ด้านการิผ่ลิติ	 การิผ่ลิติส่าขาก่อส่ริ้างขยัายัตัิวเริ่งขึ�น

ส่าขาทีี่�พัึกแริมีและบริิการิด้านอาหาริ	 ส่าขาอุติส่าหกริริมี	 ส่าขา

เกษัติริกริริมี	ส่าขาการิขนส่่งและส่ถึานที่ี�เก็บส่ินค้า	ส่าขาการิขายัส่่ง	

การิขายัปีลีกและการิซ่อมีฯ	และส่าขาไฟัฟั้าและก�าซฯ	ปีริับติัวลดลง

ในอัติริาที่ี�น้อยักว่าการิลดลงในไติริมีาส่ก่อนหน้า	 เมีื�อปีริับผ่ลของ

ฤด้กาลออกแล้ว	เศริษัฐกิจไที่ยัในไติริมีาส่ที่ี�ส่ามีของปีี	2563	เพึิ�มีขึ�น

จากไติริมีาส่ที่ี�ส่องของ	ปีี	2563	(QoQ_SA)	ริ้อยัละ	6.5	ริวมี	9	เดือน

แริกของปีี	2563	เศริษัฐกิจไที่ยัปีริับติัวลดลงริ้อยัละ	6.7

แนว้โน�มเศึรษฐกิจไทุยปี 2563-2564
	 แนวโน้มีเศริษัฐกิจไที่ยั	ปีี	2563	-	2564	แนวโน้มีเศริษัฐกิจไที่ยั	

ปีี	 2563	 คาดว่าจะลดลงริ้อยัละ	 6.0	 โดยัมี้ลค่าการิส่่งออกส่ินค้า	

ปีริับติัวลดลงริ้อยัละ	7.5	การิบริิโภิคภิาคเอกชิน	และการิลงทีุ่น	ริวมี

ปีริบัติวัลดลงร้ิอยัละ	0.9	และร้ิอยัละ	3.2	ติามีลำาดบั	อตัิริาเงนิเฟ้ัอทัี่�วไปี	

เฉลี�ยัอยั้่ที่ี�ริ้อยัละ	-0.9	และดุลบัญชิีเดินส่ะพึัดเกินดุลริ้อยัละ	2.8	ของ	

GDP	แนวโน้มีเศริษัฐกจิไที่ยัปีี	2564	คาดว่าจะขยัายัติวัในช่ิวงร้ิอยัละ	

3.5	-	4.5	โดยัมีีแริงส่นับส่นุนจาก	

(1)	 การิปีริับติัวดีขึ�นของอุปีส่งค์ภิายัในปีริะเที่ศ	

(2)	 การิฟั้�นติัวของเศริษัฐกิจและปีริิมีาณการิค้าโลก	

(3)	 แริงขับเคลื�อนจากภิาคริัฐจากการิเบิกจ่ายัภิายัใติ้กริอบ	

งบปีริะมีาณริายัจ่ายัปีริะจำาปีีและมีาติริการิที่างเศริษัฐกจิ	

(4)	 ฐานการิขยัายัติัวที่ี�ติำ�าผ่ิดปีกติิในปีี	2563	

	 ทัี่�งนี�	 คาดว่ามี้ลค่าการิส่่งออกส่ินค้าจะขยัายัติัวริ้อยัละ	 4.2	

การิบริิโภิค	 ภิาคเอกชิน	 และการิลงทีุ่นริวมีขยัายัตัิวริ้อยัละ	 2.4	

และริ้อยัละ	6.6	ติามีลำาดับ	อัติริาเงินเฟั้อที่ั�วไปีเฉลี�ยัอยั้่ที่ี�ชิ่วงริ้อยัละ	

0.7	-	1.7	และดุลบัญชิี	เดินส่ะพึัดเกินดุลริ้อยัละ	2.6	ของ	GDP

แนว้โน�มเศึรษฐกิจไทุยปี 2564
	 เศริษัฐกิจไที่ยัในปีี	2564	มีแีนวโน้มีทีี่�จะฟ้ั�นตัิวต่ิอเนื�องจากช่ิวง	

คริึ�งหลังของปีี	2563	โดยัมีีปีัจจัยัส่นับส่นุนส่ำาคัญมีาจาก	

(1)	 ความีส่ำาเริจ็ในการิควบคมุีการิแพึร่ิริะบาดภิายัในปีริะเที่ศ	และ	

แริงส่นับส่นุนเพิึ�มีเติมิีจากมีาติริการิบริหิาริเศริษัฐกจิของริฐับาล

	 ซึ�งจะส่่งผ่ลให้อุปีส่งค์	ภิายัในปีริะเที่ศให้ขยัายัติัวติ่อเนื�อง	

(2)	 การิฟ้ั�นตัิวของเศริษัฐกิจและปีริมิีาณการิค้าโลกภิายัใต้ิส่ถึานการิณ์

	 การิแพึร่ิริะบาดในหลายัปีริะเที่ศทีี่�	ผ่่านพ้ึนจุดส่ง้สุ่ดไปีแล้วและ

	 คาดว่าจะส่ามีาริถึควบคมุีการิแพึร่ิริะบาดได้มีากขึ�น	ซึ�งจะช่ิวยั

ส่นับส่นุนภิาคการิส่่งออกของไที่ยั	

(3)	 การิเบกิจ่ายัภิายัใต้ิกริอบงบปีริะมีาณริายัจ่ายัปีริะจำาปีีงบปีริะมีาณ

	 2564	และมีาติริการิขับเคลื�อนเศริษัฐกิจของภิาคริัฐ	และ	

(4)	 ผ่ลของการิปีริบัติวัติามี	ฐานการิขยัายัติวัที่ี�ติำ�าผิ่ดปีกติใินปีี	2563	

	 อยั่างไริก็ติามี	ยัังมีีข้อจำากัดและความีเส่ี�ยังที่ี�อาจส่่งผ่ลติ่อการิ

ฟ้ั�นติวัของเศริษัฐกิจในปีี	2564	ได้แก่	ความีไม่ีแน่นอนของส่ถึานการิณ์

การิแพึร่ิริะบาดของโริคโควดิ-19	ในหลายัปีริะเที่ศซึ�งอาจมีคีวามียัดืเยืั�อ

และรุินแริงมีากขึ�น	 ซึ�งจะส่่งผ่ลติ่อการิฟั้�นตัิวของเศริษัฐกิจ	ปีริิมีาณ

การิค้าโลก	ภิาคการิที่่องเที่ี�ยัว	 เงื�อนไขด้านการิจ้างงาน	 และฐานะ

การิเงนิภิาคคริวัเริอืนและภิาคธ์รุิกจิ	ริวมีทัี่�งความีเส่ี�ยังจากส่ถึานการิณ์

ภิัยัแล้งและความีผ่ันผ่วนของริะบบเศริษัฐกิจและการิเงินโลก



รายงานประจำำาปี 256324

ปัจจัยสนับสนุน
1)	 แนวโน้มีการิฟ้ั�นตัิวของอุปีส่งค์ภิายัในปีริะเที่ศ	ซึ�งเป็ีนผ่ลมีาจาก

ความีส่ำาเร็ิจในการิควบคุมีและป้ีองกันการิริะบาดภิายัในปีริะเที่ศที่ำาให้

มีีการิผ่่อนคลายัมีาติริการิควบคุมีการิแพึริ่ริะบาดติ่างๆ	ของภิาคริัฐ

จนเข้าส่้่ภิาวะปีกติิมีากขึ�นนับติั�งแติ่ในชิ่วงไติริมีาส่ทีี่�	 3	 ของปีี	 2563

ส่่งผ่ลให้กิจกริริมีที่างเศริษัฐกิจภิายัในปีริะเที่ศส่ามีาริถึฟ้ั�นตัิวได้อย่ัาง

ต่ิอเนื�องและความีเชิื�อมีั�นภิายัในปีริะเที่ศปีรัิบติวัส่ง้ขึ�นในขณะเดยีัวกนั

ยัังมีีแริงส่นับส่นุนจากการิดำาเนินมีาติริการิที่างเศริษัฐกิจทัี่�งการิเงิน

และการิคลังของภิาครัิฐทีี่�คาดว่าจะช่ิวยัให้การิใช้ิจ่ายัภิายัในปีริะเที่ศ

ฟั้�นติัวได้อยั่างติ่อเนื�อง	 ปีริะกอบกับแนวโน้มีการิเริิ�มีผ่่อนปีรินการิ

เดินที่างเข้าปีริะเที่ศส่ำาหริับนักที่่องเที่ี�ยัวเฉพึาะกลุ่มี	 อาที่ิ	 กองถึ่ายั

ภิาพึยันติริ์	ผ่้้มีาเข้าริ่วมีงานแส่ดงส่ินค้า	กลุ่มีผ่้้มีีกำาลังซื�อส่้ง	และกลุ่มี

นักที่่องเทีี่�ยัวติ่างชิาติิแบบพิึเศษั	 (Special	 Tourist	 Visa	 (STV))

ที่ำาให้ชิาวติ่างชิาติิบางส่่วนส่ามีาริถึเดินเข้ามีาในปีริะเที่ศได้ติั�งแติ่

ชิ่วงปีลายัปีี	 2563	ภิายัใติ้มีาติริการิควบคุมีและกักตัิวอยั่างริัดกุมี	

และคาดว่าจำานวนนักที่่องเที่ี�ยัว	 ติ่างชิาติิจะเริิ�มีเพิึ�มีขึ�นโดยัเฉพึาะ

ในช่ิวงคริึ�งหลงัของปีี	2564	หากมีกีาริเริิ�มีเปิีดให้มีกีาริเดนิที่างริะหว่าง

ปีริะเที่ศอย่ัางเป็ีนวงกว้างมีากขึ�นภิายัใต้ิเงื�อนไขของความีส่ำาเริจ็ในการิ

ค้นพึบวัคซีนและนำามีาใชิ้ได้อยั่างแพึริ่หลายั	ซึ�งจะเปี็นแริงส่นับส่นุน	

ติ่อเนื�องไปียัังการิใชิ้จ่ายัภิายัในปีริะเที่ศ	

2)	 การิปีรัิบตัิวในที่ิศที่างที่ี�ดีขึ�นของเศริษัฐกิจและปีริิมีาณการิค้า

โลกในปีี	 2564	ส่อดคล้องกับทิี่ศที่างเศริษัฐกิจโลกในคริึ�งหลังของปีี

2563	ที่ี�ฟั้�นติัวได้เริ็วมีากกว่าทีี่�คาดการิณ์	 เนื�องจากการิผ่่อนคลายั	

มีาติริการิควบคุมีการิแพึริ่ริะบาด	 ควบค้่ไปีกับการิดำาเนินมีาติริการิ

กริะติุ้นเศริษัฐกิจขนาดใหญ่ของหลายัปีริะเที่ศส่ำาคัญ	 โดยัเฉพึาะ

ปีริะเที่ศเศริษัฐกิจหลัก	อาที่ิ	ส่หริัฐฯ	ยั้โริโซน	และจีน	ส่ะที่้อนจากดัชินี

PMI	 ภิาคอุติส่าหกริริมีและภิาคบริิการิในปีริะเที่ศเศริษัฐกิจหลัก

ที่ี�ปีริับขึ�นมีาส่้่ริะดับใกล้เคียังกับชิ่วงก่อนการิแพึริ่ริะบาดเชิ่นเดียัวกับ

ดชัินกีาริค้าปีลกีที่ี�เริิ�มีกลบัมีาขยัายัติวัในเดอืนส่งิหาคมีและกนัยัายัน

2563	ที่ั�งนี�	 ในกริณีฐานคาดว่าส่ถึานการิณ์การิแพึริ่ริะบาดในหลายั	

ปีริะเที่ศผ่่านพึ้นจุดส่้งสุ่ดไปีแล้วในปีี	 2563	และจะส่ามีาริถึควบคุมี	

การิแพึริ่ริะบาดให้อย้ั่ในริะดับที่ี�ไมี่เกินศักยัภิาพึที่างส่าธ์าริณสุ่ขของ

ปีริะเที่ศและส่ามีาริถึควบคุมีการิแพึร่ิริะบาดได้มีากขึ�นผ่่านการิริกัษัา	

สุ่ขอนามีัยัและการิริักษัาริะยัะห่าง	(Social	Distancing)	ซึ�งจะส่่งผ่ล	

ให้มีาติริการิการิควบคุมีการิริะบาดของภิาคริัฐจะไมี่เข้มีงวดเที่่าเดิมี

ปีริะกอบกับริป้ีแบบการิปีริะกอบธุ์ริกิจและพึฤติกิริริมีผ้้่บริโิภิคที่ี�ปีรัิบตัิว

ได้มีากขึ�น	 ที่ำาให้คาดว่าผ่ลกริะที่บติ่อเศริษัฐกิจจะไมี่มีากเที่่าการิ	

ริะบาดริะลอกแริกในปีี	2563	

3)	 แริงขับเคลื�อนจากภิาครัิฐจากการิเบิกจ่ายัภิายัใติ้กริอบ

งบปีริะมีาณและมีาติริการิที่างเศริษัฐกิจ	ปีริะกอบด้วยั	

(1)	 การิเบิกจ่ายัภิายัใติ้	 กริอบงบปีริะมีาณริายัจ่ายัปีริะจำาปีี

	 2564	ซึ�งในกริณีฐานคาดว่าจะมีีอัติริาการิเบิกจ่ายัส่ะส่มี

	 ที่ั�งปีีงบปีริะมีาณ	2564	ที่ั�งส่ิ�นร้ิอยัละ	94.4	ของ	งบปีริะมีาณ

	 ที่ั�งหมีด	แบ่งเป็ีน	อตัิริาการิเบกิจ่ายังบริายัจ่ายัปีริะจำาและ

	 ริายัจ่ายัลงทีุ่นริ้อยัละ	98.0	และริ้อยัละ	80.0	ติามีลำาดับ	

ส่่งผ่ลให้ที่ั�งปีีงบปีริะมีาณ	2564	คาดว่าจะมีีการิใชิ้จ่ายั

	 งบปีริะมีาณที่ั�งส่ิ�น	 3,103,374	 ล้านบาที่	 เที่ียับกับ	

	 2,943,853	ล้านบาที่ในปีีงบปีริะมีาณ	2563	หริือคิดเปี็น

	 การิเพึิ�มีขึ�นริ้อยัละ	5.4

(2)	 งบปีริะมีาณริายัจ่ายัเหลื�อมีปีี	 2564	คาดว่าจะมีีการิเบิก

	 จ่ายัที่ั�งส่ิ�นริ้อยัละ	85.0	ของงบปีริะมีาณที่ั�งหมีด	คิดเปี็น

	 วงเงินงบปีริะมีาณที่ั�งส่ิ�น	519,418	ล้านบาที่	เพึิ�มีขึ�นจาก

	 367,916	ล้านบาที่ในปีีงบปีริะมีาณ	2563	

(3)	 การิเบิกจ่ายัภิายัใติ้พึริะริาชิกำาหนดเงินก้้	1	ล้านล้านบาที่

	 ซึ�งคาดว่าจะมีีการิเบิกจ่ายัในปีีงบปีริะมีาณ	2564	 ริวมี	

403,249	ล้านบาที่	 ทัี่�งนี�	 เมีื�อริวมีวงเงินงบปีริะมีาณจาก

	 ริายัจ่ายังบปีริะมีาณปีริะจำาปีีงบริายัจ่ายัเหลื�อมีปีี	 และ

	 งบปีริะมีาณภิายัใต้ิ	พึริะริาชิกำาหนดเงนิก้	้1	ล้านล้านบาที่	

คิดเปี็นเงิน	 งบปีริะมีาณทัี่�งสิ่�น	 3,757,017	 ล้านบาที่	

เที่ียับกับ	 3,467,967	 ล้านบาที่ในปีีงบปีริะมีาณ	 2563	

หริือคิดเปี็นการิขยัายัติัวริ้อยัละ	8.3

(4)	 การิเบิกจ่ายัภิายัใติ้งบลงทีุ่นริัฐวิส่าหกิจในปีีงบปีริะมีาณ

	 2564	 โดยัเฉพึาะอยั่างยิั�งการิลงทีุ่นในโคริงการิลงทีุ่น	

โคริงส่ริ้างพืึ�นฐาน	ที่ี�ส่ำาคัญ	ที่ั�งนี�	 คาดว่าจะมีีอัติริาการิ	

เบิกจ่ายัที่ี�ริ ้อยัละ	 70	 จากวงเงินลงทีุ่นที่ี�ได้ริับอนุมัีติิ	

เที่ียับกับริ้อยัละ	64.9	ในปีีงบปีริะมีาณ	2563	และ	

(5)	 การิดำาเนนิการิติามีมีาติริการิด้านเศริษัฐกจิอื�นๆ	ที่ี�ส่ำาคญั

	 อาที่	ิส่นิเชิื�อดอกเบี�ยัติำ�าเพืึ�อช่ิวยัเหลอืผ่้ป้ีริะกอบการิภิายัใต้ิ

	 พึริะริาชิกำาหนดการิให้ความีชิ่วยัเหลือที่างการิเงินแก่

	 ผ่้ ้ปีริะกอบวิส่าหกิจที่ี�ได้ริับผ่ลกริะที่บจากส่ถึานการิณ์

	 โควดิ-19	ของธ์นาคาริแห่งปีริะเที่ศไที่ยั	โคริงการิคำ�าปีริะกนั

	 ส่ินเชิื�อ	 Portfolio	Guarantee	Scheme	 ริะยัะพิึเศษัของ

	 บริริษััที่ปีริะกัน	 ส่ินเชิื�ออุติส่าหกริริมี	ขนาดยั่อมี	 (บส่ยั.)	

	 ริวมีที่ั�งมีาติริการิกริะติุ้นการิบริิโภิคภิายัในปีริะเที่ศ	และ

	 ลดค่าคริองชิีพึของปีริะชิาชิน	

4)	 ฐานการิขยัายัติวัที่ี�ติำ�าผิ่ดปีกติใินปีี	2563	ผ่ลกริะที่บของ	การิแพึร่ิ

ริะบาดโริคโควิด-19	ส่่งผ่ลให้ในเศริษัฐกิจไที่ยัในไติริมีาส่ที่ี�ส่องลดลง

ริ้อยัละ	12.1	เปี็นการิลดลงมีากที่ี�สุ่ดเปี็นปีริะวัติิการิณ์และเริิ�มีฟั้�นติัว

ขึ�นโดยัลดลงริ้อยัละ	 6.4	 ในไติริมีาส่ที่ี�ส่ามีเชิ่นเดียัวกับปีริะเที่ศอื�นๆ

ที่ั�วโลกส่่งผ่ลให้เศริษัฐกิจโลกเข้าส่้ก่าริถึดถึอยัที่างเศริษัฐกิจและลดลง

ติำ�าสุ่ดเปี็นปีริะวัติิการิณ์โดยัคาดว่าเศริษัฐกิจโลกในปีี	2563	จะลดลง

ร้ิอยัละ	3.5	ซึ�งเป็ีนริะดบัที่ี�ติำ�าที่ี�ส่ดุนบัติั�งแต่ิส่ิ�นส่ดุส่งคริามีโลกคริั�งทีี่�	2	

เงื�อนไขดังกล่าวจะเปี็นปีัจจัยัส่นับส่นุนให้เศริษัฐกิจในปีี	 2564	 จะ

ส่ามีาริถึกลับมีาขยัายัติัวได้ภิายัใติ้แนวโน้มีการิฟั้�นติัวของอุปีส่งค์

ภิายัในปีริะเที่ศภิาคการิส่่งออกและภิาคการิผ่ลิติ

ทุ่�มา:	ส่ำานักงานส่ภิาพึัฒนาการิเศริษัฐกิจและส่ังคมีแห่งชิาติิ



บริิษััท หาญ เอ็็นจิิเนียริิ�ง โซลููชั่ั�นส์์ จิำากััด (มหาชั่น) 25

1.1) ธุุรกิจระบบด้ับเพิ่ลิง ปรับอากาศึ และสุข้าภัิบาล
	 ส่ภิาวะติลาดของธุ์ริกิจริะบบดับเพึลิงและปีรัิบอากาศ	 ในปีี

2563	มีียัอดขายัลดลง	จากส่ถึานการิณ์โควิด-19	ที่ำาให้ล้กค้ามีีการิ

ชิะลอโคริงการิ	และผ่ลกริะที่บจากปัีญหาเศริษัฐกิจภิาพึริวมี	โดยักลุม่ี

ลก้ค้าหลกัที่ี�เป็ีนผ่้ร้ิบัเหมีาปีริะส่บปัีญหาดงักล่าว	อย่ัางไริก็ติามียัังคงมีี

โคริงการิในมืีอส่่วนใหญ่เป็ีนคอนโดมิีเนยีัมีในเขติกรุิงเที่พึและปีริมิีณฑ์ล	

โดยัเฉพึาะคอนโดมีิเนียัมีแนวเขติริถึไฟัฟั้าและกริุงเที่พึชิั�นใน	 ถึึงแมี้

ชิะลอตัิวแติ่ยัังได้รัิบความีนิยัมีโคริงการิออฟัฟัิศส่ำานักงานงาน	

โริงพึยัาบาล	ติลอดจนส่าธ์าริณ้ปีโภิคต่ิางๆ	โดยัเฉพึาะ	ส่่วนงานภิาคริฐั

ยัังคงขยัายัติัวและเริ่งดำาเนินการิ	 คาดการิณ์ว่าแนวโน้มีธ์ุริกิจ

อส่ังหาริิมีที่ริัพึยั์ในเขติ	กริุงเที่พึฯ	และปีริิมีณฑ์ลยัังมีีแนวโน้มีที่ี�ลดลง	

บ้าง	 แติ่จะมีีงานส่าธ์าริณ้ปีโภิคภิาครัิฐและโริงงานอุติส่าหกริริมี	

โริงไฟัฟ้ัาและปิีโติริเคมี	ีที่ี�มีแีนวโน้มีขยัายัตัิวมีากขึ�น	แต่ิมีปัีีจจัยัลบบ้าง

ในเริื�อง	 การิจำากัดส่ินเชิื�อติลอดจนการิ	 ควบคุมีอัติริาเงินดาวน์ของ

ธ์นาคาริแห่งปีริะเที่ศไที่ยัที่ี�จะกำาหนดให้ผ่้ซ้ื�อบ้านหลงัที่ี�ส่อง	และบ้าน

ที่ี�มีีมี้ลค่ามีากกว่า	 10	 ล้านบาที่	 ติ้องจ่ายัเงินดาวน์ไมี่น้อยักว่า	

20%	 นอกจากนั�นส่ถึานการิณ์โควิด-19	 ที่ี�หากจัดการิได้โดยัเร็ิว	

คาดว่าจะที่ำาให้	 เศริษัฐกิจและอุติส่าหกริริมีติ่างๆ	กลับมีาฟั้�นตัิวได้

อยั่างริวดเริ็วขึ�น

สายงานข้ายระบบปรับอากาศึและอุปกรณ์ด้ับเพิ่ลิง :	ภิาพึริวมี

ของปีี	 2563	มีียัอดขายัริวมีที่ั�ง	 2	 ริะบบลดลงจากปีี	 2562	 ส่าเหตุิ	

เนื�องจากในปีีที่ี�ผ่่านมีาส่ถึานการิณ์โควิด-19	ที่ำาให้	 มีีการิชิะลอการิ

ส่่งมีอบโคริงการิติ่างๆ	หลายัแห่ง	 งานก่อส่ริ้าง	 คอนโดมีิเนี�ยัมีและ

โริงแริมี	ส่ถึานบริิการิ	ลดลง	จึงที่ำาให้ความีติ้องการิ	ในการิใชิ้อุปีกริณ์

ดับเพึลิงลดลงติามีไปีด้วยั	 โดยัคาดการิณ์ว่าปีี	 2564	 งานในส่่วน

ส่าธ์าริณ้ปีโภิคภิาคริัฐ	 กลุ่มีโริงพึยัาบาล	 และโริงงานอุติส่าหกริริมี

มีีแนวโน้มีทีี่�จะกลับมีาขยัายัตัิวได้	 อยั่างไริก็ติามี	บริิษััที่ได้มีีการินำา

เส่นอส่ินค้านวัติกริริมีใหมี่ๆ	 เข้าส่้่ติลาดซึ�งที่ำาให้ล้กค้าที่ี�เปี็น	 กลุ่มี

ผ่้ร้ิบัเหมีาส่ามีาริถึติดิติั�งงานได้ริวดเร็ิวขึ�น	ปีริะหยััดค่าแริงงาน	และการิ

บำาริุงริักษัา	 ซึ�งที่ำาให้เพิึ�มียัอดขายังานริะบบดับเพึลิงและริะบบ	

ปีริับอากาศมีากขึ�นเพืึ�อมีาที่ดแที่นงานส่่วนทีี่�ลดลงได้	 อยั่างไริก็ติามี	

ติ้องติิดติามีส่ถึานการิณ์โควิด-19	 ซึ�งส่่งผ่ลกริะที่บติ่อ	 อุติส่าหกริริมี

โดยัริวมีติ่อไปี

สายงานข้ายระบบดั้บเพิ่ลิงโค้รงการอุติสาหุ้กรรม :	ภิาพึริวมีของ

ปีี	 2563	มีียัอดขายัเพิึ�มีขึ�นเที่ียับกับปีีทีี่�ผ่่านมีาปีริะมีาณ	15%	จาก

ยัอดขายัที่ี�เพิึ�มีขึ�นของริะบบก�าซดับเพึลิงและริายัได้จากงานบริิการิ

ริวมีถึึงมีคีวามีคบืหน้าของโคริงการิติดิติั�งริะบบดบัเพึลงิของโริงไฟัฟ้ัา

ย่ัอยั	4	แห่ง	ซึ�งส่ามีาริถึเก็บงวดงานติามีความีคืบหน้าของงานได้เพิึ�มีขึ�น

คาดว่าในปีี	 2564	จะมีียัอดขายัที่ี�เติิบโติดี	 จากยัอดขายัค้างส่่งของ

ปีี	 2563	 จำานวนหนึ�ง	 และมีีโอกาส่ส่้งที่ี�จะได้อีกหลายังานจากการิ

ปีริะมี้ลงานบริิการิติริวจส่อบริะบบดับเพึลิงมีีแนวโน้มีการิเติิบโติทีี่�ดี	

จากฐานลก้ค้าเก่าในปีี	2563	และลก้ค้าใหม่ีทีี่�จะเพิึ�มีขึ�นหลงัจากหมีด	

ริะยัะเวลาการิริับปีริะกันงานโคริงการิที่ี�บริิษััที่ฯ	 ได้ติิดตัิ�งไปี	 โดยังาน	

บริิการิมีีแนวโน้มีที่ี�จะเพึิ�มีส่้งขึ�นในทีุ่กๆ	ปีี

สายงานข้ายระบบด้บัเพิ่ลงิโค้รงการปิโติรเค้ม่ค้ลัและโรงไฟฟ้า :

แผ่นกโคริงการิปีิโติริเคมีีคัลและโริงไฟัฟั้า	 ภิาพึริวมีของปีี	 2563	มีี

ยัอดขายัริวมีที่ั�ง	2	ติลาดลดลงจากปีี	2562	ปีริะมีาณ	60%	เนื�องจาก

โคริงการิมีีการิขยัายัริะยัะเวลาในการิก่อส่ริ้างที่ำาให้เกิดความีล่าชิ้า

ในการิริับริ้้ริายัได้	เนื�องจากโริคโควิด-19	โดยัส่ัดส่่วนยัอดขายัในส่่วน

ที่ี�ยัังไมี่ส่ามีาริถึส่่งมีอบสิ่นค้า	ปีริะมีาณ	50	ล้านบาที่	 (40%-50%)	

และยัังมีีงานโคริงการิริะหว่างการิติิดติั�งอย้ั่จำานวนหนึ�ง	 และอย้ั่ใน

ริะหว่างการิติิดติามีโคริงการิขนาดใหญ่ทีี่�จะเริิ�มีปีริะมี้ลในปีี	 2564

ซึ�งมีีโอกาส่ขยัายัตัิวได้มีากขึ�นในปีี	 2564	 เนื�องจากอุติส่าหกริริมี

ปีิโติริเคมีีจะมีีการิลงทุี่นขยัายัโริงงานและปีรัิบปีรุิงอุปีกริณ์ริะบบ

ดับเพึลิงเพึิ�มีเติิมีในริะยัะถึัดไปี

1.2) ธุุรกิจระบบทุำาค้ว้ามเย็น
	 ส่ำาหริบัส่ภิาวะติลาดเคริื�องที่ำาความีเยัน็	ในปีี	2563	ในภิาพึริวมี

ของการิแข่งขันในธ์ุริกิจริะบบที่ำาความีเยั็นนั�น	ยัังคงมีีการิแข่งขันที่ี�ส่้ง	

ที่ั�งในด้านริาคา	คุณภิาพึของส่ินค้า	และความีพึริ้อมีของส่ินค้าในการิ

จำาหน่ายั	 โดยัสิ่นค้าที่ี�จำาหน่ายัได้โดยัมีาก	 ได้แก่	 ชิุดคอนเดนซิ�งย้ันิติ	

ส่ำาเริ็จริ้ปีขนาดเล็ก	และห้องเยั็นส่ำาเริ็จริ้ปี	เนื�องจากใชิ้เงินลงทีุ่นไมี่ส่้ง	

ติิดติั�งและเคลื�อนยั้ายัได้ส่ะดวก	 ในติลาดเคริื�องที่ำาความีเยั็นใน	

ปีัจจุบัน	มีผ้้ี่เล่นเข้ามีาแข่งขนั	จากที่ั�งในและต่ิางปีริะเที่ศ	ซึ�งส่ามีาริถึ	

นำาสิ่นค้าทีี่�มีรีิาคาถ้ึกและมีคุีณภิาพึที่ี�ดขีึ�นเข้ามีาแข่งขันในติลาด	ที่ำาให้

เกิดการิแข่งขันทีี่�เข้มีข้นมีากขึ�น	 งานโคริงการิในการิขยัายักำาลังการิ	

ผ่ลิติของผุ่้ปีริะกอบการิโริงงานอุติส่าหกริริมีติ่างๆ	 ไมี่ได้มีีแผ่นลงทุี่น

มีากนกัแต่ิหันมีาเพิึ�มีปีริะส่ทิี่ธ์ภิิาพึในการิหาริายัได้แที่นจากที่รัิพึยัากริ

ที่ี�มีีอย้ั่เดิมี	 โดยัติลาดกลุ่มีที่ี�ส่ำาคัญและมีีความีเกี�ยัวเนื�องกับธ์ุริกิจ	

ริะบบที่ำาความีเยั็น	ได้แก่

อุติสาหุ้กรรมเนื�อสัติว้์แปรร้ป

	 ส่ำาหริับปีริะเที่ศไที่ยัมีีผ่ลผ่ลิติไก่เนื�อส้่งเปี็นอันดับ	 8	 ของโลก

ในปีี	2562	ที่ี�ริะดับ	2.36	ล้านติัน	คิดเปี็นส่ัดส่่วน	3.3%	ของผ่ลผ่ลิติ

ไก่เนื�อที่ั�วโลก	ขณะที่ี�การิบริิโภิคเนื�อไก่ในปีริะเที่ศอยั้่ที่ี�	1.51	ล้านติัน

หริอืปีริะมีาณ	62%	ของผ่ลผ่ลติิไก่เนื�อที่ั�งหมีด	ส่่วนใหญ่เป็ีนการิบริโิภิค

ในริ้ปีเนื�อไก่ส่ด	 ชิำาแหละ	ส่่วนผ่ลผ่ลิติไก่เนื�อทีี่�เหลือจะถ้ึกนำาไปีเปี็น

วัติถึุดิบในอุติส่าหกริริมีไก่แปีริริ้ปีและแชิ่แข็งซึ�งติลาดหลักคือติลาด	

ส่่งออก	โดยัไที่ยัมีีมี้ลค่า	ส่่งออกผ่ลิติภิัณฑ์์ดังกล่าวเปี็นอันดับ	1	และ	

5	ของโลก	ติามีลำาดับ	(ที่ี�มีา	:	Trademap	2562)

	 ปีริมิีาณการิผ่ลิติไก่แช่ิเย็ัน	แช่ิแข็ง	และแปีริริป้ีในปีี	2564-2566	

มีแีนวโน้มีเติบิโติเฉลี�ยั	3-5%	ต่ิอปีี	ติามีกำาลงัซื�อที่ี�ฟ้ั�นติวัอย่ัางค่อยัเป็ีน

ค่อยัไปี	 ปีัจจัยัหนุนจากความีติ้องการิบริิโภิคเนื�อไก่ในปีริะเที่ศทีี่�

เพิึ�มีขึ�น	 ส่่วนหนึ�งเปี็นผ่ลจากเนื�อไก่มีีไขมัีนติำ�าและริาคาถ้ึกกว่า	

เนื�อสั่ติว์ปีริะเภิที่อื�น	 ขณะที่ี�การิส่่งออกเนื�อไก่จะเติิบโติจากติลาด



รายงานประจำำาปี 256326

	 ปีี	 2564-2566	ความีติ้องการิบริิโภิคไก่เนื�อที่ั�วโลกมีีแนวโน้มี	

เพึิ�มีขึ�นเฉลี�ยัปีีละ	1.0%	อยั้่ที่ี�	135	ล้านติันจาก	131	ล้านติันปีี	2563

ซึ�งส่่วนหนึ�งเปี็นผ่ลจากกริะแส่รัิกษั์สุ่ขภิาพึที่ี�ที่ำาให้มีีความีติ้องการิ	

บริิโภิคเนื�อไก่เพิึ�มีขึ�นเนื�องจากมีีไขมัีนติำ�ากว่าเนื�อส่ัติว์ปีริะเภิที่สุ่กริ

และเนื�อวัว	 และการิแพึริ่ริะบาดเปี็นริะยัะของโริคไข้หวัดนกและ

โริคอหิวาติ์แอฟัริิกาในสุ่กริ	ที่ำาให้ปีริะเที่ศผ่้้ผ่ลิติและผ่้้ส่่งออกไก่เนื�อ	

(อาที่ิ	จีน	บริาซิล	ยัุโริปี	และส่หริัฐฯ)	ที่ี�ได้ริับผ่ลกริะที่บติ้องใชิ้เวลาใน

การิฟ้ั�นตัิว	โดยัโริคอหิวาต์ิแอฟัริกิาในสุ่กริทีี่�ริะบาดในจีนและเวียัดนามี

ติ้องใชิ้เวลามีากกว่า	 3	ปีี	 กว่าทีี่�อุปีที่านจากผ้่้ผ่ลิติจะเที่่ากับริะดับ

ก่อนการิแพึริ่ริะบาด	 ขณะที่ี�กริะบวนการิผ่ลิติผ่ลิติภิัณฑ์์ไก่ของไที่ยั

ได้มีาติริฐานติามีหลกัส่ากล	และปีริาศจากเชิื�อปีนเป้ี�อนทัี่�งโริคริะบาด

จากคน	(โควิด-19)	และส่ัติว์	 (HPAI	และ	ASF)	จึงได้ริับการิยัอมีริับ

ด้านคุณภิาพึ	ส่่งผ่ลให้ความีติ้อง	 การินำาเข้าไก่จากไที่ยัมีีแนวโน้มี	

เพึิ�มีขึ�น	ริวมีถึึงความีติกลงการิค้าเส่ริี	(FTA)	ริะหว่างไที่ยัและปีริะเที่ศ

ค้ค้่ามีส่ี่วนเอื�อให้ไที่ยัส่ร้ิางความีได้เปีริยีับและเพิึ�มีศกัยัภิาพึการิแข่งขนั

ส่ะที่้อนจากปีี	 2562	 ไที่ยัมีีมี้ลค่าส่่งออกส่ินค้าปีศุส่ัติว์ไปีปีริะเที่ศ	

ค้่เจริจา	 FTA	 ริวมี	3.3	 พัึนล้านดอลลาริ์	 คิดเปี็นส่ัดส่่วนส้่งถึึง	 82%	

ของการิส่่งออกสิ่นค้าปีศุส่ัติว์ที่ั�งหมีด	 โดยัมี้ลค่าส่่งออกไก่ส่ดและ	

แปีริร้ิปีภิายัใติ้ข้อติกลง	 FTA	 เพิึ�มีขึ�น	 15%	 และ	 7%	 ติามีลำาดับ	

ในริะยัะต่ิอไปี	กริมีเจริจาการิค้าริะหว่างปีริะเที่ศของไที่ยัริะบุจะเจริจา

FTA	เพืึ�อเปิีดติลาดส่นิค้าปีศสุ่ตัิว์เพิึ�มีเติมิี	อาที่	ิติรุิก	ีปีากสี่ถึาน	ศริลีงักา		

ริวมีถึึงอังกฤษัและส่หภิาพึยัุโริปี	 จึงคาดว่าจะที่ำาให้มี้ลค่าส่่งออก

ส่ินค้าไก่ของไที่ยัเติิบโติได้ติ่อเนื�อง

• ดิส่เคาที่์ส่โติริ์	/ไฮเปีอริ์มีาริ์เก็ติ:	ติลาดไฮเปีอริ์มีาริ์เก็ติ	และ

•	ดสิ่เคาท์ี่ส่โติร์ิ	ที่ี�มีกีาริริวบริวมีส่นิค้าหลายัหมีวดหมี้ไ่ว้ในทีี่�เดยีัวนั�น

	 ได้ริบัผ่ลกริะที่บเปี็นอยั่างมีากในปีีที่ี�ผ่่านมีา	โดยัอัติริาการิเติิบโติ

	 ลดลงปีริะมีาณ	6.6%	ในปีี	2563	ล้กค้าเปี้าหมีายัส่่วน	ใหญ่เปี็น

	 กลุ่มีริายัได้ปีานกลางหริือน้อยักว่า	 ส่่วนการิแข่งขันด้าน	 ริาคา

	 ภิายัในธ์รุิกจิยัังคงรินุแริง	ที่ั�งยัังต้ิองแข่งขนักบัร้ิานค้าปีลกีอื�นๆ	เช่ิน	

ริ้านส่ะดวกซื�อ	และซุปีเปีอริ์มีาริ์เก็ติ	โดยัผ่้้บริิโภิคเข้ามีาใชิ้บริิการิ

	 ที่ี�ไฮเปีอริ์มีาริ์เก็ติลดลงอยั่างเห็นได้ชิัด	 เนื�องจากส่ถึานการิณ์

	 การิแพึริ่ริะบาดของโริคโควิด-19	ส่่งผ่ลที่ำาให้ยัอดขายัของธุ์ริกิจ	

กลุม่ีนี�ลดลงอย่ัางมีาก	เนื�องจากมีาติริการิการิจำากัดคนเข้าใช้ิบริกิาริ

	 และความีกงัวลของผ่้้บริโิภิคที่ี�จะเลอืกไปีใชิบ้ริกิาริ	ในส่ถึานที่ี�ที่ี�มีี

ขนาดไมี่ใหญ่มีากและใชิ้เวลาน้อยัลงในการิซื�อส่ินค้าแติ่ละคริั�ง

• ซ้เปีอริ์มีาริ์เก็ติ:	 ธ์ุริกิจซุปีเปีอริ์มีาริ์เก็ติซึ�งกลุ่มีล้กค้าเปี้าหมีายั

•	ส่่วนใหญ่มีีริายัได้ปีานกลางถึึงส้่ง	 ในปีี	 2563	มีีอัติริาหดติัวลง

	 ปีริะมีาณ	6.5%	แต่ิยัังคงปีริะคองติวัได้	แต่ิจะจำากัดอย่้ัในกลุม่ีสิ่นค้า

	 ที่ี�เปี็นสิ่�งจำาเปี็นในการิดำาริงชิีวิติปีริะจำาวันเที่่านั�น	 เนื�องมีาจาก

	 ผ่้้บริิโภิคยัังคงซื�อแติ่ส่ินค้าจำาเปี็นเพืึ�อปีริะหยััดค่าใชิ้จ่ายั	 โดยั

	 ยัอดขายัของส่ินค้าที่ี�เปี็นส่ินค้าฟัุ่มีเฟั้อยัจะลดลงอยั่างเห็นได้ชิัด

	 ส่่วนส่ินค้าจำาเปี็นนั�นจะยัังใกล้เคียังกับปีกติิ	 เพีึยังแติ่ความีถีึ�ทีี่�

	 ผ่้ ้บริิโภิคจะมีาซื�อส่ินค้านั�นลดลง	 เนื�องจากความีกังวลติ่อ

 

 

 

ธุุรกิจร�านค้�าปล่ก

	 ภิาพึริวมีการิค้าปีลกีไที่ยั	2563	โดยัริวมียัังไม่ีส่ดใส่	โดยัมีอีตัิริา

หดติัวอยั้่ที่ี�ปีริะมีาณ	5-8%	จากกำาลังซื�อที่ี�ยัังไมี่ฟั้�นติัวจากผ่ลกริะที่บ

ของโริคริะบาดทีี่�ขยัายัวงกว้าง	 ริวมีถึึงภิาริะหนี�สิ่นภิาคคริัวเริือนทีี่�

เพิึ�มีส้่งขึ�น	 โดยัในปีีนี�ธุ์ริกิจค้าปีลีกติ้องเผ่ชิิญแริงกดดันอยั่างมีาก	

จากมีาติริฐานควบคุมีโริคของรัิฐบาล	 ริวมีถึึงติ้องปีริับติัวให้เข้ากับ	

ส่ถึานการิณ์โริคริะบาดที่ี�เกิดขึ�น	 เพืึ�อริักษัายัอดขายั	และส่ริ้างความี

มีั�นใจให้แก่ผ้้่บริโิภิค	โดยัจะเห็นได้ว่าผ้้่ปีริะกอบการิต่ิางให้ความีส่ำาคัญ

กับการิขายัสิ่นค้าผ่่านที่างออนไลน์	 และการิจัดที่ำาโปีริโมีชิั�นลดริาคา

ส่ินค้า	เพึื�อกริะติุ้นยัอดขายั

ที่ี�มีีฐานล้กค้าแข็งแกริ่ง	เชิ่น	ญี�ปีุ่นและจีน	เมีื�อผ่นวกกับความีเชิื�อมีั�น

ของต่ิางปีริะเที่ศต่ิอมีาติริฐานการิผ่ลิติสิ่นค้าไก่ของไที่ยัติลอดจนความี

ติกลงการิค้าเส่ริี	(FTA)	ริะหว่างไที่ยัและปีริะเที่ศค้่ค้า	ซึ�งมีีส่่วนเอื�อให้

ไที่ยัส่ริ้างความีได้เปีริียับและเพึิ�มีศักยัภิาพึการิแข่งขันของผ่ลิติภิัณฑ์์

ในติลาดโลก



บริิษััท หาญ เอ็็นจิิเนียริิ�ง โซลููชั่ั�นส์์ จิำากััด (มหาชั่น) 27

	 โริคริะบาด	และกำาลังซื�อที่ี�ถึดถึอยั	ริวมีถึึงยัังได้ริับผ่ลกริะที่บจาก

	 จำานวนนกัท่ี่องเที่ี�ยังต่ิางชิาติทีิี่�ลดลงอย่ัางมีากเนื�องจากไม่ีส่ามีาริถึ

	 เดินที่างมีาท่ี่องเทีี่�ยัวได้	ที่ำาให้ยัอดจำาหน่ายัส่นิค้าปีริะเภิที่	ของฝ่าก

	 นั�นหายัไปี

• ร้ิานส่ะดวกซื�อ	/	มิีนิมีาร์ิที่:	ในปีี2563	ทีี่�ผ่่านมีาเติิบโติลดลงปีริะมีาณ	

6.9%	 จากกำาลังซื�อที่ี�ถึดถึอยัในกลุ่มีล้กค้าริะดับกลางลงล่าง	

ริวมีถึึง	 การิแข่งขันที่ี�ส่้งที่ั�งจากการิเปีิดส่าขาของค้่แข่งในพึื�น

ที่ี�เดียัวกัน	 และผ่้้ปีริะกอบการิซ้เปีอริ์มีาริ์เก็ติ	 ไฮเปีอริ์มีาริ์เก็ติ	

ที่ี�แติกแบรินด์ลงมีา	แข่งขันกันอยั่างคับคั�ง	 ส่วนที่างกับกำาลังซื�อ

•	ที่ี�ลดลง	ที่ำาให้ในปีีนี�	ผ่้ป้ีริะกอบการิธ์รุิกจิร้ิานส่ะดวกซื�อหลายัริายั	

งดการิขยัายัส่าขาเพึิ�มีเติิมี	เพึื�อปีริะหยััดค่าใชิ้จ่ายั

กลุ่มธุุรกิจเค้รื�องทุำาค้ว้ามเย็นข้นาด้เล็ก
	 เพืึ�อกริะจายัส่ินค้าไปีถึึงมืีอผ้่้บริิโภิค	 และด้วยัความีเจริิญ	

ก้าวหน้าของเที่คโนโลยีั	ที่ำาให้การิกริะจายัสิ่นค้าจงึไม่ีได้จำากัดอย่้ัเพึยีัง

แค่ริ้านค้าที่ั�วไปีเที่่านั�น	เคริื�องจำาหน่ายัส่ินค้าอัติโนมีัติิ	หริือ	Vending

Machine	 ก็เปี็นหนึ�งชิ่องที่างซึ�งถ้ึกพึัฒนามีาจากเที่คโนโลยีั	 ซึ�ง

ต้ิ้อัติโนมีัติิดังกล่าว	 ส่ามีาริถึกริะจายัสิ่นค้าให้เข้าถึึงกลุ่มีผ้่้บริิโภิค

ได้ง่ายัขึ�นติอบโจที่ยั์ได้ทัี่�งผ่้้บริิโภิคและเจ้าของธุ์ริกิจ	 ใชิ้เงินลงทีุ่นติำ�า

เสี่ยัค่าเช่ิาพืึ�นที่ี�ที่ี�ขนาดเลก็ลง	ใช้ิพึื�นที่ี�ไม่ีมีากกส็่ามีาริถึแที่ริกเข้าไปีใน

ที่ำาเลที่ี�มีรีิาคาส่ง้ได้ง่ายัขึ�นที่ำาให้เข้าถึงึได้ที่กุพึื�นที่ี�	และส่ามีาริถึเปีลี�ยัน

พืึ�นที่ี�เล็กๆ	 ให้กลายัเปี็นพืึ�นที่ี�	 ค้าปีลีกที่ี�มีีมี้ลค่าด้วยัความีส่ะดวก

ริวดเริ็วและส่ามีาริถึริองริับความีติ้องการิได้แบบ	24	ชิั�วโมีง

	 ส่ินค้าหลายัปีริะเภิที่ในเคริื�องจำาหน่ายัสิ่นค้าอัติโนมัีติิ	 หริือ	

Vending	Machine	ต้ิองถ้ึกจัดเกบ็ในติ้ท้ี่ี�ที่ำาอณุหภ้ิมีติิำ�า	เพืึ�อให้ส่นิค้ามี	ี

คุณภิาพึส่ดใหมี่อย้ั่เส่มีอ	 จึงจำาเปี็นติ้องใชิ้เคริื�องที่ำาความีเยั็นขนาด	

เล็ก	 เพืึ�อริักษัาอุณหภ้ิมีิของส่ินค้าโอกาส่ที่างการิติลาดในการิขยัายั

ธ์ุริกิจ	เคริื�องที่ำาความีเยั็นในกลุ่มีของ	Vending	Machine	ซึ�งปีัจจุบัน

มีีแนวโน้วเพิึ�มีขึ�นเริื�อยัๆ	 จากปีัจจุบันที่ี�มีีอย้ั่ริาว	 21,100	 ต้ิ้	 และ

คาดอีกว่าจากนี�ไปีริะดับการิขยัายัตัิวจะพุึ่งส่้งขึ�นอยั่างริวดเริ็วจาก	

ความีส่ะดวกส่บายัที่ี�มีากขึ�น	โดยัเฉพึาะการิจ่ายัเงินที่ี�ไมี่ได้จำากัดเปี็น

เหริียัญหริือธ์นบัติริ	ซึ�งชิำาริะได้หลายัริ้ปีแบบ	เชิ่น	คิวอาริ์โค้ด	วอลเลติ	

และบตัิริเคริดติิ-เดบติิ	อกีทัี่�งปัีจจยััด้านการิขยัายัติวัของเมีอืงยัังเอื�อให้

พืึ�นทีี่�การิวางต้ิ้ใน	 ที่ำาเลใหมี่ๆ	 มีีมีากขึ�น	 โดยัจากปีัจจัยัดังกล่าว

ส่่งผ่ลให้เคริื�องที่ำาความีเยัน็ขนาดเลก็ในกลุม่ีของ	Vending	Machine	

เปี็นกลุ่มีติลาดใหมี่ที่ี�จะ	ส่ามีาริถึขยัายัธ์ุริกิจให้เติิบโติขึ�น

1.3) ธุุรกิจระบบการพิ่ิมพิ่์ด้ิจิทุัล
	 ส่ำาหริับธ์ุริกิจริะบบการิพึิมีพึ์ดิจิที่ัล	 กลุ่มีล้กค้าเปี้าหมีายัหลัก	

ของบริษิัทัี่ฯ	ได้แก่	กลุม่ีลก้ค้าโริงงานอตุิส่าหกริริมีซึ�งเป็ีนกล่มีผ่้ใ้ช้ิงาน

โดยัติริง	 (End	user)	 เนื�องจากกริะบวนการิพิึมีพึ์บริริจุภิัณฑ์์ถืึอเปี็น

กริะบวนการิทีี่�ส่ำาคญัหนึ�งในกริะบวนการิผ่ลิติของโริงงานอุติส่าหกริริมี

ติ่างๆ	ซึ�งติ้องพึิมีพึ์วันที่ี�ผ่ลิติหมีดอายัุ	หริือล็อติการิผ่ลิติ	หริือข้อความี

ลงบนสิ่นค้าก่อนทีี่�จะจัดจำาหน่ายั	 ซึ�งจะริวมีถึึงกลุ่มีล้กค้าโริงงานทีี่�	

เปิีดกจิการิใหม่ี	ลก้ค้าทีี่�มีกีาริขยัายัส่ายัการิผ่ลิติเพิึ�มีเติมิี	ริวมีทัี่�งลก้ค้า

ที่ี�มีีการิเปีลี�ยันแที่นริะบบใหมี่และผ่ลิติภิัณฑ์์ที่ี�เส่ื�อมีส่ภิาพึติามีอายัุ

ใชิ้งาน	ปีัจจุบันบริิษััที่ฯ	จัดจำาหน่ายัผ่ลิติภิัณฑ์์ริะบบการิพึิมีพึ์ดิจิที่ัล

ให้แก่กลุ่มีอุติส่าหกริริมีหลากหลายัปีริะเภิที่	 เนื�องจากผ่ลิติภัิณฑ์์ทีี่�

จำาหน่ายัส่ามีาริถึนำาไปีติิดติั�งใชิ้งานได้เกือบทีุ่กอุติส่าหกริริมี	 อาทิี่	

อุติส่าหกริริมีอาหาริและเคริื�องดื�มี	อุติส่าหกริริมีเคริื�องอุปีโภิคบริิโภิค	

อุติส่าหกริริมีวัส่ดุก่อส่ริ้าง	อุติส่าหกริริมียัาและเคริื�องมีือแพึที่ยั์	 และ

อตุิส่าหกริริมีไฟัฟ้ัาและอิเล็กที่ริอนิกส์่	เป็ีนต้ิน	ด้วยัเหตุินี�โดยัภิาพึริวมี

ของภิาวะอุติส่าหกริริมีริะบบ	การิพิึมีพึ์ดิจิที่ัลของบริิษััที่ฯ	 จึงมีีความี

ส่ัมีพัึนธ์์โดยัติริงกับดัชินีการิลงทีุ่นภิาคเอกชิน	 และมี้ลค่าเงินลงทีุ่น	

ก่อส่ริ้างโริงงานอุติส่าหกริริมี	ซึ�งส่ามีาริถึ	ส่ะที่้อนภิาวะโดยัริวมีของ

อุติส่าหกริริมีติ่างๆ	ได้

2 สภาพักิารแข้่งข้ัน์
 ธุุรกิจนำาเข้�าและจำาหุ้น่ายผู้ลิติภััณฑ์์ระบบด้ับเพิ่ลิง:	 มีี

ส่ภิาพึการิแข่งขันริะดับปีานกลาง	และยัังเป็ีนค้แ่ข่งริายัเดิมีๆ	เนื�องจาก

เปี็นผ่ลิติภัิณฑ์์เกี�ยัวกับความีปีลอดภิัยั	 จึงจำาเปี็นติ้องใชิ้ผ่ลิติภัิณฑ์์

ที่ี�มีีคุณภิาพึดี	ผ่่านการิริับริองมีาติริฐานส่ากล	และมีีติัวแที่นจำาหน่ายั

ที่ี�น่าเชิื�อถืึอค้่แข่งส่ำาคัญของบริิษััที่ฯ	จะเปี็นบริิษััที่ทีี่�เปี็นกลุ่มีตัิวแที่น

จำาหน่ายัสิ่นค้าจากติ่างปีริะเที่ศ	 ซึ�งมีีจำานวนไมี่มีากนัก	 เนื�องจาก

ติริาส่นิค้ามีคีวามี	น่าเชิื�อถืึอในริะดับโลกมีไีม่ีมีาก	ปีริะกอบกับนโยับายั

ผ่้้ผ่ลิติสิ่นค้าส่่วนใหญ่มีีนโยับายัจัดจำาหน่ายัผ่่านตัิวแที่นจำาหน่ายั	

แต่ิเพึยีังผ่้เ้ดยีัว	หริอืมีกีาริ	แต่ิงติั�งติวัแที่นจำาหน่ายัให้มีจีำานวนน้อยัริายั

เพึื�อปี้องกันการิแข่งขันกันเองริะหว่างติัวแที่นจำาหน่ายั	ที่ั�งนี�	ค้่แข่งขัน	

ที่างติริงซึ�งดำาเนินธุ์ริกิจนำาเข้าจำาหน่ายัผ่ลิติภิัณฑ์์ดับเพึลิงในติลาด	

อาคาริส่ง้และโริงงานมีจีำานวน	4-5	ริายั	โดยัการิดำาเนนิธุ์ริกิจในบางคริั�ง

ค้่แข่งขันอาจเปี็นค้่ค้าในการิซื�อสิ่นค้าจาก	บริิษััที่ฯ	 ได้เชิ่นกัน	 หาก	

พึิจาริณาส่่วนแบ่งติลาดของบริิษััที่ฯ	โดยัเที่ียับเคียังริายัได้ของบริิษััที่	

และค้แ่ข่งขันหลักริวมี	3	ริายั	คริองส่่วนแบ่งติลาดปีริะมีาณร้ิอยัละ	80

โดยับริิษััที่ฯ	 มีีส่่วนแบ่งการิติลาดในติลาดอาคาริส้่งและโริงงาน	

ปีริะมีาณริ้อยัละ	 25	 โดยัหากคิดทัี่�งอุติส่าหกริริมีคาดว่ามีีส่่วนแบ่ง	

การิติลาดในอุติส่าหกริริมีอุปีกริณ์ริะบบดับเพึลิงปีริะมีาณริ้อยัละ	10	

 ธุุรกิจการใหุ้�บริการงานโค้รงการเพิ่ื�อรับเหุ้มา ออกแบบ 

จัด้หุ้า ติิด้ติั�ง ทุด้สอบระบบด้ับเพิ่ลิง:	มีีจำานวนค้่แข่งขันน้อยัริายั

เนื�องจากงานโคริงการิติิดติั�งริะบบดับเพึลิงติ้องใชิ้ความีส่ามีาริถึ

ที่างด้านวิศวกริริมีออกแบบ	ค้่แข่งหลัก	 จะเปี็นกลุ่มีผ้่้จัดจำาหน่ายั

และริบัเหมีางานวิศวกริริมีริะบบดบัเพึลิง	โดยัธ์รุิกจินี�ยัังมีโีอกาส่เติบิโติ

ได้อกี	เนื�องจากภิาครัิฐมีกีาริออกกฎีหมีายัเพืึ�อป้ีองกันการิเกิดอคัคีภิยัั

ให้มีีความีเข้มีงวดมีากขึ�น	 ติลอดจนการิปีริับปีริุงอาคาริโริงงานเพืึ�อ

ให้เปี็นไปีติามีกฎีหมีายัพึริะริาชิบัญญัติิควบคุมีอาคาริ	พึ.ศ.	 2535	

ที่ำาให้ติลาดมีีความีติ้องการิส่ินค้า	และบริิการิเกี�ยัวกับริะบบดับเพึลิง	

มีากขึ�น	



รายงานประจำำาปี 256328

	 ค้ ่แข่งหลักจะเปี็นบริิษััที่ที่ี�เปี็นผ่้ ้แที่นจำาหน่ายัส่ินค้าจาก

ติ่างปีริะเที่ศซึ�งมีีจำานวนไมี่มีากนัก	 เนื�องจากติริาสิ่นค้าทีี่�ได้รัิบการิ

ยัอมีริบัในริะดบัโลกมีจีำานวนจำากดัดงันั�นกลุม่ีลก้ค้าโริงงานอตุิส่าหกริริมี

ขนาดกลางและขนาดใหญ่จงึเลอืกซื�อส่นิค้าจากติริาส่นิค้าที่ี�ได้ริบัการิ

ยัอมีรัิบในริะดับโลกเปี็นหลัก	 เมีื�อเปีรีิยับเทีี่ยับริายัได้ของธุ์ริกิจ

ริะบบการิพิึมีพึ์ดิจิที่ัลและค้่แข่งขันหลักอีก	 5	 ริายั	 ริวมีเปี็น	 6	 ริายั	

คดิเป็ีนยัอดขายัริวมี	1,751	ล้านบาที่	พึบว่ามีส่ี่วนแบ่งการิติลาด	อย่้ัใน

กลุม่ีผ้้่นำา	3	อันดบัแริก	โดยัส่่วนแบ่งการิติลาดปีริะมีาณร้ิอยัละ	21.83%

และยัอดขายัเติิบโติ	4.68%	เที่ียับกับการิเติิบโติริวมีของ	6	บริิษััที่	ที่ี�	

2.09%	 (อ้างอิงจากฐานข้อมี้ลกริมีพึัฒนาธ์ุริกิจการิค้า	 ยัอดขายัปีี	

2562)

3 ลกัิษัณะลกูิค้ัาและลกูิค้ัากิลุ่มเป้้าหมาย
	 กลุ่มีล้กค้าเปี้าหมีายัหลักของบริิษััที่ฯ	 เปี็นล้กค้าโคริงการิ

ก ่อส่ริ ้างอาคาริ	 งานภิาครัิฐ	 หริือโริงงานอุติส่าหกริริมี	 เชิ ่น

ห้างส่ริริพึสิ่นค้า	 อาคาริส่ำานักงาน	คอนโดมีีเนียัมี	 โคริงการิริถึไฟัฟั้า

บทีี่เีอส่	โคริงการิริถึไฟัฟ้ัาใต้ิดนิ	อาคาริหน่วยังานริาชิการิ	อาคาริโริงงาน	

อาคาริห้องเยั็น	 และคลังสิ่นค้า	 ริวมีทัี่�งผ้่้ริับเหมีาข้ามีชิาติิ	 ที่ั�งเกาหลี	

ญี�ปีุ่น	 และอเมีริิกา	 ส่ำาหริับงานปีิโติริเคมีีและโริงไฟัฟั้าขนาดใหญ่	

เปี็นติ้น	ที่ี�ติ้องมีีการิติิดติั�ง	ริะบบวิศวกริริมีอาคาริ	ได้แก่	งานริะบบดับ	

เพึลิงเพืึ�อความีปีลอดภัิยัติามีกฎีหมีายัควบคุมีอาคาริ	 งานริะบบ

สุ่ขาภิิบาลและปีริับอากาศในอาคาริหริือโริงงานติ่างๆ	 งานริะบบ

ที่ำาความีเยัน็ในห้องเยัน็โดยัลก้ค้าของบริษิัทัี่ฯ	อาจเป็ีน	ลก้ค้าที่างติริง	

ซึ�งเป็ีนเจ้าของโคริงการิก่อส่ร้ิางหรืิอเป็ีนผ้้่ริบัเหมีา	โคริงการิทีี่�ซื�อส่นิค้า

จากบริิษััที่ฯ	 ไปีติิดติั�งในงานโคริงการินั�นๆ	 ติลอดจนริ้านค้าหรืิอ

ผ่้จ้ำาหน่ายัส่นิค้าทีี่�เกี�ยัวข้องกับงานริะบบ	ต่ิางๆ	ที่ี�ซื�อสิ่นค้าจากบริษิัทัี่ฯ	

เพืึ�อจำาหน่ายัต่ิอให้แก่ผ่้รั้ิบเหมีาโคริงการิหริอืผ่้ใ้ช้ิงานโดยัติริงซึ�งบริษิัทัี่ฯ	

มีีความีส่ัมีพัึนธ์์ที่ี�ดีกับกลุ่มีล้กค้าดังกล่าวมีาโดยัติลอด	 และมีีกลุ่มี

ลก้ค้าทีี่�ส่ั�งซื�อส่นิค้าของบริษิัทัี่ฯ	เป็ีนปีริะจำา	เนื�องจากเชิื�อมีั�นในคณุภิาพึ	

ความีปีลอดภิัยัของสิ่นค้า	 ที่ี�ส่่วนใหญ่ได้ริับการิริับริองมีาติริฐาน

ในริะดับส่ากล	ปีริะกอบกับการิบริิการิทีี่�ดีจากทีี่มีงานขายัทีี่�มีีความีร้ิ้

อยั่างดีเกี�ยัวกับสิ่นค้านั�นๆ	 อยั่างไริก็ติามี	 ในปีี	 2562	 และปีี	 2563	

บริิษััที่ฯ	 ไมี่มีีล้กค้าริายัใดที่ี�มีีส่ัดส่่วนเกินกว่าริ้อยัละ	 30	 ของริายัได้

จากการิขายัและบริิการิริวมี

ธุุรกิจนำาเข้�าและจำาหุ้น่ายผู้ลิติภััณฑ์์ระบบสุข้าภัิบาลและปรับ

อากาศึ:	 ในปีีที่ี�ผ่่านมีายัังมีีส่ภิาพึการิแข่งขันริุนแริง	 แติ่เนื�องจาก

เปี็นติลาดทีี่�ใหญ่และบริิษััที่ฯ	 ยัังมีีติริาสิ่นค้าหลากหลายัทีี่�ได้รัิบการิ	

ยัอมีริับในกลุ่มีล้กค้า	และมีีการิหาส่ินค้าในกลุ่มีงานริะบบสุ่ขาภิิบาล	

และปีรัิบอากาศมีาจำาหน่ายัเพิึ�มีขึ�น	 จึงยัังคิดว่าส่ามีาริถึเติิบได้อยั่าง	

ต่ิอเนื�องและบริษิัทัี่ฯ	มีช่ีิองที่างจำาหน่ายัไปีส่้ล่ก้ค้าได้อีกมีาก	โดยับริษิัทัี่ฯ

มีีจุดเด่น	 ที่ี�มีีสิ่นค้าหลากหลายั	 สิ่นค้ามีีชิื�อเสี่ยังในติลาด	ส่ามีาริถึ

จำาหน่ายัให้ล้กค้าที่ั�วไปีและล้กค้ากลุ่มีผ่้้ริับเหมีาได้อยั่างที่ั�วถึึง	

ธุุรกิจนำาเข้�าและจำาหุ้น่ายผู้ลิติภััณฑ์์ระบบทุำาค้ว้ามเย็น:	 ในปีี

2563	 ธ์ุริกิจที่ำาความีเย็ันยัังคงมีีส่ภิาพึการิแข่งขันส่้งเนื�องจากงาน

โคริงการิที่ี�ลดลง	 และส่ถึานการิณ์ที่างเศริษัฐกิจที่ี�ไมี่แน่นอน	ที่ำาให้

โคริงการิห้องเยั็นติ่างๆ	 มีีแผ่นจะดำาเนินงานติ้องเลื�อน	 หริือชิะลอ

ออกไปีก่อน	ที่ำาให้ยัอดขายัส่นิค้านั�นลดลงอย่ัางเหน็ได้ชิดั	ส่ะท้ี่อนการิ	

เติิบโติของกลุ่มีธุ์ริกิจทีี่�มีีความีเกี�ยัวเนื�องกับริะบบที่ำาความีเยั็น	 เชิ่น

ธ์รุิกจิค้าปีลกีที่ี�ปีีนี�ได้ริบัผ่ลกริะที่บค่อนข้างมีาก	จากกำาลงัซื�อที่ี�หดติวัลง	

เปี็นติ้น	 ค้่แข่งหลักของธ์ุริกิจริะบบที่ำาความีเย็ัน	 จะยัังคงเปี็นบริิษััที่

ที่ี�จัดจำาหน่ายัส่ินค้าและอุปีกริณ์ริะบบที่ำาความีเยั็นในปีริะเที่ศไที่ยั	

ริวมีถึึงแบรินด์สิ่นค้าทีี่�มีีการินำาเข้ามีาใหมี่จากจีน	 ซึ�งมีีริาคาถ้ึกกว่า	

และส่ามีาริถึส่่งมีอบได้เริ็วกว่า	 แติ่อยั่างไริก็ดีธ์ุริกิจที่ำาความีเยั็น	

ยัังคงมีีความีได้เปีริียับในเริื�องของ	คุณภิาพึส่ินค้า	ความีพึริ้อมีในการิ

บริิการิ	 และความีริ้้ของบุคคลากริฝ่่ายัขายั	 ที่ำาให้ได้เปีริียับค้่แข่ง

ใน	 เริื�องของการินำาเส่นอเที่คโนโลยัีใหมี่ๆ	 ที่ี�ส่ามีาริถึติอบโจที่ยั์แก่

ผ่้ป้ีริะกอบการิได้	ริวมีถึึงสิ่นค้าทีี่�ธ์รุิกจิที่ำาความีเย็ันเป็ีนผ้้่แที่นจำาหน่ายั	

เปี็นส่ินค้าที่ี�มีีคุณภิาพึดี	 ได้ริับการิยัอมีริับไปีที่ั�วโลก	 ทัี่�งนี�ธ์ุริกิจริะบบ

ที่ำาความีเย็ัน	ยัังคงเร่ิงเพิึ�มีความี	หลากหลายัของสิ่นค้า	เพืึ�อให้ส่ามีาริถึ	

บริกิาริลก้ค้าได้อย่ัางคริบวงจริ	อีกทัี่�งยัังได้ดำาเนนิการิผ่ลิติชุิดที่ำาความี

เยัน็ติามีความีต้ิองการิของลก้ค้าโดยัผ่่านการิออกแบบจากผ่้เ้ชิี�ยัวชิาญ

ติามีหลักวิศวกริริมีที่ี�ถ้ึกติ้อง	 เพืึ�อให้ลุกค้าได้ริับส่ินค้าและบริิการิที่ี�มีี	

คุณภิาพึส่้ง	และมีีเที่คโนโลยัีที่ี�ที่ันส่มีัยั	คุ้มีค่าแก่การิลงทีุ่น

 ธุุรกิจนำาเข้�าและจำาหุ้น่ายระบบการพิ่ิมพิ่์ด้ิจิทัุล:	 มีีส่ภิาพึ

การิแข่งขันริะดับปีานกลาง	เนื�องจากล้กค้าให้ความีส่ำาคัญกับบริิการิ	

หลังการิขายัที่ี�ดี	และความีพึริ้อมีด้านบุคลากริส่ำาหริับบริิการิหลังการิ	

ขายั	ส่ติ�อคสิ่นค้าปีริะเภิที่วัส่ดุส่ิ�นเปีลือง	และอะไหล่	 ซึ�งล้กค้าความี	

ต้ิองการิใช้ิเป็ีนปีริะจำาต่ิอเนื�อง	สิ่นค้าทีี่�จำาหน่ายัส่่วนใหญ่เป็ีนสิ่นค้าทีี่�มีี

ชิื�อเส่ียัง	และมีีคุณภิาพึชิั�นนำา	และได้ริับแติ่งติั�งให้เปี็นผ่้้แที่นจำาหน่ายั

แติ่เพึียังผ่้้เดียัว	โคริงส่ริ้างริายัได้แบ่งเปี็น	3	ปีริะเภิที่หลัก	คือ	

	 1)	ริายัได้จากการิจำาหน่ายัเคริื�อง	

	 2)	ริายัได้จากการิจำาหน่ายัวัส่ดุส่ิ�นเปีลือง	และ	

	 3)	ริายัได้จากค่าอะไหล่	ค่าบริิการิ	และส่ัญญาบริิการิ	
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2 แนะนาํบริษัท ตวัอย่างกลุ่มลูกค้า

4 กิลยุทัธ์กิารแข้่งข้ัน์
	 บริิษััที่ฯ	 มีุ่งเน้นการิจำาหน่ายัส่ินค้าที่ี�มีีคุณภิาพึส่้ง	 ให้บริิการิ	

ลก้ค้าด้วยัส่นิค้าที่ี�มีคุีณภิาพึ	พึร้ิอมีให้คำาแนะนำาด้วยัวศิวกริผ่้เ้ชิี�ยัวชิาญ

ที่มีีงานบริิการิหลังการิขายัทีี่�ริวดเร็ิวและเป็ีนมืีออาชีิพึ	ด้วยันโยับายัการิ	

บริิหาริจัดการิเส่ริิมีส่ริ้างความีริ้้	ความีชิำานาญในส่ินค้า	เพึื�อให้ล้กค้า

ได้ริับการิบริิการิอยั่างริวดเริ็ว	 และส่ริ้างความีพึึงพึอใจส่้งสุ่ด	 โดยัมีี

กลยัุที่ธ์์การิแข่งขัน	ดังนี�	

• จำาหุ้น่ายสินค้�าคุ้ณภัาพิ่และม่มาติรฐานเป็นทุ่�ยอมรับ

•	เน้นจำาหน่ายัสิ่นค้าทีี่�มีคุีณภิาพึและมีาติริฐานทีี่�ยัอมีริบัที่ั�วโลก	โดยั

	 บริษิัทัี่ฯ	จะคดัเลอืกส่นิค้าทีี่�มีคุีณภิาพึ	โดยัเฉพึาะผ่ลิติภิณัฑ์์ริะบบ	

วิศวกริริมีอาคาริ	 ได้แก่	 ริะบบดับเพึลิง	 ริะบบปีริับอากาศ	 ริะบบ

	 สุ่ขาภิิบาล	และริะบบความีเยั็น	ริวมีที่ั�งผ่ลิติภิัณฑ์์ริะบบการิพึิมีพึ์

	 ดจิทิี่ลั	ซึ�งมีคีวามีเกี�ยัวข้องกับความีปีลอดภัิยั	กริะบวนการิเก็บริกัษัา

	 ส่ินค้า	 และความีติ่อเนื�องของกริะบวนการิผ่ลิติเปี็นอยั่างมีาก

	 จึงจำาเปี็นติ้องเลือก	 ผ่ลิติภิัณฑ์์ที่ี�มีีคุณภิาพึดี	 ผ่่านการิริับริอง

	 มีาติริฐานส่ากล	 เหมีาะส่มีกับความีติ้องการิของล้กค้า	 ส่ินค้าที่ี�

มีีชืิ�อเสี่ยังได้รัิบความีนิยัมีและ	ยัอมีรัิบอยั่างกว้างขวางในติลาด	

เพืึ�อส่ริ้างความีไว้วางใจ	ความีเชิื�อมีั�น	 และความีพึึงพึอใจให้แก่	

ล้กค้าอยั่างติ่อเนื�อง		

• การเพิ่ิ�มการเป็นติัว้แทุนจำาหุ้น่ายสินค้�า 

•	บริิษััที่ฯ	 วางแผ่นจะเพิึ�มีการิเปี็นติัวแที่นจำาหน่ายัสิ่นค้าในส่ินค้า

	 ของริะบบวิศวกริริมีอาคาริ	ได้แก่	ริะบบดับเพึลิง	ริะบบปีรัิบอากาศ

	 ริะบบสุ่ขาภิิบาล	 และริะบบความีเย็ัน	 ริวมีที่ั�งผ่ลิติภิัณฑ์์ริะบบ

	 การิพึิมีพึ์ดิจิที่ัล	 โดยัจะที่ยัอยัส่ั�งซื�อส่ินค้าเพืึ�อเพิึ�มีที่างเลือก

	 ให้กับล้กค้า	 โดยัริองรัิบความีติ้องการิของล้กค้าได้คริบทุี่กกลุ่มี

	 มีาติริฐานของส่ินค้า	นอกจากนี�	บริิษััที่ฯ	จะเพึิ�มีจำานวนบุคลากริ

	 ให้เพึียังพึอติ่อการิขยัายัธุ์ริกิจ	 โดยัเฉพึาะงานโคริงการิติิดติั�ง

	 ริะบบดับเพึลิง	 และริะบบวิศวกริริมีอาคาริอื�นๆ	 ซึ�งบริิษััที่ฯ	

	 ติ้องการิให้มีีจำานวนวิศวกริเพีึยังพึอทีี่�จะส่ามีาริถึริองรัิบงาน

	 โคริงการิที่ี�มีีปีริิมีาณงานมีากขึ�นและมีีมี้ลค่างานที่ี�ส่้งขึ�น

• ม่สินค้�าหุ้ลากหุ้ลาย ค้รบว้งจร ม่สต็ิอค้สินค้�าเพิ่่ยงพิ่อติ่อ

• ค้ว้ามติ�องการและไม่ทุำาใหุ้�ล้กค้�าติ�องรอสินค้�านาน

	 บริษิัทัี่ฯ	เป็ีนหนึ�งในผ่้จ้ดัจำาหน่ายัผ่ลติิภัิณฑ์์วศิวกริริมีอาคาริแบบ

	 คริบวงจริ	 โดยัเปี็นผ่้้นำาในธ์ุริกิจนำาเข้าและจำาหน่ายัผ่ลิติภิัณฑ์์

	 ริะบบดับเพึลิง	ผ่ลิติภัิณฑ์์ริะบบความีเยัน็	ผ่ลิติภัิณฑ์์ริะบบปีรัิบอากาศ

	 และริะบบสุ่ขาภิิบาล	 ริวมีทัี่�งผ่ลิติภิัณฑ์์ริะบบการิพิึมีพึ์ดิจิทัี่ล

	 ที่ี�มีีสิ่นค้าหลากหลายั	 สิ่นค้าทีี่�จำาหน่ายัส่่วนใหญ่นำาเข้าจาก	

ติ่างปีริะเที่ศ	 ซึ�งติ้องใชิ้ริะยัะเวลาในการิสั่�งซื�อและริอการิขนส่่ง	

เข้ามีาในปีริะเที่ศ	บริิษััที่ฯ	จึงติ้องปีริะมีาณการิยัอดขายั	วางแผ่น	

การิส่ั�งซื�อส่ินค้าและเก็บส่ติ็อคส่ินค้าให้เหมีาะส่มี	เพึื�อให้มีีส่ินค้า	

หมีุนเวียันเพึียังพึอติ่อ	 ความีติ้องการิของล้กค้า	 และส่ามีาริถึ

	 ส่่งมีอบส่ินค้าให้ล้กค้าได้อยั่างริวดเริ็วที่ันที่ี	ไมี่เกิดความีล่าชิ้า	ซึ�ง

อาจจะที่ำาให้เสี่ยัยัอดขายัและเสี่ยัโอกาส่ในการิขายัคริั�งติ่อไปีได้

	 ในขณะเดียัวกันบริษิัทัี่ฯ	ต้ิองไม่ีส่ต็ิอคส่นิค้าไว้มีากเกินไปี	จนที่ำาให้

	 มีีค่าใชิ้จ่ายัในการิจัดเก็บส่ติ็อคส่ินค้าส่้ง		

• จัด้กิจกรรมส่งเสริมการข้ายเพิ่ื�อกระติุ�นยอด้ข้าย 

	 บริิษััที่ฯ	 มีีการิจัดกิจกริริมีส่่งเส่ริิมีการิขายัอยั่างส่มีำ�าเส่มีอ	

	 เชิ่น	 การิออกงานแส่ดงสิ่นค้า	 เพืึ�อให้เปี็นที่ี�ริ้ ้จักและเข้าถึึง

	 กลุ ่มีล้กค้าเปี้าหมีายัโดยัติริง	 มีีการิจัดสั่มีมีนาผ่ลิติภิัณฑ์์ให้

	 ผ่้้ออกแบบโคริงการิและล้กค้าเพึื�อให้ริ้้จักและเลือกใชิ้ผ่ลิติภิัณฑ์์

	 ที่ี�บริิษััที่ฯ	จำาหน่ายั	มีีการิโฆษัณาปีริะชิาส่ัมีพึันธ์์ผ่่านส่ื�อนิติยัส่าริ

	 ติ่างๆ	 ที่ี�เกี�ยัวข้องกับธ์ุริกิจของบริิษััที่ฯ	 ริวมีที่ั�งจัดกิจกริริมีเชิิญ

	 ผ่้้ออกแบบโคริงการิไปีเยีั�ยัมีชิมีโริงงานของผ้้่ผ่ลิติในติ่างปีริะเที่ศ

	 ที่ี�มีชีิื�อเสี่ยังในติลาดโลก	เพืึ�อศกึษัาเที่คโนโลยัแีละริบัแนวความีคดิ

	 เกี�ยัวกับอุติส่าหกริริมีก่อส่ริ้างในมีุมีมีองใหมี่	ยักริะดับ	มีาติริฐาน

	 การิก่อส่ริ้างในปีริะเที่ศไที่ยั	 ซึ�งเปี็นส่่วนหนึ�งในนโยับายั	CSR	

และส่ริ้างความีเชิื�อมีั�นในส่ินค้าของบริิษััที่ฯ	ที่ี�นำาเข้ามีาจำาหน่ายั	

และพึิจาริณานำาส่ินค้าของบริิษััที่ฯ	 ไปีใชิ้ในโคริงการิติ่างๆ	

ได้อยั่างมีั�นใจ



รายงานประจำำาปี 256330

• การข้ยายกิจการไปลงทุุนยังประเทุศึในกลุ่มอาเซ่ยน

•	บริษิัทัี่ฯ	วางแผ่นขยัายักจิการิไปีลงที่นุยัังปีริะเที่ศในกลุม่ีอาเซยีัน

	 เชิ่น	ริาชิอาณาจักริกัมีพึ้ชิา	และเวียัดนามี	เปี็นติ้น		เนื�องจากเปี็น

	 ปีริะเที่ศ	 มีีอัติริาการิเจริิญเติิบโติที่างด้านโคริงส่ริ้างพืึ�นฐาน	

งานก่อส่ริ้างติ่างๆ	 ในปีริิมีาณมีาก	 โดยันำาสิ่นค้าทีี่�บริิษััที่ฯ	 เปี็น

	 ติัวแที่นจำาหน่ายัเข้าไปีจำาหน่ายัในปีริะเที่ศดังกล่าวในลักษัณะ

	 เดยีัวกบัทีี่�จำาหน่ายัอย่้ัในปีริะเที่ศไที่ยั	หริอืว่าจ้างบคุลากริในพืึ�นที่ี�	

เพืึ�อดำาเนนิกจิกริริมีที่างด้าน	การิติลาด	จนมียีัอดขายัเป็ีนที่ี�น่าพึอใจ

	 จงึจะดำาเนนิการิลงทุี่น	และจดัหาส่ถึานที่ี�	ที่ำาการิและส่ิ�งจำาเป็ีนอื�นๆ

	 ในลำาดับถึัดไปี	ที่ั�งนี�	จากการิที่ี�	บริิษััที่ฯ	เปี็นหนึ�งในผ่้้จัดจำาหน่ายั

	 ผ่ลิติภิัณฑ์์วิศวกริริมีอาคาริแบบคริบวงจริ	ส่่งผ่ลให้บริิษััที่มีีความี

	 ได้เปีรีิยับในการินำาเส่นอผ่ลิติภิัณฑ์์และบริิการิในกลุ่มีปีริะเที่ศ

	 เป้ีาหมีายั	ริวมีที่ั�งยัังส่ามีาริถึบริหิาริจดัการิค่าใช้ิจ่ายัในการิขยัายั

ธ์ุริกิจในกลุ่มีปีริะเที่ศเปี้าหมีายัให้มีีปีริะส่ิที่ธ์ิภิาพึมีากขึ�นเชิ่นกัน

5 น์โยบัายกิารกิำาหน์ดำราคัา
	 บริษิัทัี่ฯ	มีนีโยับายักำาหนดริาคาขายัสิ่นค้าจากริาคาต้ินทุี่นสิ่นค้า

บวกอตัิริากำาไริ	(Cost	Plus	Pricing)	โดยัการิกำาหนดริาคาขายัส่นิค้าของ	

บริิษััที่ฯ	 จะติ้องมีีความียัืดหยุั่นและเหมีาะส่มีติามีลักษัณะของ	

แต่ิละส่นิค้า	ช่ิองที่างการิจำาหน่ายั	กลุม่ีลก้ค้าเป้ีาหมีายั	ปีริมิีาณ	และมีล้ค่า

การิส่ั�งซื�อริวมีทัี่�งต้ิองคำานงึถึึงริาคาติลาดของส่นิค้านั�นๆ	ซึ�งในบางคริั�ง

อาจให้ส่่วนลด	(discount)	ติามีส่ภิาวะติลาดและการิแข่งขนั	ในขณะนั�น

เพึื�อให้ส่ามีาริถึแข่งขันกับค้่แข่งขันในติลาดได้	ในขณะเดียัวกันก็ติ้อง

ริักษัาอัติริากำาไริขั�นติ้นทีี่�เพีึยังพึอริองรัิบติ่อค่าใชิ้จ่ายัในการิขายัและ

บริิหาริ	และการิดำาเนินงานติ่างๆ	ได้		

	 ส่ำาหริับการิกำาหนดริาคางานโคริงการิ	 บริิษััที่ฯ	 กำาหนดริาคา

การิให้บริิการิจากงบปีริะมีาณของลก้ค้า	และต้ินที่นุของแต่ิละโคริงการิ	

เป็ีนหลัก	โดยัการิเส่นอริาคาจะมีคีวามียืัดหยัุน่เพืึ�อให้ส่ามีาริถึแข่งขัน

กบัค้แ่ข่งขนัในติลาดได้		และในขณะเดียัวกนักต้็ิองให้ความีส่ำาคญักบั

คุณภิาพึบริิการิ	ริวมีที่ั�งส่ินค้าและอุปีกริณ์ที่ี�นำามีาใชิ้ในงาน	เพึื�อส่ริ้าง

ความีน่าเชิื�อถึือและความีไว้วางใจจากล้กค้าอยั่างติ่อเนื�อง	 ริวมีทัี่�ง

ในการิเส่นอริาคา	บริิษััที่ฯ	จะติ้องมีีอัติริากำาไริขั�นติ้นที่ี�เพึียังพึอริองริับ

ติ่อค่าใชิ้จ่ายัในการิขายัและบริิหาริ	และการิดำาเนินงานติ่างๆ	ได้	

6 กิารจำาหน่์ายและช่องทัางกิารจำาหน่์าย
	 บริิษััที่ฯ	 จำาหน่ายัส่ินค้าในปีริะเที่ศทัี่�งหมีด	 โดยัที่ีมีงานขายั

และการิติลาดของบริิษััที่ฯ	 ซึ�งปีัจจุบันมีีจำานวน	165	คน	แบ่งความี

ริับผ่ิดชิอบ	ด้แลการิขายัส่ินค้าติามีแติ่ละปีริะเภิที่ของส่ินค้า	 ริวมีทัี่�ง

งานขายัโคริงการิ	 โดยัที่ีมีงานขายัและการิติลาด	 ที่ำาหน้าที่ี�ติิดติ่อ	

ด้แลความีติ้องการิ	 และนำาเส่นอส่ินค้าให้แก่ล้กค้า	 ริวมีทัี่�งติิดติ่อ

ปีริะส่านงานกบัผ่้ผ้่ลติิหริอืค้ค้่าอย่ัางต่ิอเนื�อง	เพืึ�อให้ที่ริาบถึึงปีริมิีาณ	

ความีติ้องการิของล้กค้า	 ในปีัจจุบันและแนวโน้มีความีติ้องการิใน	

อนาคติ	ติลอดจนริายัละเอยีัดของผ่ลติิภัิณฑ์์	แนวโน้มีของปีริมิีาณและ

ริาคาสิ่นค้าของผ้้่ผ่ลิติในติลาด		เพืึ�อปีริะโยัชิน์ในการิวางแผ่น	การิขายั	

และการิกำาหนดริาคาส่ินค้าได้อยั่างมีีปีริะส่ิที่ธ์ิภิาพึ

	 ส่ินค้าที่ี�บริิษััที่ฯ	จำาหน่ายัส่่วนใหญ่ได้ริับคำาส่ั�งซื�อล่วงหน้าจาก

ล้กค้า	 โดยัมีีริะยัะเวลาเพืึ�อเติรีิยัมีการิในการิจัดซื�อและจัดส่่งให้แก่

ล้กค้าติามีกำาหนดเวลาทีี่�ได้ติกลงกัน	 ซึ�งส่่วนใหญ่ล้กค้าจะกำาหนด

ความีติ้องการิ	มีาติริฐานของส่ินค้า	แหล่งที่ี�มีาหริือผ่้้ผ่ลิติส่ินค้าให้แก่

บริิษััที่ฯ	ที่ริาบ	 เพืึ�อให้บริิษััที่ฯ	 เส่นอส่ินค้าได้ติริงกับความีติ้องการิ

ของล้กค้า	 ริวมีที่ั�งเส่นอริาคาและเงื�อนไขการิขายัติ่างๆ	 ให้แก่ล้กค้า	

โดยัส่นิค้าทีี่�จดัจำาหน่ายัส่่วนใหญ่เป็ีนสิ่นค้าทีี่�มีาจากผ่้ผ้่ลิติที่ี�ลก้ค้าให้

ความีไว้วางใจ	 และเปี็นไปีติามีมีาติริฐานทีี่�ใชิ้ในงานริะบบดับเพึลิง	

ริะบบปีริบัอากาศ	ริะบบที่ำาความีเย็ัน	และริะบบการิพึมิีพ์ึดจิทิี่ลั	ลก้ค้า	

จึงไว้วางใจในส่ินค้าของบริิษััที่ฯ	 อยั่างติ่อเนื�อง	 ที่ั�งนี�	 ชิ่องที่างการิ	

จำาหน่ายัส่ินค้าของบริิษััที่ฯ	แบ่งออกเปี็น	3	ชิ่องที่างหลัก	ได้ดังนี�	

1) ช่ื่องทุางจำาหุ้น่ายผู่้านผู้้�รบัเหุ้มาก่อสร�างงานหุ้ลกั หุ้รอื

 ผู้้�รับเหุ้มางานระบบ	 บริิษััที่ฯ	 จำาหน่ายัส่ินค้าให้แก่

	 ผ่้้ริับเหมีาก่อส่ริ้าง	งานหลัก	หริือผ่้้ริับเหมีางานริะบบของ

	 โคริงการิก่อส่ริ้างอาคาริ	 โคริงการิภิาครัิฐ	 หริือโริงงาน

	 อุติส่าหกริริมี	 และผ้่้รัิบเหมีางานห้องเยั็น	 เปี็นติ้น	 ซึ�ง

	 ผ่้ร้ิบัเหมีาจะจดัหาส่นิค้าหริอืนำาส่นิค้าของบริษิัทัี่ไปีติดิติั�ง

	 ในโคริงการิติ่างๆ	ติามีริายัละเอียัด	 (Specification)	ที่ี�ผ่้้

	 ออกแบบโคริงการิได้วางไว้	 โดยัส่่วนใหญ่บริิษััที่จำาหน่ายั

ส่ินค้าผ่่านชิ่องที่างจำาหน่ายันี�	 หริือคิดเปี็นริ้อยัละ	54.42	

และริ้อยัละ	53.58	ของริายัได้จากการิขายัและให้บริิการิ

ริวมี	ในปีี	2562	และปีี	2563	ติามีลำาดับ

2)  ชื่่องทุางจำาหุ้น่ายผู้่านร�านค้�าหุ้รือผู้้�จำาหุ้น่ายสินค้�า

 ทุ่�เก่�ยว้ข้�อง	 บริิษััที่ฯ	 อาจไมี่ส่ามีาริถึเข้าถึึงผ้่้รัิบเหมีา

	 ขนาดเล็กหรืิอล้กค้า	 เจ้าของโคริงการิได้อยั่างทัี่�วถึึง	การิ

	 จำาหน่ายัผ่่านชิ่องที่างนี�เปี็นชิ่องที่างทีี่�ที่ำาให้บริิษััที่ฯ

	 ส่ามีาริถึกริะจายัส่ินค้าได้อยั่างกว้างขวางมีากขึ�น	 โดยั

	 ส่ัดส่่วนการิจำาหน่ายัผ่่านชิ่องที่างนี�	 คิดเปี็นริ้อยัละ	6.57	

และริ้อยัละ	 6.61	 ของริายัได้จากการิขายัและให้บริิการิ	

ริวมีในปีี	2562	และปีี	2563	ติามีลำาดับ	นอกจากนี�	ในบาง

	 กริณีร้ิานค้าหริอืผ่้จ้ำาหน่ายัสิ่นค้าดงักล่าวก็เป็ีนค้ค้่าที่ี�มีกีาริ

	 จำาหน่ายัส่ินค้า	บางอยั่างให้แก่บริิษััที่ฯ	 เพืึ�อนำามีาติิดติั�ง

	 ในโคริงการิติามีความีต้ิองการิของลก้ค้าหรืิอนำามีาจำาหน่ายั

	 ติ่อให้แก่ผ้่้ริับเหมีาทีี่�สั่�งซื�อ	 สิ่นค้าจากบริิษััที่ฯ	 โดยัสิ่นค้า

	 ดังกล่าวอาจเปี็นสิ่นค้าของผ้่้ผ่ลิติอื�นทีี่�บริิษััที่ฯ	 ไมี่ได้เปี็น

	 ผ่้้จัดจำาหน่ายั	 หริือเปี็นส่ินค้าที่ี�ไมี่มีีความีติ้อง	 การิของ

	 ติลาดมีากนักและไมี่มีีเก็บในส่ติ็อคของบริิษััที่ฯ	เปี็นติ้น
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3) ชื่่องทุางจำาหุ้น่ายใหุ้�แก่ผู้้�ใชื่�งานโด้ยติรง (End user) 

เปี็นการิจำาหน่ายัให้เจ้าของอาคาริ	 โริงงานอุติส่าหกริริมี	

หริอืผ่้ใ้ช้ิงานที่ั�วไปีโดยัติริง	โดยัเป็ีนการิจำาหน่ายัผ่ลติิภัิณฑ์์

	 ริะบบการิพึิมีพึ์ดิจิที่ัล	 ริวมีที่ั�งส่ินค้า	 และ/หริือ	พึริ้อมีการิ

	 ให้บริกิาริในลักษัณะของงานโคริงการิติดิติั�งริะบบดับเพึลิง

	 และริะบบวิศวกริริมีติ่างๆ	ที่ี�บริิษััที่ฯ	มีีความีพึริ้อมีในด้าน

วิศวกริริมีและที่ีมีงาน	การิออกแบบ	ติิดติั�ง	ติริวจส่อบและ

บริกิาริบำารุิงริกัษัาริะบบดับเพึลิง	ริวมีทัี่�งมีกีาริจำาหน่ายัให้

แก่ผ่้ใ้ช้ิงานริายัย่ัอยัที่ั�วไปี	แต่ิมีจีำานวนไม่ีมีากและปีริมิีาณ

การิส่ั�งซื�อต่ิอคริั�งมีมีีล้ค่าไม่ีส่ง้นกั	โดยัส่ดัส่่วนการิจำาหน่ายั	

ในชิ่องที่างนี�	 คิดเปี็นริ้อยัละ	 39.01	 และริ้อยัละ	 39.82

	 ของริายัได้จากการิขายัและให้บริิการิริวมีในปีี	2562	และ

	 ปีี	2563	ติามีลำาดับ

7 กิารจัดำหาผิลิต่ภัณฑู์หร่อบัริกิาร
7.1) ลักษณะการจัด้ใหุ้�ได้�มาซึ�งผู้ลิติภััณฑ์์ 
	 ผ่ลิติภิัณฑ์์ที่ี�บริิษััที่ฯ	 จำาหน่ายัส่่วนใหญ่กว่าริ้อยัละ	 70	 สั่�งซื�อ	

จากผ่้ผ้่ลิติหลายัริายัในต่ิางปีริะเที่ศ	ซึ�งส่่วนใหญ่เป็ีนผ่้ผ้่ลติิส่นิค้าชิั�นนำา

ที่ี�เกี�ยัวข้องกับผ่ลิติภิัณฑ์์ริะบบดับเพึลิง	 ริะบบสุ่ขาภิิบาล	 ริะบบปีริับ

อากาศ	ผ่ลิติภิัณฑ์์ริะบบที่ำาความีเยั็น	และผ่ลิติภิัณฑ์์ริะบบการิพึิมีพึ์

ดิจิที่ัลริะดับโลก	โดยับริิษััที่ฯ	มีีนโยับายัมีุ่งเน้นการิจำาหน่ายัส่ินค้าที่ี�มีี

คุณภิาพึและมีาติริฐานติริงกับความีติ้องการิของล้กค้าโดยัมีีขั�นติอน

การิแส่วงหา	และคดัเลอืกส่นิค้าเพืึ�อให้ได้ส่นิค้าที่ี�มีคีณุภิาพึ	มีาติริฐาน	

ผ่่านการิริับริองจากหน่วยังานหริือส่ถึาบันติ่างๆ	ที่ี�น่าเชิื�อถึือ

	 ในการิส่ั�งซื�อสิ่นค้าเพืึ�อมีาจำาหน่ายัให้แก่ลก้ค้านั�น	บริษิัทัี่ฯ	มีกีาริ	

วางแผ่นการิส่ั�งซื�อล่วงหน้าในปีริิมีาณทีี่�เหมีาะส่มี	 โดยัพิึจาริณาจาก

แนวโน้มีของติลาด	ความีติ้องการิของล้กค้าในแติ่ละชิ่วงเวลา	ริวมีที่ั�ง

ปีริิมีาณสิ่นค้าคงคลัง	 เพืึ�อจะได้จัดเติรีิยัมีสิ่นค้าให้เพีึยังพึอติ่อการิ

จำาหน่ายั	 ลดความีส้่ญเส่ียัจากการิเส่ียัโอกาส่เนื�องจากขาดแคลน	

ส่ินค้าคงคลัง	 หริือไมี่ส่ามีาริถึจัดหาสิ่นค้าได้ทัี่นและเพีึยังพึอกับ

ความีต้ิองการิของลก้ค้า	ในขณะเดยีัวกนักต้็ิองควบคุมีปีริมิีาณส่นิค้า	

คงคลังให้อย้ั่ในริะดับที่ี�เหมีาะส่มี	 และไมี่ให้มีีส่ินค้าค้างในคลังนาน	

เกินไปีจนเปี็นภิาริะแก่บริิษััที่ฯ	

	 ส่นิค้าที่ี�บริษิัทัี่ฯ	จำาหน่ายัมีหีลากหลายัมีากกว่า	13,000	ริายัการิ	

ภิายัใติ้ติริาสิ่นค้าทีี่�มีีชิื�อเส่ียังมีากกว่า	 60	ติริาส่ินค้า	 ซึ�งในจำานวนนี�	

เปี็นติริาส่ินค้าที่ี�บริิษััที่ฯ	 เปี็นเจ้าของเอง	 7	ติริาส่ินค้า	 และได้ริับการิ

แติ่ง	ติั�งเปี็นติัวแที่นจำาหน่ายั	45	ติริาส่ินค้า	โดยัเปี็นติัวแที่นจำาหน่ายั

ส่นิค้า	ริายัเดยีัว	(Sole	Distributor)	ในปีริะเที่ศไที่ยัให้กบัผ่้ผ้่ลติิจำานวน	

5	ติริาส่นิค้า	ปีริะกอบด้วยั	ผ้้่ผ่ลิติในปีริะเที่ศส่หริฐัอเมีริกิา	2	ติริาส่นิค้า	

ได้แก่	 Potter	 Electric	 และ	Weiss	 ผ่้้ผ่ลิติในปีริะเที่ศเยัอริมัีน	 3	

ติริาสิ่นค้า	 ได้แก่	 KUBA	 DOD,	 ESK	 SCHULTZE	 และ	 DOD	

defrost	 on	 demand	 และผ้่้ผ่ลิติในปีริะเที่ศอื�นๆ	 ได้แก่	 DOMINO	

(อังกฤษั)	KORTHOFAH	 (ฮอลแลนด์)	 EDM	 (ญี�ปีุ่น)	 ทัี่�งนี�	 บริิษััที่ฯ	

เปี็นผ่้้นำาเข้าและจำาหน่ายัส่ินค้า	ในแติ่ละกลุ่มีส่ินค้า	ดังนี�

• วาล์วและอปุีกริณ์ริะบบดบัเพึลงิ	ได้แก่	อปุีกริณ์ริะบบท่ี่อ

	 ข้อติ่อ	 (Groove	Coupling)	 วาล์วดับเพึลิง	 หัวฉีดนำ�า

	 อัติโนมัีติิ	 (Automatic	 Sprinkler)	 ชุิดส่ายัฉีดดับเพึลิง	

ส่ายัดบัเพึลงิ	เคริื�องดบัเพึลงิแบบแขวน	(Fire	Hose	Rack)

	 เคริื�องดับเพึลิงแบบหิ�ว	นำ�ายัา	โฟัมีดับเพึลิง	อุปีกริณ์โฟัมี

	 ดับเพึลิง	 ริะบบดับเพึลิงอัติโนมัีติิ	 ริะบบติริวจจับควัน

	 ริะบบดับเพึลิงด้วยัก�าซ	 ริะบบกล้องติริวจจับควันและ

	 เปีลวไฟั	เปี็นติ้น	

	POTTER	ELECTRIC

	VICTAULIC

	MOYNE	ROBERTS

	BADGER

	GIACOMINI

	HYGOOD

	5-ELEM

	NIBCO

	CHEMGUARD

	WAGNER

	SIEMENS

	SRI

	GKB

	RELIABLE

	ส่หริัฐอเมีริิกา

	ส่หริัฐอเมีริิกา

	ไอริ์แลนด์

	ส่หริัฐอเมีริิกา

	อิติาลี

	ส่หริาชิอาณาจักริ

	จีน

	ส่หริัฐอเมีริิกา

	ส่หริัฐอเมีริิกา

	เยัอริมีัน

	เยัอริมีัน

	มีาเลเซียั

	ไติ้หวัน

	ส่หริัฐอเมีริิกา

กลุ่มสินค้�า ผู้้�ผู้ลิติสินค้�า ประเทุศึเจ�าข้องติราสินค้�า
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• อุปีกริณ์การิพึิมีพึ์ดิจิทัี่ลส่ำาหริับริะบบบริริจุภิัณฑ์์	 ได้แก่

•	 เคริื�องพิึมีพ์ึวันหมีดอายุัเคริื�องพิึมีพ์ึข้อความีบนบริริจุภัิณฑ์์

•	 เคริื�องปี้อนชิิ�นงาน	ส่ำาหรัิบการิพิึมีพึ์	 3	มีิติิ	 และส่ำาหรัิบ

	 การิพิึมีพึ์ลาเบลส่ติิคเกอริ์สี่พึริ้อมีด้วยัอุปีกริณ์การิพิึมีพึ์

	 และวัส่ดุส่ิ�นเปีลืองปีริะเภิที่ติ่างๆ	เปี็นติ้น

	Domino

	Korthofah

	EDM	

	MSSC

	United	RIBtype

	EnvisionTEC

	Materialise

	อังกฤษั

	ฮอลแลนด์

	ญี�ปีุ่น

	ส่หริัฐอเมีริิกา

	ส่หริัฐอเมีริิกา

	เยัอริมีัน

	เบลเยัี�ยัมี	

กลุ่มสินค้�า ผู้้�ผู้ลิติสินค้�า ประเทุศึเจ�าข้องติราสินค้�า

• วาล์วและอปุีกริณ์ริะบบส่ขุาภิบิาลและปีริบัอากาศ	ได้แก่	

วาล์วปีริะติ้นำ�า	(Gate	Valve),	วาล์วปีีกผ่ีเส่ื�อ	(Butterfly	

Valve),	 วาล์วกันนำ�ายั้อนกลับ	 (Check	 Valve),วาล์ว

ริะบายัอากาศออกจากริะบบนำ�า	 (Air	 Vent)	 เปี็นติ้น	

ติัวกริองฝุ่่นผ่งในริะบบนำ�า	 (Strainer)	 อุปีกริณ์ริะบบที่่อ	

ข้อติ่อ	อุปีกริณ์ใชิ้วัดความีดันและอุณหภิ้มีิ	เปี็นติ้น

• 

• วาล์วปีริับปีริิมีาณนำ�า	(Balancing	Valve),	วาล์วควบคุมี

อุณหภิ้มีิและปีริับอัติริาการิไหลของนำ�าอัติโนมีัติิ	(PICV)

• 

• แผ่่นกริองอากาศอล้มีิเนียัมี	(Aluminum	Filter)	ส่ำาหริับ

กริองส่ิ�งส่กปีริกและฝุ่่นละอองในอากาศ

• 

• อปุีกริณ์ริะบบที่ำาความีเย็ัน	ได้แก่	ท่ี่อที่องแดง	และข้อต่ิอ

•	 ที่องแดง	นำ�ายัาที่ำาความีเยั็น	คอมีเพึริส่เซอริ์	 คอยัล์เยั็น

•	 อุปีกริณ์ควบคุมีการิละลายันำ�าแข็งอัติโนมัีติิ	 อุปีกริณ์

	 ปีริะหยััดพึลังงาน	อุปีกริณ์ควบคุมีความีดัน	เปี็นติ้น

	WEISS

	VICTAULIC

	HONEYWELL

	OVENTROP

	RESEARCH	PRODUCTS

	KUBA

	DOD

	ESK	SCHULTZE

	BITZER

 ABB

	DANFOSS

	O&F

	ZEILABEGG

	EBM	PAPST

	BVA

	9	LIFE

	NARA

	3Q

	EVAPCO

	ส่หริัฐอเมีริิกา

	ส่หริัฐอเมีริิกา

	ส่หริัฐอเมีริิกา

	เยัอริมีัน

	เบลเยัี�ยัมี

	เยัอริมีัน

	เยัอริมีัน

	เยัอริมีัน

	เยัอริมีัน

	ฟัินแลนด์

	เดนมีาริ์ก

	จีน

	เยัอริมีัน

	เยัอริมีัน

	จีน

	ไติ้หวัน

	เกาหลีใติ้

	ไที่ยั

	ส่หริัฐอเมีริิกา
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	 นอกจากนี�	บริิษััที่ฯ	ได้พึัฒนาติริาส่ินค้าเปี็นของติัวเอง	จำานวน	

7	ติริาส่ินค้า	โดยัเปี็นเจ้าของแบรินด์หริือเคริื�องหมีายัการิค้า	ได้แก่

1)	 เคริื�องหมีายัการิค้า	�HARN�	ส่ำาหริบั	จัดการิขายั	ออกแบบติดิติั�ง

	 และให้บริิการิ	อุปีกริณ์ริะบบดับเพึลิง	 ริะบบปีริับอากาศ	และ

	 สุ่ขาภิิบาล,	 จัดการิขายั	ปีริะกอบอุปีกริณ์ริะบบที่ำาความีเยั็น	

อุติส่าหกริริมี,	จัดการิขายั	ติิดติั�ง	และให้บริิการิ	เคริื�อง	อุปีกริณ์	

อะไหล่	วัส่ดสุ่ิ�นเปีลือง	ส่ำาหรัิบริะบบการิพิึมีพ์ึดิจิที่ลับนบริริจุภิณัฑ์์

	 หีบห่อ	ส่ลาก	ริวมีถึึงการิส่ริ้างแบบชิิ�นงานจากไฟัล์ดิจิที่ัล

2)	 เคริื�องหมีายัการิค้า	 �VALTEC�	 ส่ำาหริับผ่ลิติภิัณฑ์์วาล์วและ

	 ผ่ลิติภิัณฑ์์ริะบบสุ่ขาภิิบาลและปีรัิบอากาศ	 โดยัการิว่าจ้าง

	 ผ่้้ผ่ลิติในปีริะเที่ศจีน	 และผ่ลิติติามีมีาติริฐาน	BS	Standard	

(ปีัจจุบันได้ริับการิริับริองมีาติริฐาน	UL	เริียับริ้อยัแล้ว)

3)	 เครืิ�องหมีายัการิค้า	 �SPARK�	ส่ำาหริับผ่ลิติภิัณฑ์์ส่ายั	 ฉีดนำ�า

	 ดบัเพึลิง	โดยัการิว่าจ้างผ่้ผ้่ลิติในปีริะเที่ศมีาเลเซยีั	และผ่ลิติติามี

	 มีาติริฐาน	BS	Standard

4)	 เคริื�องหมีายัการิค้า	 �GUARDIAN�	 ส่ำาหริับผ่ลิติภิัณฑ์์เคริื�อง

	 ดับเพึลิงบริริจุชินิดผ่งเคมีีแห้ง	โดยัการิว่าจ้างผ่้้ผ่ลิติในปีริะเที่ศ

	 ไที่ยัสิ่นค้าได้ริับการิริับริองมีาติริฐานผ่ลิติภิัณฑ์์อุติส่าหกริริมี	

(TIS)	จากส่ำานักงานมีาติริฐานผ่ลิติภิัณฑ์์อุติส่าหกริริมี

5)	 เคริื�องหมีายัการิค้า	 �Blue	 Ice�	 ส่ำาหริับผ่ลิติภิัณฑ์์อุปีกริณ์

	 ที่ำาความีเย็ันโดยัการิว่าจ้างผ้่้ผ่ลิติในปีริะเที่ศจีนและผ่ลิติติามี

	 มีาติริฐาน	American	Society	 for	 Testing	 and	Materials	

(ASTM)

6)	 เครืิ�องหมีายัการิค้า	 �Koppar�	 ส่ำาหริับผ่ลิติภัิณฑ์์ที่่อที่องแดง

	 โดยัการิว่าจ้างผ้่้ผ่ลิติในปีริะเที่ศจีน	 และผ่ลิติติามีมีาติริฐาน	

	 American	Society	for	Testing	and	Materials	(ASTM)

7)	 เคริื�องหมีายัการิค้า	 �YUKI�	ส่ำาหริับผ่ลิติภิัณฑ์์นำายัาแอริ์	 โดยั

	 การิว่าจ้างผ้้่ผ่ลิติในปีริะเที่ศจีนส่นิค้าได้ริบัการิริบัริอง	มีาติริฐาน

	 ผ่ลิติภัิณฑ์์อุติส่าหกริริมี	 (TIS)	 จากส่ำานักงาน	 มีาติริฐาน

	 ผ่ลิติภิัณฑ์์อุติส่าหกริริมี

	 บริิษััที่ฯ	คัดเลือกผ่้้ผ่ลิติเพึื�อว่าจ้างผ่ลิติส่ินค้าส่ำาหริับติริาส่ินค้า

ของบริิษััที่ฯ	 โดยัพึิจาริณาจากความีส่ามีาริถึของผ้่้ผ่ลิติและความี	

ส่ามีาริถึของโริงงาน	ซึ�งในแต่ิละติริาส่นิค้า	บริษิัทัี่ฯ	ใช้ิผ่้ผ้่ลติิริายัเดยีัวที่ี�

ติิดติ่อค้าขายัมีาเปี็นเวลานาน	โดยัเปี็นการิว่าจ้างผ่ลิติเปี็นคริาว	ๆ 	ไปี	

ไม่ีมีกีาริ	ที่ำาสั่ญญาว่าจ้างผ่ลติิริะยัะยัาว	ซึ�งที่ี�ผ่่านมีาการิจำาหน่ายัสิ่นค้า	

ในติริาส่นิค้าของบริษิัทัี่ฯ	เป็ีนส่ดัส่่วนที่ี�น้อยัเมีื�อเที่ยีับกบัส่นิค้าที่ี�นำาเข้า	

จากผ่้้ผ่ลิติในติ่างปีริะเที่ศ	หริือมีีส่ัดส่่วนยัอดขายัในปีี	 2562	 และปีี	

2563	ริ้อยัละ	5.10	และริ้อยัละ	4.99	ของยัอดขายัริวมี

	 ที่ั�งนี�	ในปีี	2562	และปีี	2563	บริิษััที่ฯ	ไมี่มีียัอดส่ั�งซื�อส่ินค้าจาก	

ผ่้้ผ่ลิติริายัใดริายัหนึ�ง	เกินกว่าริ้อยัละ	30	ของมี้ลค่าการิส่ั�งซื�อริวมี	

7.2) ผู้ลกระทุบติ่อสิ�งแว้ด้ล�อม 
	 -	ไมี่มีี	-

7.3) งานทุ่�ยังไม่ได้�ส่งมอบ 
	 ณ	 วันทีี่�	 31	 ธ์ันวาคมี	 2563	 	 บริิษััที่ฯ	 (ไมี่ริวมีบริิษััที่ยั่อยั)	

มีีงานที่ี�ยัังไมี่ได้ส่่งมีอบ	ริวมีมี้ลค่าปีริะมีาณ	372.42	ล้านบาที่	ซึ�งเปี็น	

การิจำาหน่ายัผ่ลิติภัิณฑ์์ริะบบดับเพึลิง	 งานติิดติั�งริะบบดับเพึลิง	

ริะบบปีิโติริเคมีี	 และผ่ลิติภัิณฑ์์ริะบบปีรัิบอากาศ	มี้ลค่าปีริะมีาณ	

286	ล้านบาที่	ผ่ลิติภิัณฑ์์ริะบบที่ำาความีเยั็น	มี้ลค่าปีริะมีาณ	54.81	

ล้านบาที่	และผ่ลิติภิณัฑ์์ริะบบการิพึมิีพ์ึดจิทิี่ลั	มีล้ค่าปีริะมีาณ	31.61	

ล้านบาที่	ที่ี�ได้ริับใบส่ั�งซื�อและริอส่่งมีอบในชิ่วงปีี	2564



รายงานประจำำาปี 256334

	 บริษิัทัี่ฯ	มีคีวามีมีุง่มีั�นในการิพัึฒนาการิบริหิาริความีเส่ี�ยังอย่ัาง	

ต่ิอเนื�อง	ด้วยัความีติริะหนักถึึงภิาวะความีเส่ี�ยังที่ี�ซบัซ้อนและรินุแริงขึ�น	

ของการิดำาเนินธ์ุริกิจ	ที่ั�งจากการิเปีลี�ยันแปีลงส่ภิาพึแวดล้อมีภิายัใน	

และภิายันอกของบริิษัทัี่ฯ		การิที่ี�บริษิัทัี่ฯ	จะดำาเนนิธุ์ริกจิให้เจริญิเติบิโติ	

ได้อยั่างมีั�นคงในริะยัะยัาวนั�น	 จำาเปี็นติ้องส่ริ้างพืึ�นฐานการิบริิหาริ	

ความีเส่ี�ยังที่ี�ดี	 เพึียังพึอที่ี�จะปี้องกันและลดผ่ลกริะที่บของความีเส่ี�ยัง

อันเกิดขึ�นได้จากปีัจจัยัผ่ันแปีริติ่างๆ	บริิษััที่ฯ	 จึงจัดที่ำาแบบปีริะเมีิน

และควบคุมีความีเส่ี�ยังด ้วยัตินเอง	 (Risk	 &	 Control	 Self	

ป้ัจจัยคัวิามเส่�ยง

Assessment	 :	 RCSA)	 โดยัมีีการิปีริะเมีิน	 ริะบุปีัจจัยัความีเส่ี�ยัง	

และวิเคริาะห์ความีเสี่�ยังที่ี�ส่ำาคัญ	 ริวมีถึึงกำาหนดมีาติริการิริองริับ	

และปี้องกันความีเส่ี�ยัง	โดยัมีีผ่้้ริับผ่ิดชิอบติามีส่ายังานที่ี�ส่ังกัด		อีกที่ั�ง

ใชิ้ดัชินีชิี�วัดความีเส่ี�ยัง	 เพึื�อติิดติามีปีริะเมีินผ่ลการิบริิหาริความีเส่ี�ยัง	

เพืึ�อให้การิดำาเนนิงานของบริษิัทัี่ฯ	บริริลเุป้ีาหมีายัและปีริะส่บผ่ลส่ำาเริจ็	

ติามีที่ิศที่างที่ี�กำาหนดไว้	 โดยัมีีความีเสี่�ยังในการิปีริะกอบธ์ุริกิจและ	

ความีเส่ี�ยังอื�นๆ	ที่ี�ส่ำาคัญ	ดังนี�

คัวิามเส่�ยงต่่อกิารดำำาเน์ิน์ธุรกิิจข้องบัริษััทั
1. ค้ว้ามเส่�ยงจากอัติราแลกเปล่�ยน 
	 ส่ินค้าทีี่�บริิษััที่ฯ	 จำาหน่ายัให้ล้กค้าส่่วนใหญ่เปี็นสิ่นค้าทีี่�นำาเข้า

จากติ่างปีริะเที่ศ	ยัอดส่ั�งซื�อส่ินค้าจากติ่างปีริะเที่ศ	 ในปีี	 2562	และ

ปีี	2563	คดิเป็ีนร้ิอยัละ	72.09	และร้ิอยัละ	72.80	ของยัอดการิส่ั�งซื�อริวมี	

ติามีลำาดับ	 การิเส่นอซื�อและการิชิำาริะเงินค่าซื�อสิ่นค้าส่่วนใหญ่ใชิ้

ส่กลุเงินดอลลาร์ิส่หรัิฐอเมีริกิา	ปีอนด์ส่เติอร์ิลงิ	และย้ัโริ	ริวมีกันคดิเป็ีน

ริ้อยัละ	98.66	และริ้อยัละ	99.37	ของยัอดค่าซื�อส่ินค้าติ่างปีริะเที่ศ	

ติามีลำาดับ	 ในขณะที่ี�การิจำาหน่ายัสิ่นค้าส่่วนใหญ่จำาหน่ายัภิายัใน

ปีริะเที่ศเปี็นส่กุลเงินบาที่	ซึ�งในบางคริั�งบริิษััที่ฯ	ไมี่ส่ามีาริถึปีริับริาคา

ส่ินค้าให้ส่อดคล้องกับติ้นทีุ่นส่ินค้าที่ี�เพิึ�มีขึ�นได้ที่ันที่ี	 ดังนั�น	บริิษััที่ฯ

จึงอาจได้รัิบผ่ลกริะที่บจากความีผั่นผ่วนของอัติริาแลกเปีลี�ยันซึ�งจะ

ส่่งผ่ลกริะที่บติ่อติ้นทีุ่นส่ินค้าและกำาไริขั�นติ้นของบริิษััที่ฯ	 ได้	

อยั่างไริก็ติามี	มีีข้อติกลงส่ำาหริับล้กค้าบางริายัให้ชิำาริะริาคาเปี็นเงิน

ส่กุล	USD	EUR	และ	GBP

	 บริิษััที่ฯ	 คำานึงถึึงผ่ลกริะที่บดังกล่าว	 จึงมีีนโยับายัการิบริิหาริ	

อัติริาแลกเปีลี�ยัน	ดังนี�

• กำาหนดให้บริิษััที่ฯ	 จะติ้องดำาเนินการิเปีิดวงเงินซื�อขายัเงินติริา

•	 ติ่างปีริะเที่ศล่วงหน้ากับส่ถึาบันการิเงินเพืึ�อปี้องกันความีเสี่�ยัง

	 ดังกล่าว	 ซึ�งเปี็นวงเงินที่ี�ส่ามีาริถึคริอบคลุมียัอดส่ั�งซื�อสิ่นค้า

	 จากติ่างปีริะเที่ศเกือบทัี่�งหมีดโดยับริิษััที่จะพึิจาริณาซื�อเงินติริา

	 ต่ิางปีริะเที่ศล่วงหน้าติามียัอดในใบแจ้งหนี�การิซื�อส่นิค้าในแต่ิละ

	 ริอบการิส่ั�งซื�อ	นอกจากนี�บริิษััที่	ฯ	ได้เปีิดบัญชิีเงินฝ่ากส่กุลเงิน

	 ติ่างปีริะเที่ศในส่กุลเงิน	USD	GBP	EUR	JPY	และ	AUD	เพึื�อใชิ้

	 ริับชิำาริะเงิน	 จากล้กค้ากริณีเปี็นส่กุลเงินติริาติ่างปีริะเที่ศ	และ

	 เปี็นการิลดความีเส่ี�ยังจากอัติริาแลกเปีลี�ยันอีกที่างหนึ�ง

• ติิดติามีแนวโน้มีการิเปีลี�ยันแปีลงของค่าเงินอยั่างติ่อเนื�องเพึื�อ

•	 ส่ามีาริถึติิดติามี	 ปีริะเมิีนและบริิหาริความีเส่ี�ยังจากอัติริา

	 แลกเปีลี�ยันได้อยั่างใกล้ชิิด

	 ในปีี	2562	และ	ปีี	2563	บริษิัทัี่ฯ	ซื�อเงนิติริาต่ิางปีริะเที่ศล่วงหน้า	

จำานวน	 603.63	 ล้านบาที่	 และ	 432.54	 ล้านบาที่ติามีลำาดับ	

คดิเป็ีนร้ิอยัละ	94.16	และร้ิอยัละ	85.97	ของยัอดการิส่ั�งซื�อสิ่นค้าจาก	

ติ่างปีริะเที่ศ	ด้วยัการิติิดติามีความีเคลื�อนไหวของอัติริาแลกเปีลี�ยัน	

อย่ัางส่มีำ�าเส่มีอที่ำาให้บริษิัทัี่ฯ	ได้ริบัผ่ลกริะที่บจากความีเส่ี�ยังดงักล่าว

ไมี่มีากนัก	ดังจะเห็นได้จากผ่ลการิบริิหาริความีเส่ี�ยังจากอัติริาแลก	

เปีลี�ยันในปีี	2562	และ	ปีี	2563	มีีกำาไริจากอัติริาแลกเปีลี�ยันเที่่ากับ	

4.63	ล้านบาที่	และ	1.94	ล้านบาที่	ติามีลำาดับ	บริิษััที่ฯ	ปีริะเมีินการิ	

ควบคุมีความีเส่ี�ยังนี�อยั้่ในริะดับที่ี�น่าพึอใจ

	 นอกจากนี�	 หากอัติริาแลกเปีลี�ยันมีีการิเปีลี�ยันแปีลงจนมีีผ่ล

ที่ำาให้ต้ินที่นุส่นิค้าของบริษิัทัี่ฯ	เพิึ�มีขึ�นมีาก	บริษิัทัี่ฯ	จะที่ำาการิปีริบัริาคา

ส่นิค้า	ไปีติามีส่ภิาพึติลาดโดยัแจ้งให้ลก้ค้าที่ริาบล่วงหน้า	และบริษิัทัี่ฯ	

มีีส่ต็ิอคสิ่นค้าจำานวนหนึ�ง	 ซึ�งส่ามีาริถึริองรัิบงานจำาหน่ายัสิ่นค้า

ล่วงหน้าที่ำาให้ความีผ่ันผ่วนของอัติริาแลกเปีลี�ยันไมี่ส่่งผ่ลกริะที่บติ่อ

ริายัได้และติ้นทีุ่นของบริิษััที่ฯ	อยั่างมีีนัยัส่ำาคัญ		

2. ค้ว้ามเส่�ยงจากการส้ญ่เส่ยการเป็นติัว้แทุนจำาหุ้น่าย
สินค้�า 
	 บริิษััที่ฯ	 เปี็นผ่้ ้จำาหน่ายัผ่ลิติภัิณฑ์์วาล์วและอุปีกริณ์ริะบบ

ดับเพึลิง	 ริะบบสุ่ขาภิิบาลและปีริับอากาศ	 ริะบบที่ำาความีเยั็น	

และริะบบการิพึิมีพึ์ดิจิที่ัล	ที่ี�มีีส่ินค้าหลากหลายัริายัการิ	โดยับริิษััที่ฯ

เปี็นติัวแที่นจำาหน่ายัสิ่นค้าทีี่�มีีชิื�อเส่ียังริะดับโลก	 ซึ�งติริาสิ่นค้าทีี่�มีี

ยัอดขายัส่ง้ส่ดุ	3	อันดบัแริก	คดิเป็ีนปีริะมีาณร้ิอยัละ	19.50	และร้ิอยัละ	

37.87	ของยัอดขายัริวมีในปีี	 2562	และปีี	 2563	ติามีลำาดับ	ดังนั�น	

หากบริิษััที่ฯ	ส่้ญเส่ียัการิเปี็นติัวแที่นจำาหน่ายัผ่ลิติภิัณฑ์์ในติริาส่ินค้า

ที่ี�ส่ำาคัญไปี	อาจก่อให้เกิดผ่ลกริะที่บติ่อยัอดขายัของบริิษััที่ฯ	ได้

	 การิได้รัิบแติ่งติั�งเปี็นตัิวแที่นจำาหน่ายัติริาสิ่นค้าเปี็นปีัจจัยั

ส่ำาคัญส่ำาหริับธุ์ริกิจของบริิษััที่ฯ	 ซึ�งการิเปี็นติัวแที่นจำาหน่ายัสิ่นค้า

ให้กับค้่ค้ามีีทัี่�ง	 ลักษัณะที่ี�กำาหนดอายุัของการิเปี็นติัวแที่นและ

ไมี่มีีกำาหนดอายัุของการิเปี็นติัวแที่น	 โดยัส่่วนใหญ่บริิษััที่ฯ	 ไมี่ได้ที่ำา

ส่ัญญาเปี็นติัวแที่นจำาหน่ายั	 อยั่างเปี็นที่างการิกับบริิษััที่เจ้าของ

ติริาสิ่นค้า	 ดังนั�น	 บริิษััที่ฯ	 อาจมีีความีเส่ี�ยังจากการิเปี็นตัิวแที่น	

จำาหน่ายัสิ่นค้าในกริณีดังกล่าว	 โดยัหากบริิษััที่ฯ	 ถ้ึกยักเลิกการิเปี็น	

ติัวแที่นจำาหน่ายัสิ่นค้าให้แก่เจ้าของติริาสิ่นค้า	 หริือหากบริิษััที่ฯ	

ถ้ึกยักเลิกสั่ญญาไมี่ว ่าด ้วยักริณีใดๆ	 เชิ ่น	 บริิษััที่ค้ ่ค ้ามีีการิ	

ควบริวมีกิจการิกับบริิษััที่อื�น	 หริือมีีการิเลิกกิจการิค้ ่ค้า	 เปี็นติ้น	

อาจส่่งผ่ลกริะที่บติ่อยัอดขายัของบริิษััที่ฯ	 ได้	 ซึ�งติั�งแติ่ปีี	 2554	

เปี็นติ้นมีา	บริิษััที่ฯ	 ไมี่มีีการิส้่ญเสี่ยัติริาส่ินค้าที่ี�ได้ริับการิแติ่งติั�งเปี็น

ติัวแที่นจำาหน่ายั	อยั่างไริก็ติามี	จากปีริะส่บการิณ์ในการิดำาเนินธ์ุริกิจ		



บริิษััท หาญ เอ็็นจิิเนียริิ�ง โซลููชั่ั�นส์์ จิำากััด (มหาชั่น) 35

การิริกัษัาความีส่มัีพัึนธ์์	ที่ี�ดกีบับริษิัทัี่เจ้าของติริาส่นิค้าที่ี�มี	ีมีายัาวนาน	

และบริษิัทัี่ฯ	มีตีิริาสิ่นค้าที่ี�จดัจำาหน่ายัมีากกว่า	60	ติริาสิ่นค้า	ทัี่�งยัังให้

บริิการิและส่ริ้างความีส่ัมีพึันธ์์ทีี่�ดีติ่อล้กค้าจนเปี็นทีี่�ยัอมีรัิบอีกที่ั�งมีี

ฐานล้กค้าที่ี�กว้างขวางมีากกว่า	 5,400	 ริายั	 บริิษััที่ฯ	 จึงมีั�นใจว่า	

หากบริิษััที่ฯ	 ส่้ญเส่ียัการิเปี็นติัวแที่นจำาหน่ายัส่ินค้าในติริาส่ินค้า	

ใดส่ินค้าหนึ�งไปี	 บริิษััที่ฯ	 ก็มีีความีส่ามีาริถึในการิหาผ่ลิติภัิณฑ์์

ติริาสิ่นค้าอื�น	เข้ามีาที่ดแที่นเพืึ�อติอบส่นองความีต้ิองการิของติลาดได้

เนื�องจากบริิษััที่ฯ	 มีีเปี้าหมีายัในการิคัดส่ริริส่ินค้าคุณภิาพึดีและ

เปี็นส่ินค้าที่ี�มีีเที่คโนโลยัีใหมี่ๆ	อยั้่ติลอดเวลา	ในปีี	2562	บริิษััที่	ได้ริับ

การิแติ่งติั�งให้เปี็นตัิวแที่นจำาหน่ายัผ่ลิติภิัณฑ์์เพิึ�มีอีก	 1	 ติริาสิ่นค้า

อีกทัี่�งบริิษััที่ฯ	มีีการิพึัฒนาติริาส่ินค้าภิายัใติ้เคริื�องหมีายัการิค้าของ

บริิษััที่ฯ	ในบางผ่ลิติภิัณฑ์์เองเพึื�อลดความีเส่ี�ยังดังกล่าวด้วยั

	 นอกจากนี�		ติลอดริะยัะเวลาที่ี�ผ่่านมีา		บริิษััที่ฯ	ส่ามีาริถึปีฏิิบัติิ	

ติามีเงื�อนไขที่างการิค้าติามีทีี่�ติกลง	และได้ริบัความีไว้วางใจจากบริษิัทัี่

เจ้าของติริาส่นิค้าให้เป็ีนติวัแที่นจำาหน่ายัส่นิค้ามีาโดยัติลอด	ดงัจะเหน็

ได้จากการิที่ี�บริษิัทัี่ฯ	มียีัอดขายัที่ี�เติบิโติขึ�นเป็ีนลำาดับ		ปีริะกอบกับการิที่ี�

บริษิัทัี่ฯ		มีช่ีิองที่างการิจำาหน่ายัที่ี�มีปีีริะสิ่ที่ธ์ภิิาพึ		มีทีีี่มีงานขายัที่ี�เข้มีแขง็		

ส่นิค้าที่ี�บริษิัทัี่ฯ	เป็ีนติวัแที่นจำาหน่ายัส่ามีาริถึส่ร้ิาง	ยัอดขายัให้เติบิโติ

อยั่างติ่อเนื�อง	บริิษััที่ฯ	จึงเชิื�อมีั�นว่าบริิษััที่เจ้าของติริาสิ่นค้าจะยัังคง	

มีอบหมีายัให้บริิษััที่ฯ	เปี็นติัวแที่นจำาหน่ายัส่ินค้าติ่างๆ	อยั่างติ่อเนื�อง

ติ่อไปีในอนาคติ	 จึงจัดเปี็นความีเส่ี�ยังในริะดับ	บริิษััที่ฯ	ปีริะเมิีนการิ	

ควบคุมีความีเส่ี�ยังนี�อยั้่ในริะดับที่ี�น่าพึอใจ	

3. ค้ว้ามเส่�ยงจากการทุ่�บริษัทุเจ�าข้องติราสินค้�าอาจเข้�า
มาทุำาติลาด้เอง
	 กริณีทีี่�เจ้าของติริาส่นิค้าจากต่ิางปีริะเที่ศมีีความีปีริะส่งค์จะเข้า

มีาดำาเนนิธ์รุิกิจในปีริะเที่ศไที่ยัโดยัไม่ีผ่่าน	บริษิัทัี่ฯ	ซึ�งจะที่ำาให้บริษิัทัี่ฯ	

มีีความีเส่ี�ยังในการิส่้ญเส่ียัความีเปี็นติัวแที่นจำาหน่ายัติริาส่ินค้านั�นๆ	

ได้	และอาจติ้องมีีการิแข่งขันกับบริิษััที่เจ้าของติริาส่ินค้าดังกล่าว	

	 อยั่างไริก็ติามี	บริิษััที่ฯ	 เชิื�อมีั�นว่า	 ความีเส่ี�ยังดังกล่าวมีีโอกาส่	

เกดิขึ�นน้อยั	เนื�องจากความีไม่ีคุม้ีค่าในการิลงที่นุเข้ามีาจำาหน่ายัสิ่นค้า

เองอีกทัี่�งการิจำาหน่ายัผ่ลิติภิัณฑ์์ในริะบบวิศวกริริมีอาคาริ	 ได้แก	่

ริะบบดับเพึลิง	 ริะบบปีรัิบอากาศ	 ริะบบสุ่ขาภิิบาล	 ริะบบความีเย็ัน	

ริวมีที่ั�ง	ริะบบการิพิึมีพ์ึดจิทิี่ลัต้ิองมีคีวามีหลากหลายัและต้ิองส่ามีาริถึ	

ติอบส่นองความีพึึงพึอใจของล้กค้าได้อยั่างคริบวงจริ	ล้กค้าจะคำานึง

ถึึงความีส่ะดวกในการิส่ั�งซื�อสิ่นค้าจาก	 ผ้่้จำาหน่ายัทีี่�มีีสิ่นค้าให้คริบ	

ติามีที่ี�ติ้องการิ	 ซึ�งจากที่ี�ผ่่านมีาเคยัมีีผ่้้ผ่ลิติส่ินค้าจากติ่างปีริะเที่ศ

บางริายัให้บริิษััที่ในเครืิอเข้ามีาดำาเนินธ์ุริกิจโดยัติริงแที่น	 แติ่ก็ไมี่

ปีริะส่บความีส่ำาเริจ็และเลือกกลบัไปีจำาหน่ายัผ่่านตัิวแที่นเหมืีอนเดมิี

บริิษััที่ฯ	ปีริะเมีิน	การิควบคุมีความีเส่ี�ยังนี�อยั้่ในริะดับที่ี�น่าพึอใจ

4. ค้ว้ามเส่�ยงจากอัติรากำาลงัค้นและค้ว้ามสามารถข้อง
บุค้ลากรไม่เพิ่่ยงพิ่อติ่อค้ว้ามติ�องการทุางธุุรกิจ  
	 บริษิัทัี่ฯ	ติริะหนักถึึงความีเพึยีังพึอของอัติริากำาลังคนซึ�งส่อดคล้อง

กับการิขยัายังานติามีกลยุัที่ธ์์	บริิษััที่ฯ	มีีมีาติริการิจัดการิความีเสี่�ยัง	

ดังกล่าว	ดังนี�

• มีีการิที่บที่วนโคริงส่ริ้างองค์กริและวเิคริาะห์แผ่นความี	ติ้องการิ

•	 อัติริากำาลังคน

• ดำาเนินการิติามีกริะบวนการิ	ส่ริริหา	โดยัคดัเลอืกและเพึิ�มีช่ิองที่าง

•	 การิส่ริริหาที่ี�มีีปีริะส่ิที่ธ์ิภิาพึ

• จัดที่ำาแผ่นพึัฒนาบุคลากริให้ส่อดคล้องกับการิเติิบโติของธ์ุริกิจ

	 มีกีาริปีริะชิมุีปีรึิกษัาหาริอืริะหว่างผ่้บ้ริหิาริ	เพืึ�อพิึจาริณาผ่้ส้่บืที่อด

	 ติำาแหน่งงาน	ริวมีถึึงกริะติุน้ให้พึนกังานที่ี�มีคีวามีส่ามีาริถึเลง็เหน็

	 เป้ีาหมีายัและการิเติบิโติในอนาคติทีี่�ชิดัเจน	และเร่ิงพัึฒนาตินเอง

	 อยั่างติ่อเนื�อง

• ริักษัาบุคลากริ	ผ่่านกิจกริริมีทีี่�ส่่งเส่ริิมีความีส่ัมีพัึนธ์์ที่ี�ดีริะหว่าง

	 พึนักงานกับบริิษััที่ฯ	เชิ่น	การิเติริียัมีความีพึริ้อมีและส่ริ้างความี

	 มีั�นใจของพึนักงานใหมี่กิจกริริมีที่่องเทีี่�ยัวปีริะจำาปีี	 งานปีีใหมี่	

	 Family	Day	และกีฬาสี่	ริวมีถึึงมีกีาริส่ำาริวจความีผ่ก้พัึน	ความีสุ่ข	

	 และความี	 พึึงพึอใจของพึนักงานทีี่�มีีติ่อการิที่ำางาน	 เปี็นปีริะจำา

	 ทีุ่กปีี	 เพืึ�อนำาผ่ลส่ำาริวจและข้อเส่นอแนะติ่างๆ	 มีาปีรัิบปีรุิง

	 กริะบวนการิและส่ภิาพึแวดล้อมีการิที่ำางานให้ดียัิ�งขึ�น

	 โดยัปีี	2563	ผ่ลปีริะเมีินที่ี�ได้	 เที่่ากับริ้อยัละ	76.70	 เที่ียับกับปีี	

2562	 เที่่ากับริ้อยัละ	 74.47	 เพึิ�มีขึ�นริ้อยัละ	2.23	บริิษััที่ฯ	 ได้ที่ำาการิ	

วเิคริาะห์ผ่ลและข้อเส่นอแนะต่ิางๆ	และมีอบหมีายัให้ฝ่่ายัที่ี�เกี�ยัวข้อง	

นำาไปีที่ำาแผ่นการิปีริับปีริุงในปีี	2564

	 ในปีี	 2563	บริิษััที่ฯ	มีีอัติริาการิลาออกของพึนักงานลดลงจาก

ริ้อยัละ	14.86	 ในปี	ี 2562	 เปี็นริ้อยัละ	8.00	ที่ำาได้ดีกว่าเปี้าหมีายัที่ี�

กำาหนด	 และมีีอัติริาการิส่ริริหาพึนักงานเข้าบริริจุในติำาแหน่งที่ี�ว่าง	

คิดเปี็นริ้อยัละ	 14.80	 ซึ�งติำ�ากว่าเปี้าหมีายัที่ี�กำาหนด	 สื่บเนื�องจาก

ส่ถึานการิณ์การิแพึริ่ริะบาดของโริคโควิด-19	 ที่ำาให้ชิะลอการิรัิบ

พึนักงาน	อยั่างไริก็ดี	 บริิษััที่ฯ	 ยัังคงที่ำาการิที่บที่วนคุณส่มีบัติิ	 และ

โคริงส่ริ้างค่าติอบแที่นโดยัเปีรีิยับเทีี่ยับกับค่าติอบแที่นในติลาด

แริงงาน	ของบริิษััที่ฯ	ในริะดับเดียัวกันเปี็นปีริะจำาทีุ่กปีี

	 บริษิัทัี่ฯ	ปีริะเมีนิว่าผ่ลการิควบคุมีความีเส่ี�ยังอย่้ัในริะดบัควบคุมี

ได้ในริะดับหนึ�ง	แติ่ยัังไมี่เปี็นที่ี�พึอใจ		อยั่างไริก็ติามี	บริิษััที่ฯ	ให้ความี	

ส่ำาคัญกับการิเริ่งดำาเนินการิติามี	แนวที่างการิพัึฒนาอยั่างยัั�งยัืนใน	

มีิติิ	Smart	People	ปีี	2564	

5. ค้ว้ามเส่�ยงจากการด้�อยค้่าข้องค้่าค้ว้ามนิยม 
	 บริษิัทัี่ฯ	บนัที่กึค่าความีนยิัมีจากมีล้ค่ายุัติธิ์ริริมีของส่ิ�งติอบแที่น

เพืึ�อซื�อและริับโอนกิจการิที่ั�งหมีดของบริิษััที่	 ชิิลแมีที่ชิ์	 จำากัดและ

บริิษััที่ยั่อยั	 ซึ�งมีีมี้ลค่าส้่งกว่ามี้ลค่ายุัติิธ์ริริมีของสิ่นที่รัิพึยั์สุ่ที่ธ์ิ	 (Net	

Assets)	 ของบริิษััที่	 ชิิลแมีที่ชิ์	 จำากัดและบริิษััที่ยั่อยั	ณ	 วันที่ี�ออก

หุ้นส่ามัีญเพิึ�มีทีุ่นเพืึ�อติอบแที่นการิรัิบโอนกิจการิที่ั�งหมีด	 โดยัฝ่่ายั

บริหิาริของบริษิัทัี่ฯจะที่ำาการิที่ดส่อบการิด้อยัค่าเป็ีนปีริะจำาทุี่กปีี	และ

ติั�งค่าเผ่ื�อการิด้อยัค่า	 (ถึ้ามีี)	 ดังนั�นบริิษััที่ฯ	อาจจะมีีความีเส่ี�ยังหาก

ผ่้ส้่อบบญัชิไีด้พึจิาริณาแล้วว่าค่าความีนิยัมีนี�ควริจะต้ิองมีกีาริด้อยัค่า

ซึ�งการิด้อยัค่าดังกล่าวจะมีีผ่ลกริะที่บติ่องบกำาไริขาดทีุ่นของบริิษััที่ฯ	

ในด้านของกำาไริสุ่ที่ธ์ิ	 ส่่วนของเจ้าของ	 และอัติริาส่่วนหนี�สิ่นติ่อส่่วน

ของเจ้าของ



รายงานประจำำาปี 256336

	 ฝ่่ายับริหิาริได้ที่ดส่อบการิด้อยัค่าของค่าความีนยิัมี	ซึ�งปีริะกอบ

ไปีด้วยั	หน่วยัธ์รุิกจิริะบบที่ำาความีเยัน็	และริะบบพึมิีพ์ึดจิทิี่ลั	โดยัจดัที่ำา

ปีริะมีาณการิกริะแส่เงินส่ดอิส่ริะทีี่�คาดว่าจะได้รัิบในอนาคติ	บางคริั�ง

เริียักว่า	มี้ลค่าที่ี�คาดว่าจะได้ริับคืน	หริือ	Realizable	Value	ของที่ั�ง

2	หน่วยัธ์รุิกจิ	อนัปีริะกอบไปีด้วยั	ปีริะมีาณการิยัอดขายั,	ต้ินที่นุขายั,	

ค่าใชิ้จ่ายัในการิขายัและบริิหาริ	 (ไมี่ริวมีค่าเส่ื�อมีริาคาและค่าตัิด	

จำาหน่ายั),	ภิาษัเีงนิได้,	งบปีริะมีาณการิลงทุี่นที่ี�จำาเป็ีนต่ิอการิดำาเนนิงาน,

ติลอดจนการิเปีลี�ยันแปีลงในเงินที่นุหมีนุเวียัน	อันได้แก่	ลก้หนี�การิค้า	

ส่ินค้าคงเหลือ	และเจ้าหนี�การิค้า	เมีื�อได้กริะแส่เงินส่ดอิส่ริะในแติ่ละ

ปีีก็คำานวณเปี็นมี้ลค่าปีัจจุบันด้วยัอัติริาคิดลดทีี่�อ้างอิงกับอัติริาก่อน

ภิาษัีที่ี�ส่ะที่้อนถึึงความีเส่ี�ยังที่ี�เปี็นลักษัณะเฉพึาะของบริิษััที่ฯ	ในภิาพึ

ริวมี	ติามีหลักเกณฑ์์มี้ลค่าจากการิใชิ้	(Value	in	Use)

	 ฝ่่ายับริิหาริคำานวณกริะแส่เงินส่ดอิส่ริะโดยัอ้างอิงกับปีริะมีาณ

การิที่างธุ์ริกิจทีี่�ส่มีเหตุิส่มีผ่ล	 มีีความีเปี็นไปีได้	 และเหมีาะกับ

ส่ถึานการิณ์ปีัจจุบัน	 ซึ�งมี้ลค่าดังกล่าวมีากกว่ามี้ลค่าติามีบัญชิีของ

ส่ินที่ริัพึยั์ถึาวริทีี่�ใชิ้ในการิดำาเนินงานของหน่วยัธุ์ริกิจ,	 ค่าความีนิยัมี	

และความีสั่มีพัึนธ์์กับล้กค้าอันได้มีาจากการิซื�อและริับโอนกิจการิ

ที่ั�งหมีดจากบริษิัทัี่	ชิลิแมีที่ช์ิ	จำากดั	และบริษิัทัี่	ควิ	ที่	้เอส่	จำากดั	ซึ�งเป็ีน

บริษิัทัี่ย่ัอยัภิายัใต้ิกริะบวนการิโอนกจิการิทัี่�งหมีดจงึถึอืได้ว่าความีนิยัมี

ณ	วันที่ี�	 31	 ธั์นวาคมี	2563	 ไมี่ด้อยัค่า	 ส่ำาหริับความีส่ัมีพึันธ์์ล้กค้า

ส่่วนที่ี�ล้กค้าไมี่ได้ซื�อสิ่นค้าติ่อเนื�องภิายัหลังการิซื�อและริับโอนธุ์ริกิจ

ที่ั�งหมีด	 เกิดการิด้อยัค่าบางส่่วน	 จำานวนเที่่ากับ	 3.05	 ล้านบาที่	

ที่ั�งนี�เป็ีนไปีติามี	ข้อกำาหนดของมีาติริฐานการิริายังานที่างการิเงนิและ

ผ่่านการิติริวจส่อบจากผ่้้ส่อบบัญชิีริับอนุญาติแล้ว

6. ค้ว้ามเส่�ยงจากการทุุจริติค้อร์รัปชื่ั�น
	 บริิษััที่ฯ	 เปี็นผ่้ ้จำาหน่ายัผ่ลิติภิัณฑ์์วาล์วและอุปีกริณ์ริะบบ

ดับเพึลิง	 ริะบบสุ่ขาภิิบาลและปีริับอากาศ	 ริะบบที่ำาความีเย็ัน	 และ

ริะบบการิพึิมีพึ์ดิจิที่ัล	 ซึ�งนำาเข้าจากติ่างปีริะเที่ศ	 ริวมีถึึงจัดจำาหน่ายั

ให้แก่บริษิัทัี่เอกชิน	หน่วยังานริาชิการิ	ซึ�งอาจเกิดการิทุี่จริติิคอร์ิรัิปีชิั�น

ในกริะบวนการิในกริณีบริิษััที่ฯ	ปีฏิิบัติิไมี่ถ้ึกติ้องติามีขั�นติอน	 อาที่ิ	

การินำาเข้าส่ินค้า	 การิเดินพึิธี์การิศุลกากริ	 การิเส่นอขายัส่ินค้า	

ริวมีถึึงการิปีริะมีล้งานขายั	และ/หริอื	บริกิาริติดิติั�งโคริงการิทีี่�มีมีีล้ค่าส่ง้

ริวมีถึึงกริะบวนการิภิายัในซึ�งอาจเกิดจากการิละเลยัไมี่ปีฏิิบัติิติามี

ริะเบียับวิธี์ปีฏิิบัติิงานของผ้่้ปีฏิิบัติิงาน	 อาที่ิ	 การิจัดซื�อจัดจ้าง	

การิควบคุมีส่นิค้าหริอืที่รัิพึย์ัส่นิ	การิเบกิจ่ายัค่าใช้ิจ่ายัต่ิางๆ	โดยัริป้ีแบบ

การิทีุ่จริิติคอริ์ริัปีชิั�นอาจเกิดจาก	การิจ่ายัเงินค่าอำานวยัความีส่ะดวก

การิจ่ายัเงนิหริอืถ้ึกเริยีักริบัเงนิจากเจ้าหน้าที่ี�ริฐั		การิเบกิจ่ายัค่าใช้ิจ่ายั

ที่ี�ไมี่เหมีาะส่มี	หริือการิบันที่ึกบัญชิีไมี่ถึ้กติ้อง

• บริิษััที่ฯ	ได้จัดติั�งคณะกริริมีการิบริิหาริความีเส่ี�ยัง	เพึื�อปีริะเมีิน	

	 วเิคริาะห์	และกำาหนดมีาติริการิในการิบริหิาริ	ความีเส่ี�ยัง	ของการิ

	 ดำาเนินธุ์ริกิจ	 ริวมีถึึงปี้องกันและติิดติามีความีเส่ี�ยังจากการิ

	 ทีุ่จริิติคอริ์ริัปีชิั�นที่ั�งในริะดับองค์กริและริะดับปีฏิิบัติิการิ	จัดให้มีี

	 ริะบบการิควบคุมีภิายัใน	 และการิติริวจส่อบจากผ้่้ติริวจส่อบ

	 ภิายันอกที่ี�มีี	 ปีริะสิ่ที่ธ์ิภิาพึ	 ริวมีถึึงมีีการิติริวจติิดติามีคุณภิาพึ	

ภิายัในติามีมีาติริฐานคุณภิาพึ	ISO	9001:2015

• บริิษััที่ฯ	 ได้รัิบการิริรัิบริองเปี็นส่มีาชิิกโคริงการิแนวริ่วมีปีฏิิบัติิ

•	 ของภิาคเอกชินไที่ยัในการิติ่อติ้านทีุ่จริิติ	 (CAC)	 เมีื�อวันที่ี�	 5	

พึฤศจิกายัน		2561	เพึื�อแส่ดงถึึงความีมีุ่งมีั�นในการิติ่อติ้านการิ

ทีุ่จริิติคอริ์ริัปีชิั�นทีุ่กริ้ปีแบบ	ริวมีถึึงได้จัดที่ำานโยับายัติ่อติ้านการิ

	 ทีุ่จริิติคอริ์รัิปีชิั�นและแนวที่าง	 ปีฏิิบัติิ	 ส่ื�อส่าริแก่ผ้่้บริิหาริและ

	 พึนักงานทีุ่กริะดับให้ส่ามีาริถึเข้าถึึงผ่่านที่างสื่�อวีดีที่ัศริวมีถึึง

	 ผ่้้มีีส่่วนได้เส่ียัที่ี�เกี�ยัวข้องริับที่ริาบในชิ่องที่างที่ี�กำาหนดและให้

	 ริายังานผ่ลแก่คณะกริริมีการิบริิษััที่เปี็นริายัไติริมีาส่

• จัดให้มีีชิ่องที่างการิริ้องเริียัน	และการิแจ้งเบาะแส่

	 ในริอบปีี	 2563	บริิษััที่ฯ	ปีริะเมิีนการิควบคุมีความีเส่ี�ยังนี�อย้ั่	

ในริะดับที่ี�น่าพึอใจ	ไมี่พึบการิกริะที่ำาผ่ิดด้านการิทีุ่จริิติหริือกริะที่ำาผ่ิด	

จริิยัธ์ริริมี

7. ค้ว้ามเส่�ยงจากการระบาด้ข้องโรค้โค้ว้ิด้-19 
	 จากส่ถึานการิณ์การิแพึร่ิริะบาดของโริคโควิด-19	ในปีีทีี่�ผ่่านมีา

ส่่งผ่ลให้เกดิการิเปีลี�ยันแปีลงด้านเศริษัฐกจิและส่งัคมีในปีริะเที่ศไที่ยั

และที่ั�วโลกในวงกว้าง	 ที่ำาให้ความีติ้องการิสิ่นค้าและบริิการิของ

ภิาคธ์ุริกิจชิะลอการิลงทุี่นในโคริงการิติ่างๆ	ส่่งผ่ลกริะที่บติ่อ	 ริายัได้

ของบริิษััที่โดยัติริง	 นอกจากนั�นบริิษััที่	 ยัังติ้องปีรัิบริ้ปีแบบการิ

ดำาเนินธ์ุริกิจโดยันำาเที่คโนโลยัีเข้ามีาชิ่วยัให้ริะบบงานหลักยัังคง

ส่ามีาริถึที่ำางานจากนอกบริิษััที่ได้ทุี่กทีี่�	 ทุี่กเวลา	 โดยัคำานึงถึึงความี

ปีลอดภิัยัของพึนักงานเปี็นหลัก	 แติ่ก็ยัังติ้องส่ามีาริถึส่่งมีอบสิ่นค้า

และบริิการิแก่ล้กค้าได้อยั่างติ่อเนื�อง		

• กำาหนดแนวการิปีฏิบิตัิติิวัในช่ิวงที่ี�มีกีาริริะบาดของโริคโควดิ-19

•	 เพืึ�อส่ื�อส่าริให้พึนักงานที่ริาบถึึงการิด้แลตินเองการิปีฏิิบัติิติน

	 เมีื�ออย้ั่ในส่ถึานการิณ์เสี่�ยัง	 การิปีฏิิบัติิส่ำาหริับผ่้้มีาติิดติ่อ	 หรืิอ

	 การิเข้าพึบล้กค้า	เปี็นติ้น

• จดัติั�งคณะที่ำางาน	อนัปีริะกอบด้วยั	ผ่้บ้ริหิาริริะดับส่ง้	ฝ่่ายัธุ์ริการิ	

ส่ำานกังานและที่รัิพึยัากริบคุคล	เพืึ�อติิดติามีส่ถึานการิณ์	ปีริะเมิีน	

แนวที่างปีฏิิบัติิกริณีมีีเหติุฉุกเฉินเพืึ�อปีริะส่านงานกับฝ่่ายัที่ี�

เกี�ยัวข้อง

• กำาหนดแนวที่างให้พึนักงานปีฏิิบัติิงานจากที่ี�บ้าน	 (Work	 from	

home)	ผ่่านการิเชิื�อมีติ่อที่างไกลข้ามี	Network	VPN		เพึื�อเปี็น

การิลดความีแออัดในทีี่�ที่ำางาน	และลดความีเส่ี�ยังริะหว่างการิเ

ดินที่างของพึนักงาน	

	 ผ่ลการิริับมีือกับความีเส่ี�ยังใหมี่ที่ี�เกิดขึ�นในปีี	 2563	นี�	 บริิษััที่ฯ	

ปีริะเมิีนการิควบคุมีความีเสี่�ยังนี�อย้ั่ในริะดับได้ในริะดับหนึ�ง	 แติ่ยััง

ไมี่น่าพึอใจ	 เนื�องจากกริะที่บติ่อริายัได้ของบริิษััที่เนื�องจากการิชิลอ

การิซื�อหริือขยัายัโคริงการิของล้กค้า	 แติ่ก็ไมี่พึบการิติิดเชิื�อของ

พึนักงานทีี่�อาจส่่งผ่ลกริะที่บริ้ายัแริงติ่อชีิวิติและความีปีลอดภัิยัของ

พึนักงานและคริอบคริัว



บริิษััท หาญ เอ็็นจิิเนียริิ�ง โซลููชั่ั�นส์์ จิำากััด (มหาชั่น) 37

	 บริิษััที่ฯ	เข้าเปี็นบริิษััที่จดที่ะเบียันในติลาดหลักที่ริัพึยั์	เอ็มี	เอ	ไอ	(mai)	มีีทีุ่นจดที่ะเบียันและเริียักชิำาริะแล้ว	292,250,000	บาที่	แบ่งเปี็น	

หุ้นส่ามีัญ	584,500,000	หุ้น	มี้ลค่าที่ี�ติริาไว้	หุ้นละ	0.50	บาที่	การิกริะจายัการิถึือหุ้น	ณ	วันที่ี�	31	ธ์ันวาคมี	2563	ซึ�งเปี็นวันปีิดส่มีุดที่ะเบียัน

ล่าสุ่ดของบริิษััที่ฯ	ดังนี�

	 บริษิัทัี่ฯ	จดที่ะเบียันจัดติั�งบริษิัทัี่	หาญ	เวยีัดนามี	จำากัด	(�บริษิัทัี่ย่ัอยั�)	ปีริะเที่ศเวียัดนามี	ด้วยัทุี่นจดที่ะเบียัน	800,000,000	ดองเวียัดนามี	

หริือปีริะมีาณ	1,057,444	บาที่	โดยับริิษััที่ฯ	ถึือหุ้นในบริิษััที่ยั่อยัคิดเปี็นส่ัดส่่วนริ้อยัละ	100	ของทีุ่นจดที่ะเบียัน	เมีื�อวันที่ี�	30	กริกฎีาคมี	2562

	 ในปีี	 2563	 บริิษััที่ฯ	 จับมีือกับกลุ่มีไอยัริาฟัันส่์	

โดยันายัปีริะเส่ริิฐศกัดิ�	เดชิอดุมี	และนายัส่าธ์ติิ	วณชิิชิยัักจิ

ลงนามีสั่ญญาริ่วมีทุี่นเพืึ�อปีริะกอบกิจการิผ่ลิติซื�อขายั	

ริับจา้งติิดติั�งให้บริิการิ	และพึฒันาริะบบ	�IOT	Products	

and	Solutions�	เพืึ�อดำาเนนิธ์รุิกจิให้บริกิาริพึฒันาอาคาริ	

อัจฉริิยัะ	 (Smart	 Building)	 ภิายัใติ้ชืิ�อ	 �ไอยัริาหาญ�	

ด้วยัที่นุจดที่ะเบียัน	2,000,000	บาที่	โดยับริษิัทัี่ฯ	ถืึอหุน้ใน

บริษิัทัี่ร่ิวมีทุี่นคดิเป็ีนส่ดัส่่วน	ร้ิอยัละ	65	ของที่นุจดที่ะเบยีัน	

เมีื�อวันที่ี�	24	มีิถึุนายัน	2563	

นิติิบุค้ค้ล
ค้ิด้เป็น

%
จำานว้นหุุ้�น

รว้ม
จำานว้น

ราย
ผู้้�ถือหุุ้�น

บุค้ค้ลธุรรมด้า

จำานว้น
ราย

จำานว้น
ราย

จำานว้นหุุ้�น
รว้ม

จำานว้นหุุ้�น
รว้ม

ค้ิด้เป็น
%

ค้ิด้เป็น
%

ผ่้้ถึือหุ้นส่ัญชิาติิไที่ยั	 3,137	 510,583,525	 87.35	 7	 1,450,181	 0.25	 3,130	 509,133,344	 87.10

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

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

100%

โคัรงสร้างกิลุ่มธุรกิิจ
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สายธุุรกิิจระบบดัับเพลิิง
แลิะงานโครงกิาร

ติิดัติั�ง ระบบดัับเพลิิง

สายธุุรกิิจระบบปรับอากิาศ
และระบบสุขาภิิบาล

สายธุุรกิิจระบบ
ทำำาความเย็น

สายธุุรกิิจระบบ
กิารพิิมพิ์ดิิจิทััล

AIYARAHARN CO., LTD.

โคัรงสร้างกิารถืือหุ้น์



รายงานประจำำาปี 256338

	 บริิษััที่ฯ	มีีโคริงส่ริ้างการิถึือหุ้นที่ี�ชิัดเจน	โปีริ่งใส่	ไมี่มีีการิถึือหุ้น	

ไขว้กับผ่้้ถึือหุ้นริายัใหญ่	 และไมี่มีีโคริงส่ริ้างการิถึือหุ้นแบบปีิริามีิด	

ในกลุม่ีของบริษิัทัี่	จึงไม่ีที่ำาให้เกดิความีขดัแย้ังที่างผ่ลปีริะโยัชิน์ให้แก่

	 ข้อมี้ลการิถึือหุ้นของกริริมีการิ	และผ่้้บริิหาริ	ริวมีถึึงผ่้้ที่ี�เกี�ยัวข้องและบุคคลที่ี�มีีความีส่ัมีพึันธ์์	ณ	วันที่ี�	31	ธ์ันวาคมี	2563

	 1.	 นายวิิรััฐ	 สุุขชััย	 89,178,367	 15.257

	 2.	 นางสุิรัิมา	 เอี่่�ยมสุกุุลรััตน์	 84,234,151	 14.411

	 3.	 Nice	Noble	Limited	 73,316,475	 12.543

	 4.	 นายเจน		 ชัาญณรังค์์	 72,319,130	 12.373

	 5.	 นายชััยวิัฒน์		 แต้ไพสุิฐพงษ์์	 26,700,000	 4.568

	 6.	 นางสุาวินพพรั		 ชัาญณรังค์์	 26,407,444	 4.518

	 7.	 นายธรัรัมนูญ	 ตรั่เพ็ชัรั	 21,972,905	 3.759

	 8.	 นางสุาวิปนัดดา		 ทอี่งเหล่�ยม	 14,832,149	 2.538

	 9.	 นายวิสุันต์	 นันทขวิ้าง	 14,760,500	 2.525

	 10.	 นางนพรััตน์		 สุุขชััย	 13,000,000	 2.224

	 11.	 นายปรัะชัา		 พรั้อี่มพรัชััย	 11,601,466	 1.985

	 13.	 นางสุาวิธารัดา		 ตรั่เพ็ชัรั	 7,504,024	 1.284

	 12.	 นางวิล่รััตน์		 เชั้�อี่บุุญชััย	 7,477,686	 1.279

	 14.	 นางสุาวิอีุ่ไรัรััตน์		 หาญทวิ่ภััทรั	 6,903,335	 1.181

	 15.	 นายภัาค์ภัูมิ		 วิ่อี่งไพฑููรัย์	 4,230,325	 0.724

	 17.	 นายรััตนพันธ์		 มุขหรัิวิัฒนานนท์	 3,598,942	 0.616

รายชื่ื�อผู้้�ถือหุุ้�น จำานว้นหุุ้�นลำาด้ับ % ข้องจำานว้นหุุ้�นทุั�งหุ้มด้

	 1.	 นายถกล	 นันธิิราภากร	(1)	*	 -	 -

	 2.	 นางสาววรนุช	 สุไพบููลย์พิพัฒน์	(1)*		 -	 -

	 3.	 นายโสตถิธิร	 มััลลิกะมัาส	(1)	*	 -	 -

	 4.	 กลุ�มันายวิรัฐ	สุขชัย	(2)	 	

	 	 4.1	นายวิรัฐ	 สุขชัย	 89,178,367	 15.257

	 	 4.2	นางนพรัตน์		 สุขชัย	(คูู่�สมัรส)	 13,000,000	 2.224

	 5.	 กลุ�มันายธิรรมันูญ	ตรีเพ็ชร	(2)	 	

	 	 5.1	นายธิรรมันูญ		 ตรีเพ็ชร	 21,972,905	 3.759

	 	 5.2	นางสาวธิารดา		 ตรีเพ็ชร	(บูุตร)	 7,504,024	 1.284

	 6.	 กลุ�มันายเจน	ชาญณรงคู่์	(2)	 	

	 	 6.1	นายเจน		 ชาญณรงคู่์	 72,319,130	 12.373

	 	 6.2	นางประยูรศรี		 ชาญณรงคู่์	(มัารดา)	 733,900	 0.126

	 7.	 นางสิริมัา		 เอี่ี�ยมัสกุลรัตน์	(1)	 84,234,151	 14.411

 กรรมการบริษัทุ

จำานว้นหุุ้�นลำาด้ับ % ข้องจำานว้นหุุ้�นทุั�งหุ้มด้รายชื่ื�อผู้้�ถือหุุ้�น

ฝ่่ายัใดฝ่่ายัหนึ�ง	โดยัริายัชิื�อผ่้้ถึือหุ้นริายัใหญ่ของบริิษััที่ฯ	ณ	วันที่ี�	31	

ธ์ันวาคมี	2563	มีีดังนี�	(มีีผ่้้ถึือหุ้นริายัยั่อยั	จำานวน	106,463,101	หุ้น	

คิดเปี็น	18.21%	ของจำานวนหุ้นที่ั�งหมีด)
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 กรรมการบริษัทุ

 ผู้้�บริหุ้าร

จำานว้นหุุ้�น

จำานว้นหุุ้�น

ลำาด้ับ

ลำาด้ับ

% ข้องจำานว้นหุุ้�นทุั�งหุ้มด้

% ข้องจำานว้นหุุ้�นทุั�งหุ้มด้

รายชื่ื�อผู้้�ถือหุุ้�น

รายชื่ื�อกรรมการ/ผู้้�บริหุ้าร

	 8.	 กลุ่มีนายัภิาคภิ้มีิ	ว่องไพึฑ์้ริยั์	(2)	 	

	 	 8.1	นายัภิาคภิ้มีิ		 ว่องไพึฑ์้ริยั์	 4,230,325	 0.724

	 	 8.2	นางเที่ียัมีจันที่ริ์	 ว่องไพึฑ์้ริยั์	(ค้่ส่มีริส่)	 21,500	 0.004

	 9.	 กลุ่มีนางวลีริัติน์	เชิื�อบุญชิัยั	(3)	 	

	 	 9.1	นางวลีริัติน์		 เชิื�อบุญชิัยั	 7,477,686	 1.279

	 	 9.2	นายัฐานิติ		 ส่ัจจริิติานันที่์	(บุติริ)	 53,000	 0.009

	 	 9.3	นางส่าวสุ่ธ์ิดา		 ส่ัจจริิติานันที่์	(บุติริ)	 40,000	 0.007

	 1.	 นายัวิศิษัฏิ์	 วชิิริลาภิไพึฑ์้ริยั์	(1)	 436,532	 0.075

	 2.	 นางวริินกาญจน์	 ธ์ีริะอัมีริานนที่์	(1)	 1,160,353	 0.199

	 3.	 กลุ่มีนายัปีริะชิา	พึริ้อมีพึริชิัยั	(2)	 	

	 	 3.1	นายัปีริะชิา		 พึริ้อมีพึริชิัยั	 11,601,466	 1.985

	 	 3.2	นางส่าวสุ่กันยัา		 ลิ�มีความีสุ่ข	(ค้่ส่มีริส่)	 200,000	 0.034

	 4.	 กลุ่มีนายัริัตินพึันธ์์	มีุขหริิวัฒนานนที่์	(2)	 	

	 	 4.1	นายัริัตินพึันธ์์		 มีุขหริิวัฒนานนที่์	 3,598,942	 0.616

	 	 4.2	นางริะเบียับ	 มีุขหริิวัฒนานนที่์	(มีาริดา)	 140,000	 0.024

	 5.	 นายัสุ่ชิาติิ	 สุ่วัฒโนดมี	(1)	 237,548	 0.041

	 6.	 นายักิติติิพึงษั์	 กิติติิเมีธ์าวีนันที่์	(1)*	 26,508	 0.005

	 7.	 นายัวชิิริวิที่ยั์	 อัคริเศริณี	(1)*	 23,383	 0.004

	 8.	 นายัสุ่กิจ	 ลิติิกริณ์	(1)	 526,853	 0.090

	 9.	 นายัวิฑ์้ริยั์	 ที่ามีี	(1)	 550,368	 0.094

	 10.	 นายัพึงษั์ส่วัส่ดิ�	 เพึ่งเล็งผ่ล	(1)	 8,689	 0.002

หุ้มายเหุ้ติุ :	*	กริริมีการิอิส่ริะ

หุ้มายเหุ้ติุ :	*	นายักิติติิพึงษั์	กิติติิเมีธ์าวีนันที่์	ได้ริับการิแติ่งติั�งให้ดำาริงติำาแหน่งผ่้้อำานวยัการิส่ายังานขายั	และนายัวชิิริวิที่ยั์	อัคริเศริณี	ได้ริับการิแติ่งติั�งให้ดำาริงติำาแหน่ง	

	 ผ่้้อำานวยัการิส่ายังานขายัโคริงการิ	ของธ์ุริกิจริะบบที่ำาความียั็น	โดยัให้มีีผ่ลติั�งแติ่วันที่ี�	1	มีกริาคมี	2563
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 กรรมการบริษัทุ

หุ้มายเหุ้ติุ :	*	นายักิติติิพึงษั์	กิติติิเมีธ์าวีนันท์ี่	ได้ริับการิแติ่งติั�งให้ดำาริงติำาแหน่งผ่้้อำานวยัการิส่ายังานขายั	และนายัวชิิริวิที่ยั์	อัคริเศริณี	ได้ริับการิแติ่งติั�งให้ดำาริงติำาแหน่ง	

	 ผ่้้อำานวยัการิส่ายังานขายัโคริงการิ	ของธ์ุริกิจริะบบที่ำาความียั็น	โดยัให้มีีผ่ลติั�งแติ่วันที่ี�	1	มีกริาคมี	2563

	 ริายังานการิเปีลี�ยันแปีลงส่ัดส่่วนการิถึือหุ้นของกริริมีการิและผ่้้บริิหาริ	ณ		วันที่ี�	31	ธ์ันวาคมี	2563

หุ้มายเหุ้ติุ :	*	กริริมีการิอิส่ริะ

	 1.	 นายถกล	 นันธิิราภากร	*	 -	 -	 -

	 2.	 นายโสตถิธิร	 มััลลิกะมัาส	*	 -	 -	 -

	 3.	 นางสาววรนุช	 สุไพบููลย์พิพัฒน์	*		 -	 -	 -

	 4.	 นายวิรัฐ	 สุขชัย	 89,178,367	 88,583,559	 594,808

	 5.	 นายธิรรมันูญ	 ตรีเพ็ชร	 21,972,905	 21,573,106	 399,799

	 6.	 นายเจน	 ชาญณรงค์์	 72,319,130	 72,319,130	 -

	 7.	 นางสิริมัา	 เอี่ี�ยมัสกุลรัตน์	 84,234,151	 84,234,151	 -

	 8.	 นายภาค์ภูมัิ	 ว่อี่งไพฑููรย์	 4,230,325	 4,230,325	 -

	 9.	 นางวลีรัตน์	 เช้�อี่บูุญชัย	 7,477,686	 8,081,986	 (604,300)

	 1.	 นางวริินกาญจน์	 ธีีริะอััมริานนท์์	 1,160,353	 1,050,290	 110,0630		

	 2.	 นายวิศิิษฏ์์	 วชิิริลาภไพฑููริย์	 436,532	 330,431	 106,101

	 3.	 นายปริะชิา	 พริ้อัมพริชิัย	 11,601,466	 11,460,688	 140,778

	 4.	 นายริัตนพันธี์	 มุขหริิวัฒนานนท์์	 3,598,942	 3,457,902	 141,040

	 5.	 นายสุุชิาติ	 สุุวัฒโนดม	 237,548	 483,416	 (245,868)

	 6.	 นายกิตติพงษ์	 กิตติเมธีาวีนันท์์*	 26,508	 28,133	 (1,625)

	 7.	 นายวชิิริวิท์ย์	 อััคริเศิริณีี*	 23,383	 25,496	 (2,113)

	 8.	 นายสุุกิจ	 ลิติกริณี์	 526,853	 456,827	 70,026

	 9.	 นายวิฑููริย์	 ท์ามี	 550,368	 487,036	 63,332

	 10.	 นายพงษ์สุวัสุดิ�	 เพ่งเล็งผล	 8,689	 8,689	 -

ณ ว้ันทุ่����

ณ ว้ันทุ่����

31 ธุันว้าค้ม 2563

31 ธุันว้าค้ม 2563

31 ธุันว้าค้ม 2562

31 ธุันว้าค้ม 2562

ลำาด้ับ

ลำาด้ับ

เพิ่ิ�มข้ึ�น

(ลด้ลง)

เพิ่ิ�มข้ึ�น

(ลด้ลง)

รายชื่ื�อกรรมการ/ผู้้�บริหุ้าร

รายชื่ื�อกรรมการ/ผู้้�บริหุ้าร

 ผู้้�บริหุ้าร
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	 บริษิัทัี่ฯ	มีนีโยับายัจ่ายัเงินปัีนผ่ล	ในอตัิริาไม่ีน้อยักว่าร้ิอยัละ	40

ของกำาไริสุ่ที่ธิ์หลังหักภิาษีัเงินได้และหลังหักส่ำาริองทุี่กปีริะเภิที่ติามี

กฎีหมีายักำาหนด	 โดยัพึจิาริณาจากงบการิเงนิเฉพึาะกจิการิ	 	 ซึ�งการิ

พึจิาริณาจ่ายัเงินปีันผ่ลจะขึ�นอยั้่กับกริะแส่เงินส่ด		ความีเพึียังพึอของ

เงินทีุ่นหมีุนเวียันในการิดำาเนินธ์ุริกิจ	แผ่นการิลงทีุ่น	การิจ่ายัชิำาริะคืน

เงินก้้ยัืมี	 เงื�อนไขและข้อกำาหนดในส่ัญญาติ่างๆ	ที่ี�บริิษััที่ฯ	ผ่้กพึันอยั้่	

ริวมีทัี่�งข้อจำากัดที่างกฎีหมีายั	ความีจำาเปี็นและความีเหมีาะส่มีอื�นๆ	

ในอนาคติ		

หุ้มายเหุ้ติุ : • เงินปีันผ่ลปีริะจำาปีี	2563		จำานวน	0.13	บาที่ติ่อหุ้น	ยัังไมี่มีีความีแน่นอน	จนกว่าจะได้ริับการิอนุมีัติิจากที่ี�ปีริะชิุมีส่ามีัญผ่้้ถึือหุ้นปีริะจำาปีี	2564

 • ผ่้้ถึือหุ้นส่ามีัญปีริะเภิที่บุคคลธ์ริริมีดาส่ามีาริถึขอเคริดิติภิาษัีเงินได้ในอัติริา	20/80	ของเงินปีันผ่ลติามีหลักเกณฑ์์ที่ี�กำาหนดไว้ในมีาติริา	47	ที่วิ	

แห่งปีริะมีวลริัษัฎีากริ

ข้�อม้ลการจ่ายเงินปันผู้ล ปี 2562ปี 2563 ปี 2560ปี 2561

เงิินปัันผลระหว่่างิกาล (บาท/ห้�น) - 0.18 - -

เงิินปัันผลปัระจำำาปัี (บาท/ห้�น) 0.13 - 0.16 0.14

ห้�นปัันผล (บาท/ห้�น) - - - -

กำาไรสุ้ทธิิต่่อห้�น (บาท) 0.17 0.26 0.23 0.22

อัต่ราการจำ่ายเงิินปัันผลต่่อกำาไรสุ้ทธิิ (%) 76.47 69.23 69.57 63.64

ราคาพาร์ (บาท/ห้�น) 0.50 0.50 0.50 0.50

จำำานว่นห้�นสุามััญ ณ ว่ันสุิ�นงิว่ด (ห้�น) 584,500,000 584,500,000 584,500,000 584,500,000

น์โยบัายกิารจ่ายเงิน์ป้ัน์ผิล

	 ทัี่�งนี�	 มีติิของคณะกริริมีการิบริิษััที่	 ที่ี�อนุมีัติิให้จ่ายัเงินปีันผ่ล

จะติ้องถ้ึกนำาเส่นอเพืึ�อขออนุมีัติิจากที่ี�ปีริะชิุมีผ่้้ถึือหุ้น	 เว้นแติ่การิ

จ่ายัเงินปีันผ่ลริะหว่างกาล	 	 ซึ�งคณะกริริมีการิของบริิษััที่มีีอำานาจ

อนุมีัติิให้จ่ายัเงินปีันผ่ลได้เปี็นคริั�งคริาว	เมีื�อเห็นว่าบริิษััที่ฯ	มีีผ่ลกำาไริ

ส่มีควริพึอจะที่ำาเชิ่นนั�นได้	 	 โดยัจะติ้องริายังานให้ทีี่�ปีริะชุิมีผ้่้ถืึอหุ้น	

ที่ริาบ	ในการิปีริะชิุมีคริาวถึัดไปี
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โคัรงสร้างกิารจัดำกิาร

ผิู้ต่รวิจสอบัภายใน์

คัณะกิรรมกิารบัริษััทั

คัณะกิรรมกิารบัริหาร

ป้ระธาน์เจ้าหน์้าทั่�บัริหาร

คัณะกิรรมกิาร
ต่รวิจสอบั

คัณะกิรรมกิาร
บัริหารคัวิามเส่�ยง

คัณะกิรรมกิารสรรหา
และพัิจารณาคั่าต่อบัแทัน์

เลข้าน์ุกิารบัริษััทั

กิรรมกิารผิู้จัดำกิาร
ธุรกิิจระบับัดำับัเพัลิง 

ป้รับัอากิาศและสุข้าภิบัาล

กิรรมกิารผิู้จัดำกิาร
ธุรกิิจระบับักิารพัิมพั์ดำิจิทััล

ป้ระธาน์เจ้าหน์้าทั่�
กิารเงิน์

ป้ระธาน์เจ้าหน์้าทั่�
ป้ฏ์ิบััต่ิกิาร

กิรรมกิารผิู้จัดำกิาร
ธุรกิิจระบับัทัำาคัวิามเย็น์

ผิู้อำาน์วิยกิาร
สายงานข้ายปิโติรเค้ม่

ผิู้อำาน์วิยกิาร
สายงานข้ายโค้รงการ

ผิู้อำาน์วิยกิาร
สายงานข้ายทุั�ว้ไป

ผิู้อำาน์วิยกิาร
สายงานข้าย

ผิู้อำาน์วิยกิาร
สายงานข้ายโค้รงการ

ผิู้อำาน์วิยกิาร
สายงานสนับสนุนว้ิศึว้กรรม

ผิู้อำาน์วิยกิาร
สายงานข้าย

ผิู้อำาน์วิยกิาร
สายงานบริการ

ผิู้อำาน์วิยกิาร
สายงานข้ายสินค้�าพิ่ิเศึษ

หุ้มายเหุ้ติุ :	เลขที่ี�	1	-	13	เปี็นผ่้้บริิหาริของบริิษััที่ฯ	ติามีปีริะกาศคณะกริริมีการิกำากับหลักที่ริัพึยั์และติลาดหลักที่ริัพึยั์	(ก.ล.ติ.)

5 8

9

10

6

7

1 2 43

11

12

13

แผู้นกค้ว้ามปลอด้ภัยั
อาชื่่ว้อนามัยและ

สิ�งแว้ด้ล�อม

ฝ่่าย
บัญ่ชื่่

ฝ่่าย
ทุรัพิ่ยากรบุค้ค้ล

ฝ่่ายองค้์กรด้ิจิทุัล
และสารนิเทุศึ

(DEC)

ฝ่่ายบริหุ้ารระบบ
คุ้ณภัาพิ่

ฝ่่าย
การเงิน

ฝ่่ายกำากับ
ด้้แลกิจการ

ฝ่่ายธุุรการ
สำานักงาน

ฝ่่าย
จัด้ซื�อ

ฝ่่ายค้ลังสินค้�า
และจัด้ส่ง

ฝ่่าย ICT

แผู้นผู้ังโค้รงสร�างองค้์กรข้อง บริษัทุ หุ้าญ่ เอ็นจิเน่ยริ�ง โซล้ชื่ั�นส์ จำากัด้ (มหุ้าชื่น)



บริิษััท หาญ เอ็็นจิิเนียริิ�ง โซลููชั่ั�นส์์ จิำากััด (มหาชั่น) 43

	 1.	 ดร.	ถกล	 นัันัธิิราภากร		 กรรมการอิิสระ

	 	 	 	 ประธิานักรรมการบริษััท				

	 	 	 	 ประธิานักรรมการตรวจสอิบ	

	 2.	 ดร.	โสตถิธิร	 มัลลิกะมาส	 กรรมการอิิสระ

	 	 	 	 กรรมการตรวจสอิบ		

	 	 	 	 กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอิบแทนั

	 3.	 นัางสาววรนัุช	 สุไพิบูลย์์พิิพิัฒนั์	 กรรมการอิิสระ

	 	 	 	 กรรมการตรวจสอิบ	

	 	 	 	 ประธิานักรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอิบแทนั

	 4.	 นัาย์วิรัฐ	 สุขชัย์	1)	 กรรมการ		

	 	 	 	 (รักษัาการ)	ประธิานักรรมการบริหารค่วามเส่�ย์ง

	 	 	 	 ประธิานักรรมการบริหาร

	 	 	 	 ประธิานัเจ้าหนั้าท่�บริหาร	

	 	 	 	 กรรมการผูู้้จัดการ

	 5.	 นัาย์ธิรรมนัูญ	 ตร่เพิ็ชร		 กรรมการ

	 	 	 	 กรรมการบริหารค่วามเส่�ย์ง

	 	 	 	 กรรมการบริหาร		และกรรมการผูู้้จัดการ

	 6.	 ดร.	เจนั	 ชาญณรงค่์	 กรรมการ

	 	 	 	 กรรมการบริหาร

	 7.	 นัางสิริมา	 เอิ่�ย์มสกุลรัตนั์	 กรรมการ

	 	 	 	 กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอิบแทนั

	 8.	 นัาย์ภาค่ภูมิ	 ว่อิงไพิฑููรย์์	 กรรมการ	

	 9.	 นัางวล่รัตนั์	 เช้�อิบุญชัย์	 กรรมการ		

	 โคริงส่ร้ิางการิจดัการิของบริษิัทัี่	หาญ	เอน็จิเนยีัริิ�ง	โซลช้ิั�นส์่	จำากัด	

(มีหาชิน)	ปีริะกอบด้วยั

• คณะกริริมีการิบริิษััที่

• คณะกริริมีการิชิุดยั่อยัทีี่�ชิ่วยักลั�นกริองเริื�องทีี่�ส่ำาคัญ	 ซึ�งได้รัิบ

•	 มีอบหมีายัจากคณะกริริมีการิบริิษััที่	 จำานวน	 4	 คณะ	 ได้แก	่

	 คณะกริริมีการิติริวจส่อบ	คณะกริริมีการิบริิหาริ	คณะกริริมีการิ

	 ส่ริริหาและพึิจาริณาค่าติอบแที่น	 และคณะกริริมีการิบริิหาริ

	 ความีเส่ี�ยัง	ซึ�งปีริะกอบด้วยัผ่้้ที่ริงคุณวุฒิที่ี�มีีคุณส่มีบัติิคริบติามี

มีาติริา	68	แห่งพึริะริาชิบัญญัติิบริิษััที่มีหาชิน	จำากัด	พึ.ศ.	2535	

และติามีปีริะกาศคณะกริริมีการิกำากับติลาดทีุ่นที่ี�เกี�ยัวข้อง

• ฝ่่ายับริิหาริ	 โดยัมีีปีริะธ์านเจ้าหน้าที่ี�บริิหาริ	 เปี็นผ่้้บริิหาริส้่งสุ่ด

•	 ของบริิษััที่ฯ

1 คัณะกิรรมกิารบัริษััทั
	 ข้อมี้ล	ณ	 วันที่ี�	 31	 ธั์นวาคมี	 2563	 คณะกริริมีการิบริิษััที่	

มีีกริริมีการิ	จำานวน	9	คน	ปีริะกอบด้วยั	

• กริริมีการิที่ี�ไมี่เปี็นผ้่้บริิหาริ	 จำานวน	 7	 คน	 โดยัในจำานวนนี�	

ปีริะกอบด้วยักริริมีการิอิส่ริะ	จำานวน	3	คน

• กริริมีการิที่ี�เป็ีนผ่้บ้ริิหาริ	จำานวน	2	คน	คอื	ปีริะธ์านเจ้าหน้าที่ี�บริิหาริ	

1	คน	และกริริมีการิผ่้้จัดการิ	1	คน

• ริายัชืิ�อคณะกริริมีการิบริิษััที่	 ณ	 วันที่ี�	 31	 ธั์นวาคมี	 2563	

ปีริะกอบด้วยั

ชื่ื�อ-สกุล ติำาแหุ้น่งลำาด้ับ

	 5	กัันยายน	2555	

	 1	มิิถุุนายน	2558

	 5	กัันยายน	2555

	 5	กัันยายน	2555	

	 5	กัันยายน	2555

	 17	ธัันวาคมิ	2561

	 5	กัันยายน	2555	

	 5	กัันยายน	2555

	 17	ธัันวาคมิ	2561

	 5	กัันยายน	2555	

	 1	มิกัราคมิ	2563

	 1	มิีนาคมิ	2561

	 1	ธัันวาคมิ	2559

	 5	กัันยายน	2555

	 1	พฤศจิิกัายน	2559	

	 11	พฤศจิิกัายน	2559

	 1	ธัันวาคมิ	2559

	 28	เมิษายน	2560	

	 1	มิีนาคมิ	2560

	 5	กัันยายน	2555	

	 17	ธัันวาคมิ	2561

	 5	กัันยายน	2555	

	 5	กัันยายน	2555

ว้ันทุ่�ได้�รับแติ่งติั�ง

หุ้มายเหุ้ติุ :	 บริิษััที่ฯ	เข้าจดที่ะเบียันในติลาดหลักที่ริัพึยั์	ปีี	2557	ที่ำาให้กริริมีการิดำาริงติำาแหน่งติ่อเนื�องมีา

 1) นายัวิริัฐ	สุ่ขชิัยั	ได้ริับการิแติ่งติั�งให้ดำาริงติำาแหน่ง	(ริักษัาการิ)	ปีริะธ์านกริริมีการิบริิหาริความีเส่ี�ยัง	โดยัมีีผ่ลติั�งแติ่วันที่ี�	1	มีกริาคมี	2563

	 โดยัมีีนางวริินกาญจน์	ธ์ีริะอัมีริานนที่์	เปี็นเลขานุการิบริิษััที่



รายงานประจำำาปี 256344

	 ที่ั�งนี�	 บริิษััที่ฯ	 มีีกริริมีการิอิส่ริะที่ั�งส่ิ�น	 3	 ที่่าน	 ซึ�งบริิษััที่ฯ	 มีี

โคริงส่ริ้างคณะกริริมีการิบริิษััที่ที่ี�มีีกริริมีการิอิส่ริะไมี่น้อยักว่า	3	ที่่าน	

และไมี่น้อยักว่าหนึ�งในส่ามีของจำานวนกริริมีการิที่ั�งหมีดของบริิษััที่

และมีีกริริมีการิติริวจส่อบที่ั�งส่ิ�น	 3	 ที่่าน	 โดยักริริมีการิอิส่ริะและ

กริริมีการิติริวจส่อบทุี่กท่ี่านจะส่ามีาริถึให้ความีเห็นได้อย่ัางเป็ีนอิส่ริะ

ติามีกฎีหมีายัทีี่�เกี�ยัวข้อง	 และมีีคุณส่มีบัติิเปี็นไปีติามีหลักเกณฑ์์

ของปีริะกาศคณะกริริมีการิกำากับติลาดทีุ่น	 ที่ี�	 ที่จ.	 28/2551	 เริื�อง	

การิขออนุญาติและการิอนุญาติให้เส่นอขายัหุ้นทีี่�ออกใหมี่	 (และทีี่�มีี

การิแก้ไขเพึิ�มีเติิมี)	คริบถึ้วนทีุ่กปีริะการิ	

องค้์ประกอบข้องค้ณะกรรมการบริษัทุ
1.	 มีีจำานวนกริริมีการิเพีึยังพึอทีี่�จะกำากับด้แลธุ์ริกิจของบริิษััที่	 ซึ�ง

	 ปีริะกอบด้วยับุคคล	ที่ี�มีคีวามีริ้	้ปีริะส่บการิณ์	และความีส่ามีาริถึ

	 ที่ี�เพึียังพึอที่ี�จะปีฏิิบัติิหน้าที่ี�ได้อยั่างมีีปีริะส่ิที่ธิ์ภิาพึ	 โดยัติ้องมี	ี

จำานวนกริริมีการิริวมีกันไมี่น้อยักว่า	 5	คน	ติามีกฎีหมีายั	 โดยั

	 กริริมีการิไมี่น้อยักว่า	3	คนหริือ	ไมี่น้อยักว่า	1	ใน	3	ของจำานวน

	 กริริมีการิที่ั�งหมีด	ต้ิองเป็ีนกริริมีการิอิส่ริะ	กริริมีการิอสิ่ริะดงักล่าว

	 ส่ามีาริถึให้ความีเห็นเกี�ยัวกับการิที่ำางานของฝ่่ายัจัดการิได้อย่ัาง

	 อสิ่ริะ	ที่ำาให้เกดิการิถ่ึวงดลุในการิออกเส่ยีังในการิพึจิาริณาเริื�อง

	 ติ่างๆ	ติลอดจนส่อบที่านการิบริิหาริงานของฝ่่ายับริิหาริ	เพึื�อให้

	 เกิดปีริะโยัชิน์ส่้งสุ่ดติ่อบริิษััที่	 ทัี่�งนี�	 กริริมีการิอิส่ริะของบริิษััที่

	 จำานวน	3	คน	ติ้องดำาริงติำาแหน่งกริริมีการิติริวจส่อบด้วยั

2.	 กริริมีการิไมี่น้อยักว่ากึ�งหนึ�ง	(1/2)	ของจำานวนกริริมีการิที่ั�งหมีด

ติ้องมีีถึิ�นที่ี�อยั้่ในริาชิอาณาจักริ

3.	 จำานวนกริริมีการิที่ี�เปี็นผ่้้บริิหาริติ้องมีีไมี่เกินกึ�งหนึ�ง	 (1/2)	 ของ

	 จำานวนกริริมีการิที่ั�งคณะ	 เพืึ�อให้มีีการิถ่ึวงดุลริะหว่างกริริมีการิ

	 ที่ี�ไมี่เปี็นผ่้้บริิหาริกับกริริมีการิที่ี�เปี็นผ่้้บริิหาริ

4.	 ติ้องมีีกริริมีการิที่ี�ไมี่ได้เปี็นกริริมีการิบริิหาริ	อยั่างน้อยั	1	คน	ที่ี�มีี	

ปีริะส่บการิณ์ในธ์รุิกจิซื�อมีาขายัไปีเกี�ยัวกบัส่นิค้าด้านวศิวกริริมี

	 ซึ�งเป็ีนธุ์ริกจิหลักของบริษิัทัี่และอย่ัางน้อยัอีก	1	คน	ที่ี�มีปีีริะส่บการิณ์

	 ด้านบัญชิีและการิเงิน	 โดยัคณะกริริมีการิจัดให้มีีการิเปีิดเผ่ยั

	 นโยับายัในการิกำาหนดองค์ปีริะกอบของคณะกริริมีการิดงักล่าว	

ริวมีถึึงจำานวนปีีการิดำาริงติำาแหน่งกริริมีการิในบริษิัทัี่ของกริริมีการิ

	 แติ่ละคนในริายังานปีริะจำาปีี	และบนเว็บไซติ์ของบริิษััที่ฯ

ว้าระการด้ำารงติำาแหุ้น่งข้องกรรมการบริษัทุ
1.	 ในการิปีริะชุิมีส่ามัีญผ่้้ถึือหุ้นปีริะจำาปีีทุี่กคริั�ง	 กริริมีการิจะติ้อง

	 ออกจากติำาแหน่งอย่ัางน้อยัจำานวนหนึ�ง	(1)	ในส่ามี	(3)	โดยัอัติริา	

ถึ้าจำานวนกริริมีการิจะแบ่งออกให้เปี็นส่ามีส่่วนไมี่ได้	 ก็ให้ออก

	 โดยัจำานวนใกล้ที่ี�สุ่ดกับส่่วนหนึ�ง	(1)	ในส่ามี	(3)

	 กริริมีการิที่ี�จะติ้องออกจากติำาแหน่งในปีีแริก	 และปีีทีี่�ส่อง	

ภิายัหลังจดที่ะเบียันบริิษััที่ฯ	 นั�น	 ให้จับส่ลากว่าผ้่้ใดจะออก	

ส่่วนปีีหลังๆ	 ติ่อไปีให้กริริมีการิทีี่�อย้ั่ในติำาแหน่งนานทีี่�สุ่ดนั�น	

เปี็นผ่้้ออกจากติำาแหน่ง	 กริริมีการิผ่้้ออกจากติำาแหน่งไปีนั�น

	 อาจจะเลือกเข้าริับติำาแหน่งอีกก็ได้

2.	 กริริมีการิมีีวาริะการิดำาริงติำาแหน่งติามีที่ี�กำาหนดไว้ในข้อบังคับ	

บริิษััที่	กริริมีการิทีี่�พึ้นจากติำาแหน่ง	อาจได้รัิบเลือกเข้ามีาดำาริง	

ติำาแหน่งใหมี่อีกได้โดยัไมี่จำากัดจำานวนคริั�ง	 ส่ำาหรัิบคุณส่มีบัติิ

	 ในการิดำาริงติำาแหน่งกริริมีการิอิส่ริะนั�น	 คณะกริริมีการิบริิษััที่

	 กำาหนดเปี็นนโยับายัว่าให้กริริมีการิอิส่ริะดำาริงติำาแหน่งติ่อเนื�อง

	 ได้ไมี่เกิน	9	ปีี	นับติั�งแติ่วันที่ี�ได้ริับการิแติ่งติั�ง	หริือนับติั�งแติ่วันที่ี�

	 บริิษััที่ฯ	เข้าจดที่ะเบียันในติลาดหลักที่ริัพึยั์	

3.	 นอกจากการิพึ้นติำาแหน่งติามีวาริะแล้ว	 กริริมีการิบริิษััที่อาจ

	 พึ้นจากติำาแหน่งเมีื�อ

3.1	 ติายั

3.2	 ลาออก

3.3	 ขาดคุณส่มีบัติิ	 หริือมีีลักษัณะติ้องห้ามีติามีกฎีหมีายั	

ว่าด้วยับริษิัทัี่มีหาชินจำากัด	หริอืกฎีหมีายัว่าด้วยัหลกัที่รัิพึย์ั	

และติลาดหลักที่ริัพึยั์

3.4	 ที่ี�ปีริะชิุมีผ่้้ถึือหุ้นลงมีติิให้ออก

3.5	 ศาลมีีคำาส่ั�งให้ออก

4.	 กริริมีการิคนใดจะลาออกจากติำาแหน่งให้ยืั�นใบลาออกต่ิอบริษิัทัี่ฯ

	 การิลาออกมีีผ่ลนับแติ่วันที่ี�ใบลาออกไปีถึึงบริิษััที่ฯ

	 กริริมีการิซึ�งลาออกติามีวริริคหนึ�ง	 จะแจ้งการิลาออกของติน

	 ให้นายัที่ะเบียันติามีกฎีหมีายัว่าด้วยับริษิัทัี่ฯมีหาชินจำากัดที่ริาบ	

ด้วยัก็ได้

5.	 ในกริณีที่ี�ติำาแหน่งกริริมีการิว่างลงเพึริาะเหตุิอื�นนอกจากถึึงคริาว

	 ออกติามีวาริะ	คณะกริริมีการิอาจเลือกบุคคลซึ�งมีคุีณส่มีบัติ	ิและ

	 ไม่ีมีลีกัษัณะต้ิองห้ามีติามีกฎีหมีายัว่าด้วยับริษิัทัี่ฯมีหาชินจำากดั

และกฎีหมีายัว่าด้วยัหลักที่ริัพึยั์และติลาดหลักที่ริัพึยั์เข้าเปี็น

	 กริริมีการิแที่นในการิปีริะชิุมีคณะกริริมีการิคริาวถึัดไปี	 เว้นแติ	่

วาริะของกริริมีการิจะเหลือน้อยักว่า	 2	 เดือน	 บุคคลซึ�งเข้าเปี็น	

กริริมีการิแที่นจะอย้ั่ในติำาแหน่งได้เพีึยังเที่่าวาริะทีี่�ยัังเหลืออย้ั่	

ของกริริมีการิที่ี�ตินแที่น

	 มีติขิองคณะกริริมีการิติามีวริริคหนึ�งต้ิองปีริะกอบด้วยัคะแนนเสี่ยัง

	 ไมี่น้อยักว่าส่ามีในสี่�	 (3/4)	 ของจำานวนกริริมีการิที่ี�ยัังเหลืออย้ั่

6.	 ในกริณีที่ี�กริริมีการิพึ้นจากติำาแหน่งที่ั�งคณะ	 ให้คณะกริริมีการิ

	 ที่ี�พึ้นจากติำาแหน่งยัังคงอย้ั่ริักษัาการิในติำาแหน่ง	 เพืึ�อดำาเนิน

	 กิจการิของบริิษััที่ฯ	ติ่อไปีเพึียังเที่่าที่ี�จำาเปี็นจนกว่ากริริมีการิชิุด

	 ใหมี่เข้าริับหน้าที่ี�	เว้นแติ่ศาลจะมีีคำาส่ั�งเปี็นอยั่างอื�น	

	 ในกริณีที่ี�คณะกริริมีการิพึ้นจากติำาแหน่งติามีคำาสั่�งศาล

	 คณะกริริมีการิที่ี�พ้ึนจากติำาแหน่ง	ต้ิองจดัให้มีกีาริปีริะชิมุีผ่้ถ้ึอืหุ้น

	 เพืึ�อเลือกติั�งคณะกริริมีการิชิุดใหมี่ภิายัใน	 1	 เดือนนับแติ่วัน

	 พึ้นจากติำาแหน่ง	 โดยัส่่งหนังสื่อนัดปีริะชุิมีไปียัังผ้่้ถึือหุ้นไมี่น้อยั



บริิษััท หาญ เอ็็นจิิเนียริิ�ง โซลููชั่ั�นส์์ จิำากััด (มหาชั่น) 45

	 กว่า	14	วันก่อนวันปีริะชิุมี	และโฆษัณาคำาบอกกล่าวนัดปีริะชิุมี

	 ในหนังส่ือพึิมีพึ์ไมี่น้อยักว่า	3	วันก่อนวันปีริะชิุมีด้วยั	โดยัจะติ้อง

	 โฆษัณาเปี็นริะยัะเวลา	3	วันติิดติ่อกัน

7.	 ที่ี�ปีริะชิุมีผ่้้ถึือหุ้นอาจลงมีติิให้กริริมีการิคนใดออกจากติำาแหน่ง

	 ก่อน	 ถึึงคริาวออกติามีวาริะได้ด้วยัคะแนนเสี่ยังไมี่น้อยักว่า

	 ส่อง	(2)	ในส่ามี	(3)	ของจำานวนผ่้้ถึือหุ้นซึ�งมีาปีริะชิุมีและมีีส่ิที่ธ์ิ

	 ออกเส่ียัง	 และมีีหุ้นนับริวมีกันได้ไมี่น้อยักว่ากึ�งหนึ�ง	 (1/2)	 ของ

	 จำานวนหุ้นที่ี�ถึือโดยัผ่้้ถึือหุ้นที่ี�มีาปีริะชิุมีและมีีส่ิที่ธ์ิออกเส่ียัง

กรรมการผู้้�ม่อำานาจลงนามผู้้กพิ่ันบริษัทุ
	 ติามีข้อบังคับบริิษััที่	 ได้กำาหนด	 จำานวนหริือชิื�อกริริมีการิผ้่้มีี

อำานาจลงลายัมีือชืิ�อผ่้กพึันบริิษััที่ได้นั�น	 ให้กริริมีการิส่อง	 (2)	 คนลง

ลายัมืีอชืิ�อริ่วมีกัน	 โดยัให้ทีี่�ปีริะชุิมีส่ามัีญผ่้้ถึือหุ้นหรืิอคณะกริริมีการิ	

มีีอำานาจกำาหนดริายัชิื�อกริริมีการิผ่้้มีีอำานาจลงนามีผ่้กพึันบริิษััที่ได้		

	 คณะกริริมีการิบริิษััที่	ในการิปีริะชิุมีคณะกริริมีการิบริิษััที่	คริั�งที่ี�	

3/2563	 ในวันพึฤหัส่บดีที่ี�	 14	พึฤษัภิาคมี	2563	 ได้มีีมีติิกำาหนดชิื�อ

และจำานวนกริริมีการิผ่้้มีีอำานาจลงนามีของบริิษััที่ฯ	 ปีริะกอบด้วยั	

กริริมีการิกลุ ่มีที่ี�หนึ�ง	 นายัวิริัฐ	 สุ่ขชิัยั,	 นายัธ์ริริมีน้ญ	 ติริีเพึ็ชิริ		

กริริมีการิกลุ่มีที่ี�ส่อง	นางส่ิริิมีา	 เอี�ยัมีส่กุลริัติน์,	นายัเจน	ชิาญณริงค์	

กริริมีการิคนหนึ�งคนใดในกลุ่มีหนึ�ง	 ลงลายัมีือชิื�อริ่วมีกับกริริมีการิ	

คนหนึ�งคนใดในกลุ่มีส่อง	ริวมีเปี็นส่องคน

บทุบาทุ หุ้น�าทุ่� และค้ว้ามรับผิู้ด้ชื่อบข้องประธุานกรรมการ
บริษัทุ
	 คณะกริริมีการิบริิษััที่เปี็นผ่้ ้เลือกติั�งกริริมีการิด้วยักันดำาริง

ติำาแหน่งปีริะธ์านกริริมีการิบริิษััที่	 เพืึ�อด้แล	ควบคุมี	การิปีริะชิุมีของ

คณะกริริมีการิบริษิัทัี่	และการิปีริะชุิมีผ่้ถ้ึอืหุน้ของบริษิัทัี่	ให้ดำาเนินการิ	

ไปีอยั่างมีีปีริะสิ่ที่ธิ์ภิาพึ	 เปี็นไปีติามีริะเบียับข้อบังคับทีี่�เกี�ยัวข้อง

และบริริลุวัติถึุปีริะส่งค์ในการิปีริะชิุมี	 (ริายัละเอียัดการิคัดเลือก/

บที่บาที่	 หน้าทีี่�และความีรัิบผ่ิดชิอบของปีริะธ์านกริริมีการิบริิษััที่	

เปีิดเผ่ยัไว้ในหัวข้อ	 �การิกำากับด้แลกิจการิ�	หมีวด	3	การิเส่ริิมีส่ริ้าง	

คณะกริริมีการิที่ี�มีีปีริะส่ิที่ธ์ิผ่ล	ข้อ	3.2	(3)	หน้า	67-68)

บทุบาทุ หุ้น�าทุ่� และค้ว้ามรบัผู้ดิ้ชื่อบข้องค้ณะกรรมการ 
บริษัทุ
	 คณะกริริมีการิบริิษััที่มีีบที่บาที่ส่ำาคัญในการิกำาหนดนโยับายั	

และภิาพึริวมีขององค์กริ	แผ่นการิดำาเนินธ์รุิกจิ	ริวมีที่ั�งมีบีที่บาที่ส่ำาคญั	

ในการิกำากับด้แล	ติริวจส่อบ	ปีริะเมิีนผ่ลการิดำาเนินงานของบริิษััที่ฯ	

ให้เป็ีนไปีติามีแผ่นทีี่�วางไว้	ติลอดจนดำาเนินกิจการิของบริษิัทัี่ฯ	ให้เป็ีน

ไปีติามีกฎีหมีายั	ข้อบงัคบั	และมีติทิี่ี�ปีริะชิมุีผ่้ถ้ึอืหุน้	ด้วยัความีซื�อส่ตัิย์ั

สุ่จริิติ	มีีจริิยัธ์ริริมี	ภิายัใติ้จริริยัาบริริณในการิดำาเนินธ์ุริกิจ	ริวมีที่ั�งการิ	

กำากับด้แลให้การิบริิหาริจัดการิของฝ่่ายับริิหาริเปี็นไปีติามีเปี้าหมีายั

และแนวที่างที่ี�ได้กำาหนดไว้	 และก่อให้เกิดปีริะโยัชิน์ส่้งสุ่ดติ่อบริิษััที่ฯ	

และผ่้้ถึือหุ้น	โดยัริวมีถึึงอำานาจ	หน้าที่ี�	และความีริับผ่ิดชิอบที่ี�ส่ำาคัญ	

ดังนี�

1.	 กำาหนดวิสั่ยัทัี่ศน์	 นโยับายั	กลยุัที่ธ์์	 เปี้าหมีายั	แผ่นการิดำาเนิน

	 ธ์รุิกจิ	งบปีริะมีาณปีริะจำาปีี	โคริงส่ร้ิางการิบริหิาริงาน	และอำานาจ

	 การิบริิหาริติ่างๆ	ของบริิษััที่ฯ	ริวมีที่ั�งนโยับายักำากับด้แลกิจการิ	

ที่ี�ดี	ที่ั�งนี�	 ในปีี	2563	คณะกริริมีการิได้มีีการิที่บที่วนและอนุมีัติิ	

กลยุัที่ธ์์	และติดิติามีดแ้ลให้มีกีารินำากลยุัที่ธ์์ไปีปีฏิิบัติ	ิโดยัในการิ	

ปีริะชิมุีคณะกริริมีการิที่กุไติริมีาส่คณะกริริมีการิได้ติดิติามีผ่ลการิ

	 ดำาเนินงานของฝ่่ายับริิหาริ	เพึื�อให้เปี็นไปีติามีกลยัุที่ธ์์ที่ี�วางไว้

2.	 ควบคุมีกำากับด้แล	(Monitoring	and	Supervision)	การิบริิหาริ	

และการิจดัการิของฝ่่ายับริหิาริ	หริอืบคุคลใดๆ	ที่ี�ได้ริบัมีอบหมีายั	

ให้ที่ำาหน้าทีี่�ดังกล่าว	ให้เปี็นไปีติามีนโยับายั	แผ่นงาน	และ

	 งบปีริะมีาณที่ี�กำาหนดไว้อยั่างมีีปีริะส่ิที่ธิ์ภิาพึและปีริะส่ิที่ธิ์ผ่ล		

ติลอดจนด้แลให้บริษิัทัี่ฯ	มีกีาริบริหิาริจัดการิติามีนโยับายักำากบั	

ด้แลกิจการิที่ี�ดี

3.	 มีอีำานาจในการิแต่ิงติั�งคณะกริริมีการิชิดุย่ัอยั	เพืึ�อช่ิวยัศกึษัาและ	

กลั�นกริองงานติ่างๆ	เฉพึาะด้าน	อาที่ิ	คณะกริริมีการิติริวจส่อบ	

คณะกริริมีการิบริหิาริ	คณะกริริมีการิส่ริริหาและพึจิาริณาค่าติอบ

แที่น	คณะกริริมีการิบริหิาริความีเส่ี�ยัง	ปีริะธ์านเจ้าหน้าที่ี�บริหิาริ	

กริริมีการิผ่้้จัดการิ	ริวมีถึึงการิกำาหนดขอบเขติอำานาจหน้าที่ี�ของ

	 คณะกริริมีการิชุิดยั่อยั	 ปีริะธ์านเจ้าหน้าทีี่�บริิหาริ	 กริริมีการิ

	 ผ่้้จัดการิ	ที่ี�แติ่งติั�ง

	 ทัี่�งนี�	 การิมีอบอำานาจติามีขอบเขติอำานาจหน้าทีี่�ที่ี�กำาหนดนั�น

	 ติ้องไมี่มีีลักษัณะเปี็นการิมีอบอำานาจที่ี�ที่ำาให้	 คณะกริริมีการิ

	 บริิหาริ	 ปีริะธ์านเจ้าหน้าที่ี�บริิหาริ	 กริริมีการิผ่้ ้จัดการิ	 และ

	 คณะกริริมีการิชุิดยั่อยัติ่างๆ	 ดังกล่าว	 ส่ามีาริถึพิึจาริณาและ

	 อนุมีัติิริายัการิที่ี�อาจมีีความีขัดแยั้งมีีส่่วนได้เส่ียั	 หริือความี

	 ขดัแย้ังที่างผ่ลปีริะโยัชิน์อื�นใดที่ำากับบริษิัทัี่หรืิอบริษิัทัี่ย่ัอยั	ยักเว้น	

เปี็นการิอนุมีัติิริายัการิที่ี�เปี็นไปีติามีนโยับายัและหลักเกณฑ์์ทีี่�	

คณะกริริมีการิบริิษััที่พึิจาริณาและอนุมีัติิไว้แล้ว

	 ในกริณีที่ี�คณะกริริมีการิบริิษััที่มีอบหมีายัให้	ปีริะธ์านเจ้าหน้าที่ี�

	 บริิหาริ	 กริริมีการิผ้่ ้จัดการิ	 หริือบุคคลอื�นปีฏิิบัติิการิแที่น

	 คณะกริริมีการิบริิษััที่ในเริื�องใด	 การิมีอบหมีายัดังกล่าวติ้อง	

จัดที่ำาเปี็นลายัลักษัณ์อักษัริ	หริือบันที่ึกเปี็นมีติิคณะกริริมีการิ

	 บริิษััที่ในริายังานการิปีริะชิุมีคณะกริริมีการิบริิษััที่อยั่างชิัดเจน		

และริะบขุอบเขติอำานาจหน้าที่ี�ของผ่้ร้ิบัมีอบอำานาจไว้อย่ัางชิดัเจน

4.	 ปีริะเมิีนผ่ลงานของฝ่่ายับริิหาริอยั่างส่มีำ�าเส่มีอ	 ริวมีทัี่�งด้แล

	 กลไกการิจ่ายัค่าติอบแที่นผ้้่บริหิาริและพึนักงานอย่ัางเหมีาะส่มี

5.	 จัดให้มีีริะบบการิบัญชีิ	 การิริายังานที่างการิเงิน	 และการิส่อบ	

บัญชิีที่ี�มีีความีน่าเชิื�อถึือได้	 ริวมีทัี่�งด้แลให้มีีริะบบการิจัดเก็บ

	 เอกส่าริที่ี�ที่ำาให้ส่ามีาริถึติริวจส่อบความีถ้ึกติ้องของข้อมี้ลได้

	 ในภิายัหลัง	
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6.	 จดัให้มีกีาริที่ำางบการิเงนิของบริษิัทัี่ฯ	ให้มีคีวามีถ้ึกต้ิอง	เพืึ�อแส่ดง	

ฐานะการิเงินและผ่ลการิดำาเนินงานในริอบบัญชิีที่ี�ผ่่านมีาได้

	 ติริงต่ิอความีเป็ีนจริงิ	คริบถ้ึวน	และถ้ึกต้ิอง	เป็ีนไปีติามีมีาติริฐาน

	 การิบัญชิีที่ี�ริับริองโดยัที่ั�วไปี	 โดยังบการิเงิน	ณ	 วันส่ิ�นสุ่ดริอบ

	 บัญชีิของบริิษััที่ฯ	 ติ้องติริวจส่อบโดยัผ่้้ส่อบบัญชิีของบริิษััที่ฯ

	 ก่อนทีี่�จะนำาเส่นอติ่อทีี่�ปีริะชิุมีผ้่้ถืึอหุ้น	 ติลอดจนริายังานความี

	 ริับผ่ิดชิอบของคณะกริริมีการิบริิษััที่	 ในการิจัดที่ำาริายังานที่าง

	 การิเงิน	โดยัแส่ดงควบค้่กับริายังานของผ่้้ส่อบบัญชิี	ในริายังาน

	 ปีริะจำาปีีของบริิษััที่

7.	 ด้แลให้บริิษััที่ฯ	มีีริะบบควบคุมีภิายัใน	 ริะบบติริวจส่อบภิายัใน	

ที่ี�มีีปีริะสิ่ที่ธ์ิภิาพึและปีริะสิ่ที่ธ์ิผ่ล	 มีีริะบบบริิหาริความีเส่ี�ยัง

	 ที่ี�คริอบคลุมี	 และมีีกริะบวนการิบริิหาริจัดการิความีเสี่�ยัง	 การิ

	 ริายังานและการิติิดติามีผ่ลที่ี�มีีปีริะส่ิที่ธ์ิภิาพึ	 และกลไกในการิ

	 ริบัเริื�องร้ิองเริยีันและการิดำาเนนิการิกริณีมีกีาริชิี�เบาะแส่		ติลอดจน

	 ด้แลให้บริิษััที่ฯ	 มีีการิบริิหาริจัดการิติามีนโยับายักำากับด้แล	

กิจการิที่ี�ดี	

8.	 ด้แลให้มีีกริะบวนการิและการิจัดการิที่ี�ชิัดเจนและโปีริ่งใส่

	 เกี�ยัวกับการิที่ำาริายัการิริะหว่างบริิษััที่ฯ	กับบุคคลที่ี�เกี�ยัวโยังกัน	

เพืึ�อปี้องกันไมี่ให้เกิดความีขัดแยั้งที่างผ่ลปีริะโยัชิน์	 โดยัติ้อง

	 จัดให้มีีการิเปีิดเผ่ยัข้อมี้ลอยั่างถ้ึกติ้องเพีึยังพึอ	 ริวมีทัี่�งมีีการิ

	 ริายังานติ่อคณะกริริมีการิบริิษััที่อยั่างส่มีำ�าเส่มีอ

9.	 ดแ้ลให้มีกีาริดำาเนินธุ์ริกจิต่ิอเนื�องในริะยัะยัาว	ริวมีที่ั�งแผ่นพัึฒนา

	 พึนกังาน	ความีต่ิอเนื�องของผ่้บ้ริหิาริ	(Succession	Plan)		ริวมีที่ั�ง

	 ด้แลให้มีีกริะบวนการิส่ริริหาและแผ่นการิส่ืบที่อดติำาแหน่งของ	

กริริมีการิ	และผ่้้บริิหาริริะดับส่้งของบริิษััที่ฯ	ที่ี�มีีปีริะส่ิที่ธ์ิผ่ล	

10.	 พึิจาริณาอนุมีัติิ	และ/หริือ	ให้ความีเห็นติ่อริายัการิที่ี�เกี�ยัวโยังกัน

	 การิได้มีาหรืิอจำาหน่ายัไปีซึ�งสิ่นที่ริพัึย์ั	การิลงทุี่น	และการิดำาเนนิการิ

	 ใดๆ	 ของบริิษััที่ฯ	 และบริิษััที่ยั่อยั	 ติามีกฎีหมีายั	 ปีริะกาศ	

ข้อกำาหนด	และริะเบียับข้อบังคับติ่างๆ	ที่ี�เกี�ยัวข้อง	ยักเว้นเริื�องที่ี�

	 กฎีหมีายักำาหนดให้ติ้องขออนุมีัติิจากที่ี�ปีริะชิุมีผ่้้ถึือหุ้น

11.	 ด้แลผ่ลปีริะโยัชิน์ของผ่้้ถึือหุ้นที่ั�งริายัใหญ่และริายัยั่อยัติามีส่ิที่ธ์ิ

	 อยั่างเที่่าเที่ียัมีกัน	 มีีความีเส่มีอภิาคเที่่าเที่ียัมีกัน	 และมีีการิ

	 ริายังานข้อมี้ลการิดำาเนินงานที่ี�ส่ำาคัญ	และริายังานที่างการิเงิน	

แก่ผ่้้ถึือหุ้นและผ่้้มีีส่่วนได้เสี่ยัอยั่างถ้ึกติ้องและเปี็นไปีติามีทีี่�

	 ข้อกฎีหมีายักำาหนด	โดยักริริมีการิติ้องแจ้งให้บริิษััที่ฯ	ที่ริาบโดยั

	 ไมี่ชิักชิ้า	หากมีีส่่วนได้เส่ียัในส่ัญญาหริือข้อติกลงใดๆ	ที่ี�ที่ำากับ

	 บริิษััที่ฯ	หริือถึือหุ้นเพึิ�มีขึ�นหริือลดลงในบริิษััที่ฯ	 หริือบริิษััที่ยั่อยั	

ที่ั�งนี�	 ส่ำาหริับริายัการิที่ี�ที่ำากับกริริมีการิหริือบุคคลที่ี�อาจมีีความี	

ขดัแย้ังหรืิอมีส่ี่วนได้เสี่ยั	หริอือาจมีคีวามีขดัแย้ังที่างผ่ลปีริะโยัชิน์

	 อื�นใดกับบริิษััที่ฯ	หริือบริิษััที่ยั่อยั	กริริมีการิซึ�งมีีส่่วนได้เส่ียั	ไมี่มีี

ส่ิที่ธ์ิออกเส่ียังลงคะแนนอนุมีัติิการิที่ำาริายัการิในเริื�องนั�น		

12.	 คณะกริริมีการิบริิษััที่อาจมีอบอำานาจให้กริริมีการิคนหนึ�ง	 หรืิอ

	 หลายัคน	 หริือบุคคลอื�นใดปีฏิิบัติิการิอยั่างหนึ�งอยั่างใดแที่น

	 คณะกริริมีการิบริิษััที่ได้	 โดยัอย้ั่ภิายัใติ้การิควบคุมีและกำากับ	

ด้แลของคณะกริริมีการิบริิษััที่	 หริืออาจมีอบอำานาจเพืึ�อให้

	 บุคคลดังกล่าวมีีอำานาจติามีที่ี�คณะกริริมีการิบริิษััที่เห็นส่มีควริ

	 และภิายัในริะยัะเวลาทีี่�คณะกริริมีการิบริิษััที่เห็นส่มีควริ	 ซึ�ง

	 คณะกริริมีการิบริษิัทัี่อาจยักเลกิ	เพึกิถึอน	เปีลี�ยันแปีลง	หริอืแก้ไข

	 การิมีอบอำานาจนั�นๆ	ได้เมีื�อเห็นส่มีควริ

	 ที่ั�งนี�	การิมีอบอำานาจนั�นติ้องไมี่มีีลักษัณะเปี็นการิมีอบอำานาจที่ี�

ที่ำาให้บุคคลดังกล่าวส่ามีาริถึพิึจาริณาและอนุมีัติิริายัการิทีี่�ติน	

หริือบุคคลที่ี�อาจมีีความีขัดแยั้ง	มีีส่่วนได้เสี่ยั	หริืออาจมีีความี

	 ขัดแยั้งที่างผ่ลปีริะโยัชิน์ในลักษัณะอื�นใดที่ี�จะที่ำาขึ�นกับบริิษััที่ฯ	

หริือบริิษััที่ยั่อยั	เว้นแติ่เปี็นการิอนุมีัติิริายัการิธุ์ริกิจปีกติิ	และ

	 เปี็นไปีติามีเงื�อนไขการิค้าโดยัที่ั�วไปี	หริือเปี็นติามีนโยับายัและ

	 หลักเกณฑ์์ที่ี�คณะกริริมีการิบริิษััที่พึิจาริณาและอนุมีัติิไว้แล้ว

13.	 แติ่งติั�งเลขานุการิบริิษััที่	 ที่ี�มีีคุณส่มีบัติิและปีริะส่บการิณ์ของ

	 เลขานุการิบริิษััที่ที่ี�เหมีาะส่มี	 มีีหน้าที่ี�และความีริับผ่ิดชิอบ

	 ติามีพึริะริาชิบัญญัติิหลักที่ริัพึยั์และติลาดหลักที่ริัพึยั์	 ที่ำาหน้าทีี่�

	 ให้คำาแนะนำาด้านกฎีหมีายัและกฎีเกณฑ์์ติ่างๆ	ที่ี�คณะกริริมีการิ

	 บริิษััที่จะติ้องที่ริาบ	 และปีฏิิบัติิหน้าที่ี�ในการิด้แลกิจกริริมีของ	

คณะกริริมีการิบริิษััที่	 ริวมีทัี่�ง	ปีริะส่านงานให้มีีการิปีฏิิบัติิติามี	

มีติิคณะกริริมีการิบริิษััที่	 โดยัคุณส่มีบัติิและปีริะส่บการิณ์ของ	

เลขานุการิบริิษััที่	เปีิดเผ่ยัไว้ในหัวข้อ	�โคริงส่ริ้างการิจัดการิ�	ข้อ	

4.	เลขานุการิบริิษััที่	หน้า	57-58

14.	 ส่่งเส่ริมิีและส่นับส่นนุให้เลขานุการิบริษิัทัี่ได้รัิบการิฝึ่กอบริมีและ	

พึฒันาความีริ้อ้ย่ัางต่ิอเนื�อง	ที่ั�งด้านกฎีหมีายั	การิบญัชิ	ีหริอืการิ

ปีฏิิบัติิหน้าที่ี�เลขานุการิบริิษััที่

15.	 จดัให้มีนีโยับายัการิกำากบัดแ้ลกจิการิของบริษิัทัี่เป็ีนลายัลกัษัณ์

อักษัริ	และมีีการิส่ื�อส่าริให้ทุี่กคนในองค์กริได้เข้าใจถึึงนโยับายั

	 การิกำากบัดแ้ลกจิการิที่ี�ดใีห้ถ้ึกต้ิองติริงกนั	เพืึ�อส่่งเส่ริมิีให้ที่กุคน	

ในองค์กริปีฏิบัิติติิามีนโยับายัทีี่�กำาหนด	ทัี่�งนี�	คณะกริริมีการิมีกีาริ	

ที่บที่วนนโยับายัและการิปีฏิิบัติติิามีนโยับายัดังกล่าวเป็ีนปีริะจำา

อยั่างน้อยัปีีละ	1	คริั�ง

16.	 ยัึดมีั�นการิดำาเนินธ์ุริกิจที่ี�ถ้ึกติ้องและเปี็นธ์ริริมี	โดยักำาหนด

	 จริริยัาบริริณธ์ุริกิจ	(Code	of	Conduct)	 เปี็นลายัลักษัณ์อักษัริ

	 เพืึ�อให้นำามีาใช้ิและเผ่ยัแพึร่ิให้แก่กริริมีการิ	ผ้้่บริหิาริ	และพึนักงาน

	 ที่กุคน	เข้าใจถึึงมีาติริฐานด้านจริยิัธ์ริริมีที่ี�บริษิัทัี่ใช้ิในการิดำาเนนิ

ธ์ุริกิจ	และเปี็นแนวที่างการิปีฏิิบัติิ	เพึื�อแส่ดงเจตินาริมีณ์ในการิ

ที่ี�จะดำาเนินธ์ุริกิจอยั่างโปีริ่งใส่	มีีคุณธ์ริริมี	มีีความีริับผ่ิดชิอบติ่อ	

ผ่้ม้ีส่ี่วนได้เสี่ยั	คำานงึถึึงสั่งคมี	และส่ิ�งแวดล้อมี	โดยัผ่่านการิอบริมี	

และการิส่ื�อส่าริภิายัในองค์กริในริป้ีแบบต่ิางๆ	โดยัที่ี�จริริยัาบริริณ



บริิษััท หาญ เอ็็นจิิเนียริิ�ง โซลููชั่ั�นส์์ จิำากััด (มหาชั่น) 47

	 ดังกล่าวจะส่ะที่้อนให้เห็นถึึงค่านิยัมี	 และแนวที่างปีฏิิบัติิงาน	

ที่ี�พึนักงานทุี่กคนพึึงปีฏิิบัติิติน	 และปีฏิิบัติิงานติามีกริอบ

	 จริริยัาบริริณทีี่�กำาหนดไว้ในด้านต่ิางๆ	โดยับริษิัทัี่ได้มีกีาริปีริะกาศ	

และแจ้งให้ทีุ่กคนริับที่ริาบและยัึดปีฏิิบัติิอยั่างเคริ่งคริัด	 ริวมีถึึง	

ให้มีีการิปีฏิิบัติิติามีแนวที่างดังกล่าว	 ที่ั�งนี�	 คณะกริริมีการิได้

	 ติิดติามีให้มีีการิปีฏิิบัติิติามีจริริยัาบริริณดังกล่าวอยั่างจริิงจัง

17.	 จัดให้มีีนโยับายัและมีาติริการิติ่อติ้านการิทีุ่จริิติคอริ์ริัปีชิั�น	 เปี็น

	 ลายัลักษัณ์อักษัริ	 เพืึ�อให้เกิดความีมีั�นใจว่าการิปีฏิิบัติิงานของ

	 บริิษััที่เปี็นไปีติามีข้อกำาหนดของกฎีหมีายัทีี่�เกี�ยัวข้องกับการิ

	 ต่ิอต้ิานการิที่จุริติิคอร์ิริปัีชิั�น	ริวมีถึึงมีกีาริส่ื�อส่าริแก่คณะกริริมีการิ	

บริิษััที่	ผ่้้บริิหาริ	 และพึนักงานทีุ่กริะดับ	 ริวมีถึึงบุคคลภิายันอก	

อื�นที่ี�เกี�ยัวข้อง	 และส่่งเส่ริิมีให้เปี็นวัฒนธ์ริริมีและค่านิยัมีหนึ�ง	

ในบริิษััที่	ที่ั�งนี�	คณะกริริมีการิบริิษััที่มีีการิส่อบที่านและที่บที่วน

	 นโยับายัและมีาติริการิติ่อติ้านการิทีุ่จริิติคอริ์รัิปีชิั�น	 เปี็นปีริะจำา

	 ที่กุปีี	เพืึ�อให้ส่อดคล้องกบัการิเปีลี�ยันแปีลงของส่ภิาพึการิดำาเนนิ	

ธ์ุริกิจ	ริะเบียับ	ข้อบังคับ	และบที่บัญญัติิของกฎีหมีายั

18.	 พึิจาริณาเริื�องความีขัดแยั้งของผ่ลปีริะโยัชิน์อยั่างริอบคอบ	การิ	

พึิจาริณาการิที่ำาริายัการิที่ี�อาจมีีความีขัดแยั้งของผ่ลปีริะโยัชิน์

	 มีีแนวที่างที่ี�ชัิดเจน	และเปี็นไปีเพืึ�อผ่ลปีริะโยัชิน์ของบริิษััที่และ

	 ผ่้ถ้ึอืหุน้โดยัริวมีเป็ีนส่ำาคญั	โดยักำาหนดนโยับายัที่ี�ไม่ีให้กริริมีการิ	

ผ่้ ้บริิหาริ	 และพึนักงาน	 ริวมีที่ั�งผ่้ ้ที่ี�เกี�ยัวข้องกับบุคคลติ่างๆ	

ดังกล่าว	แส่วงหาผ่ลปีริะโยัชิน์ส่่วนตัิวที่ี�ขัดแยั้งกับผ่ลปีริะโยัชิน์

ของบริษิัทัี่	และควริหลกีเลี�ยังการิกริะที่ำาที่ี�ก่อให้เกดิความีขดัแย้ัง	

ที่างผ่ลปีริะโยัชิน์	และผ่้้ที่ี�มีีส่่วนเกี�ยัวข้อง	หริือมีีส่่วนได้เส่ียั	หริือ	

เกี�ยัวโยังกับริายัการิที่ี�พึิจาริณา	ติ้องแจ้งให้บริิษััที่ที่ริาบถึึงความี

ส่ัมีพึันธ์์หริือการิเกี�ยัวโยังของตินในริายัการิดังกล่าว	 โดยับุคคล

	 ดังกล่าวไมี่มีีส่่วนริ่วมีในการิติัดส่ินใจใดๆ	ในธ์ุริกริริมีดังกล่าว

	 คณะกริริมีการิติริวจส่อบจะนำาเส่นอคณะกริริมีการิบริิษััที่	

เกี�ยัวกับริายัการิที่ี�เกี�ยัวโยังกัน	และริายัการิที่ี�มีีความีขัดแยั้งที่าง	

ผ่ลปีริะโยัชิน์	ซึ�งได้มีกีาริพิึจาริณาความีเหมีาะส่มีอย่ัางริอบคอบ	

ริวมีที่ั�งบริษิัทัี่ได้ปีฏิบัิติิติามีหลักเกณฑ์์ของส่ำานกังานคณะกริริมีการิ

	 กำากับหลักที่ริัพึยั์และติลาดหลักที่ริัพึยั์	 และติลาดหลักที่ริัพึยั์	

แห่งปีริะเที่ศไที่ยัอยั่างเคริ่งครัิด	 ในเริื�องการิกำาหนดริาคาและ	

เงื�อนไขติ่างๆ	 กับบุคคลทีี่�อาจมีีความีขัดแยั้งด้านผ่ลปีริะโยัชิน	์

ให้เส่มีือนที่ำาริายัการิกับบุคคลภิายันอก

	 ทัี่�งนี�	 คณะกริริมีการิบริิษััที่จะได้กำากับด้แลให้มีีการิปีฏิิบัติิติามี

	 ข้อกำาหนดเกี�ยัวกับขั�นติอนการิดำาเนินการิ	 และการิเปีิดเผ่ยั

	 ข้อมี้ลของริายัการิที่ี�อาจมีีความีขัดแยั้งของผ่ลปีริะโยัชิน์ให้

	 ถ้ึกติ้องคริบถึ้วนโดยัจะเปีิดเผ่ยัการิที่ำาริายัการิไว้ในงบการิเงิน

	 ริายังานปีริะจำาปีี	และแบบแส่ดงริายัการิข้อมีล้ปีริะจำาปีี	(แบบ	56-1)

19.	 จัดให้มีีริะบบการิควบคุมีภิายัใน	ซึ�งเปี็นกลไกส่ำาคัญที่ี�จะส่ริ้าง	

ความีมีั�นใจติ่อฝ่่ายัจัดการิในการิชิ่วยัลดความีเสี่�ยังที่างธุ์ริกิจ

	 ชิ่วยัให้การิดำาเนินธ์ุริกิจเปี็นไปีอยั่างมีีปีริะสิ่ที่ธ์ิภิาพึ	 โดยัมีีการิ

	 จดัส่ริริที่รัิพึยัากริอย่ัางเหมีาะส่มีและบริริลุเป้ีาหมีายัติามีทีี่�ติั�งไว้

	 ชิ่วยัปีกปี้องคุ้มีคริองที่รัิพึยั์สิ่นไมี่ให้ริั�วไหล	 ส่้ญหายัหรืิอจาก

	 การิทุี่จริิติปีริะพึฤติิมีิชิอบ	 ชิ่วยัให้ริายังานที่างการิเงินมีีความี	

ถ้ึกติ้องน่าเชืิ�อถืึอ	 ชิ่วยัให้บุคลากริปีฏิิบัติิติามีกฎีหมีายัและ

	 ริะเบียับข้อบังคับที่ี�เกี�ยัวข้องและชิ่วยัคุ้มีคริองเงินลงทีุ่นของ

	 ผ่้้ถืึอหุ้น	 ดังนั�นบริิษััที่ฯ	 จึงได้กำาหนดภิาริะหน้าทีี่�	 อำานาจการิ

	 ดำาเนินการิของผ้่้ปีฏิิบัติิงานและผ้่้บริิหาริในเริื�องติ่างๆ	 ไว้เปี็น	

ลายัลักษัณ์อกัษัริอย่ัางชิดัเจน	มีกีาริควบคมุีดแ้ลการิใช้ิส่นิที่รัิพึย์ั	

ของบริษิัทัี่ให้เกิดปีริะโยัชิน์	และมีกีาริแบ่งแยักหน้าทีี่�ผ่้ป้ีฏิบัิติงิาน

	 ผ่้้ติิดติามีควบคุมี	 และปีริะเมีินผ่ลออกจากกัน	 เพืึ�อให้เกิดการิ

	 ถึ่วงดุลและติริวจส่อบริะหว่างกันอยั่างเหมีาะส่มี

	 คณะกริริมีการิบริิษััที่ได้มีอบหมีายัให้คณะกริริมีการิติริวจส่อบ

	 ริบัผ่ดิชิอบการิส่อบที่านความีเหมีาะส่มีและความีมีปีีริะส่ทิี่ธ์ภิิาพึ

	 ของริะบบควบคุมีภิายัในทีี่�ฝ่่ายับริหิาริจัดให้มีขีึ�น	ริวมีทัี่�งได้จัดที่ำา

	 และที่บที่วนริะบบการิควบคุมี	ที่ั�งด้านการิดำาเนินงาน	การิริายังาน

	 ที่างการิเงนิ	การิปีฏิบิัติิติามีกฎี	ริะเบียับ	นโยับายั	และการิกำากบั

	 ด้แลการิปีฏิิบัติิงาน	 	ติลอดจนการิจัดการิความีเส่ี�ยัง	และยัังให้

	 ความีส่ำาคัญกบัส่ญัญาณเติอืนภัิยัล่วงหน้าและ	ริายัการิที่ี�ผ่ดิปีกติิ

	 ที่ั�งนี�	บริษิัทัี่ฯ	ได้ว่าจ้างบคุคลภิายันอกที่ี�มีคีวามีเป็ีนอสิ่ริะในการิ

ปีฏิิบัติิหน้าที่ี�	เปี็นผ่้้ริับผ่ิดชิอบในการิควบคุมีภิายัในของบริิษััที่ฯ	

ที่ำาหน้าที่ี�ติริวจส่อบเพืึ�อให้มีั�นใจว่าบริิษััที่ฯ	มีีริะบบการิควบคุมี	

ภิายัในที่ี�เพีึยังพึอเหมีาะส่มี	 และเพืึ�อให้ผ่้ ้ติริวจส่อบภิายัใน	

ดังกล่าวมีีความีเปี็นอิส่ริะ	 ส่ามีาริถึที่ำาหน้าทีี่�ติริวจส่อบและ	

ถึ่วงดุลได้อยั่างเติ็มีที่ี�	 ผ่้้ติริวจส่อบภิายัในจะริายังานผ่ลโดยัติริง	

ต่ิอคณะกริริมีการิติริวจส่อบ	ที่ั�งนี�	บริษิัทัี่มีกีาริติดิติามีปีริะเมีนิผ่ล

	 อยั่างส่มีำ�าเส่มีอ	 เพืึ�อให้ความีมีั�นใจว่าริะบบทีี่�วางไว้ส่ามีาริถึ

ดำาเนินไปีได้อยั่างมีีปีริะสิ่ที่ธิ์ภิาพึ	 โดยัจะมีีการิปีริะเมิีนความี	

เพีึยังพึอของริะบบควบคุมีภิายัใน	 และที่บที่วนริะบบที่ี�ส่ำาคัญ	

อย่ัางน้อยัปีีละ	1	คริั�ง	และเปิีดเผ่ยัไว้ในริายังานปีริะจำาปีีของ	บริษิัทัี่

20.	 จัดให้มีีนโยับายัการิบริิหาริความีเส่ี�ยัง	 (Risk	Management	

Policy)	 ให้คริอบคลุมีทัี่�งองค์กริ	 และติิดติามีผ่ลการิปีฏิิบัติิเปี็น

ปีริะจำาทีุ่กไติริมีาส่

21.	 จัดให้มีีแนวที่างดำาเนินการิที่ี�ชิัดเจนกับผ้่้ทีี่�ปีริะส่งค์จะริ้องเริียัน

	 หรืิอแจ้งเบาะแส่	หริอืผ้้่มีส่ี่วนได้เส่ยีัผ่่านที่างเวบ็ไซต์ิ	หริอืริายังาน

	 ติริงต่ิอบริษิัทัี่	โดยัให้แจ้งเบาะแส่ผ่่านกริริมีการิอิส่ริะหรืิอกริริมีการิ

	 ติริวจส่อบของบริิษััที่	เพืึ�อส่ั�งการิให้มีีการิติริวจส่อบข้อมี้ลติามี

	 กริะบวนการิที่ี�บริิษััที่กำาหนดไว้และริายังานติ่อคณะกริริมีการิ	

บริิษััที่
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2 คัณะกิรรมกิารชุดำย่อย
	 คณะกริริมีการิบริิษััที่ได้แติ่งติั�งคณะกริริมีการิชิุดยั่อยั	 เพืึ�อ	

พึจิาริณากลั�นกริองงานด้านต่ิางๆ	ติามีขอบเขติทีี่�ได้ริบั	มีอบหมีายั	ของ

คณะกริริมีการิชิดุย่ัอยัแต่ิละคณะ	และได้กำาหนดคณุส่มีบตัิ	ิวาริะการิ

ดำาริงติำาแหน่ง	บที่บาที่	หน้าที่ี�และความีริับผ่ิดชิอบ	การิริายังานของ

คณะกริริมีการิชิุดยั่อยั	 การิปีริะเมีินผ่ลการิปีฏิิบัติิงาน	 ไว้ในกฎีบัติริ	

ของคณะกริริมีการิชุิดย่ัอยัแต่ิละคณะ	ซึ�งมีกีาริที่บที่วนอย่ัางส่มีำ�าเส่มีอ	

โดยัคณะกริริมีการิชิดุย่ัอยัทุี่กคณะจะริายังานผ่ลการิปีฏิบิตัิหิน้าที่ี�ต่ิอ

ที่ี�ปีริะชิุมีคณะกริริมีการิบริิษััที่เพึื�อที่ริาบอยั่างส่มีำ�าเส่มีอ

	 โดยัมีี	ดริ.	ถึกล	นันธ์ิริาภิากริ	เปี็นผ่้้มีีความีริ้้และปีริะส่บการิณ์	

เพึียังพึอที่ี�จะที่ำาหน้าที่ี�ในการิส่อบที่านความีน่าเชิื�อถึือของงบการิเงิน

โดยัจบการิศกึษัาริะดบัปีริญิญาเอก	จาก	Col.	Of	BAd./Accounting,

MIS,	Economics,	University	of	Arkansas,	U.S.A.	และผ่่านการิอบริมี

หลักส่้ติริ	Director	Accreditation	Program	(DAP)	ริุ่นที่ี�	8	ปีี	2547

และหลักส่้ติริ	Director	Certification	 Program	 (DCP)	 ริุ่นทีี่�	 228

ปีี	 2559	 แล้ว	 และมีีนายัวิศิษัฏิ์	 วชิิริลาภิไพึฑ้์ริยั์	 เปี็นเลขานุการิ

คณะกริริมีการิติริวจส่อบ

องค้์ประกอบข้องค้ณะกรรมการติรว้จสอบ

คณะกริริมีการิติริวจส่อบติ้องมีีองค์ปีริะกอบ	ดังติ่อไปีนี�

1.	 ถึือหุ้นไมี่เกินริ้อยัละ	1	ของจำานวนหุ้นที่ี�มีีส่ิที่ธ์ิออกเส่ียังที่ั�งหมีด	

ของบริิษััที่ฯ	บริิษััที่ใหญ่	บริิษััที่ยั่อยั	บริิษััที่ริ่วมี	ผ่้้ถึือหุ้นริายัใหญ่	

หริือผ่้้มีีอำานาจควบคุมีของบริิษััที่ฯ	 ทัี่�งนี�ให้นับริวมีหุ้นทีี่�ถืึอโดยั	

ผ่้้ที่ี�เกี�ยัวข้องด้วยั

2.	 คณะกริริมีการิติริวจส่อบปีริะกอบด้วยักริริมีการิอิส่ริะทีี่�มีคุีณส่มีบัติิ

	 คริบถ้ึวนติามี	กฎีหมีายัว่าด้วยับริษิัทัี่มีหาชินจำากดั	และกฎีหมีายั

	 ว่าด้วยัหลกัที่รัิพึย์ัและติลาดหลกัที่ริพัึย์ั	ที่ี�กำาหนด	จำานวนไม่ีน้อยั

	 กว่า	3	คน

3.	 กริริมีการิติริวจส่อบมีทัีี่กษัะความีชิำานาญทีี่�เหมีาะส่มีติามีภิาริกิจ

	 ที่ี�ได้ริับมีอบหมีายั	กริริมีการิติริวจส่อบอยั่างน้อยั	 1	คน	ติ้องมีี

	 ความีริ้ค้วามีเข้าใจหริอืมีปีีริะส่บการิณ์ด้านการิบัญชิหีริอืการิเงิน	

และมีปีีริะส่บการิณ์เพีึยังพึอทีี่�จะที่ำาหน้าทีี่�ในการิส่อบที่านความี

น่าเชิื�อถึือของงบการิเงินได้

4.	 ให้คณะกริริมีการิบริิษััที่เลือกและแติ่งติั�งกริริมีการิติริวจส่อบ

	 คนหนึ�งเปี็นปีริะธ์านคณะกริริมีการิติริวจส่อบ

2.1 ค้ณะกรรมการติรว้จสอบ
	 คณะกริริมีการิบริษิัทัี่ได้แต่ิงติั�งคณะกริริมีการิติริวจส่อบปีริะกอบ

ด้วยักริริมีการิที่ี�มีคีณุส่มีบตัิคิริบถ้ึวนติามีที่ี�	ก.ล.ติ.	และ	ติลที่.	กำาหนด	

เปี็นกริริมีการิอิส่ริะไมี่น้อยักว่า	 3	 คน	 และมีีกริริมีการิติริวจส่อบ

อย่ัางน้อยั	1	คนที่ี�มีคีวามีริ้แ้ละปีริะส่บการิณ์เพีึยังพึอในการิส่อบที่าน

ความีน่าเชิื�อถึือของงบการิเงิน

	 คณะกริริมีการิติริวจส่อบ	 ณ	 วันทีี่� 	 31	 ธ์ันวาคมี	 2563	

ปีริะกอบด้วยั	กริริมีการิอิส่ริะ	จำานวน	3	คน	ดังนี�

5. 	 ให ้คณะกริริมีการิติริวจส่อบเลือกและแติ่งติั�งเลขานุการิ

	 คณะกริริมีการิติริวจส่อบ	 โดยัปีริะธ์านเจ้าหน้าที่ี�การิเงิน	 เปี็น

	 เลขานุการิคณะกริริมีการิติริวจส่อบโดยัติำาแหน่ง

ว้าระการด้ำารงติำาแหุ้น่งข้องกรรมการติรว้จสอบ

1.	 ให้คณะกริริมีการิติริวจส่อบมีีวาริะอย้ั่ในติำาแหน่งคริาวละ	 3	ปีี

	 และคณะกริริมีการิติริวจส่อบซึ�งพึ้นจากติำาแหน่งติามีวาริะ	

อาจได้รัิบการิแติ่งติั�งอีกได้	 นอกจากการิพึ้นติำาแหน่งติามีวาริะ	

ดังกล่าวข้างติ้น	กริริมีการิติริวจส่อบพึ้นจากติำาแหน่งเมีื�อ

1.1	 ติายั

1.2	 ลาออก

1.3	 ขาดคณุส่มีบตัิกิาริเป็ีนกริริมีการิติริวจส่อบติามีกฎีบตัิริ	หรืิอ

	 ติามีหลักเกณฑ์์ของส่ำานกังาน	ก.ล.ติ.	และติลาดหลกัที่ริพัึย์ัฯ

1.4	 พึ้นส่ภิาพึการิเปี็นกริริมีการิบริิษััที่	หริือคริบวาริะการิดำาริง

ติำาแหน่งกริริมีการิบริิษััที่

2.	 กริริมีการิติริวจส่อบคนใดจะลาออกจากติำาแหน่งให้ยืั�นใบลาออก

	 ติ่อปีริะธ์านกริริมีการิบริิษััที่	 โดยัควริแจ้งเปี็นหนังส่ือล่วงหน้า	

อย่ัางน้อยั	1	เดอืน	พึร้ิอมีเหติผุ่ล	และให้คณะกริริมีการิบริษิัทัี่เป็ีน	

ผ่้อ้นมุีตัิ	ิโดยับริษิัทัี่ฯ	จะแจ้งเริื�องการิลาออกพึร้ิอมีส่ำาเนาหนังสื่อ

ลาออกให้ติลาดหลกัที่ริพัึย์ัฯ	ที่ริาบ	ในกริณทีี่ี�กริริมีการิติริวจส่อบ

พึ้นจากติำาแหน่งที่ั�งคณะ	 ให้คณะกริริมีการิติริวจส่อบทีี่�พึ้นจาก	

ติำาแหน่งติ้องรัิกษัาการิในติำาแหน่ง	 เพืึ�อดำาเนินการิติ่อไปีก่อน

	 จนกว่าคณะกริริมีการิติริวจส่อบชิุดใหมี่จะเข้าริับหน้าที่ี�

3.	 ในกริณีทีี่�ติำาแหน่งกริริมีการิติริวจส่อบว่างลงเพึริาะเหติุอื�น	

นอกจากถึึงคริาวออกติามีวาริะ	 ให้คณะกริริมีการิบริิษััที่แติ่งตัิ�ง

	 บุคคลที่ี�มีีคุณส่มีบัติิคริบถึ้วนขึ�นเปี็นกริริมีการิติริวจส่อบแที่น

	 ภิายัใน	 90	 วัน	 เพืึ�อให้กริริมีการิติริวจส่อบมีีจำานวนคริบติามีที่ี�	

คณะกริริมีการิบริิษััที่กำาหนด	โดยับุคคลทีี่�เข้าเปี็นกริริมีการิ

ชื่ื�อ ติำาแหุ้น่ง

	 1.	ดร.	ถกล		 นัันัธิิราภากร	 ประธิานัคณะกรรมการตรวจสอบ	

	 2.	นัางสาววรนัุช		 สุไพบูลย์์พิพัฒนั์	 กรรมการตรวจสอบ	

	 3.	ดร.	โสตถิธิร		 มัลลิกะมาส	 กรรมการตรวจสอบ	
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	 ติริวจส่อบแที่นอย้ั่ในติำาแหน่งได้เพีึยังวาริะทีี่�ยัังคงเหลืออย้ั่ของ	

กริริมีการิติริวจส่อบซึ�งตินแที่น	ที่ั�งนี�	ให้บริิษััที่ฯ	แจ้งการิพึ้นจาก	

ติำาแหน่งของกริริมีการิติริวจส่อบดังกล่าวพึริ้อมีเหตุิผ่ลของการิ	

พึ้นจากติำาแหน่งติ่อติลาดหลักที่ริัพึยั์ฯ	ที่ันที่ี

บทุบาทุ หุ้น�าทุ่� และค้ว้ามรบัผู้ดิ้ชื่อบข้องค้ณะกรรมการติรว้จสอบ

1.	 ส่อบที่านให้บริิษััที่ฯ	มีีการิริายังานที่างการิเงินอยั่างถึ้กติ้องและ

เพึียังพึอ

2.	 ส่อบที่านให้บริิษัทัี่ฯ	มีรีิะบบการิควบคุมีภิายัใน	(internal	control)

	 และริะบบการิติริวจส่อบภิายัใน	 (internal	 audit)	 ที่ี�เหมีาะส่มี

	 และมีีปีริะสิ่ที่ธิ์ผ่ล	และพึิจาริณาความีเปี็นอิส่ริะของหน่วยังาน	

ติริวจส่อบภิายัใน	ติลอดจนให้ความีเห็นชิอบในการิพึิจาริณา

แติ่งติั�ง	 โยักยั้ายั	 เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยังานติริวจส่อบภิายัใน	

หริือ	หน่วยังานอื�นใดที่ี�ริับผ่ิดชิอบเกี�ยัวกับการิติริวจส่อบภิายัใน

	 ติลอดจนพึิจาริณาขอบเขติการิปีฏิบัติิงาน	 แผ่นการิติริวจส่อบ

	 ปีริะจำาปีี	และงบปีริะมีาณ	ริวมีที่ั�งบคุลากริว่าเหมีาะส่มี	ส่อดคล้อง

	 กับขอบเขติการิปีฏิิบัติิงาน	 และเพึียังพึอที่ี�จะส่นับส่นุนงานใน

	 หน้าที่ี�ความีริับผ่ิดชิอบของคณะกริริมีการิติริวจส่อบ

3.	 ส่อบที่านให้บริิษััที่ฯ	ปีฏิิบัติิติามีกฎีหมีายัว่าด้วยัหลักที่ริัพึยั์และ	

ติลาดหลักที่รัิพึย์ั	ข้อกำาหนดของติลาดหลักที่รัิพึย์ัแห่งปีริะเที่ศไที่ยั

	 (�ติลาดหลักที่รัิพึย์ั�)	และกฎีหมีายัทีี่�เกี�ยัวข้องกับธุ์ริกจิของ	บริษิัทัี่ฯ

4.	 พึิจาริณาคัดเลือก	 เส่นอแติ่งตัิ�ง	 และเลิกจ้าง	บุคคลซึ�งมีีความี

	 เปี็นอิส่ริะ	 เพืึ�อที่ำาหน้าทีี่�เปี็นผ่้้ส่อบบัญชิีของบริิษััที่ฯ	 และเส่นอ

	 ค่าติอบแที่นของบุคคลดังกล่าว	 ริวมีที่ั�งเข้าริ่วมีปีริะชิุมีกับ	

ผ่้้ส่อบบัญชีิ	 โดยัไมี่มีีฝ่่ายัจัดการิเข้าริ่วมีปีริะชุิมีด้วยัอยั่างน้อยั

ปีีละ	1	คริั�ง

5.	 พึิจาริณาริายัการิที่ี�เกี�ยัวโยังหริือริายัการิที่ี�อาจมีีความีขัดแยั้ง

	 ที่างผ่ลปีริะโยัชิน์	 ให้เปี็นไปีติามีกฎีหมีายัและข้อกำาหนดของ	

ติลาดหลักที่ริัพึยั์	 ที่ั�งนี�	 เพืึ�อให้มีั�นใจว่าริายัการิดังกล่าวส่มีเหตุิ	

ส่มีผ่ลและเปี็นปีริะโยัชิน์ส่้งสุ่ดติ่อบริิษััที่ฯ

6.	 พึิจาริณาและปีริะเมิีนธ์ุริกริริมีที่ี�มีีความีเส่ี�ยังด้านการิทีุ่จริิติ

	 คอริ์ริัปีชิั�น	 และกำาหนดมีาติริการิ/วิธ์ีการิควบคุมีและจัดการิ

	 ความีเส่ี�ยัง	ส่อบที่านข้อมีล้ทัี่�งหมีดในแบบปีริะเมิีนตินเองเกี�ยัวกับ

	 มีาติริการิติ่อติ้านการิทีุ่จริิติคอริ์ริัปีชิั�น

7.	 จัดที่ำาริายังานของคณะกริริมีการิติริวจส่อบโดยัเปีิดเผ่ยัไว้ใน

	 ริายังานปีริะจำาปีีของบริิษััที่ฯ	 ซึ�งริายังานดังกล่าวติ้องลงนามี

	 โดยัปีริะธ์านคณะกริริมีการิติริวจส่อบ	 และติ้องปีริะกอบด้วยั

	 ข้อมี้ลอยั่างน้อยัดังติ่อไปีนี�

• ความีเห็นเกี�ยัวกับความีถ้ึกติ้อง	 คริบถึ้วน	 เปี็นที่ี�เชิื�อถืึอได้	
ของริายังานที่างการิเงินของบริิษััที่ฯ

• ความีเห็นเกี�ยัวกบัความีเพึยีังพึอของริะบบการิควบคมุีภิายัใน
	 ของบริิษััที่ฯ

• ความีเหน็เกี�ยัวกับการิปีฏิบิตัิติิามีกฎีหมีายัว่าด้วยัหลกัที่รัิพึย์ั
	 และติลาดหลักที่ริัพึยั์ข้อกำาหนดของติลาดหลักที่ริัพึยั์หริือ

	 กฎีหมีายัที่ี�เกี�ยัวข้องกับธ์ุริกิจของบริิษััที่ฯ

• ความีเห็นเกี�ยัวกับความีเหมีาะส่มีของผ่้้ส่อบบัญชิี
• ความีเหน็เกี�ยัวกับริายัการิที่ี�อาจมีคีวามีขดัแย้ังที่างผ่ลปีริะโยัชิน์
• จำานวนการิปีริะชุิมีคณะกริริมีการิติริวจส่อบ	และการิเข้าร่ิวมี	
ปีริะชิุมีของกริริมีการิติริวจส่อบแติ่ละที่่าน

• ความีเห็นหริือข้อสั่งเกติโดยัริวมีทีี่�คณะกริริมีการิติริวจส่อบ	
ได้ริับจากการิปีฏิิบัติิหน้าที่ี�

• ริายังานอื�นใดที่ี�เห็นว่าผ้่้ถึือหุ้นและผ้่้ลงทีุ่นที่ั�วไปีควริที่ริาบ	
ภิายัใต้ิขอบเขติหน้าที่ี�และความีริบัผ่ดิชิอบที่ี�ได้ริบัมีอบหมีายั

	 จากคณะกริริมีการิบริิษััที่

8.	 ปีฏิิบตัิกิาริอื�นใดติามีที่ี�คณะกริริมีการิบริษิัทัี่มีอบหมีายัและด้วยั

	 ความีเห็นชิอบของคณะกริริมีการิติริวจส่อบ	ที่ั�งนี�	ในการิปีฏิิบัติิ	

หน้าที่ี�ที่ี�ได้ริับมีอบหมีายัดังกล่าว	 คณะกริริมีการิติริวจส่อบมีี

	 ความีริับผ่ิดชิอบติ่อคณะกริริมีการิบริิษััที่โดยัติริง	และกริริมีการิ	

บริิษััที่ยัังคงมีีความีริับผ่ิดชิอบในการิดำาเนินงานของบริิษััที่ฯ	ติ่อ

	 บุคคลภิายันอก

9.	 พึจิาริณาและให้ความีเหน็ต่ิอการิติดิติามีการิปีฏิิบตัิติิามีมีาติริการิ

	 ติ่อติ้านการิทีุ่จริิติคอริ์ริัปีชิั�น	 ริวมีถึึงริะบบการิบริิหาริความีเส่ี�ยัง

ที่ี�เชิื�อมีโยังกับความีเส่ี�ยังทีี่�อาจเกิดขึ�นจากการิทุี่จริิติคอริ์รัิปีชิั�น		

เพืึ�อให้มีั�นใจว่าการิดำาเนินงานของบริษิัทัี่ฯ	มีคีวามีโปีร่ิงใส่	สุ่จริติิ	

ยัุติิธ์ริริมี	ติามีหลักคุณธ์ริริมี	จริิยัธ์ริริมี	และดำาเนินธ์ุริกิจด้วยัการิ

ติ่อติ้านการิทีุ่จริิติคอริ์ริัปีชิั�นทีุ่กริ้ปีแบบ

10.	 ริับเริื�องริ้องเรีิยัน	 แจ้งเบาะแส่	 การิกริะที่ำาอันทีุ่จริิติคอริ์รัิปีชิั�น	

ที่ั�งจากภิายัในและภิายันอก	ที่ี�กริริมีการิบริิษััที่	ผ้่้บริิหาริ	หริือ

	 พึนักงานของบริิษััที่ฯ	มีีส่่วนเกี�ยัวข้อง	และติริวจส่อบข้อเที่็จจริิง	

ติามีที่ี�ได้ริับแจ้ง	และนำาเส่นอให้คณะกริริมีการิบริิษััที่ริ่วมีกัน

	 พึิจาริณาโที่ษัหรืิอแก้ไขปีัญหาติามีนโยับายัติ่อติ้านการิทีุ่จริิติ	

คอริ์ริัปีชิั�น

11.	 ส่ริุปีภิาริกิจของคณะกริริมีการิติริวจส่อบเส่นอคณะกริริมีการิ	

บริิษััที่ที่ริาบ

	 ที่ั�งนี�	คณะกริริมีการิติริวจส่อบมีีอำานาจในการิดำาเนินการิ	ติ่างๆ

ได้แก่	 การิเชิิญกริริมีการิ	พึนักงาน	หริือล้กจ้างของบริิษััที่ฯ	มีาริ่วมี

ปีริะชิุมีหาริือ	ชิี�แจง	หริือติอบข้อซักถึามีในเริื�องที่ี�เกี�ยัวกับหน้าที่ี�	และ

ความีริับผิ่ดชิอบของคณะกริริมีการิติริวจส่อบ	 การิปีริึกษัาหาริือ

ผ่้้เชิี�ยัวชิาญหริือที่ี�ปีริึกษัาของบริิษััที่ฯ	 (ถึ้ามีี)	 หริือจ้างที่ี�ปีริึกษัาหริือ

ผ่้้เชิี�ยัวชิาญซึ�งเปี็นบุคคลภิายันอกเปี็นคริั�งคริาวในกริณีจำาเปี็นด้วยั

ค่าใชิ้จ่ายัของบริิษััที่ฯ	 การิขอให้พึนักงานของบริิษััที่ฯ	 ส่่งเอกส่าริ

หลักฐานเกี�ยัวกับกิจการิของบริิษััที่ฯ	 เพืึ�อปีริะโยัชิน์ในการิติริวจส่อบ
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หริือส่อบส่วนในเริื�องติ่างๆ	 เพืึ�อให้การิปีฏิิบัติิงานภิายัใติ้หน้าทีี่�ความี	

ริบัผิ่ดชิอบส่ำาเร็ิจลุล่วงไปีด้วยัดี		การิมีอบหมีายัให้พึนักงานหรืิอลก้จ้าง	

ของบริิษััที่ฯ	คนหนึ�งหริือหลายัคนกริะที่ำาการิใดๆ	ภิายัในขอบเขติห

น้าที่ี�ของคณะกริริมีการิติริวจส่อบ	 เพืึ�อปีริะโยัชิน์ในการิติริวจส่อบ		

ริวมีถึึงการิดำาเนินการิติ่างๆ	ที่ี�กล่าวแล้วในส่่วนทีี่�เกี�ยัวข้องกับบริิษััที่

ย่ัอยัเท่ี่าที่ี�ได้ริบัมีอบหมีายัหริอืร้ิองขอจากบริษิัทัี่ย่ัอยั	และเท่ี่าที่ี�อำานาจ	

หน้าที่ี�จะเปีิดชิ่องให้ดำาเนินการิได้

	 เนื�องจากบริิษััที่ฯ	 ไมี่มีีฝ่่ายัติริวจส่อบภิายัในเอง	 จึงได้ว่าจ้าง

บริิษััที่	 อัลที่ิมีา	 แอดไวเซอริี�	 จำากัด	 ซึ�งเปี็นบุคคลภิายันอกและไมี่มีี

ความีเกี�ยัวข้องใดๆ	 กับบริิษััที่ฯ	 เปี็นผ่้้ติริวจส่อบภิายัใน	 (Internal	

Auditor)	โดยัที่ำาหน้าที่ี�ติริวจส่อบริะบบการิควบคมุีภิายัในของบริษิัทัี่ฯ		

เพืึ�อให้มีั�นใจว่าบริิษััที่ฯ	มีรีิะบบการิควบคมุีภิายัในที่ี�เพึยีังพึอเหมีาะส่มี

องค้์ประกอบข้องค้ณะกรรมการบริหุ้าร

คณะกริริมีการิบริิหาริติ้องมีีองค์ปีริะกอบ	ดังติ่อไปีนี�

1.	 คัดเลือกจาก	กริริมีการิ	 และ/หริือ	 ผ่้้บริิหาริ	 ซึ�งได้ริับการิเส่นอ

	 จากคณะกริริมีการิส่ริริหาและพึิจาริณาค่าติอบแที่น	 ที่ั�งนี�

	 คณะกริริมีการิบริหิาริปีริะกอบไปีด้วยักริริมีการิบริหิาริไม่ีน้อยักว่า

	 3	คน

2.	 คณะกริริมีการิบริิษััที่จะพึิจาริณาและแติ่งตัิ�งกริริมีการิบริิหาริ

	 1	คน	ที่ี�มีคีวามีเหมีาะส่มี	เพึื�อที่ำาหน้าที่ี�ปีริะธ์านกริริมีการิบริหิาริ	

โดยัปีริะธ์านกริริมีการิบริิหาริที่ี�ได้ริับการิแติ่งตัิ�งจะมีีวาริะการิ

	 ดำาริงติำาแหน่งปีริะธ์านกริริมีการิบริิหาริเที่่ากับวาริะการิดำาริง

	 ติำาแหน่งกริริมีการิบริิหาริ

3.	 คณะกริริมีการิบริหิาริจะพึจิาริณาและแต่ิงตัิ�งบุคคลที่ี�คณะกริริมีการิ

	 บริิหาริเห็นส่มีควริเปี็นเลขานุการิคณะกริริมีการิบริิหาริ	 เพืึ�อ

	 ชิ่วยัเหลือการิที่ำางานของคณะกริริมีการิบริิหาริเกี�ยัวกับการิ

	 นัดหมีายัการิปีริะชุิมี	การิจัดเติรีิยัมีวาริะการิปีริะชิุมี	การินำาส่่ง

	 เอกส่าริการิปีริะชิุมี	และการิบันที่ึกริายังานการิปีริะชิุมี

ว้าระการด้ำารงติำาแหุ้น่งข้องกรรมการบริหุ้าร

1.	 ให้คณะกริริมีการิบริหิาริ	มีวีาริะอย่้ัในติำาแหน่งคริาวละ	3	ปีี	ที่ั�งนี�	

กริริมีการิบริิหาริ	 ที่ี�พึ้นจากติำาแหน่งติามีวาริะ	 อาจได้รัิบการิ

	 แติ่งติั�งเข้าดำาริงติำาแหน่งได้อีกนอกจากการิพึ้นติำาแหน่งติามี

	 วาริะดังกล่าวข้างติ้น	กริริมีการิบริิหาริ	พึ้นจากติำาแหน่งเมีื�อ

2.2 ค้ณะกรรมการบริหุ้าร
	 คณะกริริมีการิบริิษััที่	 ได้แติ่งติั�งคณะกริริมีการิบริิหาริ	 เพืึ�อ

กำาหนดบริิหาริงานในเริื�องที่ี�เกี�ยัวกับการิดำาเนินงานติามีธ์ุริกิจปีกติิ	

และงานบริิหาริของบริิษััที่ฯ	และส่ามีาริถึกำาหนดนโยับายั	แผ่นธ์ุริกิจ	

งบปีริะมีาณ	 โคริงส่ริ้างการิบริิหาริงาน	 ริวมีถึึงการิติริวจส่อบและ

ติิดติามีผ่ลการิดำาเนินงานของบริิษััที่ฯ	ติามีนโยับายัที่ี�คณะกริริมีการิ	

บริิษััที่กำาหนด

	 คณะกริริมีการิบริิหาริ	ณ	วันที่ี�	31	ธ์ันวาคมี	2563	ปีริะกอบด้วยั	

กริริมีการิ	ผ่้้บริิหาริ	หริือ	พึนักงานริะดับส่้งของบริิษััที่ฯ	จำานวน	5	คน	

ดังนี�

1.1	 ติายั

1.2	 ลาออก

1.3	 ขาดคุณส่มีบัติิการิเปี็นกริริมีการิบริิหาริ	ติามีกฎีบัติริ	

1.4	 คณะกริริมีการิบริิษััที่	มีีมีติิให้พึ้นจากติำาแหน่ง

1.5	 พึ้นส่ภิาพึการิเปี็นกริริมีการิบริิษััที่	หริือคริบวาริะการิดำาริง

ติำาแหน่งกริริมีการิบริิษััที่	/	ผ่้้บริิหาริของบริิษััที่ฯ

2.	 กริริมีการิบริิหาริคนใดจะลาออกจากติำาแหน่งให้ยืั�นใบลาออก

	 ติ่อปีริะธ์านกริริมีการิบริิษััที่	 โดยัควริแจ้งเปี็นหนังส่ือล่วงหน้า	

อยั่างน้อยั	 1	 เดือน	พึริ้อมีเหติุผ่ล	และให้คณะกริริมีการิบริิษััที่	

เปี็นผ่้้อนุมีัติิ	ในกริณทีี่ี�กริริมีการิบริิหาริ	พึ้นจากติำาแหน่งที่ั�งคณะ	

ให้คณะกริริมีการิบริิหาริ	 ที่ี�พึ้นจากติำาแหน่งติ้องริักษัาการิใน	

ติำาแหน่ง	เพืึ�อดำาเนินการิต่ิอไปีก่อนจนกว่าคณะกริริมีการิบริหิาริ

	 ชิุดใหมี่จะเข้าริับหน้าที่ี�

3.	 ในกริณทีี่ี�ติำาแหน่งกริริมีการิบริหิาริว่างลงเพึริาะเหตุิอื�น	นอกจาก

	 ถึึงคริาวออกติามีวาริะ	 ให้คณะกริริมีการิบริิษััที่แติ่งติั�งบุคคล

ที่ี�มีีคุณส่มีบัติิคริบถึ้วนขึ�นเปี็นกริริมีการิบริิหาริ	ภิายัใน	 90	 วัน	

เพืึ�อให้กริริมีการิบริหิาริ	มีจีำานวนคริบติามีทีี่�คณะกริริมีการิบริษิัทัี่

	 กำาหนด	 โดยับุคคลที่ี�เข้าเปี็นกริริมีการิบริิหาริ	จะอยั้่ในติำาแหน่ง	

ได้เพึียังวาริะที่ี�ยัังคงเหลืออยั้่ของกริริมีการิบริิหาริ	ซึ�งตินแที่น

ชื่ื�อ-สกุล ติำาแหุ้น่งลำาด้ับ

	 1.	 นายวิิรััฐ	 สุุขชััย	 ปรัะธานกรัรัมการับรัิหารั

	 2.	 นายธรัรัมนูญ	 ตรัีเพ็็ชัรั	 กรัรัมการับรัิหารั

	 3.	 ดรั.	เจน		 ชัาญณรังค์์	 กรัรัมการับรัิหารั

	 4.	 นายวิิศิิษฏ์์		 วิชัิรัลาภไพ็ฑููรัย์	 กรัรัมการับรัิหารั

	 5.	 นางวิรัินกาญจน์	 ธีรัะอััมรัานนท์์	 กรัรัมการับรัิหารัและเลขานุการั



บริิษััท หาญ เอ็็นจิิเนียริิ�ง โซลููชั่ั�นส์์ จิำากััด (มหาชั่น) 51

บทุบาทุ หุ้น�าทุ่� และค้ว้ามรับผู้ิด้ชื่อบข้องค้ณะกรรมการบริหุ้าร

	 คณะกริริมีการิบริิหาริ	 มีีอำานาจ	หน้าที่ี�	 และความีริับผิ่ดชิอบ

ในการิบริิหาริงานในเริื�องเกี�ยัวกับการิดำาเนินงานติามีปีกติิธ์ุริะและ	

งานบริิหาริของบริิษััที่ฯ	ติามีวัติถึุปีริะส่งค์	ข้อบังคับ	นโยับายั	ริะเบียับ	

ข้อกำาหนด	คำาส่ั�งและมีติิของที่ี�ปีริะชิุมีคณะกริริมีการิบริิษััที่	 และมีติิ

ที่ี�ปีริะชิุมีผ่้้ถึือหุ้นของบริิษััที่ฯ	 โดยัคณะกริริมีการิบริิหาริ	 มีีหน้าที่ี�

กลั�นกริองและกำาหนดนโยับายั	 แผ่นธุ์ริกิจ	 งบปีริะมีาณ	 โคริงส่ริ้าง

การิบริิหาริงาน	 และอำานาจการิบริิหาริติ่างๆ	 ของบริิษััที่ฯ	ติลอดจน

กำาหนดหลักเกณฑ์์ในการิดำาเนินธ์ุริกิจเพืึ�อให้ส่อดคล้องกับส่ภิาพึ

เศริษัฐกิจ	เพึื�อเส่นอให้ที่ี�ปีริะชิุมีคณะกริริมีการิของบริิษััที่ฯ	พึิจาริณา

และอนุมีัติิ	 และ/หริือ	 ให้ความีเห็นชิอบ	 ริวมีติลอดถึึงการิติริวจส่อบ

และติิดติามีผ่ลการิดำาเนินงานของบริิษััที่ฯ	 ติามีนโยับายัที่ี�กำาหนด

โดยัส่ริุปีคณะกริริมีการิบริิหาริมีีอำานาจหน้าที่ี�และความีริับผ่ิดชิอบ

ที่ี�ส่ำาคัญดังติ่อไปีนี�

1.	 นำาเส่นอนโยับายั	กลยัุที่ธ์์	เปี้าหมีายั	แผ่นการิดำาเนินธ์ุริกิจ	และ

	 งบปีริะมีาณปีริะจำาปีีของบริษิัทัี่ฯ	การิติั�งกจิการิใหม่ี/เลิกกิจการิ/

	 ควบกิจการิ/โอนกิจการิ	 การิริ่วมีลงทุี่น	 (โดยัมีีส่่วนริ่วมีในการิ

	 บริิหาริงาน)	การิกำาหนดแผ่นการิเงิน	 โคริงส่ริ้างองค์กริและการิ

	 บริิหาริงาน	ติลอดจนพึิจาริณาและกลั�นกริองข้อเส่นอของฝ่่ายั	

บริหิาริ	เพืึ�อนำาเส่นอต่ิอคณะกริริมีการิบริษิัทัี่พึจิาริณาอนมุีตัิต่ิิอไปี

2.	 ควบคุมีด้แลการิดำาเนินธ์ุริกิจของบริิษััที่ฯ	 และติิดติามีผ่ลการิ	

ดำาเนินงานของบริษิัทัี่ฯ	ให้เป็ีนไปีติามีนโยับายั	แผ่นงาน	เป้ีาหมีายั

	 ที่ี�กำาหนดไว้	และงบปีริะมีาณที่ี�ได้ริบัอนุมีติัิจากคณะกริริมีการิบริษิัทัี่

	 หรืิอติามีทีี่�คณะกริริมีการิบริิษััที่มีอบหมีายั	 และมีีหน้าทีี่�ติ้อง

	 ริายังานผ่ลการิดำาเนนิงานต่ิอทีี่�ปีริะชุิมีคณะกริริมีการิบริษิัทัี่เป็ีน

ปีริะจำา

3.	 พึิจาริณาอนุมีัติิการิใชิ้จ่ายัเงินลงทุี่นที่ี�ส่ำาคัญๆ	ที่ี�ได้กำาหนดไว้

	 ในงบปีริะมีาณริายัจ่ายัปีริะจำาปีีติามีทีี่�จะได้รัิบมีอบหมีายัจาก

	 คณะกริริมีการิบริิษััที่	 	 หริือติามีที่ี�คณะกริริมีการิบริิษััที่ได้เคยัมีี	

มีติิอนุมีัติิ	ในหลักการิไว้แล้ว

4.	 พึจิาริณาอนมุีตัิเิงนิลงที่นุ	(Capital	Expenditure)	นอกงบปีริะมีาณ

	 ปีริะจำาปีีเปี็นจำานวนเงินไมี่เกิน	10	ล้านบาที่ติ่อปีี	และเมีื�อมีีการิ

อนุมีัติิริายัการิดังกล่าวแล้ว	 ให้แจ้งติ่อคณะกริริมีการิบริิษััที่เพืึ�อ

ริับที่ริาบติ่อไปี

5.	 พึิจาริณาอนุมีัติิการิก้้ยัืมีเงิน	การิจัดหาวงเงินส่ินเชิื�อ	หริือการิขอ

	 ส่ินเชิื�อใดๆ	 ของบริิษััที่ฯ	 แติ่ละริายัการิภิายัในวงเงินไมี่เกิน	 10	

ล้านบาที่	และภิายัในวงเงินริวมีไมี่เกิน	 30	ล้านบาที่	และกริณี

ที่ี�ติ้องใชิ้ที่ริัพึยั์ส่ินของบริิษััที่ฯ	 เปี็นหลักปีริะกัน	ติ้องนำาเส่นอขอ	

อนุมีัติิจากคณะกริริมีการิบริิษััที่	

6.	 พึจิาริณาเส่นอจ่ายัเงนิปัีนผ่ลริะหว่างกาลหรืิอเงนิปัีนผ่ลปีริะจำาปีี

	 เพืึ�อเส่นอคณะกริริมีการิบริิษััที่อนุมีัติิก่อนนำาเส่นอติ่อทีี่�ปีริะชุิมี	

ผ่้้ถึือหุ้นติ่อไปี

7.	 กำาหนดนโยับายัการิบริหิาริที่ริพัึยัากริบคุคล	คดัเลอืก	และแต่ิงติั�ง	

บุคคลที่ี�มีีคุณส่มีบัติิเหมีาะส่มีให้ดำาริงติำาแหน่งบริิหาริในริะดับ	

ผ่้จ้ดัการิฝ่่ายัขึ�นไปี	ยักเว้นติำาแหน่งปีริะธ์านเจ้าหน้าที่ี�บริหิาริและ

กริริมีการิผ่้จ้ดัการิ	ริวมีที่ั�งการิโยักย้ัายั	เลกิจ้าง	กำาหนดเงนิค่าจ้าง	

ค่าติอบแที่น	โบนัส่	และผ่ลปีริะโยัชิน์ติอบแที่นอื�นๆ	ที่ี�เหมีาะส่มี	

ส่ำาหริับพึนักงานบริิหาริดังกล่าว

8.	 มีอีำานาจในการิมีอบอำานาจให้บุคคลอื�นใดหนึ�งคนหรืิอหลายัคน

	 ปีฏิิบัติิการิอยั่างหนึ�งอยั่างใด	 โดยัอย้ั่ภิายัใติ้การิควบคุมีของ

	 คณะกริริมีการิบริหิาริ	หริอือาจมีอบอำานาจเพืึ�อให้บคุคลดงักล่าว	

	 มีอีำานาจติามีที่ี�คณะกริริมีการิบริหิาริเหน็ส่มีควริ	และภิายัในริะยัะ

	 เวลาที่ี�คณะกริริมีการิบริหิาริเหน็ส่มีควริ	ซึ�งคณะกริริมีการิบริหิาริ

	 อาจยักเลิก	เพึิกถึอน	เปีลี�ยันแปีลง	หริือแก้ไขบุคคลที่ี�ได้ริับมีอบ

อำานาจหริือการิมีอบอำานาจนั�นๆ	ได้ติามีที่ี�เห็นส่มีควริ

	 ที่ั�งนี�	การิมีอบอำานาจหน้าทีี่�และความีรัิบผ่ดิชิอบของคณะกริริมีการิ

	 บริิหารินั�น	 จะติ้องไมี่มีีลักษัณะเปี็นการิมีอบอำานาจ	หริือมีอบ

	 อำานาจชิ่วงทีี่�ที่ำาให้ผ้่้ริับมีอบอำานาจจากคณะกริริมีการิบริิหาริ

	 ส่ามีาริถึอนุมีัติิริายัการิที่ี�ติน	 หริือบุคคลที่ี�อาจมีีความีขัดแยั้ง

	 (ติามีนิยัามีปีริะกาศคณะกริริมีการิกำากับติลาดทุี่น	 และ/หรืิอ

	 ติลาดหลกัที่รัิพึย์ัแห่งปีริะเที่ศไที่ยั	และ/หริอื	หน่วยังานทีี่�เกี�ยัวข้อง

	 กำาหนด)	มีีส่่วนได้เส่ียั	หริืออาจมีีความีขัดแยั้งที่างผ่ลปีริะโยัชิน์

อื�นใดกับบริิษััที่ฯ	หริือบริิษััที่ยั่อยั	และ/หรืิอบริิษััที่ฯ	ที่ี�เกี�ยัวข้อง	

คณะกริริมีการิบริิหาริไมี่มีีอำานาจอนุมีัติิการิดำาเนินการิในเริื�อง	

ดงักล่าว	โดยัเริื�องดงักล่าวจะต้ิองเส่นอต่ิอที่ี�ปีริะชิมุีคณะกริริมีการิ

	 และ/หริอื	ที่ี�ปีริะชิมุีผ่้ถื้ึอหุน้	(แล้วแต่ิกริณี)	เพืึ�ออนมุีตัิต่ิิอไปี	ยักเว้น

	 เป็ีนการิอนมุีตัิริิายัการิที่ี�เป็ีนไปีติามีธ์รุิกจิปีกติแิละเงื�อนไขการิค้า

	 ปีกติิ	 ซึ�งเปี็นไปีติามีปีริะกาศของคณะกริริมีการิกำากับติลาดทีุ่น

	 และ/หริอื	ติลาดหลกัที่ริพัึย์ัแห่งปีริะเที่ศไที่ยั	และ/หริอื	หน่วยังาน

	 ที่ี�เกี�ยัวข้องกำาหนด

9.	 ปีฏิิบัติิหน้าทีี่�อื�นๆ	 ติามีทีี่�คณะกริริมีการิบริิษััที่มีอบหมีายัเปี็น	

คริาวๆ	ไปี

2.3 ค้ณะกรรมการบริหุ้ารค้ว้ามเส่�ยง
	 คณะกริริมีการิบริษิัทัี่ได้แต่ิงติั�งคณะกริริมีการิบริหิาริความีเส่ี�ยัง

เพืึ�อกำาหนดนโยับายัด้านการิบริหิาริความีเส่ี�ยังให้คริอบคลุมีที่ั�งองค์กริ

ริวมีทัี่�งกำากับดแ้ลให้มีรีิะบบหรืิอกริะบวนการิบริหิาริจัดการิความีเส่ี�ยัง

เพืึ�อลดผ่ลกริะที่บอนัเกดิขึ�นได้จากปัีจจยััผั่นแปีริต่ิางๆ	ต่ิอธ์รุิกจิบริษิัทัี่

อยั่างเหมีาะส่มี

	 คณะกริริมีการิบริิหาริความีเสี่�ยัง	ณ	 วันที่ี�	 31	 ธ์ันวาคมี	2563	

ปีริะกอบด้วยั	กริริมีการิ	ปีริะธ์านเจ้าหน้าที่ี�บริิหาริ	กริริมีการิผ่้้จัดการิ		

ปีริะธ์านเจ้าหน้าที่ี�การิเงิน	 ปีริะธ์านเจ้าหน้าที่ี�ปีฏิิบัติิการิ	 และ

ผ่้้อำานวยัการิส่ายังานติ่างๆ	จำานวน	12	คน	ดังนี�
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องค้์ประกอบข้องค้ณะกรรมการบริหุ้ารค้ว้ามเส่�ยง

	 ปีริะกอบด้วยั	 กริริมีการิบริิษััที่	 ปีริะธ์านเจ้าหน้าที่ี�บริิหาริ	

กริริมีการิผ่้จั้ดการิ	ปีริะธ์านเจ้าหน้าทีี่�การิเงนิ	ปีริะธ์านเจ้าหน้าทีี่�ปีฏิิบัติิ

การิ	และผ่้้อำานวยัการิส่ายังานติ่างๆ	เปี็นกริริมีการิบริิหาริความีเส่ี�ยัง

โดยัติำาแหน่ง	ซึ�งได้ริบัการิแต่ิงตัิ�งโดยัปีริะธ์านกริริมีการิบริหิาริความีเส่ี�ยัง

และปีริะธ์านกริริมีการิบริิหาริความีเส่ี�ยังติ้องได้รัิบการิแติ่งติั�งจาก

คณะกริริมีการิบริษิัทัี่	โดยัมีปีีริะธ์านเจ้าหน้าทีี่�ปีฏิบิตัิกิาริ	เป็ีนเลขานกุาริ

คณะกริริมีการิบริิหาริความีเส่ี�ยังโดยัติำาแหน่ง

ว้าระการด้ำารงติำาแหุ้น่งข้องกรรมการบริหุ้ารค้ว้ามเส่�ยง

	 กริริมีการิบริิหาริความีเส่ี�ยัง	เปี็นการิดำาริงติำาแหน่งของผ่้้บริิหาริ	

จากส่ายังานติ่างๆ	 	 ซึ�งหากมีีกริริมีการิบริิหาริความีเส่ี�ยังลาออก	

ริะหว่างดำาริงติำาแหน่ง	ให้ปีริะธ์านกริริมีการิบริิหาริความีเส่ี�ยัง	แติ่งติั�ง	

บุคคลใหมี่เข้าดำาริงติำาแหน่งแที่น	และนำาเริื�องการิแติ่งตัิ�งกริริมีการิ	

บริิหาริความีเส่ี�ยัง	 เส่นอติ่อทีี่�ปีริะชุิมีคณะกริริมีการิบริิษััที่ในการิ	

ปีริะชิุมีคริั�งถึัดไปี

การิพึ้นจากติำาแหน่ง

กริริมีการิบริิหาริความีเส่ี�ยังพึ้นจากติำาแหน่งโดยัที่ันที่ี	เมีื�อ

• พึ้นจากการิเปี็นกริริมีการิบริิษััที่	 /	 ปีริะธ์านเจ้าหน้าทีี่�บริิหาริ	 /	

กริริมีการิผ่้้จัดการิ	/	ผ่้้อำานวยัการิส่ายังานติ่างๆ

• เส่ียัชิีวิติ

• ลาออก

• คณะกริริมีการิบริิหาริความีเส่ี�ยัง	มีีมีติิให้พึ้นจากติำาแหน่ง

• ขาดคุณส่มีบัติิของการิเปี็นกริริมีการิบริิหาริความีเส่ี�ยัง

บทุบาทุ หุ้น�าทุ่� และค้ว้ามรับผู้ิด้ชื่อบข้องค้ณะกรรมการบริหุ้าร

ค้ว้ามเส่�ยง

1.	 พึิจาริณากลั�นกริองนโยับายัและแนวที่างการิบริิหาริความีเส่ี�ยัง	

โดยัริวมีของบริิษััที่ฯ	 ซึ�งคริอบคลุมีถึึงความีเสี่�ยังปีริะเภิที่ติ่างๆ	

ที่ี�ส่ำาคัญ	เชิ่น	ความีเส่ี�ยังด้านการิเงิน	ความีเส่ี�ยังด้านการิลงทีุ่น	

และความีเส่ี�ยังที่ี�มีีผ่ลกริะที่บติ่อชิื�อเส่ียังของกิจการิ	 เปี็นติ้น	

เพึื�อนำาเส่นอคณะกริริมีการิ	บริิษััที่ให้ความีเห็นชิอบ

2.	 กำาหนดยัุที่ธ์ศาส่ติริ์และแนวที่างในการิบริิหาริความีเส่ี�ยังของ

	 บริิษััที่ฯ	 ให้ส่อดคล้องกับนโยับายัการิบริิหาริความีเสี่�ยัง	 โดยั

	 ส่ามีาริถึปีริะเมีิน	 ติิดติามี	 และด้แลปีริิมีาณความีเส่ี�ยังของ	

บริิษััที่ฯ	ให้อยั้่ในริะดับที่ี�เหมีาะส่มี

3.	 ด้แลและติิดติามีการิปีฏิิบัติิติามีนโยับายัการิบริิหาริความีเส่ี�ยัง	

ภิายัใต้ิแนวที่างและนโยับายัทีี่�ได้ริบัอนมุีตัิจิากคณะกริริมีการิบริษิัทัี่

4.	 กำาหนดเกณฑ์์วัดความีเสี่�ยังและเพึดานความีเส่ี�ยังที่ี�บริิษััที่ฯ	

จะยัอมีริับได้

5.	 กำาหนดมีาติริการิที่ี�จะใชิ้ในการิจัดการิความีเสี่�ยังให้เหมีาะส่มี	

ติ่อส่ภิาวการิณ์

6.	 ที่บที่วนความีเพีึยังพึอของนโยับายัและริะบบการิบริหิาริความีเส่ี�ยัง

	 โดยัริวมีถึึงความีมีีปีริะส่ิที่ธิ์ผ่ลของริะบบและการิปีฏิิบัติิติามี

	 นโยับายัที่ี�กำาหนด

7.	 ริายังานติ่อคณะกริริมีการิบริิษััที่เปี็นปีริะจำาทีุ่กไติริมีาส่เกี�ยัวกับ

การิบริิหาริ	การิดำาเนินงาน	และส่ถึานะความีเสี่�ยังของบริิษััที่ฯ	

และการิเปีลี�ยันแปีลงติ่างๆ	 ริวมีถึึงสิ่�งที่ี�ติ้องดำาเนินการิปีรัิบปีริุง	

แก้ไขเพึื�อให้ส่อดคล้องกับนโยับายัและกลยัุที่ธ์์ที่ี�กำาหนด

ชื่ื�อ-สกุล ติำาแหุ้น่งลำาด้ับ

	 1.	 นายวิิรััฐ		 สุุขชััย	1)	 (รัักษาการั)	ปรัะธานกรัรัมการับรัิหารัควิามเสุ่�ยง

	 2.	 นายธรัรัมนูญ	 ตรั่เพ็็ชัรั	 กรัรัมการับรัิหารัควิามเสุ่�ยง

	 3	 นายรััตนพ็ันธ์		 มุขหรัิวิัฒนานนท์์	 กรัรัมการับรัิหารัควิามเสุ่�ยง

	 4.	 นายปรัะชัา		 พ็รั้อมพ็รัชััย	 กรัรัมการับรัิหารัควิามเสุ่�ยง

	 5.	 นายสุุชัาติ	 สุุวิัฒโนดม	 กรัรัมการับรัิหารัควิามเสุ่�ยง

	 6.	 นายกิตติพ็งษ์	 กิตติเมธาวิ่นันท์์	2)	 กรัรัมการับรัิหารัควิามเสุ่�ยง

	 7.	 นายวิชัิรัวิิท์ย์	 อัครัเศรัณี่	3)	 กรัรัมการับรัิหารัควิามเสุ่�ยง

	 8.	 นายสุุกิจ	 ลิิติกรัณี์	 กรัรัมการับรัิหารัควิามเสุ่�ยง

	 9.	 นายวิิฑููรัย์	 ท์าม่	 กรัรัมการับรัิหารัควิามเสุ่�ยง

	 10.	 นายพ็งษ์สุวิัดิ�	 เพ็่งเลิ็งผลิ	 กรัรัมการับรัิหารัควิามเสุ่�ยง

	 11.	 นายวิิศิษฏ์์	 วิชัิรัลิาภไพ็ฑููรัย์	 กรัรัมการับรัิหารัควิามเสุ่�ยง

	 12.	 นางวิรัินกาญจน์	 ธ่รัะอัมรัานนท์์	 กรัรัมการับรัิหารัควิามเสุ่�ยงแลิะเลิขานุการัคณีะกรัรัมการับรัิหารัควิามเสุ่�ยง

หุ้มายเหุ้ติุ : 1)	 นายัวิริัฐ	สุ่ขชิัยั	ได้ริับการิแติ่งติั�งให้ดำาริงติำาแหน่ง	(ริักษัาการิ)	ปีริะธ์านกริริมีการิบริิหาริความีเส่ี�ยัง	โดยัมีีผ่ลติั�งแติ่วันที่ี�	1	มีกริาคมี	2563

 2)	 นายักิติติิพึงษั์	กิติติิเมีธ์าวีนันที่์	ได้ริับการิแติ่งติั�งให้ดำาริงติำาแหน่ง	กริริมีการิบริิหาริความีเส่ี�ยัง	โดยัมีีผ่ลติั�งแติ่วันที่ี�	1	มีกริาคมี	2563
	 3)	 นายัวชิิริวิที่ยั์	อัคริเศริณี	ได้ริับการิแติ่งติั�งให้ดำาริงติำาแหน่ง	กริริมีการิบริิหาริความีเส่ี�ยัง	โดยัมีีผ่ลติั�งแติ่วันที่ี�	1	มีกริาคมี	2563
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8.	 จัดให้มีีคณะที่ำางานบริิหาริความีเส่ี�ยังติามีความีจำาเปี็น

9.	 ส่นับส่นุนคณะที่ำางานบริิหาริความีเส่ี�ยังในด้านบุคลากริ	

งบปีริะมีาณ	และที่ริพัึยัากริอื�นทีี่�จำาเป็ีน	ให้ส่อดคล้องกับขอบเขติ	

ความีริับผ่ิดชิอบ

10.	 จดัให้มีกีาริที่บที่วนริะบบหรืิอปีริะเมีนิปีริะส่ทิี่ธิ์ผ่ลของการิจดัการิ

	 ความีเส่ี�ยังอย่ัางน้อยัปีีละ	1	คริั�ง	และเปิีดเผ่ยัไว้ในริายังานปีริะจำาปีี

	 ของบริิษััที่ฯ	 และในทีุ่ก	 ๆ	 ริะยัะเวลาทีี่�พึบว่า	 ริะดับความีเสี่�ยัง

	 มีีการิเปีลี�ยันแปีลง	 ซึ�งริวมีถึึงการิให้ความีส่ำาคัญกับสั่ญญาณ

	 เติือนภิัยัล่วงหน้าและริายัการิผ่ิดปีกติิที่ั�งหลายั

องค์้ประกอบข้องค้ณะกรรมการสรรหุ้าและพิ่จิารณาค่้าติอบแทุน

1.	 คณะกริริมีการิส่ริริหาและพึิจาริณาค่าติอบแที่น	ปีริะกอบด้วยั	

กริริมีการิบริิษััที่ซึ�งเปี็นกริริมีการิอิส่ริะและกริริมีการิที่ี�ไมี่เปี็น	

ผ่้้บริิหาริ	 ไมี่น้อยักว่า	 3	คน	และกริริมีการิมีากกว่ากึ�งหนึ�งติ้อง	

เปี็นกริริมีการิอิส่ริะ

2.	 คณะกริริมีการิบริิษััที่แติ่งติั�งกริริมีการิอิส่ริะคนหนึ�งขึ�นเปี็น

	 ปีริะธ์านกริริมีการิส่ริริหาและพึิจาริณาค่าติอบแที่น

3.	 	คณะกริริมีการิส่ริริหาและพึิจาริณาค่าติอบแที่น	เปี็นผ่้้คัดเลือก

และแติ่งตัิ�งเลขานุการิคณะกริริมีการิส่ริริหาและพึิจาริณา

	 ค่าติอบแที่น

ว้าระการด้ำารงติำาแหุ้น่งข้องกรรมการสรรหุ้าและพิิ่จารณา

ค้่าติอบแทุน

1.	 ให้คณะกริริมีการิส่ริริหาและพึิจาริณาค่าติอบแที่น	มีีวาริะอยั้่ใน

	 ติำาแหน่งคริาวละ	3	ปีี	ทัี่�งนี� 	กริริมีการิส่ริริหาและพิึจาริณา

	 ค่าติอบแที่น	ที่ี�พึ้นจากติำาแหน่งติามีวาริะ	อาจได้ริับการิแติ่งติั�ง

	 เข้าดำาริงติำาแหน่งได้อีกนอกจากการิพึ้นติำาแหน่งติามีวาริะ

	 ดังกล่าวข้างติ้น	 กริริมีการิส่ริริหาและพึิจาริณาค่าติอบแที่น	

พึ้นจากติำาแหน่งเมีื�อ

1.1	 ติายั

1.2	 ลาออก

1.3	 ขาดคุณส่มีบัติิการิเปี็นกริริมีการิส่ริริหาและพึิจาริณา

	 ค่าติอบแที่น	ติามีกฎีบัติริ	

1.4	 คณะกริริมีการิบริิษััที่ฯ	มีีมีติิให้พึ้นจากติำาแหน่ง

1.5	 พึ้นส่ภิาพึการิเปี็นกริริมีการิบริิษััที่	หริือคริบวาริะการิดำาริง

ติำาแหน่งกริริมีการิบริิษััที่

2.4 ค้ณะกรรมการสรรหุ้าและพิ่ิจารณาค้่าติอบแทุน
	 คณะกริริมีการิบริิษััที่ได้แติ่งติั�งคณะกริริมีการิส่ริริหาและ

พึิจาริณาค่าติอบแที่น	 ซึ�งปีริะกอบด้วยักริริมีการิที่ี�ไมี่เปี็นผ่้้บริิหาริ	

โดยัส่่วนใหญ่เปี็นกริริมีการิอิส่ริะ	 จำานวนไมี่น้อยักว่า	 3	 คน	 และมีี

คุณส่มีบัติิติามีทีี่�ริะบุในกฎีบัติริคณะกริริมีส่ริริหาและพิึจาริณา

ค่าติอบแที่น

	 คณะกริริมีการิส่ริริหาและพิึจาริณาค่าติอบแที่น	ณ	 วันที่ี�	 31

ธ์ันวาคมี	2563	ปีริะกอบด้วยักริริมีการิ	จำานวน	3	คน	ซึ�งเปี็นกริริมีการิ

อสิ่ริะ	จำานวน	2	ท่ี่าน	และกริริมีการิที่ี�ไม่ีเป็ีนผ่้บ้ริหิาริ	จำานวน	1	ท่ี่าน	ดงันี�

2.	 กริริมีการิส่ริริหาและพึิจาริณาค่าติอบแที่นคนใดจะลาออกจาก	

ติำาแหน่งให้ยืั�นใบลาออกติ่อปีริะธ์านกริริมีการิบริิษััที่	โดยัควริ

	 แจ้งเป็ีนหนังสื่อล่วงหน้าอย่ัางน้อยั	1	เดอืน	พึร้ิอมีเหตุิผ่ล	และให้

	 คณะกริริมีการิบริษิัทัี่เป็ีนผ้้่อนมุีตัิ	ิในกริณีที่ี�กริริมีการิส่ริริหาและ	

พึจิาริณาค่าติอบแที่น	พ้ึนจากติำาแหน่งที่ั�งคณะ	ให้คณะกริริมีการิ	

ส่ริริหาและพิึจาริณาค่าติอบแที่น	ที่ี�พ้ึนจากติำาแหน่งต้ิองรัิกษัาการิ	

ในติำาแหน่ง	 เพืึ�อดำาเนินการิติ่อไปีก่อนจนกว่าคณะกริริมีการิ

	 ส่ริริหาและพึิจาริณาค่าติอบแที่นชิุดใหมี่จะเข้าริับหน้าที่ี�

3.	 ในกริณีที่ี�ติำาแหน่งกริริมีการิส่ริริหาและพึิจาริณาค่าติอบแที่น

	 ว่างลงเพึริาะเหติุอื�น	 นอกจากถึึงคริาวออกติามีวาริะ	 ให้

	 คณะกริริมีการิบริษิัทัี่แต่ิงติั�งบคุคลที่ี�มีคีณุส่มีบตัิคิริบถ้ึวนขึ�นเป็ีน	

กริริมีการิส่ริริหาและพึจิาริณาค่าติอบแที่น	ภิายัใน	90	วัน	เพืึ�อให้	

กริริมีการิส่ริริหาและพึิจาริณาค่าติอบแที่น	มีีจำานวนคริบติามีที่ี�	

คณะกริริมีการิบริษิัทัี่กำาหนด	โดยับคุคลที่ี�เข้าเป็ีนกริริมีการิส่ริริหา	

และพึิจาริณาค่าติอบแที่น	จะอย้ั่ในติำาแหน่งได้เพึียังวาริะทีี่�ยััง

	 คงเหลืออย้ั่ของกริริมีการิส่ริริหาและพึิจาริณาค่าติอบแที่น

	 ซึ�งตินแที่น	

บทุบาทุ หุ้น�าทุ่� และค้ว้ามรับผู้ิด้ชื่อบข้องค้ณะกรรมการสรรหุ้า

และพิ่ิจารณาค้่าติอบแทุน

1. ด้�านการสรรหุ้า

1.1	 พึจิาริณาองค์ปีริะกอบ	คณุส่มีบตัิขิองคณะกริริมีการิบริษิัทัี่	

และคณะกริริมีการิชุิดยั่อยั	 โดยัริวมี	 และริายับุคคล	

ที่ี�เหมีาะส่มีกับขนาด	ปีริะเภิที่	และความีซับซ้อนของธ์ุริกิจ	

ของบริิษััที่ฯ	 ทัี่�งในด้านการิศึกษัา	ความีร้ิ้	 ความีชิำานาญ	

ที่ักษัะ	ปีริะส่บการิณ์	ความีส่ามีาริถึเฉพึาะด้านที่ี�เกี�ยัวข้อง

	 กับธ์ุริกิจของบริิษััที่ฯ	 และความีเปี็นอิส่ริะติามีหลักเกณฑ์	์

บริิษััที่ฯ	กำาหนด		

ชื่ื�อ-สกุล ติำาแหุ้น่งลำาด้ับ

	 1.	 นางสาววรนุช	 สุไพบููลย์์พิพัฒน์	 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่่าตอบูแทน	(อิสระ)

	 2.	 ดร.	โสตถิิธร	 มัลลิกะมาส	 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่่าตอบูแทน	(อิสระ)

	 3.	 นางสิริมา	 เอ่�ย์มสกุลรัตน์	 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่่าตอบูแทนและ

	 	 	 	 เลขานุการค่ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่่าตอบูแทน
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1.2	 พึิจาริณาคุณส่มีบัติิของผ่้้บริิหาริส่้งสุ่ดที่ี�เหมีาะส่มีกับการิ	

บริิหาริจัดการิธ์ุริกิจของบริิษััที่ฯ	 เพืึ�อให้บริริลุวิสั่ยัทัี่ศน์ทีี่�	

กำาหนดไว้	โดยัให้คริอบคลมุีที่ั�งในด้านการิศึกษัาปีริะส่บการิณ์

	 ความีริ้้	ความีเชิี�ยัวชิาญ	และนำาปีัจจัยัส่ภิาพึแวดล้อมีที่าง	

ธ์รุิกจิที่ี�ส่ำาคญัและเกี�ยัวข้อง	เช่ิน	ส่ภิาพึและแนวโน้มีเศริษัฐกิจ

	 และอุติส่าหกริริมี	 ติลอดจนภิาวะแข่งขันที่างธ์ุริกิจมีา

	 ปีริะกอบการิพึิจาริณาด้วยั

1.3	 กำาหนดกริะบวนการิและหลักเกณฑ์์ในการิส่ริริหาบุคคล

	 ให้ส่อดคล้องกับโคริงส่ริ้างและคุณส่มีบัติิติามีทีี่�กำาหนด

	 ไว้ในข้อ	1.1	และ	1.2	โดยัจัดที่ำาเปี็น	Board	Skill	Matrix

	 เพืึ�อช่ิวยัให้การิส่ริริหากริริมีการิมีคีวามีส่อดคล้องกับกลยุัที่ธ์์

	 ในการิดำาเนินธุ์ริกิจ	 โดยัยัึดมีั�นในหลักการิกำากับด้แล	

กิจการิที่ี�ดี

1.4	 ส่ริริหาและคัดเลอืกกริริมีการิบริษิัทัี่ทีี่�มีคุีณส่มีบตัิเิหมีาะส่มี

	 เป็ีนกริริมีการิในคณะกริริมีการิชิดุย่ัอยั	ริวมีถึึงผ่้บ้ริหิาริริะดบัส่ง้

	 เพืึ�อนำาเส่นอติ่อที่ี�ปีริะชิุมีคณะกริริมีการิบริิษััที่พึิจาริณา	

แติ่งติั�งเมีื�อมีีติำาแหน่งว่างลง

1.5	 กำากบัดแ้ลให้บริษิัทัี่ฯ	จดัให้มีกีาริปีฐมีนเิที่ศ	และมีอบเอกส่าริ

	 ที่ี�เปี็นปีริะโยัชิน์ติ่อการิปีฏิิบัติิหน้าที่ี�ให้แก่กริริมีการิที่ี�ได้ริับ

การิแติ่งติั�งใหมี่

1.6	 จัดที่ำาและที่บที่วนแผ่นการิส่ืบที่อดติำาแหน่ง	(Succession

	 plan)	ของผ้้่บริหิาริส่ง้สุ่ดของบริษิัทัี่ฯ	เพืึ�อเติรีิยัมีความีพึร้ิอมี

	 เป็ีนแผ่นต่ิอเนื�องให้มีสืี่บที่อดงาน	เพืึ�อให้การิบริหิาริงานของ

	 บริิษััที่ฯ	ส่ามีาริถึดำาเนินไปีได้อยั่างติ่อเนื�อง

1.7	 ส่นับส่นุนให้บริิษััที่ฯ	เปีิดโอกาส่ให้ผ่้้ถึือหุ้นริายัยั่อยัเส่นอ

	 ริายัชิื�อบุคคลเข้าริับบริิการิส่ริริหาเปี็นกริริมีการิบริิษััที่ฯ

2. ด้�านการพิ่ิจารณาค้่าติอบแทุน

2.1	 กำาหนดและจดัที่ำานโยับายัการิกำาหนดค่าติอบแที่นอย่ัางเป็ีน

	 ลายัลักษัณ์อักษัริ	 ให้เหมีาะส่มีกับหน้าที่ี�ความีริับผ่ิดชิอบ	

ของกริริมีการิ	โดยัเชิื�อมีโยังค่าติอบแที่นกบัผ่ลการิดำาเนนิงาน

	 โดยัริวมีของบริษิัทัี่ฯ	เพืึ�อให้ส่ามีาริถึจง้ใจและริกัษัากริริมีการิ

	 ที่ี�มีีความีส่ามีาริถึ	มีีคุณภิาพึ	และศักยัภิาพึ	ทัี่�งนี� 	ให ้

	 คณะกริริมีการิบริิษััที่เปี็นผ่้้พึิจาริณาเพึื�อให้ความีเห็นชิอบ

	 ก่อนนำาเส่นอติ่อที่ี�ปีริะชิุมีผ่้้ถึือหุ้นส่ามีัญปีริะจำาปีีเพืึ�อขอ	

อนุมีัติิ

2.2	 เส่นอแนวที่างและวธิ์กีาริจ่ายัค่าติอบแที่นให้แก่คณะกริริมีการิ

	 บริิษััที่และคณะกริริมีการิชุิดยั่อยัติ่างๆ	ที่ี�คณะกริริมีการิ

	 บริิษััที่แติ่งติั�ง	 ทัี่�งส่่วนที่ี�เปี็นค่าติอบแที่นที่ี�เปี็นติัวเงิน	

และส่ิที่ธ์ิปีริะโยัชิน์อื�นๆ			

2.3	 กำาหนดเกณฑ์์การิปีริะเมีินผ่ลการิปีฏิิบัติิงานปีริะจำาปีี	และ	

พึิจาริณาปีรัิบอัติริาค่าติอบแที่นทีี่�เหมีาะส่มีให้แก่ผ้้่บริิหาริ	

ส่ง้สุ่ดของบริษิัทัี่ฯ	พึร้ิอมีที่ั�งนำาเส่นอให้คณะกริริมีการิบริษิัทัี่

	 พึิจาริณา

3.	 พึิจาริณาที่บที่วนกฎีบัติริคณะกริริมีการิส่ริริหาและพึิจาริณา

	 ค่าติอบแที่นอยั่างส่มีำ�าเส่มีอ

4.	 ริับผิ่ดชิอบติ่อการิอื�นใดที่ี�คณะกริริมีการิบริิษััที่	มีอบหมีายัการิ

	 เข้าริ่วมีปีริะชิุมีของคณะกริริมีการิ

	 ในปีี	 2563	 กริริมีการิที่ั�งคณะเข้าปีริะชิุมีเฉลี�ยัคิดเปี็นริ้อยัละ	

100	โดยัการิเข้าริ่วมีปีริะชุิมีของคณะกริริมีการิบริิษััที่	คณะกริริมีการิ

ชิุดยั่อยั	และปีริะชิุมีผ้่้ถืึอหุ้น	ส่ริุปีดังนี�



บริิษััท หาญ เอ็็นจิิเนียริิ�ง โซลููชั่ั�นส์์ จิำากััด (มหาชั่น) 55

	 1.	 ดริ.	ถึกล		 นันธ์ิริาภิากริ	 กริริมีการิอิส่ริะ	ปีริะธ์านกริริมีการิบริิษััที่				

	 	 	 	 ปีริะธ์านกริริมีการิติริวจส่อบ	

	 2.	 นางส่าววรินุชิ		 สุ่ไพึบ้ลยั์พึิพึัฒน์	 กริริมีการิอิส่ริะ	กริริมีการิติริวจส่อบ	

	 	 	 	 ปีริะธ์านกริริมีการิส่ริริหาและพึิจาริณาค่าติอบแที่น

	 3.	 ดริ.	โส่ติถึิธ์ริ	 มีัลลิกะมีาส่	 กริริมีการิอิส่ริะ	กริริมีการิติริวจส่อบ		

	 	 	 	 กริริมีการิส่ริริหาและพึิจาริณาค่าติอบแที่น

	 4.	 นายัวิริัฐ		 สุ่ขชิัยั	1)	 กริริมีการิ	ปีริะธ์านกริริมีการิบริิหาริ

	 	 	 	 ปีริะธ์านกริริมีการิบริิหาริความีเส่ี�ยัง		

	 	 	 	 ปีริะธ์านเจ้าหน้าที่ี�บริิหาริ	และกริริมีการิผ่้้จัดการิ

	 5.	 นายัธ์ริริมีน้ญ	 ติริีเพึ็ชิริ	 กริริมีการิ	กริริมีการิบริิหาริความีเส่ี�ยัง

	 	 	 	 กริริมีการิบริิหาริ	และกริริมีการิผ่้้จัดการิ

	 6.	 ดริ.	เจน	 ชิาญณริงค์	 กริริมีการิ	กริริมีการิบริิหาริ

 

	 7.	 นางส่ิริิมีา		 เอี�ยัมีส่กุลริัติน์	 กริริมีการิ

	 	 	 	 กริริมีการิส่ริริหาและพึิจาริณาค่าติอบแที่น

	 8.	 นายัภิาคภิ้มีิ		 ว่องไพึฑ์้ริยั์	 กริริมีการิ	

	 9.	 นางวลีริัติน์		 เชิื�อบุญชิัยั	 กริริมีการิ		

 

10.	 นายัวิศิษัฏิ์	 วชิิริลาภิไพึฑ์้ริยั์	 กริริมีการิบริิหาริ	กริริมีการิบริิหาริความีเส่ี�ยัง

 

11.	 นางวริินกาญจน์	 ธ์ีริะอัมีริานนที่์	 กริริมีการิบริิหาริ	กริริมีการิบริิหาริความีเส่ี�ยัง

 

12.	 นายัปีริะชิา	 พึริ้อมีพึริชิัยั	 กริริมีการิบริิหาริความีเส่ี�ยัง

 

13.	 นายัริัตินพึันธ์์	 มีุขหริิวัฒนานนที่์	 กริริมีการิบริิหาริความีเส่ี�ยัง

 

14.	 นายัสุ่ชิาติิ	 สุ่วัฒโนดมี	 กริริมีการิบริิหาริความีเส่ี�ยัง

 

15.	 นายักิติติิพึงษั์	 กิติติิเมีธ์าวีนันที่์	2)	 กริริมีการิบริิหาริความีเส่ี�ยัง

 

16.	 นายัวชิิริวิที่ยั์	 อัคริเศริณี	3)	 กริริมีการิบริิหาริความีเส่ี�ยัง

	17.	 นายัสุ่กิจ	 ลิติิกริณ์	 กริริมีการิบริิหาริความีเส่ี�ยัง

 

18.	 นายัวิฑ์้ริยั์	 ที่ามีี	 กริริมีการิบริิหาริความีเส่ี�ยัง

 

19.	 นายัพึงษั์ส่วัส่ดิ�	 เพึ่งเล็งผ่ล	 กริริมีการิบริิหาริความีเส่ี�ยัง

ติำาแหุ้น่งชื่ื�อ - นามสกุล

ปีริะชิุมี
คณะ

กริริมีการิ
บริิษััที่
ปีริะชิุมี
8	คริั�ง

ปีริะชิุมี
คณะกริริมี

การิติริวจส่อบ
ปีริะชิุมี
4	คริั�ง

ปีริะชิุมีคณะ
กริริมีการิ
บริิหาริ

ความีเส่ี�ยัง
ปีริะชิุมี
4	คริั�ง

ปีริะชิุมีคณะ
กริริมีการิ
ส่ริริหาและ
พึิจาริณา
ค่าติอบแที่น
ปีริะชิุมี
2	คริั�ง

ปีริะชิุมีคณะ
กริริมีการิ
บริิหาริ
ปีริะชิุมี
12	คริั�ง

ปีริะชิุมี
ผ่้้ถึือหุ้น	
(AGM)	
ปีริะชิุมี
1	คริั�ง

4/4

(100%)

4/4

(100%)

4/4

(100%)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2/2

(100%)

2/2

(100%)

-

-

-

2/2

(100%)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

N/A

N/A

1/1

-

-

-

12/12

(100%)

12/12

(100%)

11/12

(92%)

-

-

-

12/12

(100%)

12/12

(100%)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4/4

(100%)

4/4

(100%)

-

-

-

-

4/4

(100%)

4/4

(100%)

4/4

(100%)

4/4

(100%)

4/4

(100%)

3/4

(75%)

4/4

(100%)

3/4

(75%)

4/4

(100%)

3/4

(75%)

8/8

(100%)

8/8

(100%)

8/8

(100%)

8/8

(100%)

8/8

(100%)

8/8

(100%)

8/8

(100%)

8/8

(100%)

8/8

(100%)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หุ้มายเหุ้ติุ :	 N/A	หมีายัถึึง	ไมี่ได้เข้าริ่วมี	

 1) นายัวิริัฐ	สุ่ขชิัยั	ได้ริับการิแติ่งติั�งให้ดำาริงติำาแหน่ง	(ริักษัาการิ)	ปีริะธ์านกริริมีการิบริิหาริความีเส่ี�ยัง	โดยัมีีผ่ลติั�งแติ่วันที่ี�	1	มีกริาคมี	2563

 2)	 นายักิติติิพึงษั์	กิติติิเมีธ์าวีนันที่์	ได้ริับการิแติ่งติั�งให้ดำาริงติำาแหน่ง	กริริมีการิบริิหาริความีเส่ี�ยัง	โดยัมีีผ่ลติั�งแติ่วันที่ี�	1	มีกริาคมี	2563

 3)	 นายัวชิิริวิที่ยั์	อัคริเศริณี	ได้ริับการิแติ่งติั�งให้ดำาริงติำาแหน่ง	กริริมีการิบริิหาริความีเส่ี�ยัง	โดยัมีีผ่ลติั�งแติ่วันที่ี�	1	มีกริาคมี	2563



รายงานประจำำาปี 256356

3 ผิู้บัริหาร
	 ผ่้้บริิหาริของบริิษััที่ฯ	ณ	วันที่ี�	31	ธ์ันวาคมี	2563	มีีจำานวน	12	คน1)		ปีริะกอบด้วยั	

ชื่ื�อ-สกุล ติำาแหุ้น่งลำาด้ับ

	 1.	 นายวิิรััฐ	 สุุขชััย	 ปรัะธานเจ้้าหน้าที่่�บรัิหารั	และกรัรัมการัผู้้้จ้ัดการั:

	 	 	 	 ธุรักิจ้รัะบบดับเพลิง	ปรัับอากาศ	และสุุขาภิิบาล

	 2.	 นายธรัรัมน้ญ	 ตรั่เพ็ชัรั	 กรัรัมการัผู้้้จ้ัดการั:	ธุรักิจ้รัะบบการัพิมพ์ดิจ้ิที่ัล

	 3.	 นางวิรัินกาญจ้น์	 ธ่รัะอัมรัานนที่์	 ปรัะธานเจ้้าหน้าที่่�ปฏิิบัติการั

	 4.	 นายวิิศิษฏิ์	 วิชัิรัลาภิไพฑู้รัย์	 ปรัะธานเจ้้าหน้าที่่�การัเงิน

	 5.	 นายปรัะชัา	 พรั้อมพรัชััย	 ผู้้้อำานวิยการัสุายงานโครังการั

	 6.	 นายรััตนพันธ์	 มุขหรัิวิัฒนานนที่์	 ผู้้้อำานวิยการัสุายงานขายที่ั�วิไป

	 7.	 นายสุุชัาติ	 สุุวิัฒโนดม	 ผู้้้อำานวิยการัสุายงานปิโตรัเคม่

	 8.	 นายกิตติพงษ์	 กิตติเมธาวิ่นันที่์	2)	 ผู้้้อำานวิยการัสุายงานขาย

	 9.	 นายวิชัิรัวิิที่ย์	 อัครัเศรัณี่	3)	 ผู้้้อำานวิยการัสุายงานขายโครังการั

	 10.	 นายสุุกิจ้	 ลิติกรัณี์	 ผู้้้อำานวิยการัสุายงานสุนับสุนุนวิิศวิกรัรัม

	 11.	 นายวิิฑู้รัย์	 ที่าม่	 ผู้้้อำานวิยการัสุายงานขาย

	 12.	 นายพงษ์สุวิัสุดิ�	 เพ่งเล็งผู้ล	 ผู้้้อำานวิยการัสุายงานขายสุินค้าพิเศษ

หุ้มายเหุ้ติุ : 1) ผ่้้บริิหาริลำาดับที่ี�	1-12	เปี็นผ่้้บริิหาริของบริิษััที่ฯ	ติามีปีริะกาศคณะกริริมีการิ	ก.ล.ติ.

 2)	 นายักิติติิพึงษั์	กิติติิเมีธ์าวีนันที่์	ได้ริับการิแติ่งติั�งให้ดำาริงติำาแหน่ง	ผ่้้อำานวยัการิส่ายังานขายั	โดยัมีีผ่ลติั�งแติ่วันที่ี�	1	มีกริาคมี	2563

 3)	 นายัวชิิริวิที่ยั์	อัคริเศริณี	ได้ริับการิแติ่งติั�งให้ดำาริงติำาแหน่ง	ผ่้้อำานวยัการิส่ายังานขายัโคริงการิ	โดยัมีีผ่ลติั�งแติ่วันที่ี�	1	มีกริาคมี	2563

ข้อบเข้ติอำานาจ หุ้น�าทุ่� และค้ว้ามรับผู้ิด้ชื่อบข้องประธุาน

เจ�าหุ้น�าทุ่�บริหุ้าร

1.	 เปี็นผ้่้นำาในการิกำาหนดนโยับายัและยุัที่ธ์ศาส่ติริ์ธุ์ริกิจริะยัะสั่�น	

และริะยัะยัาว

2.	 ควบคุมี	/	กำากับด้แล	/	แก้ไขปีัญหา	การิดำาเนินงานโดยัภิาพึริวมี

ในริะดับกลยัุที่ธ์์และนโยับายั

3.	 ให้การิส่นับส่นุนและอำานวยัการิแก่คณะกริริมีการิบริิษััที่	และ

	 คณะกริริมีการิชุิดยั่อยัติ่างๆ	 ให้ส่ามีาริถึปีฏิิบัติิภิาริกิจด้านการิ	

กำากับด้แลบริิษััที่ฯ	ได้ติามีเปี้าหมีายั

4.	 กำากับด้แลโคริงการิด้านพัึฒนาบุคลากริ	 ให้ส่อดคล้องกับ	

เปี้าหมีายัการิเติิบโติของบริิษััที่ฯ

5.	 ติิดติามี	ติริวจส่อบ	ควบคุมี	และริายังานผ่ลการิดำาเนินงานโดยั	

ริวมีของบริิษััที่ฯ	ติ่อคณะกริริมีการิบริิษััที่เปี็นปีริะจำาทีุ่กไติริมีาส่

6.	 ปีฏิิบัติิหน้าทีี่�อื�นใดติามีทีี่�ได้รัิบมีอบหมีายัจากคณะกริริมีการิ	

บริิษััที่	และ/หริือ	คณะกริริมีการิติริวจส่อบ

7.	 ส่ามีาริถึมีอบอำานาจชิ่วงให้พึนักงานอื�นปีฏิิบัติิงานแที่นได้แติ่ยััง

คงริับผ่ิดชิอบติ่อการิปีฏิิบัติิของผ่้้ริับมีอบอำานาจชิ่วงนั�นด้วยั

ข้อบเข้ติอำานาจ หุ้น�าทุ่� และค้ว้ามรับผิู้ด้ชื่อบข้องกรรมการ 

ผู้้�จัด้การ

	 กริริมีการิผ้่้จัดการิมีีอำานาจและหน้าทีี่�ในการิบริิหาริกิจการิของ

บริิษััที่ฯ	 ติามีทีี่�คณะกริริมีการิบริิษััที่มีอบหมีายั	 ริวมีถึึงเรืิ�องหรืิอ

กิจการิติ่างๆ	ดังติ่อไปีนี�

1.	 กำากับด้แลการิบริิหาริงาน	การิดำาเนินงานที่ั�วไปี	และการิอนุมีัติิ

	 เริื�องติ่างๆ	 ที่ี�เกี�ยัวกับการิดำาเนินกิจการิ	 และ/หรืิอบริิหาริงาน

	 ปีริะจำาวนัของบริษิัทัี่ฯ	เพืึ�อปีริะโยัชิน์ของบริษิัทัี่ฯ	และเป็ีนไปีติามี

	 วัติถุึปีริะส่งค์	 ข ้อบังคับ	 กฎีริะเบียับ	 คำาส่ั�ง	 มีติิทีี่�ปีริะชิุมี

	 คณะกริริมีการิบริษิัทัี่และมีติทีิี่�ปีริะชิมุีผ่้ถ้ึอืหุ้นของบริษิัทัี่ฯ	ภิายัใต้ิ

	 กริอบของกฎีหมีายัทีี่�เกี�ยัวข้อง	 และขอบเขติอำานาจหน้าทีี่�ทีี่�

	 คณะกริริมีการิบริิษััที่กำาหนด

2.	 จัดเติริียัมีนโยับายั	 กลยัุที่ธ์์	 เปี้าหมีายั	 แผ่นการิดำาเนินธ์ุริกิจ	

และงบปีริะมีาณปีริะจำาปีี	 ติลอดจนโคริงส่ริ้างการิบริิหาริงาน	

และอำานาจการิบริหิาริต่ิางๆ	ของบริษิัทัี่ฯ	เส่นอต่ิอคณะกริริมีการิ	

บริหิาริเพืึ�อพิึจาริณาก่อนนำาเส่นอต่ิอคณะกริริมีการิบริษิัทัี่เพืึ�อให้

ความีเห็นชิอบ	

3.	 ดำาเนินการิหริือบริิหาริจัดการิให้เปี็นไปีติามีนโยับายั	 กลยัุที่ธ์์	

เปี้าหมีายั	แผ่นการิดำาเนินธ์ุริกิจ	และงบปีริะมีาณที่ี�ได้ริับอนุมีัติิ
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4.	 ติิดติามี	ติริวจส่อบ	ควบคุมี	 และริายังานผ่ลการิดำาเนินงานทีี่�	

ริับมีอบหมีายั	ติ่อคณะกริริมีการิบริิษััที่เปี็นปีริะจำาทีุ่กไติริมีาส่

5.	 ด้แลให้บุคลากริในฝ่่ายังานติ่างๆ	 ส่ามีาริถึดำาเนินการิได้อยั่าง

มีีปีริะส่ิที่ธิ์ภิาพึและปีริะส่ิที่ธิ์ผ่ล	 ริวมีถึึงการิพัึฒนาองค์กริและ	

บุคลากริอยั่างติ่อเนื�อง	ติลอดจนด้แลและรัิกษัาภิาพึลักษัณ์ทีี่�ดี

ขององค์กริ

6.	 มีีอำานาจจ้าง	 แติ่งติั�ง	 โยักยั้ายั	 เลื�อนติำาแหน่ง	 พัึกงาน	 เลิกจ้าง	

	 กำาหนดอัติริาเงินเดือน	ค่าติอบแที่นอื�นๆ	ริวมีที่ั�งบำาเหน็จริางวัล

	 การิปีรัิบเงนิเดือนค่าจ้าง	ค่าติอบแที่น	และเงนิโบนัส่ของพึนักงาน

	 บริิษััที่ฯ	

7.	 มีีอำานาจในการิออก	แก้ไข	เพึิ�มีเติิมี	ปีริับปีริุง	หริือ	ยักเลิก	คำาส่ั�ง	

ริะเบียับ	 บันที่ึก	และข้อบังคับที่ี�เกี�ยัวกับการิที่ำางาน	 เพืึ�อให้การิ	

ปีฏิิบตัิงิานเป็ีนไปีติามีนโยับายัและผ่ลปีริะโยัชิน์ของบริษิัทัี่ฯ	และ	

เพึื�อริักษัาริะเบียับวินัยัในการิที่ำางานภิายัในองค์กริ	

8.	 มีีอำานาจอนุมีัติิการิลงทีุ่นหริือค่าใชิ้จ่ายัในการิดำาเนินธ์ุริกิจของ

	 บริิษััที่ฯ	หริือค่าใชิ้จ่ายัอื�นๆ	ที่ี�เกี�ยัวข้องกับการิดำาเนินธ์ุริกิจของ	

บริิษััที่ฯ	ภิายัในวงเงินติามีติาริางอำานาจอนุมีัติิการิบริิหาริงาน	

(S-QMO-003)	

9.	 มีีอำานาจอนุมีัติิการิจ่ายัเงินติามีสั่ญญา	หริือข้อติกลง	 (ติามีงบ

	 ปีริะมีาณที่ี�ได้รัิบอนุมีตัิ	ิหริอืติามีที่ี�ได้ริบัอนมุีตัิจิากคณะกริริมีการิ

	 บริษิัทัี่หริอืที่ี�ปีริะชิมุีผ่้ถ้ึอืหุน้ของบริษิัทัี่ฯ)	ที่ั�งนี�	โดยัไม่ีจำากดัวงเงนิ

10.	 มีอีำานาจอนุมีตัิกิาริจัดหา	การิเข้าที่ำาสั่ญญา	และการิดำาเนินการิ	

ติามีธ์ุริกิจปีกติิภิายัในงบปีริะมีาณที่ี�ได้ริับอนุมีัติิ	 ทัี่�งนี�	 โดยั	

ไมี่จำากัดวงเงิน

11.	 ปีฏิิบัติิหน้าทีี่�อื�นใดติามีทีี่�ได้รัิบมีอบหมีายัจากคณะกริริมีการิ

	 บริิหาริ

12.	 ส่ามีาริถึมีอบอำานาจช่ิวงให้พึนกังานอื�นปีฏิิบตัิงิานแที่นได้	แต่ิยััง	

คงริับผ่ิดชิอบติ่อการิปีฏิิบัติิของผ่้้ริับมีอบอำานาจชิ่วงนั�นด้วยั

	 ที่ั�งนี�	 อำานาจปีริะธ์านเจ้าหน้าทีี่�บริิหาริ	 /	 กริริมีการิผ้่้จัดการิ	

ติลอดจนการิมีอบอำานาจแก่บุคคลอื�นที่ี�ปีริะธ์านเจ้าหน้าทีี่�บริิหาริ	 /	

กริริมีการิผ้้่จดัการิเห็นส่มีควริ	จะไม่ีริวมีถึึงอำานาจหรืิอการิมีอบอำานาจ	

ที่ี�ที่ำาให้ปีริะธ์านเจ้าหน้าที่ี�บริิหาริ	 /	 กริริมีการิผ่้้จัดการิหริือผ่้้ริับมีอบ	

อำานาจจากกริริมีการิผ่้้จัดการิ	 ส่ามีาริถึอนุมีัติิริายัการิใดทีี่�ตินหริือ

บุคคลที่ี�เกี�ยัวข้องซึ�งอาจมีีความีขัดแยั้ง	 (ติามีนิยัามีของปีริะกาศ

คณะกริริมีการิกำากับติลาดทุี่น	และ/หรืิอติลาดหลักที่รัิพึย์ัแห่งปีริะเที่ศไที่ยั

และ/หน่วยังานทีี่�เกี�ยัวข้อกำาหนด)	มีีส่่วนได้เสี่ยั	หริือผ่ลปีริะโยัชิน์ใน

ลักษัณะอื�นใด	 ขัดแยั้งกับผ่ลปีริะโยัชิน์ของบริิษััที่ฯ	 หริือบริิษััที่ยั่อยั	

และ/หริือ	 บริิษััที่ฯ	 ที่ี� เกี�ยัวข้อง	 ซึ�งปีริะธ์านเจ้าหน้าที่ี�บริิหาริ	 /	

กริริมีการิผ่้้จัดการิ	 ไมี่มีีอำานาจอนุมีัติิการิดำาเนินการิในเริื�องดังกล่าว	

โดยัเริื�องดังกล่าวจะติ้องเส่นอติ่อที่ี�ปีริะชิุมีคณะกริริมีการิบริิษััที่	และ/

หริือ	ที่ี�ปีริะชิุมีผ้่้ถืึอหุ้นของบริิษััที่ฯ	 (แล้วแติ่กริณี)	 เพืึ�อพิึจาริณาและ

อนุมีัติิติามีที่ี�ข้อบังคับของบริิษััที่ฯ	 หริือกฎีหมีายัที่ี�เกี�ยัวข้องกำาหนด	

ยักเว้นเปี็นการิอนุมีัติิริายัการิทีี่�เปี็นไปีติามีธุ์ริกิจปีกติิและเงื�อนไข

ที่างการิค้าปีกติซิึ�งเปีน็ไปีติามีปีริะกาศคณะกริริมีการิกำากบัติลาดที่นุ

และ/หริือติลาดหลักที่ริัพึยั์แห่งปีริะเที่ศไที่ยั	 และ/หริือหน่วยังานที่ี�

เกี�ยัวข้องกำาหนด

4  เลข้าน์ุกิารบัริษััทั
	 เพืึ�อให้เป็ีนไปีติามีข้อกำาหนดของพึริะริาชิบญัญตัิหิลกัที่ริพัึย์ัและ

ติลาดหลกัที่ริพัึย์ั	พึ.ศ.2535	(ริวมีที่ั�งที่ี�ได้มีกีาริแก้ไขเพิึ�มีเติมิี)	ที่ี�ปีริะชิมุี

คณะกริริมีการิบริิษััที่	มีีมีติิแติ่งติั�ง	 นางวริินกาญจน์	 ธี์ริะอัมีริานนที่	์

เปี็นเลขานุการิบริิษััที่		ติั�งแติ่วันที่ี�	26	กุมีภิาพึันธ์์	2559		เพึื�อที่ำาหน้าที่ี�

ดังติ่อไปีนี�

1.	 ด้แลและให้คำาแนะนำาเบื�องติ้นแก่คณะกริริมีการิบริิษััที่	 และ	

ผ่้้บริิหาริเกี�ยัวกับกฎีเกณฑ์์	และกฎีหมีายัติ่างๆ	ที่ี�คณะกริริมีการิ	

บริิษััที่และผ่้้บริิหาริจะติ้องที่ริาบ	

2.	 ด้แลกิจกริริมีของคณะกริริมีการิบริิษััที่	 ริับผ่ิดชิอบในการิจัด

	 ปีริะชุิมีคณะกริริมีการิบริษิัทัี่และการิปีริะชุิมีผ่้ถ้ึอืหุ้นของบริษิัทัี่ฯ	

บันที่ึกริายังานการิปีริะชุิมีคณะกริริมีการิบริิษััที่และการิปีริะชุิมี	

ผ่้้ถึือหุ้นของบริิษััที่ฯ	 ริวมีที่ั�งปีริะส่านงานให้มีีการิปีฏิิบัติิติามีมีติิ	

ของที่ี�ปีริะชิุมีดังกล่าว	

3.	 จัดที่ำาและเก็บริักษัาเอกส่าริส่ำาคัญของบริิษััที่ฯ	ได้แก่	

3.1	 ที่ะเบียันกริริมีการิ

3.2	 หนงัส่อืนดัปีริะชิมุีคณะกริริมีการิบริษิัทัี่	ริายังานการิปีริะชิมุี

	 คณะกริริมีการิบริิษััที่	ริายังานปีริะจำาปีีของบริิษััที่ฯ

3.3	 หนังส่ือนัดปีริะชิุมีผ่้้ถึือหุ้น	ริายังานการิปีริะชิุมีผ่้้ถึือหุ้น

4.	 การิเก็บริกัษัาริายังานการิมีส่ี่วนได้เสี่ยัของกริริมีการิและผ่้บ้ริหิาริ

	 (หมีายัถึึง	กริริมีการิและผ่้้บริิหาริที่ี�มีีหน้าที่ี�ริายังานการิมีีส่่วนได้

เส่ียัของติน	และผ่้้ที่ี�เกี�ยัวข้องให้บริิษััที่ฯ	ที่ริาบ)	

5.	 ดำาเนนิการิและริบัผ่ดิชิอบอื�นๆ	ติามีที่ี�คณะกริริมีการิกำากบัติลาด	

ทีุ่นปีริะกาศกำาหนด

	 ในปีี	2563	บริิษััที่ฯ	ไมี่มีีการิถึ้กดำาเนินการิโดยัหน่วยังานกำากับ

ด้แล	โดยัได้เปีิยัเผ่ยัส่าริส่นเที่ศ	ข้อมี้ลติามีเหติุการิณ์เปี็นการิริายังาน	

เมีื�อมีเีหตุิการิณ์ทีี่�ส่ำาคญัจำาเป็ีนต่ิอการิตัิดส่นิใจลงทุี่นในหลักที่รัิพึย์ัของ

บริษิัทัี่ฯ	เพืึ�อให้การิซื�อขายัหลกัที่ริพัึย์ัในติลาดหลกัที่รัิพึย์ัมีีส่ภิาพึคล่อง

มีีความียัุติิธ์ริริมี	และเปี็นไปีอยั่างมีีริะเบียับ
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ชื่ื�อ - นามสกุล

คุ้ณวุ้ฒิการศึึกษา

ประสบการณ์การทุำางาน

ในชื่่ว้งระยะเว้ลา 5 ปี 

ประว้ัติิการอบรม

นางว้รินกาญ่จน์ ธุ่ระอัมรานนทุ์

บริิหาริธ์ุริกิจบัณฑ์ิติ	(การิบัญชิี)		ส่ถึาบันเที่คโนโลยัีริาชิมีงคล

• 2562	-	ปีัจจุบัน	 ปีริะธ์านเจ้าหน้าที่ี�ปีฏิิบัติิการิ	และเลขานุการิบริิษััที่

• 2559	-	2562	 ผ่้้อำานวยัการิส่ายังานกำากับด้แลกิจการิ	และเลขานุการิบริิษััที่

• 2559	-	2560	 ผ่้้ชิ่วยักริริมีการิผ่้้จัดการิ:	ด้านกำากับด้แลกิจการิ

• 2557	-	2559	 ผ่้้อำานวยัการิส่ายังานบริิหาริที่ั�วไปี

หุ้ลักส้ติรอบรมข้องสมาค้มส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทุไทุย (IOD)

• หลักส่้ติริ	Effective	Minute	Taking	Plan	(EMT)	ริุ่นที่ี�	36/2016
• หลักส่้ติริ	Company	Reporting	Program	(CRP)	ริุ่นที่ี�	16/2016
• หลักส่้ติริ	Company	Secretary	Program	(CSP)	ริุ่นที่ี�	72/2016
• หลักส่้ติริ	How	to	Develop	a	Risk	Management	Plan	(HRP)	ริุ่นที่ี�	8/2015
หุ้ลักส้ติรอื�นๆ

• หลักส่้ติริ	P01	การิบริิหาริความีริับผ่ิดชิอบติ่อส่ังคมีเพึื�อการิพึัฒนาอยั่างยัั�งยัืน
• หลักส่้ติริ	S01	การิบริิหาริความีริับผ่ิดชิอบติ่อส่ังคมีเชิิงกลยัุที่ธ์์
• หลักส่้ติริ	S02	การิเชิื�อมีโยังห่วงโซ่อุปีที่านและผ่้้มีีส่่วนได้เส่ียั
• หลักส่้ติริ	S03	การิพึัฒนากิจกริริมีเชิิงกลยัุที่ธ์์เพึื�อการิพึัฒนาอยั่างยัั�งยัืน
• หลักส่้ติริ	S04	การิวิเคริาะห์ความีเส่ี�ยังและปีริะเด็นส่ำาคัญด้านความียัั�งยัืน
• หลักส่้ติริ	S05	การิปีริะเมีินผ่ลและการิจัดการิข้อมี้ลด้านความีริับผ่ิดชิอบติ่อส่ังคมี
• หลักส่้ติริ	S06	การิจัดที่ำาริายังานแห่งความียัั�งยัืน
• หลักส่้ติริ	ยัุที่ธ์ศาส่ติริ์การิวัดความีส่ำาเริ็จขององค์กริ	KPI
• หลักส่้ติริ	กลยัุที่ธ์์การิส่ื�อส่าริที่างการิติลาด	360	องศา
• หลักส่้ติริ	Finance	for	Non-finance	Executive
• หลักส่้ติริ	Finance	for	the	Boss

ประว้ัติิโด้ยย่อ ด้ังน่� 

	 บริษิัทัี่ฯ	ได้กำาหนดคุณส่มีบัติขิองเลขานุการิบริษิัทัี่	โดยัพิึจาริณา

จากคุณส่มีบัติิหลายัๆ	ด้าน	เชิ่น	อายัุ	คุณวุฒิด้านการิศึกษัา	ความีริ้้

ด้านภิาษัาต่ิางปีริะเที่ศ	ความีส่ามีาริถึในการิส่ื�อส่าริ	ความีมีมีีนษุัยัส่มัีพึนัธ์์

ที่ี�ดี	 ความีส่ามีาริถึในการิเปี็นผ่้้ปีริะส่านงานทัี่�งภิายัในและภิายันอก	

องค์กริริวมีถึึงการิปีริะชิาสั่มีพัึนธ์์และด้แลภิาพึพึจน์ขององค์กริติ่อ	

บุคคลภิายันอก	 เปี็นติ้น	 ในกริณีที่ี�เลขานุการิบริิษััที่พึ้นจากติำาแหน่ง	

หริือไมี่อาจปีฏิิบัติิหน้าที่ี�ได้	ให้คณะกริริมีการิบริิษััที่แติ่งติั�งเลขานุการิ

บริิษััที่คนใหมี่ภิายัใน	90	 (เก้าสิ่บ)	 วัน	นับแติ่วันที่ี�เลขานุการิบริิษััที่	

คนเดมิีพ้ึนจากติำาแหน่ง	หริอืไม่ีอาจปีฏิิบตัิหิน้าที่ี�	และให้คณะกริริมีการิ	

บริิษััที่มีีอำานาจมีอบหมีายัให้กริริมีการิคนใดคนหนึ�งปีฏิิบัติิหน้าที่ี�

แที่นในชิ่วงเวลาดังกล่าว	 (ติามีพึริะริาชิบัญญัติิหลักที่ริัพึยั์และติลาด	

หลักที่ริัพึยั์	พึ.ศ.	2535	(ริวมีที่ั�งที่ี�ได้มีีการิแก้ไขเพึิ�มีเติิมี)
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คุ้ณวุ้ฒิการศึึกษา 

ประสบการณ์การทุำางาน

ในชื่่ว้งระยะเว้ลา 5 ปี 

ประว้ัติิการอบรม 

ด้�านบัญ่ชื่่

นายว้ิศึิษฏ์์ ว้ชื่ิรลาภัไพิ่ฑ์้รย์

• บริิหาริธ์ุริกิจบัณฑ์ิติ	การิบัญชิี	มีหาวิที่ยัาลัยัริามีคำาแหง
• นิติิศาส่ติริ์บัณฑ์ิติ	นิติิศาส่ติริ์	มีหาวิที่ยัาลัยัริามีคำาแหง
• บัญชิีมีหาบัณฑ์ิติ	มีหาวิที่ยัาลัยัธ์ริริมีศาส่ติริ์

• 2562	-	ปีัจจุบัน	 ปีริะธ์านเจ้าหน้าที่ี�การิเงิน,	บมีจ.หาญ	เอ็นจิเนียัริิ�ง	โซล้ชิั�นส่์

• 2559	-	2562	 ผ่้้อำานวยัการิส่ายังานการิเงิน,	บมีจ.หาญ	เอ็นจิเนียัริิ�ง	โซล้ชิั�นส่์

• 2555	-	2559	 เจ้าหน้าที่ี�บริิหาริส่ายังานบัญชิีและการิเงิน,	บมีจ.ฮอที่	พึอที่	

• อบริมีพึัฒนาความีริ้้ติ่อเนื�องที่างวิชิาชิีพึบัญชิี	(CPD)	ส่ำาหริับผ่้้ส่อบบัญชิีและผ่้้ที่ำาบัญชิี	ติามีข้อกำาหนด
	 ของส่ภิาวิชิาชิีพึบัญชิีในพึริะบริมีริาชิ้ปีถึัมีภิ์

• โคริงการิที่ดส่อบนักบัญชิีบริิหาริริะดับส่้ง	วิชิา	Financial	Strategy
• Update	กฎีหมีายัภิาษัีอากริ	2563	และปีริะเด็นภิาษัีที่ี�นิติิบุคคลไมี่ควริพึลาด
• Account	Management	for	Listed	Company	(SET)
• กลยัุที่ธ์์บริิหาริการิเงิน	เพึื�อพึลิกฟั้�นองค์กริและส่ริ้างการิเติิบโติในยัุค	New	Normal	(SET)
• The	New	CFO	(Crisis	Finance	Officer)	(SET)
• ปีริะเด็นการิเปีลี�ยันแปีลงของมีาติริฐานการิริายังานที่างการิเงิน	3	ฉบับส่ำาคัญ	TFRS15,
•และริ่าง	TFRS9,TFRS16	ที่ี�มีีผ่ลบังคับใชิ้	2562	และ	2563

• เติริียัมีความีพึริ้อมี	มีาติริฐานการิริายังานที่างการิเงิน	ฉบับที่ี�	9	เคริื�องมีือที่างการิเงิน	(TFRS	9)	และ	
	 ฉบับที่ี�	16	ส่ัญญาเชิ่า	(TFRS	16)

• Update	ภิาษัีเงินได้นิติิบุคคลเติริียัมีให้พึริ้อมีก่อนยัื�นแบบ	ภิ.ง.ด.50	ของปีี	2560	ที่ี�ติ้องยัื�นในปีี	2561
• เริื�องเล่าข่าวทีุ่จริิติและผ่ิดมีาติริฐานบัญชิีของบริิษััที่จดที่ะเบียัน	ริุ่นที่ี�	1/61
• ริับมีือเกณฑ์์การิริับริ้้ริายัได้ใหมี่ติามี	TFRS	15	ส่ำาหริับธ์ุริกิจที่ั�วไปี	(In-House)
• ริวมีปีริะเด็นผ่ลปีริะโยัชิน์พึนักงาน	และการิแก้ไขข้อผ่ิดพึลาดในงบการิเงิน	ส่ำาหริับ	NPAEs
• ผ่้้ที่ำาบัญชิีปีฏิิบัติิให้ถึ้กติ้องติามีกฎีหมีายั	คริั�งที่ี�	8/2560
• โคริงการิพัึฒนาความีริ้ต่้ิอเนื�องโดยัการิศกึษัาด้วยัตินเอง	(Self-Study	CPD)	คริั�งทีี่�	3/2560	(PACKAGE	:	A)
• ริับมีือเกณฑ์์การิริับริ้้ริายัได้ใหมี่ติามี	TFRS	15	ส่ำาหริับธ์ุริกิจที่ั�วไปี	ริุ่นที่ี�	2/60
• ปีริะเด็นที่ี�ควริริ้้ในมีาติริฐานการิริายังานที่างการิเงินใหมี่และริายังานผ่้้ส่อบบัญชิีแบบใหมี่
• โคริงการิพึัฒนาความีริ้้ติ่อเนื�องโดยัการิศึกษัาด้วยัตินเอง	(Self-study	CPD)	คริั�งที่ี�	4/2559
• ริ่างมีาติริฐานการิริายังานที่างการิเงินกลุ่มีเคริื�องมีือที่างการิเงิน	(TFRS	9,	TFRS	7	และ	TAS	32)
• Integrated	Reporting	ริุ่นที่ี�	1
• XBRL	มีิติิใหมี่ของการิริายังานข้อมี้ลที่างการิเงินในโลกยัุคดิจิติอล	ริุ่นที่ี�	1/58
• การิใชิ้โปีริแกริมีเอ็กเซล	(Excel)	ในการิติริวจส่อบแฟั้มีข้อมี้ลบัญชิี	ริุ่นที่ี�	2/58

5  ผิู้รับัผิิดำชอบัสูงสุดำใน์สายงาน์บััญชีและกิารเงิน์ (CFO) 
  และผิู้คัวิบัคัุมดำูแลกิารทัำาบััญชี
	 เพึื�อให้การิจัดที่ำาริายังานที่างการิเงินมีีคุณภิาพึและการิกำากับด้แลมีีความีส่อดคล้องกันกับแนวที่างของ	ส่ำานักงาน	ก.ล.ติ.	บริิษััที่ฯ	จึงได้

พึิจาริณากำาหนดผ่้้ที่ี�ได้ริับมีอบหมีายัให้ริับผ่ิดชิอบส่้งสุ่ดในส่ายังานบัญชิีและการิเงิน	 (CFO)	และผ่้้ที่ี�ได้ริับมีอบหมีายัให้ริับผ่ิดชิอบโดยัติริงใน

การิควบคุมีด้แลการิที่ำาบัญชิี	(ผ่้้ควบคุมีด้แลการิที่ำาบัญชิี)	ดังติ่อไปีนี�



รายงานประจำำาปี 256360

5.2 ผู้้�ค้ว้บคุ้มด้้แลการทุำาบัญ่ชื่่ ประว้ัติิโด้ยย่อ ด้ังน่�

ชื่ื�อ - นามสกุล

คุ้ณวุ้ฒิการศึึกษา

ประสบการณ์การทุำางาน

ในชื่่ว้งระยะเว้ลา 5 ปี

การข้ึ�นทุะเบ่ยนเป็นผู้้�ทุำา

บัญ่ชื่่ติามประกาศึกรม

พิ่ัฒนาธุุรกิจการค้�า

ประว้ัติิการอบรม

ด้�านบัญ่ชื่่

นางสาว้อนัญ่ญ่า โปรยเงิน

• บริิหาริธ์ุริกิจ	(การิบัญชิี)	ส่ถึาบันเที่คโนโลยัี	ริาชิมีงคล	วิที่ยัาเขติจักริพึงษัภิ้วนาริถึ
• บัญชิีมีหาบัณฑ์ิติ	การิบัญชิี,	จุฬาลงกริณ์มีหาวิที่ยัาลัยั

• 2559	-	ปีัจจุบัน	 ผ่้้จัดการิบัญชิี,	บมีจ.หาญ	เอ็นจิเนียัริิ�ง	โซล้ชิั�นส่์

• 2557	-	2558	 ผ่้้จัดการิบัญชิี,	I	AM	Consulting	Co.,	Ltd.

• 2556	-	2557	 Accounting	Supervisor,	Yum	Restaurants	International

• -	ใชิ่	-
• 

• 

• โคริงการิที่ดส่อบนักบัญชิีบริิหาริริะดับส่้ง	วิชิา	Financial	Strategy
• ปีัญหาการิบันที่ึกบัญชิี	ส่ินที่ริัพึยั์	หนี�ส่ิน	และส่่วนของเจ้าของ	เพึื�อให้ถึ้กติ้องติามีมีาติริฐานการิริายังาน
	 ที่างการิเงิน

• Insight	Financial	Management	:	เส่ริิมีศักยัภิาพึให้กิจการิ	ผ่่านการิบริิหาริการิเงินอยั่างมีืออาชิีพึ,	
	 ติลาดหลักที่ริัพึยั์แห่งปีริะเที่ศไที่ยั

• เจาะปีริะเด็นส่ัญญาเชิ่าฉบับใหมี่	(TFRS	16),	ติลาดหลักที่ริัพึยั์แห่งปีริะเที่ศไที่ยั
• ผ่ลกริะที่บของมีาติริฐานริายังานที่างการิเงินใหมี่เกี�ยัวกับริายัได้จากส่ัญญาที่ี�ที่ำากับล้กค้า,		 	

	 ติลาดหลักที่ริัพึยั์แห่งปีริะเที่ศไที่ยั

• เติริียัมีความีพึริ้อมีริองริับการิเปีลี�ยันแปีลงมีาติริฐานการิริายังานที่างการิเงินเกี�ยัวกับเคริื�องมีือที่างการิเงิน		
	 ริุ่นที่ี�	2,	ติลาดหลักที่ริัพึยั์แห่งปีริะเที่ศไที่ยั

• แนวปีฏิิบัติิที่างบัญชิีผ่ลปีริะโยัชิน์ของพึนักงาน	ติามีมีาติริฐานการิบัญชิีฉบับที่ี�	19	และผ่ลกริะที่บติ่อการิ
	 ดำาเนินงานของธ์ุริกิจ,	บริิษััที่	ฝ่ึกอบริมีและส่ัมีมีนาธ์ริริมีนิติิ	จำากัด

• การิควบคุมีภิายัในองค์กริติามี	Trend	2018,	บริิษััที่	ฝ่ึกอบริมีและส่ัมีมีนาธ์ริริมีนิติิ	จำากัด
• เจาะลึกปีัญหาภิาษัีเงินได้นิติิบุคคล,	ส่ภิาวิชิาชิีพึบัญชิี	ในพึริะบริมีริาชิ้ปีถึัมีภิ์
• เที่คนิคการิจัดที่ำางบการิเงินและการิจัดที่ำาริายังานวิเคริาะห์งบการิเงิน
• ข้อควริริะวังในการิปีิดบัญชิีการิจัดที่ำางบการิเงินและการิยัื�นภิาษัีเงินได้,	ส่ภิาวิชิาชิีพึบัญชิี
	 ในพึริะบริมีริาชิ้ปีถึัมีภิ์

• การิบัญชิีเกี�ยัวกับเคริื�องมีือที่างการิเงิน	ริุ่นที่ี�	1/60
• ภิาพึริวมีมีาติริฐานการิส่อบบัญชิีไที่ยั,	ส่ภิาวิชิาชิีพึบัญชิี	ในพึริะบริมีริาชิ้ปีถึัมีภิ์
• การิยัื�นงบการิเงินของผ่้้ที่ำาบัญชิีด้วยัริะบบการิให้บริิการิริับงบการิเงินผ่่านที่างอิเล็กที่ริอนิกส่์	(e-Filing)
• เที่คนิคการิจัดที่ำาและยัื�นแบบ	บชิ.1	ให้ถึ้กติ้องติามีปีริะกาศ	ปี.ปี.ชิ.ริุ่นที่ี�	2/60,	ส่ภิาวิชิาชิีพึบัญชิี	
	 ในพึริะบริมีริาชิ้ปีถึัมีภิ์

• เจาะปีริะเด็นปีัญหาการิหักภิาษัี	ณ	ที่ี�จ่ายั,	บริิษััที่	ฝ่ึกอบริมีและส่ัมีมีนาธ์ริริมีนิติิ	จำากัด
• การิบัญชิีเกี�ยัวกับเคริื�องมีือที่างการิเงิน,	ส่ภิาวิชิาชิีพึบัญชิี	ในพึริะบริมีริาชิ้ปีถึัมีภิ์
• เติริียัมีความีพึริ้อมีส่ำาหริับการิเปีลี�ยันแปีลงมีาติริฐานการิริายังานที่างการิเงิน,	บจก.ส่ำานักงาน	อีวายั
• มีาติริฐานยักเว้นและลดอัติริาภิาษัีเงินได้นิติิบุคคล	ส่ิที่ธ์ิปีริะโยัชิน์ส่ำาหริับนักธ์ุริกิจ	SME	ติามีพึริะริาชิ
	 กำาหนด,	ส่ำานักงานส่ริริพึากริพึื�นที่ี�กริุงเที่พึมีหานคริ	10

• 65	ปีริะเด็นส่ำาคัญริายัได้	ค่าใชิ้จ่ายั	แนวปีฏิิบัติิที่ี�ถึ้กติ้องติามีมีาติริฐานบัญชิี,	
	 บริิษััที่	ฝ่ึกอบริมีและส่ัมีมีนาธ์ริริมีนิติิ	จำากัด



บริิษััท หาญ เอ็็นจิิเนียริิ�ง โซลููชั่ั�นส์์ จิำากััด (มหาชั่น) 61

	2563	 สภาวิิชาชีพบััญชี	ในพระบัรมราชูปถััมภ์	 โครงการอบัรมเพ่�อทดสอบันักบััญชีบัริหารระดับัสูง	(วิิชา	Financial	Strategy)	 6	 0	 0

	2563	 สภาวิิชาชีพบััญชี	ในพระบัรมราชูปถััมภ์	 โครงการทดสอบันักบััญชีบัริหารระดับัสูง	(วิิชา	Financial	Strategy)	 7:30	 0	 0

	2563	 บัริษััท	ฝึึกอบัรมและสัมมนาธรรมนิติิ	จำำากัด	 Update	กฎหมายภาษัีอากร	2563	และประเด็นปัญหาภาษัีที�นิติิบัุคคลไม่ควิรพลาด	 0	 6	 0

	2563	 ติลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 Account	Management	for	Listed	Company	(SET)	 0	 0	 5

	2563	 ติลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 กลยุทธ์บัริหารการเงิน	เพ่�อพลิกฟื้้�นองค์กรและสร้างการเติิบัโติในยุค	New	Normal	 0	 0	 6

	2563	 ติลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 The	New	CFO	(Crisis	Finance	Officer)	 0	 0	 9:30

จำำ�นวนชั่่�วโมง CPD ของผู้้�รั่บผู้ิดชั่อบสู้งสูุดในสู�ยง�นบ่ญชั่ีและก�รัเงิน (CFO) ปรัะจำำ�ปี 2563

จำำ�นวนชั่่�วโมง CPD ของผู้้�ควบคุมดู้แลก�รทำำ�บ่ญชั่ี ประจำำ�ปี 2563

สถาบันจัด้อบรม
จำานว้นชื่ั�ว้โมง CPD

จำานว้นชื่ั�ว้โมง CPD

การ
บัญ่ชื่่

การ
บัญ่ชื่่

อื�นๆ

อื�นๆ

แบบไม่เป็น
ทุางการ

แบบไม่เป็น
ทุางการ

หุ้ลักส้ติร / รายละเอ่ยด้กิจกรรม

หุ้ลักส้ติร / รายละเอ่ยด้กิจกรรม

ปี

ปี

 

 รว้มจำานว้นชื่ั�ว้โมง CPD  13:30 6:00 20:30

 รว้มจำานว้นชื่ั�ว้โมง CPD  14:30 00:00 29:30

สรุปการเข้�าอบรมหุ้ลักส้ติร Orientation และ Refresh

ผู้้�รับผู้ิด้ชื่อบส้งสุด้ในสายงาน
บัญ่ชื่่และการเงิน (CFO)

ผู้้�ค้ว้บคุ้มด้้แล
การทุำาบัญ่ชื่่ 3)หุ้ลักส้ติร 1)

Orientation 12 ชั่่�วโมง  

พั่ฒนาความรู้้�ต่่อเน่�องด้�านบั่ญชั่ี (Refresh) 6 ชั่่�วโมงต่่อปีี 2) 	 

หุ้มายเหุ้ติุ : 1)	 จำานวนชิั�วโมีงการิเข้าอบริมีหลักส่้ติริ	Orientation	และ	Refresh	เปี็นไปีติามีที่ี�	ส่ำานักงาน	ก.ล.ติ.	กำาหนด

 2)	 หลักส่้ติริพึัฒนาความีริ้้ติ่อเนื�องด้านบัญชิี	(Refresh)	ที่ี�อบริมีมีีความีส่อดคล้องและเปี็นปีริะโยัชิน์ติ่อบริิษััที่ฯ

 3)	ผ่้้ควบคุมีด้แลการิที่ำาบัญชิีเปี็นผ่้้ที่ำาบัญชิีที่ี�มีีคุณส่มีบัติิและเงื�อนไขของการิเปี็นผ่้้ที่ำาบัญชิีติามีหลักเกณฑ์์ที่ี�กำาหนดในปีริะกาศกริมีพึัฒนาธ์ุริกิจการิค้า

2563	 โครงการอบรมเพื่่�อทดสอบนัักบัญชีีบริหารระดับสูง	(วิิชีา	Financial	Strategy)	 6	 0	 0

2563	 โครงการทดสอบนัักบัญชีีบริหารระดับสูง	(วิิชีา	Financial	Strategy)	 1:30	 0	 0

2563	 ปััญหาการบันัทึกบัญชีี	สินัทรัพื่ย์์	หนัี�สินั	และส่วินัของเจ้้าของ	เพื่่�อให้ถููกต้้องต้ามมาต้รฐานัการราย์งานัทางการเงินั	 7	 0	 0

2563	 อ่านัวิารสาร	Newsletter	ฉบับที�	86	 	 0	 0	 2

2563	 ฟัังการบรรย์าย์หลักกฎหมาย์วิ่าด้วิย์การฟั้�นัฟัูกิจ้การที�เจ้้าหนัี�และลูกหนัี�ต้้องทราบ	(ต้อนัที�	1)	 0	 0	 2

2563	 ชีม	Facebook	live	เร่�อง	การบรรย์าย์หลักกฎหมาย์วิ่าด้วิย์การฟั้�นัฟัูกิจ้การที�เจ้้าหนัี�และลูกหนัี�ต้้องทราบ"	ต้อนัที�	1	 0	 0	 2

2563	 อ่านั	Newsletter	เล่มที�	94	ของเด่อนัตุ้ลาคม	2020	 0	 0	 2

2563	 ชีม	Facebook	live	เร่�อง	"การบรรย์าย์หลักกฎหมาย์วิ่าด้วิย์การฟั้�นัฟัูกิจ้การที�เจ้้าหนัี�และลูกหนัี�ต้้องทราบ"	ต้อนัที�	2	 0	 0	 2

2563	 อ่านั	Tax	Magazine	/	April	2020	/	Vol.	39	/	No.	463	 0	 0	 2

2563	 อ่านั	Tax	Magazine	/	September	2020	/	Vol.	39	/	No.	468	 0	 0	 2

2563	 อ่านั	Tax	Magazine	/	July	2020	/	Vol.	39	/	No.	466	 0	 0	 2

2563	 พื่ระราชีกฤษฎีกา	ที�ปัระกาศในัปัี	พื่.ศ.2563	ที�เกี�ย์วิข้องกับการคำานัวิณภาษีเงินัได้นัิต้ิบุคคล	ปัระจ้ำาปัี	2563	 0	 0	 2

2563	 อ่านั	Tax	Magazine	/	November	2020	/	Vol.	40	/	No.	470	 0	 0	 2

2563	 ชีม	Facebook	live	เร่�อง	"Accounting	Estimate"	live	 0	 0	 2

2563	 ชีม	Facebook	live	เร่�อง	"Discussion	Paper	Business	Combinations	-	Disclosures,	Goodwill	and	Impairment"	live	 0	 0	 1:30

2563	 อ่านั	Tax	Magazine	/	October	2020	/	Vol.	40	/	No.	469	 0	 0	 2

2563	 อ่านั	Tax	Magazine	/	February	2020	/	Vol.	39	/	No.	461	 0	 0	 2

2563	 ฟััง	Facebook	Live	เร่�องงบการเงินัในัภาวิะ	โควิิด-19	ควิามท้าทาย์ของผูู้้บริหาร	นัักบัญชีี	และผูู้้สอบบัญชีี	 0	 0	 2



รายงานประจำำาปี 256362

6  คั่าต่อบัแทัน์กิรรมกิารและผิู้บัริหาร
6.1 ค้่าติอบแทุนทุ่�เป็นติัว้เงิน
6.1.1 กรรมการ

	 ที่ี�ปีริะชิุมีส่ามีัญผ่้้ถึือหุ้นปีริะจำาปีี	2563	เมีื�อวันที่ี�	3	ส่ิงหาคมี	2563	ได้มีีมีติิอนุมีัติิค่าติอบแที่นกริริมีการิบริิษััที่	และคณะกริริมีการิชิุดยั่อยั

ริายัเดือน	และเบี�ยัปีริะชิุมี	ซึ�งส่ะที่้อนจากผ่ลการิดำาเนินงานของบริิษััที่ฯ	ดังนี�

ค้่าติอบแทุน / เบ่�ยประชืุ่มติำาแหุ้น่ง

1. ค้่าติอบแทุนประจำากรรมการบริษัทุ / กรรมการติรว้จสอบ / กรรมการบริหุ้ารค้ว้ามเส่�ยง / กรรมการสรรหุ้าและพิ่ิจารณาค้่าติอบแทุน

 •	 ปีริะธ์านกริริมีการิบริิษััที่	 30,000	บาที่	/เดือน

 •	 ปีริะธ์านกริริมีการิชิุดยั่อยั	 25,000	บาที่	/เดือน

 •	 กริริมีการิบริิษััที่	/	กริริมีการิอิส่ริะ	 20,000	บาที่	/เดือน

 •	 กริริมีการิบริิษััที่	(ที่ำางานส่ัปีดาห์ละ	3	วัน)	 120,000	บาที่	/เดือน

2. เบ่�ยประชืุ่มกรรมการบริษัทุ / กรรมการติรว้จสอบ / กรรมการบริหุ้ารค้ว้ามเส่�ยง / กรรมการสรรหุ้าและพิ่ิจารณาค้่าติอบแทุน

 •	 ปีริะธ์านกริริมีการิ	 15,000	บาที่	/คริั�ง

 •	 กริริมีการิ	 10,000	บาที่	/คริั�ง

3. โบนัสค้ณะกรรมการบริษัทุ	 	-	ไมี่มีี	-

4. สิทุธุิประโยชื่น์อื�นๆ	 -	ไมี่มีี	-

หุ้มายเหุ้ติุ :	 หลักการิจ่ายัค่าติอบแที่นคณะกริริมีการิบริิษััที่	และคณะกริริมีการิชิุดยั่อยั	:

	 1.		 คณะกริริมีการิส่ริริหาและพิึจาริณาค่าติอบแที่น	 เปี็นผ้่้กำาหนดและจัดที่ำาหลักการิหรืิอนโยับายั	 �การิจ่ายัค่าติอบแที่นกริริมีการิ�	 และนำาเส่นอ

	 	 คณะกริริมีการิบริิษััที่พิึจาริณาเห็นชิอบ	 เพืึ�อเส่นอติ่อทีี่�ปีริะชุิมีส่ามัีญผ่้้ถืึอหุ้นปีริะจำาปีี	 โดยัติ้องส่อดคล้องกับข้อบังคับบริิษััที่	หมีวดทีี่�	 4	 ว่าด้วยัเริื�อง	

คณะกริริมีการิริวมีถึึงปีัจจัยัติ่างๆ	ที่ี�เกี�ยัวข้อง	ดังนี�

  •	 หน้าที่ี�และความีริับผ่ิดชิอบของกริริมีการิแติ่ละที่่าน

  •	 มีีความีเหมีาะส่มีเมีื�อเที่ียับเคียังกับบริิษััที่มีหาชินอื�นๆ	ที่ี�มีีผ่ลปีริะกอบการิและดำาเนินธ์ุริกิจใกล้เคียังกัน

  •	 มีีความีเปี็นธ์ริริมีและโปีริ่งใส่	เพึื�อส่ริ้างแริงจ้งใจในการิริักษัากริริมีการิที่ี�มีีคุณภิาพึติามีที่ี�ติ้องการิ

  •	 มีีความีเหมีาะส่มีกับความีส่ามีาริถึในการิจ่ายัค่าติอบแที่นของบริิษััที่	

	 2.		 คณะกริริมีการิส่ริริหาและพึิจาริณาค่าติอบแที่น	 เปี็นผ่้้ส่ริุปีผ่ลการิจ่ายัค่าติอบแที่นปีริะจำาปีี	 ทัี่�งนี�ติ้องไมี่เกินวงเงินที่ี�ได้ริับการิอนุมีัติิจากทีี่�ปีริะชิุมี

	 	 ผ่้้ถืึอหุ้นปีีทีี่�ผ่่านมีา	 และนำาเส่นอคณะกริริมีการิบริิษััที่พิึจาริณาเห็นชิอบ	 เพืึ�อริายังานติ่อทีี่�ปีริะชิุมีผ้่้ถืึอหุ้นรัิบที่ริาบถึึงจำานวนเงินทีี่�ได้จ่ายัไปีจริิง	

โดยัพึิจาริณาปีัจจัยัติ่างๆ	ดังติ่อไปีนี�	

  •	 ผ่ลการิดำาเนินงานของบริิษััที่ปีีที่ี�ผ่่านมีา

  •	 กำาหนดเวลาที่ี�เหมีาะส่มีในการิจ่ายั

  •	 ริายัละเอียัดและเงื�อนไขการิจ่ายั	อาที่ิ	การิจ่ายัผ่ลติอบแที่นปีริะจำาปีี	ให้จ่ายัให้กริริมีการิทีุ่กคนที่ี�ยัังคงดำาริงติำาแหน่งอยั้่	กริณีที่ี�กริริมีการิคนใดเพึิ�ง	

	 เข้าดำาริงติำาแหน่งและยัังไมี่คริบปีี	การิจ่ายัผ่ลติอบแที่นปีริะจำาปีี	อาจจะจ่ายัติามีส่ัดส่่วนของ	ริะยัะเวลาของการิดำาริงติำาแหน่งของกริริมีการิคนนั�น	

	 3.	 กริริมีการิที่ี�มีีส่ิที่ธ์ิได้ริับค่าติอบแที่นกริริมีการิ	ติ้องไมี่เปี็นพึนักงานของบริิษััที่ซึ�งได้ริับเงินเดือนปีริะจำา	

	 4.		 กริริมีการิบริิษััที่ที่ี�ดำาริงติำาแหน่งอื�นๆ	ในกริริมีการิชิุดยั่อยั	จะได้ริับค่าติอบแที่นริายัเดือนติามีติำาแหน่งที่ี�มีีค่าติอบแที่นส่้งที่ี�สุ่ดเพึียังติำาแหน่งเดียัว

	 ส่ริุปีค่าติอบแที่นกริริมีการิบริิษััที่	 ปีี	 2563	 จำานวน	 9	 ริายั	

เปี็นริะยัะเวลา	12	เดือน	ส่ิ�นสุ่ด	ณ	วันที่ี�	31	ธ์ันวาคมี	2563	เที่่ากับ	

3,585,000	 บาที่	 ซึ�งปีริะกอบด้วยัค่าติอบแที่นริายัเดือนส่ำาหรัิบ	

กริริมีการิบริิษััที่	 จำานวน	 2,475,000	 บาที่	 ค่าติอบแที่นริายัเดือน

ส่ำาหริับกริริมีการิชิุดยั่อยั	 จำานวน	 300,000	 บาที่	 และเบี�ยัปีริะชิุมี	

810,000	บาที่	 ซึ�งเปี็นไปีติามีมีติิทีี่�ปีริะชิุมีส่ามัีญผ่้้ถืึอหุ้น	 ปีริะจำาปีี	

2563	 เมีื�อวันที่ี�	 3	 สิ่งหาคมี	 2563	 โดยัพึิจาริณาถึึงความีเหมีาะส่มี	

ปีริะการิต่ิางๆ	และเปีรีิยับเทีี่ยับกับองค์กริทีี่�อย่้ัในอุติส่าหกริริมีเดียัวกัน	

และมีขีนาดธ์รุิกจิใกล้เคยีังกนั	ติลอดจนผ่ลการิดำาเนนิงานของบริษิัทัี่ฯ	

ผ่ลงาน	และบที่บาที่	หน้าทีี่�	ความีริบัผิ่ดชิอบของคณะกริริมีการิบริษิัทัี่	

และส่ภิาวการิณ์ของธ์ุริกิจโดยัริวมี

	 ในปีี	2563	และ	ปีี	2562	บริิษััที่ฯ	จ่ายัค่าติอบแที่นริายัเดือนและ	

เบี�ยัปีริะชิุมีให้แก่กริริมีการิ	ดังนี�	



บริิษััท หาญ เอ็็นจิิเนียริิ�ง โซลููชั่ั�นส์์ จิำากััด (มหาชั่น) 63

	 1.	 ดริ.	ถึกล		 นันธ์ิริาภิากริ	 กริริมีการิอิส่ริะ	/	ปีริะธ์านกริริมีการิ	/	

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

	 2.	 นางส่าววรินุชิ	 สุ่ไพึบ้ลยั์พึิพึัฒน์	 กริริมีการิอิส่ริะ	/	กริริมีการิติริวจส่อบ	/	

	 	 	 	 ปีริะธ์านกริริมีการิส่ริริหาและพึิจาริณา

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

	 3.	 ดริ.	โส่ติถึิธ์ริ	 มีัลลิกะมีาส่	 กริริมีการิอิส่ริะ	/	กริริมีการิติริวจส่อบ	/	

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

	 4.	 นายัวิริัฐ	 สุ่ขชิัยั	 กริริมีการิ	/	ปีริะธ์านกริริมีการิบริิหาริ	/	

	 	 	 	 ปีริะธ์านกริริมีการิบริิหาริความีเส่ี�ยัง	/	

	 	 	 	 ปีริะธ์านเจ้าหน้าที่ี�บริิหาริ	/	กริริมีการิผ่้้จัดการิ	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

	 5.	 นายัธ์ริริมีน้ญ	 ติริีเพึ็ชิริ	 กริริมีการิ	/	กริริมีการิผ่้้จัดการิ	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

	 6.	 ดริ.	เจน	 ชิาญณริงค์	 กริริมีการิ	 1,155,000	 80,000	 -	 -	 -	 -	 1,170,000	 50,000	 -	 -	 -	 -

	 7.	 นางส่ิริิมีา	 เอี�ยัมีส่กุลริัติน์	 กริริมีการิ	/	กริริมีการิส่ริริหาและพึิจาริณา

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

	 8.	 นายัภิาคภิ้มีิ	 ว่องไพึฑ์้ริยั์	 กริริมีการิ	 240,000	 80,000	 -	 -	 -	 -	 240,000	 60,000	 -	 -	 -	

	 9.	 นางวลีริัติน์	 เชิื�อบุญชิัยั	 กริริมีการิ	 240,000	 80,000	 -	 -	 -	 -	 240,000	 60,000	 -	 -	 -	 -	

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

ติำาแหุ้น่งชื่ื�อ - นามสกุล
ค้่าติอบแทุน
รายเด้ือน

ค้่าติอบแทุน
รายเด้ือน

ปี 2563 ปี 2562

คณะกริริมี
การิบริิษััที่

คณะกริริมี
การิบริิษััที่

ค้่าเบ่�ยประชืุ่ม ค้่าเบ่�ยประชืุ่ม

คณะกริริมี
การิบริิหาริ

คณะกริริมี
การิบริิหาริ

คณะกริริมี
การิบริิหาริ
ความีเส่ี�ยัง

คณะกริริมี
การิบริิหาริ
ความีเส่ี�ยัง

คณะกริริมีการิ
ติริวจส่อบ

คณะกริริมีการิ
ติริวจส่อบ

คณะกริริมี
การิส่ริริหา
และพึิจาริณา
ค่าติอบแที่น

คณะกริริมี
การิส่ริริหา
และพึิจาริณา
ค่าติอบแที่น

6.1.2 ผู้้�บริหุ้ารข้องบริษัทุฯ

	 ในปีี	 2563	บริิษััที่ฯ	 จ่ายัค่าติอบแที่นให้แก่	 นายัวิริัฐ	 สุ่ขชิัยั	ปีริะธ์านเจ้าหน้าที่ี�บริิหาริ	 และนายัธ์ริริมีน้ญ	ติริีเพ็ึชิริ	 กริริมีการิผ่้้จัดการิ	

ผ่้้บริิหาริของบริิษััที่ฯ	และจ่ายัค่าติอบแที่นให้แก่	นายัปีริะเส่ริิฐศักดิ�	เดชิอุดมี	ปีริะธ์านเจ้าหน้าที่ี�บริิหาริ	บริิษััที่	ไอยัริาหาญ	จำากัด	(�บริิษััที่ย่ัอยั�)	

ดังนี�

6.2 ค้่าติอบแทุนอื�น
 • ค่าติอบแที่นอื�นของกริริมีการิ		 -	ไมี่มีี	-

 • ค่าติอบแที่นอื�นของผ่้้บริิหาริของบริิษััที่ฯ		 -	ได้แส่ดงไว้ในติาริาง	6.1.2	ข้างติ้น

ค้่าติอบแทุน

ปี 2563 ปี 2562

จำานวน

(ริายั)

3 11,102,507

จำานวน

(ริายั)

2เงินเดือน	โบนัส่	และค่าติอบแที่นอื�นๆ	ได้แก่	

เงินส่มีที่บกองทีุ่นปีริะกันส่ังคมี	เงินส่มีที่บกองทีุ่นส่ำาริองเลี�ยังชิีพึ	

EJIP	และผ่ลปีริะโยัชิน์หลังออกจากงาน

ค่าติอบแที่น

(บาที่)

ค่าติอบแที่น

(บาที่)

10,526,329

7  คั่าต่อบัแทัน์พันั์กิงาน์
7.1 จำานว้นบุค้ลากร
	 ณ	วนัทีี่�	31	ธั์นวาคมี	2563	และ	วนัที่ี�	31	ธั์นวาคมี	2562		บริษิัทัี่ฯ	มีพีึนักงาน(ไม่ีริวมีผ่้บ้ริหิาริ)	จำานวนที่ั�งส่ิ�น	242	คน	(พึนักงานชิายั	จำานวน	

150	คน	พึนักงานหญิง	จำานวน	92	คน)		และ	จำานวนที่ั�งส่ิ�น	252	คน	(พึนักงานชิายั	จำานวน	159	คน	พึนักงานหญิง	จำานวน	93	คน)	ติามีลำาดับ	

โดยัส่ามีาริถึแบ่งติามีส่ายังาน	ได้ดังนี�



รายงานประจำำาปี 256364

7.2 ค้่าติอบแทุนพิ่นักงาน 
	 พึนกังานของบริษิัทัี่ฯ	จะได้ริบัผ่ลติอบแที่นในริป้ีแบบค่าติอบแที่น	

ที่ี�เปี็นติัวเงิน	และค่าติอบแที่นที่ี�ไมี่ใชิ่ติัวเงิน	ค่าติอบแที่นที่ี�เปี็นติัวเงิน	

ได้แก่	เงนิเดอืน	โบนสั่ปีริะจำาปีี	ค่าล่วงเวลา	ค่านายัหน้า	เงนิริางวัลจง้ใจ	

และส่วัส่ดิการิอื�นในริ้ปีแบบที่ี�เปี็นติัวเงิน	ค่าติอบแที่นที่ี�ไมี่ใชิ่ติัวเงินที่ี�	

ส่ำาคญั	ได้แก่	1)	กองที่นุเงนิส่ำาริองเลี�ยังชิพีึพึนกังาน	ในปีี	2563	บริษิัทัี่ฯ	

ได้จ่ายัส่มีที่บเข้ากองทีุ่นจำานวน	4.23	ล้านบาที่	ซึ�งบริิหาริโดยับริิษััที่	

จดัการิกองทุี่นริบัอนญุาติ	โดยัปีฏิิบัติิติามีข้อกำาหนดของพึริะริาชิบัญญัติิ

กองทุี่นส่ำาริองเลี�ยังชีิพึ	พึ.ศ.	 2542	 โดยัอัติริาเงินส่ะส่มีของพึนักงาน	

จะส่้งขึ�นติามีอายัุการิปีฏิิบัติิงาน	นอกจากนี�	บริิษััที่ฯ	ได้เปีิดโอกาส่ให้	

พึนักงานใชิ้สิ่ที่ธิ์ในการิเลือกหรืิอเปีลี�ยันแปีลงนโยับายัการิลงทุี่นทีี่�	

เหมีาะส่มีกบัตินเอง	และริะดับความีเส่ี�ยังที่ี�ยัอมีริบัได้ของแต่ิละบคุคล

โดยักำาหนดให้เลอืกหริอืเปีลี�ยันแปีลงนโยับายัการิลงที่นุได้ปีีละ	2	คริั�ง,

2)	 การิติริวจสุ่ขภิาพึพึนักงานปีริะจำาปีี	 การิจัดที่ำาปีริะกันชิีวิติและ

ปีริะกันสุ่ขภิาพึกลุม่ีให้กับผ่้บ้ริหิาริและพึนักงาน	ซึ�งวงเงินผ่ลปีริะโยัชิน์	

สายงาน
จำานว้นพิ่นักงาน (ค้น)

ณ 31 ธุันว้าค้ม 2563

ส่ายังานขายังานโคริงการิ

ส่ายังานขายัริะบบดับเพึลิง	ปีริับอากาศและสุ่ขาภิิบาล

ส่ายังานขายัปีิโติริเคมีี

ส่ายังานขายัริะบบที่ำาความีเยั็น

ส่ายังานส่นับส่นุนวิศวกริริมี	

ส่ายังานขายัริะบบการิพึิมีพึ์ดิจิที่ัล	

ส่ายังานบริิการิ	

ส่ายังานขายัส่ินค้าพึิเศษั	

ส่ายังานปีฏิิบัติิการิ

ส่ายังานการิเงิน

รว้ม

35

28

7

14

8

27

32

16

51

34

252

35

28

4

16

7

25

33

15

46

33

242 

ณ 31 ธุันว้าค้ม 2562

พึนักงานแติ่ละคนจะแติกติ่างกันไปีติามีติำาแหน่ง	 และริะดับความี	

เสี่�ยังของการิปีฏิิบัติิงาน,	 3)	 โคริงการิส่ะส่มีหุ้นส่ำาหริับพึนักงาน	

(EJIP)	 ติั�งแติ่วันทีี่�	 1	 พึฤษัภิาคมี	 2563	 ถึึง	 30	 เมีษัายัน	 2568	

ริวมีริะยัะเวลา	 5	 ปีี	 เพืึ�อให้โอกาส่พึนักงานและผ่้้บริิหาริเข้าริ่วมี	

โคริงการิโคริงการิโดยัติามีความีส่มัีคริใจ	 และเปี็นเจ้าของบริิษััที่ฯ	

ร่ิวมีกนั	ซึ�งถึอืเป็ีนส่่วนหนึ�งของเงนิออมี	เพืึ�อส่ร้ิางความีมีั�นคงที่างการิ

เงินให้กับพึนักงานในริะยัะยัาว	นอกจากนี�	บริิษััที่ฯ	ยัังให้ค่าติอบแที่น

แก่พึนกังานในริป้ีแบบการิให้ที่นุการิศกึษัาพึนกังานที่ั�งริะดบัปีริญิญาติริี

และปีริญิญาโที่	ริวมีถึึงส่นับส่นนุค่าใช้ิจ่ายัการิฝึ่กอบริมี	สั่มีมีนาต่ิางๆ	

ที่ั�งการิฝ่ึกอบริมีสั่มีมีนาภิายัในองค์กริ	 และภิายันอกองค์กริอยั่าง

เหมีาะส่มี	และจัดให้มีีการิฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่	 4	ส่ายัพึันธ์ุ์ในริาคา

พึิเศษั

	 ในปีี	2563	และ	ปีี	2562	บริษิัทัี่ฯ	จ่ายัค่าติอบแที่นให้แก่	พึนักงาน

ของบริิษััที่ฯ	ดังนี�		

7.3 ข้�อพิ่ิพิ่าทุด้�านแรงงานทุ่�สำาค้ัญ่ในรอบระยะเว้ลา 3 ปีทุ่�ผู้่านมา
	 -	ไมี่มีี	-

ค้่าติอบแทุน

ปี 2563 ปี 2562

จำานวน

(ริายั)

242 167.06

จำานวน

(ริายั)

252เงินเดือน	โบนัส่	และค่าติอบแที่นอื�นๆ	ได้แก่	

เงินส่มีที่บกองทีุ่นปีริะกันส่ังคมี	เงินส่มีที่บกองทีุ่นส่ำาริองเลี�ยังชิีพึ	

EJIP	และผ่ลปีริะโยัชิน์หลังออกจากงาน

ค่าติอบแที่น

(ล้านบาที่)

ค่าติอบแที่น

(ล้านบาที่)

170.26



บริิษััท หาญ เอ็็นจิิเนียริิ�ง โซลููชั่ั�นส์์ จิำากััด (มหาชั่น) 65

กิารกิำากิับัดำูแลกิิจกิาร

1 น์โยบัายกิารกิำากิับัดำูแลกิิจกิาร
	 HARN	มีคีวามีมีุง่มีั�นทีี่�จะเป็ีนผ้้่นำาในงานริะบบวิศวกริริมีดับเพึลิง

และความีปีลอดภัิยั	 ริะบบที่ำาความีเย็ัน	 และริะบบการิพิึมีพึ์ดิจิที่ัล	

เพืึ�อส่ริ้างผ่ลปีริะกอบการิที่ี�ดี	 และติริะหนักดีว่าส่ิ�งส่ำาคัญที่ี�จะบริริลุ	

เปี้าหมีายัดังกล่าวได้นั�น	นอกจาก	การิส่่งมีอบส่ินค้าและบริิการิที่ี�ดีมีี

คณุภิาพึแล้ว	ยัังต้ิองคำานงึถึึงปีริะโยัชิน์ของผ่้ม้ีส่ี่วนได้เส่ยีัที่กุภิาคส่่วน	

โดยัใช้ิหลกัการิกำากบัดแ้ลกจิการิที่ี�ด	ียัดึมีั�นในกริอบแห่งจริริยัาบริริณ	

ธ์รุิกิจ	ส่่งผ่่านที่างกริะบวนการิบริหิาริงานและที่มีีบุคลากริที่ี�มีคุีณภิาพึ	

จงึจะส่ามีาริถึส่ร้ิางมีล้ค่าต่ิอบริษิัทัี่ฯ	และส่่งเส่ริมิีการิเติบิโติอย่ัางยัั�งยันื

	 HARN	 ได้กำาหนดนโยับายัการิกำากับด้แลกิจการิ	 เพืึ�อยัึดถึือ

ปีฏิิบัติิมีาติั�งแติ่ปีี	 2556	 และเผ่ยัแพึริ่ผ่่านที่างเวปีไซติ์บริิษััที่ฯ	

www.harn.co.th	 และกำาหนดให้ที่บที่วนทุี่กปีี	 โดยัในปีี	 2563

คณะกริริมีการิบริษิัทัี่ได้มีกีาริที่บที่วนนโยับายัและหลักการิกำากับดแ้ล

กิจการิ	 ในวันที่ี�	 27	 มีีนาคมี	 2563	 โดยัมีีส่าริะส่ำาคัญ	คือ	 ที่บที่วน

หลกัเกณฑ์์	วธิ์กีาริส่ริริหากริริมีการิอสิ่ริะ	กำากบัดแ้ลให้กริริมีการิที่กุคน

มีีความีรัิบผ่ิดชิอบในการิปีฏิิบัติิหน้าที่ี�	 จัดส่ริริเวลาอยั่างเพึียังพึอ

เพืึ�อให้มีั�นใจว่าการิดำาเนินงานของคณะกริริมีการิเปี็นไปีได้วยัความี

เริียับริ้อยั	ส่ามีาริถึเข้าถึึงข้อมี้ลทีี่�จำาเปี็น	 เข้าใจโคริงส่ริ้างและความี

ส่ัมีพึันธ์์ของผ่้้ถึือหุ้น	ที่ี�อาจมีีผ่ลกริะที่บติ่อการิบริิหาริและการิดำาเนิน

งานของกิจการิ	และกำาหนดแนวที่างปีฏิิบัติต่ิิางๆ	ให้มีคีวามีเหมีาะส่มี

และชิดัเจนยิั�งขึ�นเกี�ยัวกบัการิกำากับดแ้ลกจิการิ	บริษิัทัี่ย่ัอยั	บริษิัทัี่ร่ิวมี

โดยัปีริะกาศใชิ้นโยับายัและหลักการิกำากับด้แลกิจการิทีี่�ได้รัิบการิ

ที่บที่วนแล้วในวันที่ี�	1	เมีษัายัน	2563

 นโยบายการกำากับด้้แลกิจการ ทุ่�ยึด้ถือเป็นกรอบในการ 

ปฏ์บิติัิงานด้�านต่ิางๆ 

1.	 คณะกริริมีการิบริิษััที่	 ผ้่้บริิหาริ	 และพึนักงานทีุ่กคน	จะปีฏิิบัติิ	

หน้าทีี่�ด้วยัความีมีุ่งมีั�น	 ทุี่่มีเที่	 และริับผิ่ดชิอบอยั่างเติ็มีความี

	 ส่ามีาริถึเพึื�อปีริะโยัชิน์ส่้งสุ่ดของ	HARN	และยัึดมีั�นในหลักการิ

กำากับด้แลกิจการิที่ี�ดี	5	ปีริะการิ	(REACT)	

2.	 คณะกริริมีการิบริิษััที่มีีบที่บาที่ส่ำาคัญริ่วมีกับผ้่้บริิหาริในการิ

	 กำาหนดวสิ่ยััที่ศัน์	กลยัทุี่ธ์์	นโยับายั	และแผ่นงานที่ี�ส่ำาคญั	ริวมีทัี่�ง	

จัดโคริงส่ริ้างการิบริิหาริที่ี�ส่อดคล้องและส่ัมีพึันธ์์กันอยั่างเปี็น

	 ธ์ริริมีริะหว่างคณะกริริมีการิบริิษััที่	ผ้่้บริิหาริ	และผ่้้ถืึอหุ้น	และ

	 มีีการิวางแนวที่างการิบริิหาริจัดการิ	และ	การิดำาเนินธ์ุริกิจที่ี�มีี

	 ความีเหมีาะส่มี	ริวมีที่ั�งติ้องดำาเนินการิ	เพึื�อให้มีั�นใจได้ว่าริะบบ

บัญชิีริายังานที่างการิเงินและการิส่อบบัญชิี	มีีความีน่าเชิื�อถึือ

3.	 คณะกริริมีการิบริิษััที่	และผ่้้บริิหาริ	จะติ้องเปี็นผ่้ ้นำาในเรืิ�อง

	 จริยิัธ์ริริมี	และเป็ีนตัิวอย่ัางในการิปีฏิบัิติหิน้าที่ี�ด้วยัความีซื�อส่ตัิย์ั

	 สุ่จริิติ	ยัุติิธ์ริริมี	โปีริ่งใส่ติริวจส่อบได้

4.	 คณะกริริมีการิบริิษััที่	 ผ้่้บริิหาริ	 และพึนักงานทุี่กคน	จะยัึดมัี�น

	 ความีเปี็นธ์ริริมีโดยัปีฏิิบัติิติ่อผ้่้มีีส่่วนได้ส่่วนเสี่ยัทีุ่กฝ่่ายัอยั่าง

	 เที่่าเที่ียัมี	พึริ้อมีกับด้แลส่อดส่่อง	ควบคุมี	ปี้องกันการิติัดส่ินใจ

	 หรืิอการิกริะที่ำาใดๆ	 ที่ี�มีีความีขัดแยั้งที่างผ่ลปีริะโยัชิน์	 และ

	 ริายัการิที่ี�เกี�ยัวโยังกัน

5.	 คณะกริริมีการิบริิษััที่	 ติ้องดำาเนินการิให้มีีริะบบที่ี�ติ่อติ้านการิ

	 ทีุ่จริิติคอริ์ริัปีชิั�นที่ี�มีีปีริะส่ิที่ธ์ิภิาพึ	เพึื�อให้มีั�นใจได้ว่าฝ่่ายับริิหาริ

	 ได้ติริะหนกัและให้ความีส่ำาคญัและปีฏิิบตัิติิามีนโยับายัต่ิอต้ิาน

การิทีุ่จริิติคอริ์ริัปีชิั�น

6.	 การิปีฏิิบตัิติิามีนโยับายัการิกำากบัดแ้ลกจิการิของ	HARN	ถืึอเป็ีน	

ติัวชิี�วัดทีี่�ส่ำาคัญในการิปีริะเมีินผ่ลการิบริิหาริจัดการิที่างธุ์ริกิจ

	 ของคณะกริริมีการิบริิษััที่กับผ้่้บริิหาริ	และการิ	ปีริะเมีินผ่ลการิ

ปีฏิิบัติิงานของพึนักงาน

	 คณะกริริมีการิบริษิัทัี่ได้กำาหนดนโยับายั	หลกัการิ	ริวมีถึึงติดิติามี

ผ่ลการิปีฏิิบัติิติามีหลักการิกำากับด้แลกิจการิทีี่�ดี	 ในริอบปีี	 2563	

ส่ริปุีได้ดงันี�



รายงานประจำำาปี 256366

1.1	 คณะกริริมีการิบริิษััที่ติริะหนักถึึงบที่บาที่และหน้าทีี่�ติามีความี

	 ริบัผ่ดิชิอบในฐานะผ้้่นำาองค์กริ	เมีื�อวันที่ี�	27	มีนีาคมี	2563	ได้จดั	

ให้มีีการิปีริะชิุมีเพืึ�อที่บที่วนนโยับายัและหลักการิกำากับด้แล

	 กิจการิ	 จริริยัาบริริณธุ์ริกิจ	 กฎีบัติริ	 นโยับายัการิส่ริริหาและ	

กำาหนดค่าติอบแที่นกริริมีการิ	นโยับายัการิบริิหาริความีเส่ี�ยัง	

และนโยับายัการิบริิหาริงานอื�นๆ	 ทัี่�งริะดับนโยับายัและริะดับ

	 จดัการิทีี่�จำาเป็ีน	ริวมีถึึงส่ถึานการิณ์การิริะบาดของโริคโควิด-19	

และในวันที่ี�	 2	 ตุิลาคมี	 2563	 จัดให้มีีการิปีริะชุิมีเพืึ�อที่บที่วน	

	 วิส่ัยัที่ัศน์	 พัึนธ์กิจ	ภิาริกิจ	ปีัจจัยัที่ี�มีีผ่ลกริะที่บติ่อทิี่ศที่างการิ

	 ดำาเนินธุ์ริกิจทัี่�งปีัจจัยัภิายัในและภิายันอก	 เพืึ�อส่่งติ่อให้

	 คณะกริริมีการิบริิหาริและฝ่่ายัจัดการินำาไปีกำาหนดเปี็นกลยัุที่ธ์์

	 และติั�งเปี้าหมีายัที่ั�งริะยัส่ั�นและริะยัะยัาวส่ำาหริับปีีถึัดไปี		

1.2	 คณะกริริมีการิบริิษััที่	 ติิดติามีให้มีีการินำากลยุัที่ธ์์ไปีปีฏิิบัติิ		

ในที่ี�ปีริะชิมุีคณะกริริมีการิบริษิัทัี่	โดยัคณะกริริมีการิบริหิาริเป็ีน	

ผ่้้ติิดติามีฝ่่ายัจัดการิเปี็นปีริะจำาทีุ่กเดือน	 และริายังานความี

	 คืบหน้าติ่อคณะกริริมีการิเปี็นริายัไติริมีาส่	 และคณะกริริมีการิ	

บริิหาริเปี็นผ่้้เส่นอดัชินีวัดความีส่ำาเริ็จ	(KPI)	ที่ั�งในริะดับองค์กริ

และริะดบัปีฏิิบตัิกิาริ	เพืึ�อให้มีั�นใจว่าที่ศิที่างการิบริหิาริงานของ

บริิษััที่ฯ	ส่ามีาริถึแข่งขันได้ในริะยัะยัาว	มีีการิดำาเนินธ์ุริกิจอยั่าง

มีีจริิยัธ์ริริมี	และคำานึงถึึงผ่้้มีีส่่วนได้ส่่วนเส่ียัทีุ่กภิาคส่่วน	ริวมีถึึง

พึริ้อมีริับการิปีัจจัยัภิายันอกที่ี�มีีการิเปีลี�ยันแปีลงติลอดเวลา

1.3	 ส่ำาหรัิบการิถึ่ายัที่อดวัติถึุปีริะส่งค์และเปี้าหมีายัของบริิษััที่ฯ

	 ลงส่้ทุ่ี่กริะดับของการิปีฏิบัิติงิานนั�น	ได้มีอบหมีายัผ่่านทุี่กริะดับ

	 ชิั�นของการิบริิหาริงาน	จากริะดับองค์กริ	ส่้่ส่ายังาน	ฝ่่ายั	และ

3.1 ค้ณะกรรมการบริษทัุ ในฐานะตัิว้แทุนข้องผู้้�ถอืหุุ้�นโด้ยรว้ม

มีคีวามีติริะหนักถึึงปีริะโยัชิน์ความีหลากหลายัของคณะกริริมีการิ

	 บริิษััที่และเห็นว่าเปี็นปีัจจัยัส่ำาคัญปีัจจัยัหนึ�งในการิเพิึ�มี

	 ปีริะส่ทิี่ธ์ภิิาพึในการิติดัส่นิใจและการิที่ำางานของคณะกริริมีการิ

	 บริิษััที่	ด้วยัเหติุนี�	กริริมีการิบริิษััที่	จึงติ้องเปี็นผ่้้ที่ี�มีีความีริ้้ความี

เชิี�ยัวชิาญและปีริะส่บการิณ์ที่ี�ส่ามีาริถึเอื�อปีริะโยัชิน์ให้แก่บริษิัทัี่ฯ

	 มีคีวามีทุ่ี่มีเที่	ให้เวลาอย่ัางเต็ิมีที่ี�ในการิปีฏิิบัติหิน้าทีี่�	มีภีิาวะผ้้่นำา	

มีีวิส่ัยัที่ัศน์	มีีความีเปี็นอิส่ริะในการิติัดส่ินใจ	ส่ามีาริถึด้แลให้มีี	

ริะบบงานที่ี�ให้ความีเชิื�อมีั�นได้ว่ากิจกริริมีติ่างๆ	ของบริิษััที่ฯ	ให้	

ดำาเนินไปีในลักษัณะทีี่�ถ้ึกต้ิองติามีกฎีหมีายั	และมีจีริยิัธ์ริริมี	และ

	 ต้ิองเป็ีนอสิ่ริะจากฝ่่ายัจดัการิของบริษิัทัี่ฯ	โดยัจดัให้มีรีิะบบแบ่ง	

แยักหน้าที่ี�ความีริับผ่ิดชิอบริะหว่างคณะกริริมีการิและฝ่่ายั

	 จัดการิที่ี�ชิัดเจน

บทุบาทุและค้ว้ามรบัผู้ดิ้ชื่อบข้องค้ณะกรรมการในฐานะผู้้�นำาองค์้กร และการกำาหุ้นด้วั้ติถปุระสงค์้และ 
เป้าหุ้มายหุ้ลักข้องบริษัทุฯ ทุ่�สร�างคุ้ณค้่าแก่ HARN อย่างยั�งยืน

1, 2

การเสริมสร�างค้ณะกรรมการทุ่�ม่ประสิทุธุิผู้ล3

	 พึนักงาน	 ผ่่านการิปีริะชิุมีติิดติามีงานทัี่�งที่ี�เปี็นที่างการิและ

	 ไม่ีเป็ีนที่างการิ	ติามีช่ิองที่างทีี่�บริษิัทัี่ฯกำาหนด	โดยัที่กุวตัิถุึปีริะส่งค์

	 และเปี้าหมีายั	 ล้วนส่อดคล้องและส่่งเส่ริิมีเปี้าหมีายัหลักทีี่�

คณะกริริมีการิบริิษััที่มีอบหมีายั	 จะมีีการิปีฏิิบัติิ	 ติริวจส่อบ	

และติิดติามี	การิดำาเนินงานภิายัในริะบบที่ี�วางไว้อยั่างติ่อเนื�อง

1.4	 การิปีฏิิบัติิงานของกริริมีการิ	 ผ้่้บริิหาริ	 และพึนักงานทุี่กคน	

เปี็นไปีติามีกฎีหมีายั	ข้อบังคับ	ริะเบียับการิปีฏิิบัติิงาน	ซึ�งมีีการิ	

มีอบหมีายัให้ผ่้ ้บริิหาริที่ี�เกี�ยัวข้องมีีการิที่บที่วนและติิดติามี	

กฎีหมีายั	การิเปีลี�ยันแปีลงเป็ีนปีริะจำา	และกำาหนดให้เป็ีนความี

	 เสี่�ยังด้านกฎีริะเบียับ	 กฎีหมีายัที่ี�เกี�ยัวข้อง	 ริวมีถึึงกำาหนดให้

	 การิวดัผ่ลด้าน	Low	Compliance	เป็ีนดชัินวีดัผ่ลการิปีฏิิบตัิงิาน	

ของฝ่่ายับริิหาริ	และฝ่่ายัอื�นๆ	ที่ี�เกี�ยัวข้อง

1.5	 คณะกริริมีการิบริิษััที่	 มีีความีติริะหนักในหน้าที่ี�และความี

	 ริบัผิ่ดชิอบทีี่�ตินได้ริบัมีอบหมีายั	จงึได้ที่บที่วนกฎีบตัิริ	ในปีี	2563	

ในวันที่ี�	27	มีีนาคมี	2563	และแจกจ่ายัให้กริริมีการิทีุ่กที่่านเปี็น	

ค้่มีือในการิ	 ปีฏิิบัติิหน้าทีี่�	 การิแบ่งแยักอำานาจในการิอนุมัีติิ	

ธ์ุริกริริมีติ่างๆ	ติามีความีริับผ่ิดชิอบของผ่้้บริิหาริและพึนักงาน	

ทีุ่กริะดับ	อ้างอิงจาก	 �ติาริางอำานาจอนุมีัติิการิบริิหาริงาน�	ที่ี�

ได้ริับการิที่บที่วนให้เปี็นปีัจจุบันอยั่างส่มีำ�าเส่มีอ	 เพืึ�อความี	

คล่องติัวในการิบริิหาริงานบริิษััที่ฯ	การิแบ่งแยักหน้าที่ี�ริะหว่าง	

คณะกริริมีการิ	 ปีริะธ์านเจ้าหน้าทีี่�บริิหาริ	 และฝ่่ายับริิหาริ		

กำาหนดไว้ชิัดเจน	 (ริายัละเอียัดเปีิดเผ่ยัไว้ในหัวข้อ	 �โคริงส่ริ้าง

	 การิจัดการิ�	คณะกริริมีการิบริิษััที่	หน้า	45-47,	คณะกริริมีการิ

	 บริิหาริ	หน้า	50	และผ่้้บริิหาริ	หน้า	56-57)

(1)		 คณะกริริมีการิบริิษััที่ปีริะกอบด้วยักริริมีการิที่ี�มีีคุณส่มีบัติิ

	 หลากหลายัที่ั�งในด้านที่กัษัะ	ปีริะส่บการิณ์	ความีส่ามีาริถึเฉพึาะ	

ด้านทีี่�เปี็นปีริะโยัชิน์ติ่อบริิษััที่ฯ	 ติ้องมีีกริริมีการิที่ี�ไมี่ได้เปี็น

	 กริริมีการิบริิหาริ	 อยั่างน้อยั	 1	คน	ที่ี�มีีปีริะส่บการิณ์	 ในธุ์ริกิจ

	 ซื�อมีาขายัไปีเกี�ยัวกับส่ินค้าด้านวิศวกริริมีซึ�งเปี็นธ์ุริกิจหลักของ

	 บริษิัทัี่ฯ	และอย่ัางน้อยัอีก	1	คน	ที่ี�มีปีีริะส่บการิณ์ด้านบัญชิ	ีและ

	 การิเงิน	 โดยัคณะกริริมีการิบริิษััที่ชุิดปีัจจุบันมีีองค์ปีริะกอบ	

หลากหลายัทัี่�งเพึศ	 อายัุปีริะวัติิการิศึกษัา	 ปีริะส่บการิณ์ใน

	 วชิิาชิพีึ	บริษิัทัี่ฯ	ได้ที่บที่วน	Board	Skill	Matrix	และจำานวนปีีของ

	 การิดำาริง	ติำาแหน่งกริริมีการิในบริิษััที่ฯ	ของกริริมีการิแติ่ละคน

	 ทีุ่กปีี	ส่ริุปีได้ดังนี�
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ทุักษะและค้ว้ามเชื่่�ยว้ชื่าญ่ข้องค้ณะกรรมการบริษัทุ

ค้ว้ามร้�ด้�านธุุรกิจหุ้ลัก

ด้�านกลยุทุธุ์การติลาด้ และการแข้่งข้ัน

ด้�านบัญ่ชื่่ การเงิน

ด้�านเทุค้โนโลย่ และ IT

ด้�านบริหุ้ารค้ว้ามเส่�ยง

ด้�านบริหุ้ารทุรัพิ่ยากรบุค้ค้ล

ด้�านค้ว้ามรับผู้ิด้ชื่อบติ่อสังค้มและการพิ่ัฒนาส้่ค้ว้ามยั�งยืน

5	ที่่าน

4	ที่่าน

5	ที่่าน

3	ที่่าน

3	ที่่าน

5	ที่่าน

3	ที่่าน

(2)	 ปีัจจุบัน	 (ณ	 วันที่ี�	 31	 ธ์ันวาคมี	 2563)	 คณะกริริมีการิบริิษััที่	

มีีจำานวน	 9	 คน	ปีริะกอบด้วยั	 กริริมีการิทีี่�ไมี่ได้เปี็นผ้่้บริิหาริ	

7	 คน	 และกริริมีการิที่ี�เปี็นผ่้ ้บริิหาริ	 2	 คน	 ปีริะกอบด้วยั	

ปีริะธ์านเจ้าหน้าที่ี�บริิหาริ	1	คน	กริริมีการิผ่้้จัดการิ	1	คน	และมีี

จำานวนกริริมีการิทีี่�ไม่ีได้เป็ีนกริริมีการิอิส่ริะให้เป็ีนไปีติามีสั่ดส่่วน

	 อยั่างยัุติิธ์ริริมีของเงินลงทีุ่นของผ่้้ถึือหุ้นที่ี�มีี	 อำานาจควบคุมี	

(Controlling	Shareholders)	ในบริิษััที่ฯ

(3)	 มีีส่ัดส่่วนของกริริมีการิอิส่ริะ	3	คน	จากจำานวนกริริมีการิที่ั�งส่ิ�น

	 9	คน	ซึ�งเป็ีนจำานวนทีี่�เกินกว่า	1	ใน	3	ของจำานวนกริริมีการิทัี่�งหมีด

	 ของบริษิัทัี่ฯ	กริริมีการิอสิ่ริะดงักล่าวส่ามีาริถึให้ความีเหน็เกี�ยัวกับ

	 การิที่ำางานของฝ่่ายัจัดการิได้อยั่างอิส่ริะ	ที่ำาให้เกิดการิถึ่วงดุล

	 ในการิออกเสี่ยังในการิพิึจาริณาเริื�องติ่างๆ	ติลอดจนส่อบที่าน

	 การิบริิหาริงานของฝ่่ายับริิหาริ	 เพืึ�อให้เกิดปีริะโยัชิน์ส่้งสุ่ดติ่อ

	 บริษิัทัี่ฯ	ทัี่�งนี�	กริริมีการิอิส่ริะของบริษิัทัี่ฯ	ทัี่�ง	3	คน	ดำาริงติำาแหน่ง

	 กริริมีการิติริวจส่อบ	3	คน	ซึ�งจำานวนกริริมีการิอิส่ริะและจำานวน

	 กริริมีการิติริวจส่อบของบริษิัทัี่ฯ	เป็ีนไปีติามีหลักเกณฑ์์ทีี่�ส่ำานักงาน

	 คณะกริริมีการิกำากับหลักที่ริัพึยั์และติลาดหลักที่ริัพึยั์กำาหนดไว้

	 ริวมีที่ั�งกริริมีการิอสิ่ริะและกริริมีการิติริวจส่อบทุี่กท่ี่านมีคีณุส่มีบัติิ

	 เป็ีนไปีติามีหลักเกณฑ์์ของปีริะกาศคณะกริริมีการิกำากบัติลาดทุี่น

	 ที่ี�เกี�ยัวข้องทีุ่กปีริะการิ

	(4)	 ติามีข้อบังคับของบริิษััที่ฯ	 กำาหนดไว้ว่าในการิปีริะชุิมี	 ส่ามัีญ

	 ปีริะจำาปีีทีุ่กคริั�ง	 กริริมีการิจะติ้องออกจากติำาแหน่ง	 อยั่างน้อยั

	 จำานวน	1	ใน	3	โดยัอตัิริา	ถ้ึาจำานวนกริริมีการิ	จะแบ่งออกให้เป็ีน

	 ส่ามีส่่วนไม่ีได้	ก็ให้ออกโดยัจำานวน	ใกล้เคียังทีี่�ส่ดุกับส่่วน	1	ใน	3

	 กริริมีการิที่ี�จะต้ิองออกจากติำาแหน่งในปีีแริก	และปีีทีี่�ส่องภิายัหลงั

	 จดที่ะเบียันบริิษััที่นั�น	ให้จับส่ลากว่าผ่้้ใดจะออก	ส่่วนปีีหลังๆ

	 ต่ิอไปีให้กริริมีการิทีี่�อย่้ัในติำาแหน่งนานทีี่�ส่ดุเป็ีนผ้้่ออกจากติำาแหน่ง

	 กริริมีการิ	ผ่้้ออกจากติำาแหน่งไปีนั�นอาจจะเลือกเข้าริับติำาแหน่ง

	 อีกก็ได้โดยัไมี่จำากัดจำานวนคริั�ง		

(5)	 การิดำาริงติำาแหน่งกริริมีการิอิส่ริะนั�น	กำาหนดเปี็นนโยับายัว่าให้

	 กริริมีการิอิส่ริะมีีการิดำาริงติำาแหน่งติ่อเนื�องไมี่เกิน9	ปีี	นับติั�งแติ่

	 วนัที่ี�ได้ริบัการิแต่ิงติั�ง	หริอืนบัติั�งแต่ิวนัที่ี�บริษิัทัี่ฯ	เข้าจดที่ะเบยีัน

	 ในติลาดหลักที่รัิพึยั์	 โดยัไมี่มีีข้อยักเว้น	ปีัจจุบันกริริมีการิอิส่ริะ

	 จำานวน	3	ที่่านมีีวาริะดำาริงติำาแหน่ง	7	ปีี	

3.2 การค้ัด้เลือกบุค้ค้ลทุ่�เหุ้มาะสมเป็นประธุานกรรมการ 

(1)	 ปีัจจุบัน	ดริ.	ถึกล	นันธ์ิริาภิากริ,	กริริมีการิอิส่ริะ	ดำาริงติำาแหน่ง

	 ปีริะธ์านกริริมีการิบริิษััที่	 และไมี่ใชิ่บุคคลเดียัวกันกับปีริะธ์าน	

เจ้าหน้าที่ี�บริิหาริ	 ซึ�งปีัจจุบันดำาริงติำาแหน่งโดยัคุณวิริัฐ	 สุ่ขชิัยั

	 ริวมีถึึงไม่ีมีคีวามีส่มัีพึนัธ์์ที่างส่ายัโลหติิหริอืที่างธ์รุิกจิริะหว่างกนั

	 เพึื�อถึ่วงดุลอำานาจในการิบริิหาริงาน

(2)	 บริิษััที่ฯ	 ได้แบ่งแยักบที่บาที่หน้าทีี่�ความีรัิบผ่ิดชิอบริะหว่าง

	 คณะกริริมีการิบริษิัทัี่	กบัผ่้บ้ริหิาริอย่ัางชิดัเจน	โดยัคณะกริริมีการิ

	 บริษิัทัี่ที่ำาหน้าที่ี�ในการิกำาหนดนโยับายัและกำากับด้แลการิดำาเนนิ

	 งานของผ้่้บริิหาริในริะดับนโยับายัขณะทีี่�ผ่้้บริิหาริ	 ที่ำาหน้าทีี่�

	 บริิหาริงานของบริิษััที่ฯ	 ในด้านติ่างๆ	 ให้เปี็นไปีติามีนโยับายั

	 ทีี่�กำาหนด	ที่ั�งนี�ปีริะธ์านกริริมีการิบริิษััที่	 ไมี่ได้ริ่วมีบริิหาริงาน

	 ปีกติปิีริะจำาวนั	แต่ิให้การิส่นับส่นนุและคำาแนะนำาในการิดำาเนิน

	 ธ์ุริกิจของฝ่่ายัจัดการิผ่่านที่างปีริะธ์านเจ้าหน้าที่ี�บริิหาริอยั่าง

	 ส่มีำ�าเส่มีอ	 ในขณะทีี่�ปีริะธ์านเจ้าหน้าทีี่�บริิหาริ	 และกริริมีการิ

	 ผ่้้จัดการิ	 รัิบผิ่ดชิอบเกี�ยัวกับการิบริิหาริจัดการิบริิษััที่ฯ	ภิายัใติ้	

กริอบอำานาจที่ี�ได้ริับมีอบหมีายัจากคณะกริริมีการิบริิษััที่

(3)	 บที่บาที่	 หน้าทีี่�	 และความีริับผิ่ดชิอบของปีริะธ์านกริริมีการิ

	 ในฐานะผ่้้นำาของคณะกริริมีการิบริิษััที่	มีีดังนี�

• เริยีักปีริะชิมุีคณะกริริมีการิบริิษัทัี่	ติามีริะยัะเวลาทีี่�	กำาหนด

•	 ในข้อบงัคบับริษิัทัี่ฯ	หริอืกริณทีี่ี�จำาเป็ีนเร่ิงด่วน		เป็ีนปีริะธ์าน	

ในการิปีริะชิมุีคณะกริริมีการิบริษิัทัี่	และการิปีริะชิมุีผ่้ถ้ึอืหุ้น

	 ติลอดจนมีบีที่บาที่ในการิกำาหนด	ริะเบียับวาริะการิปีริะชุิมี	

ริ่วมีกับปีริะธ์านเจ้าหน้าที่ี�บริิหาริ

• ส่นับส่นุนและเปีิดโอกาส่ให้กริริมีการิทีุ่กคนหริือผ่้้ถึือหุ้น

	 มีีส่่วนริ่วมีในการิปีริะชิุมี	ส่่งเส่ริิมีให้กริริมีการิใชิ้ดุลยัพึินิจ

	 ที่ี�ริอบคอบ	และแส่ดงความีเห็นอยั่างเปี็นอิส่ริะ

• ส่นับส่นุนและส่่งเส่ริิมีให้คณะกริริมีการิบริิษััที่	 ปีฏิิบัติิ	

หน้าที่ี�อยั่างเติ็มีความีส่ามีาริถึ	ติามีขอบเขติอำานาจหน้าที่ี�

	 ความีริับผ่ิดชิอบและติามีหลักการิกำากับด้แลกิจการิที่ี�ดี

• กำากับ	ติิดติามี	และด้แลการิปีฏิิบตัิหิน้าทีี่�ของคณะกริริมีการิ

	 เปี็นไปีอยั่างมีีปีริะสิ่ที่ธิ์ภิาพึ	มีุ่งไปีเพืึ�อบริริลุวัติถุึปีริะส่งค	์

และเปี้าหมีายัหลักของบริิษััที่ฯ	

• ด้แล	 ติิดติามี	 การิบริิหาริงานของคณะกริริมีการิบริิษััที่	

และคณะกริริมีการิชิดุย่ัอยัอื�นๆ	ให้เป็ีนไปีอย่ัางมีปีีริะส่ทิี่ธ์ภิิาพึ

	 และบริริลุติามีวัติถึุปีริะส่งค์ที่ี�กำาหนดไว้
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• เป็ีนผ่้ล้งคะแนนชิี�ขาดในกริณีที่ี�ที่ี�ปีริะชิมุีคณะกริริมีการิบริษิัทัี่

	 มีีการิลงคะแนนเส่ียัง	และคะแนนเส่ียังที่ั�งส่องฝ่่ายัเที่่ากัน

(4)	 คณะกริริมีการิบริิษััที่	 ได้แติ่งติั�งคณะกริริมีการิชิุดยั่อยัเพืึ�อ

	 พึจิาริณาปีริะเดน็เฉพึาะเริื�อง	กลั�นกริองข้อมีล้และนำาเส่นอแนวที่าง

	 การิพิึจาริณาก่อนเส่นอให้คณะกริริมีการิบริษิัทัี่เห็นชิอบ	โดยักำาหนด

	 บที่บาที่	หน้าที่ี�และความีริบัผ่ดิชิอบไว้อย่ัางชิดัเจน	และเปิีดเผ่ยั

	 จำานวนคริั�งที่ี�กริริมีการิแติ่ละที่่านเข้าริ่วมีปีริะชิุมีทัี่�งหมีดใน

	 ริอบปีีที่ี�ผ่่านมีา	(ริายัละเอียัดเปีิดเผ่ยัไว้ในหัวข้อ�โคริงส่ริ้างการิ

	 จัดการิ�	 หน้า	 55)	 โดยัคณะกริริมีการิได้จัดที่ำาริายังานความี

	 ริับผ่ิดชิอบของคณะกริริมีการิติ่อริายังานที่างการิเงิน	 และ

	 คณะกริริมีการิชุิดยั่อยัทุี่กชิุดได้จัดที่ำาริายังานผ่ลการิปีฏิิบัติิ

	 หน้าทีี่�ของตินเองและเปิีดเผ่ยัไว้ในริายังานปีริะจำาปีี	(ริายัละเอียัด

	 เปีิดเผ่ยัไว้ในหัวข้อ	�ริายังานคณะกริริมีการิฯ�	หน้า	119-127)

3.3 การสรรหุ้าและค้ัด้เลือกกรรมการ

(1)		 คณะกริริมีการิส่ริริหาและพึจิาริณาค่าติอบแที่น	คดัเลอืก	บคุคล	

ที่ี�เหมีาะส่มีเข้าดำาริงติำาแหน่งกริริมีการิของบริษิัทัี่ฯด้วยัการิเส่นอ

	 ริายัชิื�อบุคคลทีี่�มีคุีณวฒุ	ิปีริะส่บการิณ์	ศักยัภิาพึ	โดยัจะพึจิาริณา	

ให้ความีส่ำาคัญติ่อผ่้้มีีทัี่กษัะปีริะส่บการิณ์ที่ี�มีีความีจำาเปี็นติ่อ

	 การิปีริะกอบธ์ุริกิจของบริิษััที่ฯ	พึิจาริณาจากที่ำาเนียับกริริมีการิ

	 ของส่มีาคมีส่่งเส่ริิมีส่ถึาบันกริริมีการิบริิษััที่ไที่ยัหรืิอของหน่วยั	

งานอื�นๆ	ที่ี�มีกีาริจดัที่ำาข้อมีล้ดงักล่าว	หริอืช่ิองที่างอื�นๆ	ที่ี�บริษิัทัี่ฯ	

พึิจาริณาเห็นส่มีควริ	ที่ั�งนี�หากบริิษััที่ฯ	มีีกลยัุที่ธ์์ในการิดำาเนิน

	 ธ์ุริกิจใหมี่ทีี่�นอกเหนือจากธุ์ริกิจเดิมีที่ี�ดำาเนินการิอย้ั่การิส่ริริหา

	 กริริมีการิก็จำาเปี็นติ้องส่ริริหาผ่้้มีีคุณส่มีบัติิและปีริะส่บการิณ์

	 ให้ติริงกับธ์ุริกิจใหมี่ที่ี�บริิษััที่ฯ	 จะดำาเนินการิติ่อไปี	 เพืึ�อเส่นอ

	 คณะกริริมีการิบริษิัทัี่	และ/หริอืที่ี�ปีริะชิมุีผ่้ถ้ึอืหุ้นพึจิาริณาอนมุีตัิิ

	 แล้วแติ่กริณีซึ�งถึือเปี็นกริะบวนการิในการิแติ่งติั�งกริริมีการิของ

	 บริิษััที่ฯ

(2)	 เปีิดโอกาส่ให้ผ่้้ถึือหุ้นริายัยั่อยัเส่นอริายัชิื�อบุคคลที่ี�มีีคุณส่มีบัติิ

	 ติามีกฎีหมีายัว่าด้วยัหลักที่ริัพึยั์และติลาดหลักที่ริัพึยั์และ

	 ติามีคุณส่มีบัติิที่ี�บริิษััที่ฯ	 กำาหนด	 เพืึ�อเข้าริับการิคัดเลือกเปี็น

	 กริริมีการิบริษิัทัี่	โดยัจะปีริะกาศเชิญิชิวนในเวป็ีไซต์ิของบริษิัทัี่ฯ

	 ล่วงหน้าอย่ัางน้อยั	90	วัน	ก่อนวันปีริะชุิมีผ่้ถ้ึอืหุ้น	โดยัในปีี	2563	

	 บริษิัทัี่ฯ	ได้ปีริะกาศตัิ�งแต่ิวันทีี่�	1	ตุิลาคมี	2563	ถึึงวันทีี่�	31	ธั์นวาคมี

	 2563	พึริ้อมีที่ั�งปีริะกาศข่าวในเว็บไซติ์ของติลาดหลักที่ริัพึยั์ฯ

	 เพืึ�อให้ผ้่้ถืึอหุ้นเส่นอริายัชิื�อและปีริะวัติิบุคคลเข้ามีายัังบริิษััที่ฯ

	 ซึ�งบริิษัทัี่ฯ	ได้กำาหนดส่ดัส่่วนของการิถืึอหุน้ขั�นติำ�าส่ำาหริบัผ่้ถื้ึอหุน้

	 ทีี่�มีสิี่ที่ธ์เิส่นอชิื�อกริริมีการิล่วงหน้า	โดยัต้ิองถึอืหุน้ริวมีกนัไม่ีน้อยั

	 กว่าริ้อยัละ	 5	 ของจำานวนสิ่ที่ธ์ิออกเสี่ยังทัี่�งหมีดของบริิษััที่ฯ

	 ที่ั�งนี�ในริอบปีี	 2563	 ไมี่มีีการิเส่นอชิื�อบุคคลเส่นอแติ่งติั�ง

	 เปี็นกริริมีการิ	 และไมี่มีีผ้่้ถึือหุ้นเส่นอวาริะการิปีริะชิุมีในริะยัะ

	 เวลาดังกล่าว	 ซึ�งเลขานุการิบริิษััที่ได้ริายังานติ่อทีี่�ปีริะชิุมี

	 คณะกริริมีการิบริิษััที่ริับที่ริาบแล้ว

(3)	 การิพิึจาริณาจะติ้องมีีปีริะวัติิการิศึกษัา	และปีริะส่บการิณ์การิ

	 ปีริะกอบวิชิาชิีพึของบุคคลนั�นๆ	 โดยัมีีริายัละเอียัดที่ี�เพึียังพึอ

	 เพึื�อปีริะโยัชิน์ในการิติัดส่ินใจของคณะกริริมีการิบริิษััที่

(4)	 คณะกริริมีการิส่ริริหาและพึิจาริณาค่าติอบแที่นจะที่บที่วน	

หลักเกณฑ์์และวิธ์ีการิส่ริริหา	เส่นอคณะกริริมีการิบริิษััที่ฯ	ก่อน

	 ทีี่�จะมีีกริริมีการิคริบวาริะเปี็นปีริะจำาทีุ่กปีี	 หากคณะกริริมีการิ

	 ส่ริริหาและกำาหนดค่าติอบแที่นเส่นอชิื�อกริริมีการิริายัเดิมีเข้า

	 ดำาริงติำาแหน่งอีกวาริะหนึ�ง	 จะติ้องนำาผ่ลการิปีฏิิบัติิหน้าทีี่�ของ

	 กริริมีการิริายัดังกล่าวมีาพึิจาริณาด้วยั

(5)	 คณะกริริมีการิส่ริริหาและพึจิาริณาค่าติอบแที่นนำาเส่นอริายัชิื�อ

	 เพืึ�อขอความีเห็นชิอบจากคณะกริริมีการิบริิษััที่เพืึ�อพึิจาริณา

	 ความีเหมีาะส่มีของบุคคลที่ี�ได้ริับการิเส่นอชิื�อให้เข้าดำาริง

	 ติำาแหน่งกริริมีการิ	และกริริริมีการิอสิ่ริะ	ริวมีถึึงดแ้ลให้การิเลอืก

	 และแต่ิงติั�งกริริมีการิเป็ีนไปีติามีวิธ์กีาริทีี่�ริะบุไว้ในข้อบังคับของ

	 บริิษััที่ฯ	 เส่นอติ่อทีี่�ปีริะชุิมีผ้่้ถืึอหุ้นเพืึ�อพิึจาริณาอนุมีัติิแติ่งติั�ง

	 ติ่อไปี	 และจัดให้มีีการิปีฐมีนิเที่ศพึริ้อมีมีอบเอกส่าริที่ี�เปี็น

	 ปีริะโยัชิน์ต่ิอการิปีฏิบิตัิหิน้าที่ี�ให้แก่กริริมีการิที่ี�ได้ริบัการิแต่ิงติั�ง

ใหมี่	ที่ั�งนี�ในริอบปีี	2563	ไมี่ได้มีีการิส่ริริหากริริมีการิใหมี่

(6)	 ในปีี	 2563	 ไมี่มีีการิแติ่งติั�งที่ี�ปีริึกษัาของคณะกริริมีการิส่ริริหา

	 และพึิจาริณาค่าติอบแที่น

(7)		 ทีี่�ปีริะชิุมีผ้่้ถืึอหุ้นเลือกติั�งกริริมีการิติามีหลักเกณฑ์์และวิธ์ีการิ

	 ดังติ่อไปีนี�	

• ผ่้้ถึือหุ้นคนหนึ�งมีีคะแนนเส่ียังเที่่าจำานวนหุ้นที่ี�ตินถึือ	 โดยั

	 ให้ถืึอคะแนนเส่ียังข้างมีากของผ่้้ถืึอหุ้นซึ�งมีา	ปีริะชิุมีและ

	 มีีส่ิที่ธ์ิออกเส่ียังลงคะแนน

• ผ้่้ถึือหุ้นแติ่ละคนจะใชิ้คะแนนเส่ียังที่ี�มีีอย้ั่เลือกติั�ง	บุคคล	

คนเดียัวหริือหลายัคนเปี็นกริริมีการิก็ได้ในกริณีที่ี�เลือกติั�ง

	 บุคคลหลายัคนเปี็นกริริมีการิจะแบ่งคะแนนเส่ียังให้แก่

	 ผ่้้ใดมีากน้อยัเพึียังใดไมี่ได้

• บคุคลซึ�งได้ริบัคะแนนเส่ยีังส่ง้ส่ดุติามีลำาดบัลงมีาเป็ีนผ่้ไ้ด้ริบั

•	 การิเลือกติั�งเปี็นกริริมีการิเที่่าจำานวนกริริมีการิที่ี�จะพึึงมีี

	 หรืิอจะพึึงเลือกติั�งในคริั�งนั�น	ในกริณีที่ี�บุคคลซึ�งได้รัิบการิ

	 เลอืกติั�งในลำาดบัถึดัลงมีา	มีคีะแนนเส่ยีังเท่ี่ากนัเกนิจำานวน

	 กริริมีการิทีี่�จะพึึงมีี	 หริือจะพึึงเลือกติั�งในคริั�งนั�นให้ผ้่้เปี็น	

ปีริะธ์านเปี็นผ่้้ออกเส่ียังชิี�ขาด

(8)		 คณะกริริมีการิบริิษััที่	หริือที่ี�ปีริะชิุมีผ่้้ถึือหุ้น	(แล้วแติ่กริณี)	เปี็น

	 ผ่้้แติ่งติั�งกริริมีการิอิส่ริะ	 เข้าริ่วมีในคณะกริริมีการิบริิษััที่	ที่ั�งนี�

	 บริษิัทัี่ฯ	มีนีโยับายัแต่ิงติั�งกริริมีการิอสิ่ริะไม่ีน้อยักว่า	1	ใน	3	ของ

	 กริริมีการิที่ั�งคณะ	และมีีกริริมีการิอิส่ริะอยั่างน้อยั	 3	คน	 โดยั

	 คณะกริริมีการิอิส่ริะของบริิษััที่ฯ	มีีจำานวนที่ั�งส่ิ�น	3	ที่่าน
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(9)	 หลกัเกณฑ์์ในการิคัดเลอืกกริริมีการิอสิ่ริะ	อ้างองิติามีหลกัเกณฑ์์

	 การิคัดเลือกกริริมีการิบริิษััที่ฯ	 โดยัคุณส่มีบัติิของผ้่้ที่ี�จะมีาที่ำา

	 หน้าที่ี�เปี็นกริริมีการิอิส่ริะ	พึิจาริณาจากคุณส่มีบัติิและลักษัณะ

	 ต้ิองห้ามีของกริริมีการิติามีพึริะริาชิบญัญัติบิริษิัทัี่มีหาชินจำากดั

	 และกฎีหมีายัว่าด้วยัหลักที่ริัพึยั์และติลาดหลักที่ริัพึยั์	 ริวมีถึึง

	 ปีริะกาศ	ข้อบังคับ	และ/หริือ	ริะเบียับที่ี�เกี�ยัวข้อง	โดยักริริมีการิ

	 อสิ่ริะจะมีคีณุวฒุกิาริศกึษัา	ความีเชิี�ยัวชิาญเฉพึาะด้าน	ปีริะส่บการิณ์

	 การิที่ำางาน	และความีเหมีาะส่มีอื�นๆ	ปีริะกอบกัน	เพึื�อ	นำาเส่นอ

	 ต่ิอที่ี�ปีริะชิมุีผ่้ถ้ึอืหุน้	เพืึ�อพึจิาริณาแต่ิงตัิ�งเป็ีน	กริริมีการิของบริษิัทัี่ฯ	

	 ติ่อไปี	ที่ั�งนี�	หากมีีกริริมีการิอิส่ริะคนหนึ�งคนใดพึ้นจากติำาแหน่ง	

ก่อนคริบวาริะ	คณะกริริมีการิบริิษััที่อาจแติ่งติั�งกริริมีการิอิส่ริะ

	 ทีี่�มีคุีณส่มีบตัิติิามีที่ี�กำาหนดข้างต้ินเข้ามีาดำาริงติำาแหน่งแที่น	โดยั

กริริมีการิอสิ่ริะที่ี�เข้าเป็ีนกริริมีการิแที่นจะอย่้ัในติำาแหน่งได้เพึยีัง

	 เที่่าวาริะที่ี�ยัังเหลืออยั้่ของกริริมีการิอิส่ริะที่ี�ตินแที่น

(10)	 คณะกริริมีการิบริิษััที่ได้กำาหนดคุณส่มีบัติิของกริริมีการิอิส่ริะ

	 ติามีนิยัามีกริริมีการิอิส่ริะ	ดังนี�

• ถึือหุ้นไมี่เกินริ้อยัละ	 1	 ของจำานวนหุ้นที่ี�มีีส่ิที่ธิ์ออกเส่ียัง	

ที่ั�งหมีดของบริิษััที่ฯ	 บริิษััที่ใหญ่	 บริิษััที่ยั่อยั	บริิษััที่ริ่วมี	

ผ่้้ถึือหุ้นริายัใหญ่	หริือผ่้้มีีอำานาจควบคุมีของบริิษััที่ฯ	ที่ั�งนี�

ให้นับริวมีหุ้นที่ี�ถึือโดยัผ่้้ที่ี�เกี�ยัวข้องด้วยั

• ไม่ีเป็ีนหริอืเคยัเป็ีนกริริมีการิที่ี�มีส่ี่วนร่ิวมีบริหิาริงาน	ลก้จ้าง

	 พึนักงาน	ที่ี�ปีริึกษัาทีี่�ได้เงินเดือนปีริะจำา	 หริือผ้่้มีีอำานาจ

	 ควบคุมีของบริษิัทัี่ฯ	บริษิัทัี่ย่ัอยั	บริษิัทัี่ร่ิวมี	บริษิัทัี่ย่ัอยัลำาดบั

	 เดียัวกนั	ผ่้้ถึอืหุ้นริายัใหญ่	หริือของผ่้ม้ีีอำานาจควบคุมี	ของ

	 บริษิัทัี่ฯ	เว้นแต่ิจะได้พ้ึนจากการิมีลัีกษัณะดังกล่าวมีาแล้ว

	 ไม่ีน้อยักว่าส่องปีีก่อนเข้าดำาริงติำาแหน่งเป็ีนกริริมีการิอิส่ริะ

• ไมี่มีีความีส่ัมีพึันธ์์ที่างส่ายัโลหิติหริือโดยัการิจดที่ะเบียัน

	 ติามีกฎีหมีายั	ในลกัษัณะที่ี�เป็ีนบดิา	มีาริดา	ค้ส่่มีริส่	พีึ�น้อง

	 และบุติริ	 ริวมีที่ั�งค้่ส่มีริส่ของบุติริ	 ของผ้่้บริิหาริ	 ผ้่้ถืึอหุ้น

	 ริายัใหญ่	ผ้้่มีอีำานาจควบคุมี	หริอื	บุคคลทีี่�จะได้รัิบการิเส่นอ	

ให้เปี็นผ้่้บริิหาริหรืิอผ้่้มีีอำานาจควบคุมีของบริิษััที่ฯ	 หริือ

	 บริิษััที่ยั่อยั

• ไม่ีมีหีริอืเคยัมีคีวามีส่มัีพัึนธ์์ที่างธ์รุิกิจกับบริษัิัที่ฯ	บริษิัทัี่ใหญ่

•	 บริิษััที่ยั่อยั	บริิษััที่ริ่วมี	 ผ้่้ถึือหุ้นริายัใหญ่	 หริือผ้่้มีีอำานาจ

	 ควบคุมีของบริิษััที่ฯ	ในลักษัณะที่ี�อาจเปี็นการิขดัขวางการิ

	 ใช้ิวิจาริณญาณอย่ัางอิส่ริะของติน	ริวมีทัี่�งไม่ีเป็ีนหริอืเคยัเป็ีน

	 ผ่้ถ้ึอืหุน้ที่ี�มีนียััหริอืผ่้ม้ีอีำานาจควบคมุีของผ่้ท้ี่ี�มีคีวามีส่มัีพึนัธ์์

	 ที่างธุ์ริกิจกับบริิษััที่ฯ	บริิษััที่ใหญ่	บริิษััที่ยั่อยั	บริิษััที่ริ่วมี

	 ผ่้ถ้ึอืหุ้นริายัใหญ่	หริอืผ่้ม้ีอีำานาจควบคมุีของบริษิัทัี่ฯ	เว้นแต่ิ

	 จะได้พ้ึนจากการิมีลีกัษัณะดงักล่าวมีาแล้วไม่ีน้อยักว่า	2	ปีี

	 ก่อนวันได้ริับแติ่งติั�งให้เข้าดำาริงติำาแหน่งกริริมีการิอิส่ริะ

• ไมี่เปี็นหรืิอเคยัเปี็นผ้่้ส่อบบัญชีิของบริิษััที่ฯ	 บริิษััที่ใหญ่	

	 บริิษััที่ยั่อยั	บริิษััที่ริ่วมี	 ผ้่้ถืึอหุ้นริายัใหญ่	 หริือผ้่้มีีอำานาจ

	 ควบคุมีของบริิษััที่ฯ	และไมี่เปี็นผ่้้ถึือหุ้นที่ี�มีีนัยั	ผ่้้มีีอำานาจ

	 ควบคุมี	หริือหุ้นส่่วนของส่ำานักงานส่อบบัญชิี	 ซึ�งมีีผ้่้ส่อบ

	 บัญชีิของบริิษััที่ฯ	 บริิษััที่ใหญ่	 บริิษััที่ยั่อยั	 บริิษััที่ริ่วมี	

ผ่้ ้ถืึอหุ้นริายัใหญ่	 หริือผ่้ ้มีีอำานาจควบคุมีของบริิษััที่ฯ	

ส่งักดัอย่้ั	เว้นแต่ิจะได้พ้ึนจากการิมีลัีกษัณะดงักล่าวมีาแล้ว

	 ไมี่น้อยักว่า	 2	ปีีก่อนวันได้ริับแติ่งติั�งให้เข้าดำาริงติำาแหน่ง

	 กริริมีการิอิส่ริะ

• ไม่ีเป็ีนหรืิอเคยัเป็ีนผ่้ใ้ห้บริิการิที่างวิชิาชีิพึใดๆ	ซึ�งริวมีถึึงการิ

	 ให้บริิการิเปี็นที่ี�ปีริึกษัากฎีหมีายัหริือที่ี�ปีริึกษัาที่างการิเงิน

	 ซึ�งได้ริับค่าบริิการิเกินกว่า	 2	 ล้านบาที่ติ่อปีีจากบริิษััที่ฯ

	 บริิษััที่ใหญ่	บริิษััที่ยั่อยับริิษััที่ริ่วมี	 ผ้้่ถืึอหุ้นริายัใหญ่	หรืิอ

	 ผ่้้มีีอำานาจควบคุมีของบริิษััที่ฯ	และไมี่เปี็นผ้่้ถืึอหุ้นทีี่�มีีนัยั

	 ผ่้ม้ีีอำานาจควบคมุี	หริอืหุน้ส่่วนของผ่้ใ้ห้บริกิาริที่างวชิิาชิีพึ

	 นั�นด้วยั	 เว้นแติ่จะได้พึ้นจากการิมีีลักษัณะดังกล่าว	

มีาแล้วไมี่น้อยักว่า	 2	ปีีก่อนวันได้รัิบแติ่งติั�งให้เข้าดำาริง

	 ติำาแหน่งกริริมีการิอิส่ริะ

• ไมี่เปี็นกริริมีการิที่ี�ได้ริับการิแติ่งติั�งขึ�นเพึื�อเปี็นติัวแที่นของ

	 กริริมีการิ	ของบริษิัทัี่ฯ	ผ่้ถ้ึอืหุน้ริายัใหญ่	หริอืผ่้ถ้ึอืหุน้ซึ�งเป็ีน

	 ผ่้้ที่ี�เกี�ยัวข้อง	กับผ่้้ถึือหุ้นริายัใหญ่ของบริิษััที่ฯ

• ไมี่ปีริะกอบกิจการิที่ี�มีีส่ภิาพึอยั่างเดียัวกันและเปี็นการิ

•	 แข่งขัน	ที่ี�มีีนัยักับกิจการิของบริิษััที่ฯ	หริือ	บริิษััที่ยั่อยั	หริือ

	 ไมี่เปี็นหุ้นส่่วนที่ี�มีีนัยัในห้างหุ้นส่่วน	 หริือเปี็นกริริมีการิ

	 ที่ี�มีีส่่วนริ่วมีบริิหาริงาน	 ล้กจ้าง	พึนักงาน	ที่ี�ปีริึกษัาทีี่�ริับ

	 เงินเดือนปีริะจำา	หริือถืึอหุ้นเกินริ้อยัละ	1	 ของจำานวนหุ้น

	 ที่ี�มีีส่ิที่ธ์ิออกเส่ียังที่ั�งหมีดของบริิษััที่อื�นซึ�งปีริะกอบกิจการิ

	 ที่ี�มีีส่ภิาพึอยั่างเดียัวกันและเปี็นการิแข่งขันที่ี�มีีนัยักับ

	 กิจการิของบริิษััที่ฯ	หริือบริิษััที่ยั่อยั

• ไมี่มีีลักษัณะอื�นใดที่ี�ที่ำาให้ไมี่ส่ามีาริถึให้ความีเห็นอยั่าง	

เปี็นอิส่ริะ	เกี�ยัวกับการิดำาเนินงานของบริิษััที่ฯ

• ที่ั�งนี�	 กริริมีการิอิส่ริะจะติริวจส่อบและรัิบริองคุณส่มีบัติิ

	 ความีเปี็นอิส่ริะของตินเอง	อยั่างน้อยัปีีละ	1	คริั�ง		โดยัจะ

แจ้งพึริ้อมีกับการิริายังานข้อมี้ลปีริะวัติิกริริมีการิ	ณ	ส่ิ�นปีี	

	 ส่ำาหริบัจัดที่ำาแบบแส่ดงริายัการิข้อมีล้ปีริะจำาปีี	(แบบ	56-1)

	 และริายังานปีริะจำาปีีของบริิษััที่ฯ

3.4 การพิิ่จารณาโค้รงสร�างและอัติราค้่าติอบแทุนข้อง

 ค้ณะกรรมการบริษัทุ

(1)	 ค่าติอบแที่นกริริมีการิจะส่อดคล้องกับหน้าทีี่�ความีรัิบผ่ิดชิอบ

	 ปีริะส่บการิณ์	ภิาริะหน้าทีี่�ขอบเขติของบที่บาที่และความีรัิบผ่ดิชิอบ

	 (Accountability	and	Responsibility)	ของกริริมีการิแต่ิละคณะ

	 ริวมีถึึงปีริะโยัชิน์ที่ี�คาดว่าจะได้รัิบจากกริริมีการิแติ่ละคน	
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(2)	 คณะกริริมีการิบริิษััที่มีีการิพิึจาริณากลั�นกริองนโยับายัและ

	 หลักเกณฑ์์การิจ่ายัค่าติอบแที่นกริริมีการิที่ี�ชิัดเจนและเส่นอขอ

	 อนุมีัติิจากที่ี�ปีริะชิุมีผ่้้ถึือหุ้นทีุ่กปีี	โดยัอาจกำาหนดเปี็นจำานวนที่ี�

	 แน่นอน	หริอืวางเป็ีนหลักเกณฑ์์	และจะกำาหนดไว้เป็ีนคริาวๆ	ไปี

	 หรืิอจะให้มีีผ่ลติลอดไปี	จนกว่าจะมีีการิเปีลี�ยันแปีลงก็ได้	 ซึ�ง

	 พึจิาริณาบน	หลกัเกณฑ์์ของความีโปีร่ิงใส่	ส่ามีาริถึติริวจส่อบได้	

ริวมีที่ั�งอย่้ัในริะดับที่ี�เหมีาะส่มี	เปีริยีับเที่ยีับได้กบัริะดบัที่ี�ปีฏิิบตัิิ

	 อย่้ัในอุติส่าหกริริมี	ขนาดกิจการิทีี่�ใกล้เคียังกัน	และเพีึยังพึอทีี่�จะ

	 จ้งใจและริักษัากริริมีการิที่ี�มีีคุณภิาพึติามีที่ี�ติ้องการิ	พึริ้อมีกันนี�

		 ยัังพิึจาริณาถึึงหน้าที่ี�ริบัผ่ดิชิอบทีี่�ได้ริบัเพิึ�มีขึ�น	ส่ำาหริบักริริมีการิ

ที่ี�ได้ริับมีอบหมีายัให้ริับ	ติำาแหน่งในคณะกริริมีการิชิุดยั่อยั	เชิ่น	

กริริมีการิติริวจส่อบ	กริริมีการิบริหิาริความีเส่ี�ยัง	กริริมีการิบริหิาริ	

เปี็นติ้น	

(3)	 ค่าติอบแที่นกริริมีการิ	ต้ิองไม่ีกริะที่บกริะเที่อืนส่ทิี่ธิ์ของ	พึนักงาน	

ซึ�งได้ริับเลือกติั�งเปี็นกริริมีการิในอันที่ี�จะได้ริับ	ค่าติอบแที่นและ

ผ่ลปีริะโยัชิน์ในฐานะที่ี�เปี็นพึนักงานของบริิษััที่ฯ	

(4)	 ค่าติอบแที่นกริริมีการิต้ิองไม่ีขัดหริอืแย้ังกับการิดำาริงคุณส่มีบัติิ

	 ของกริริมีการิอิส่ริะติามีทีี่�กฎีหมีายัว่าด้วยัหลักที่ริพัึย์ัและติลาด

	 หลักที่ริัพึยั์กำาหนด

3.5 การกำากับใหุ้�กรรมการทุุกค้นม่ค้ว้ามรบัผู้ดิ้ชื่อบในการปฏ์บิตัิิ

 หุ้น�าทุ่�และจัด้สรรเว้ลาอย่างเพิ่่ยงพิ่อ 

(1)	 คณะกริริมีการิบริษิัทัี่	กำาหนดจำานวนบริษิัทัี่ทีี่�กริริมีการิ	แต่ิละคน	

จะไปีดำาริงติำาแหน่งในบริษิัทัี่อื�น	ไม่ีเกนิ	5	บริษิัทัี่จดที่ะเบยีัน	โดยั	

คำานึงถึึงปีริะสิ่ที่ธ์ิภิาพึการิที่ำางานด้านกำากับด้แลกิจการิอยั่างมีี

	 ปีริะส่ิที่ธ์ิภิาพึ	และเพึื�อให้มีั�นใจว่ากริริมีการิส่ามีาริถึทีุ่่มีเที่เวลา

	 ในการิปีฏิิบัติิหน้าที่ี�ในบริิษััที่ฯ	 ได้อยั่างเพึียังพึอ	 ในปีี	 2563

	 กริริมีการิแติ่ละคนดำาริงติำาแหน่งกริริมีการิบริิษััที่จดที่ะเบียัน

	 อื�น	ดังนี�

(2)	 คณะกริริมีการิบริษิัทัี่กำาหนดนโยับายัการิดำาริงติำาแหน่งกริริมีการิ

	 ในบริิษััที่อื�นของกริริมีการิบริิษััที่	 ติามีริะเบียับ	 ข้อบังคับของ

	 บริิษััที่ทีี่�ว่า	 กริริมีการิบริิษััที่จะปีริะกอบกิจการิ	 หริือเข้าเปี็น	

หุ้นส่่วนในห้างหุ้นส่่วนส่ามีัญ	หริือหุ้นส่่วนไมี่จำากัดความีริับผ่ิด

	 ในห้างหุ้นส่่วนจำากัด	หริือเปี็นกริริมีการิของบริิษััที่จำากัด	หริือ	

	 บริษิัทัี่มีหาชินจำากดัอื�นที่ี�ปีริะกอบกจิการิอนัมีสี่ภิาพึอย่ัางเดยีัวกนั	

	 และเปี็นการิแข่งขันกับ	กิจการิของบริิษััที่ฯ	ไมี่ได้	เว้นแติ่จะแจ้ง

ให้ที่ี�ปีริะชิุมีผ่้้ถึือหุ้นที่ริาบก่อนที่ี�จะมีีมีติิแติ่งติั�ง	

(3)	 คณะกริริมีการิบริิษััที่	 ไมี่มีีนโยับายัส่่งผ้่ ้บริิหาริเข้าไปีเปี็น

	 กริริมีการิในบริิษััที่อื�นนอกกลุ่มีบริิษััที่	 ในกริณีที่ี�ผ้่้บริิหาริของ

	 บริิษััที่ฯ	 จะเข้าดำาริงติำาแหน่งกริริมีการิในบริิษััที่อื�นติ้องได้ริับ

	 อนมุีตัิจิากคณะกริริมีการิบริหิาริก่อน	ยักเว้นการิ	ดำาริงติำาแหน่ง	

กริริมีการิในองค์กริการิกุศลที่ี�ไมี่แส่วงหากำาไริ	 ทัี่�งนี�	 การิดำาริง	

	 ติำาแหน่งต้ิองไม่ีขดักบับที่บญัญตัิขิองกฎีหมีายั	ข้อบงัคบัที่ี�เกี�ยัว

ข้องกับการิดำาเนินธ์รุิกจิของบริิษััที่ฯ	และติ้องไมี่ใชิ้ติำาแหน่งงาน

ในบริิษััที่ฯ	ไปีอ้างอิง	เพึื�อส่่งเส่ริิมีธ์ุริกิจภิายันอก

3.6 การกำาหุ้นด้กรอบและกลไกในการกำากับด้้แลนโยบาย

 และการด้ำาเนินงานข้องบริษัทุย่อย บริษัทุร่ว้ม ทุ่�บริษัทุ

 ไปลงทุุนอย่างม่นัยสำาค้ัญ่

(1)	 กำาหนดนโยับายัในการิกำากับด้แลบริิษััที่ยั่อยั	 บริิษััที่ริ่วมี	 โดยั

	 กำาหนดขอบข่ายัหน้าที่ี�ของบุคคลทีี่�เปี็นติัวแที่นบริิษััที่,	 ริะบบ

	 การิควบคุมีภิายัในของบริิษััที่ยั่อยั	บริิษััที่ริ่วมีที่ี�เหมีาะส่มีและ

	 ริดักุมีเพึยีังพึอและการิที่ำาริายังานต่ิางๆ	เป็ีนไปีอย่ัางถ้ึกต้ิองติามี

	 กฎีหมีายัและหลกัเกณฑ์์ที่ี�เกี�ยัวข้องและการิเปิีดเผ่ยัข้อมีล้ฐานะ

	 การิเงินและผ่ลการิดำาเนินงานการิที่ำาริายัการิกับบคุคลทีี่�เกี�ยัวโยังกัน

	 การิได้มีาหริอืจำาหน่ายั	ไปีซึ�งที่ริพัึย์ัส่นิ	การิที่ำาริายัการิอื�นที่ี�ส่ำาคญั	

การิเพึิ�มีทีุ่น	การิลดทีุ่น	การิเลิกบริิษััที่ยั่อยั	บริิษััที่ริ่วมี	เปี็นติ้น	

(2)	 หากเปี็นการิเข้าริ่วมีทีุ่นในกิจการิอื�นอยั่างมีีนัยัส่ำาคัญ	กล่าวคือ

	 มีสี่ดัส่่วนการิถึอืหุ้นที่ี�มีสี่ทิี่ธ์อิอกเส่ยีังตัิ�งแต่ิร้ิอยัละ	20	ถึึงร้ิอยัละ	

	 50	และจำานวนเงินลงที่นุมีนัียัส่ำาคญัต่ิอบริษิัทัี่ฯ	ในกริณทีี่ี�จำาเป็ีน

	 คณะกริริมีการิควริดแ้ลให้มีกีาริจดัที่ำา	Shareholders�	agreement	

	 หริือข้อติกลงอื�น	เพึื�อให้เกิดความีชิัดเจนเกี�ยัวกับอำานาจในการิ

	 บริิหาริจัดการิและการิมีีส่่วนริ่วมีในการิตัิดส่ินใจในเริื�องส่ำาคัญ

การิติิดติามีผ่ลการิดำาเนินงาน	เพึื�อส่ามีาริถึใชิ้เปี็นข้อมี้ลในการิ

	 จัดที่ำางบการิเงินของบริิษััที่ได้ติามีมีาติริฐานและกำาหนดเวลา

	 โดยัในปีี	 2563	 บริิษััที่ฯ	 จับมีือกับกลุ ่มีไอยัริาฟัันส่์	 โดยั

	 นายัปีริะเส่ริิฐศักดิ�	เดชิอุดมี	และนายัส่าธ์ิติ	วณิชิชิัยักิจ	ลงนามี	

ส่ัญญาริ่วมีทุี่นเพืึ�อปีริะกอบกิจการิผ่ลิติซื�อขายัริับจ้างติิดติั�ง

	 ให้บริกิาริ	และพึฒันาริะบบ	�IOT	Products	and	Solutions�	เพืึ�อ	

ดำาเนินธ์ุริกิจให้บริิการิพึัฒนาอาคาริอัจฉริิยัะ	(Smart	Building)	

	 ภิายัใต้ิชิื�อ	�ไอยัริาหาญ�	โดยับริษิัทัี่ฯ	ถึอืหุน้ในบริษิัทัี่ร่ิวมีที่นุคดิ	

เปี็นส่ัดส่่วนริ้อยัละ	65	ของทีุ่นจดที่ะเบียัน	เมีื�อวันที่ี�	24	มีิถึุนายัน	2563

รายชื่ื�อกรรมการบริษัทุ จำานว้นบริษัทุจด้ทุะเบ่ยนอื�น
ทุ่�กรรมการด้ำารงติำาแหุ้น่ง

นายัโส่ติถึิธ์ริ	มีัลลิกะมีาส่	 	-	ไมี่มีี	-	

นางส่าววรินุชิ	สุ่ไพึบ้ลยั์พึิพึัฒน์	 	-	ไมี่มีี	-	

นายัวิริัฐ	สุ่ขชิัยั	 	-	ไมี่มีี	-	

นายัธ์ริริมีน้ญ	ติริีเพึ็ชิริ	 	-	ไมี่มีี	-	

นายัเจน	ชิาญณริงค์	 	-	ไมี่มีี	-	

นางส่ิริิมีา	เอี�ยัมีส่กุลริัติน์	 	-	ไมี่มีี	-	

นายัภิาคภิ้มีิ	ว่องไพึฑ์้ริยั์	 	-	ไมี่มีี	-	

นางวลีริัติน์	เชิื�อบุญชิัยั-	 -	ไมี่มีี	-	

ดริ.	ถึกล	นันธ์ิริาภิากริ	 2	บริิษััที่

(ริายัละเอียัดเปีิดเผ่ยัไว้ในหัวข้อ	�คณะกริริมีการิบริิษััที่�,	หน้า	7-11)
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3.7 การประเมินผู้ลการปฏ์ิบัติิหุ้น�าทุ่�ประจำาปีข้อง

 ค้ณะกรรมการ ค้ณะกรรมการชืุ่ด้ย่อย

(1)	 คณะกริริมีการิบริษิัทัี่	และคณะกริริมีการิชุิดย่ัอยั	มีกีาริ	ปีริะเมิีน

	 ผ่ลการิปีฏิิบัติิงานด้วยัตินเอง	(Self-Assessment)	เปี็นปีริะจำา

	 อย่ัางน้อยัปีีละ	1	คริั�งที่กุปีี	เพืึ�อให้คณะกริริมีการิ	ร่ิวมีกนัพึจิาริณา	

ผ่ลงานและปัีญหาเพืึ�อการิปีริบัปีริงุแก้ไขต่ิอไปี	โดยักำาหนดให้มีี

• การิปีริะเมีินตินเองของคณะกริริมีการิแบบริายัคณะ	

แบ่งเปี็นการิปีริะเมีิน	4	หัวข้อหลัก

กระบว้นการประเมินตินเอง

คณะกริริมีการิบริิษััที่	เปี็นผ่้้อนุมีัติิ
และที่บที่วนแบบปีริะเมีินผ่ล	
เพึื�อให้เกิดความีถึ้กติ้อง
คริบถึ้วน	และเปี็นไปีติามี

หลักเกณฑ์์ที่ี�หน่วยังานกำากับ
ด้แลกำาหนด

กริริมีการิ	เปี็นผ่้้ปีริะเมีินตินเอง	
ที่ั�งริายัคณะ	และริายับุคคล	
เพึื�อแส่ดงความีเห็นเกี�ยัวกับ
บที่บาที่หน้าที่ี�ของกริริมีการิ	

ความีเปี็นอิส่ริะ	โคริงส่ริ้างการิบริิหาริ		
การิพึัฒนาความีริ้้	และความี
เห็นเกี�ยัวกับการิบริิหาริ

จัดการิองค์กริ

เลขานุการิบริิษััที่	เปี็นผ่้้ส่ริุปี
และวิเคริาะห์ผ่ลการิปีริะเมีิน
ปีริะส่ิที่ธ์ิภิาพึการิดำาเนินงาน
ของคณะกริริมีการิบริิษััที่	และ
ริายังานผ่ลการิวิเคริาะห์
จากการิปีริะเมีินให้
คณะกริริมีการิบริิษััที่

เลขานุการิบริิษััที่	นำาผ่ลวิเคริาะห์
และความีเห็นเพึิ�มีเติิมีจาก

คณะกริริมีการิบริิษััที่	ไปีจัดที่ำา
แผ่นเพึื�อดำาเดินการิปีริับปีริุง
หริือพึัฒนากริริมีการิริายับุคคล

1 2 3 4

• ผ่ลการิปีริะเมีินผ่ลงานของคณะกริริมีการิแบบริายัคณะและริายับุคคล

2563 - ผู้ลการประเมินข้องค้ณะกรรมการชืุ่ด้ติ่างๆ (รายค้ณะ)

2563 - ผู้ลการประเมินข้องค้ณะกรรมการชืุ่ด้ติ่างๆ (รายบุค้ค้ล)

หุ้ลักเกณฑ์์การประเมินตินเองข้องค้ณะกรรมการ
แบบรายค้ณะ

หุ้ลักเกณฑ์์การประเมินตินเองข้องค้ณะกรรมการ 
แบบรายบุค้ค้ล

ค้ณะกรรมการ
บริษัทุ

ค้ณะกรรมการ
บริษัทุ

	 88%	 93%	 88%	 74%	 79%

	 82%	 83%	 75%	 95%	 86%

	 84%	 90%	 71%	 86%	 79%

	 84%	 90%	 77%	 88%	 82%

	 95%	 98%	 85%	 85%	 85%

	 83%	 -	 -	 -	 -	

	 91%	 89%	 81%	 82%	 83%

 88% 94% 81% 82% 81%

 86% 87% 77% 88% 84%

โค้รงสร�างและคุ้ณสมบัติิข้องค้ณะกรรมการ  

โค้รงสร�างและคุ้ณสมบัติิข้องค้ณะกรรมการ  

รว้มผู้ลประเมิน

รว้มผู้ลประเมิน

บทุบาทุ หุ้น�าทุ่� และค้ว้ามรับผู้ิด้ชื่อบข้องค้ณะกรรมการ 

บทุบาทุ หุ้น�าทุ่� และค้ว้ามรับผู้ิด้ชื่อบข้องค้ณะกรรมการ 

การประชืุ่มค้ณะกรรมการ 

เรื�องอื�นๆ 

การประชืุ่มค้ณะกรรมการ 

•	ความีหลากหลายัของกริริมีการิด้านจำานวนและปีริะส่บการิณ์		•	ส่ัดส่่วนของกริริมีการิ	
•	คุณส่มีบัติิของคณะกริริมีการิแติ่ละคณะ

•	 คุณส่มีบัติิ	ความีริ้้	ปีริะส่บการิณ์ที่ี�เหมีาะส่มีกับธ์ุริกิจของบริิษััที่	
•	 ได้ริับมีอบหมีายัหน้าที่ี�ที่ี�เหมีาะส่มีกับบที่บาที่	(กริริมีการิอิส่ริะ/กริริมีการิชิุดยั่อยั)	ที่ี�ได้ริับมีอบหมีายั

•	 การิใชิ้เวลาที่ี�เพึียังพึอติ่อการิพึิจาริณาเริื�องที่ี�ส่ำาคัญ	อาที่ิ		ที่ิศที่าง	กลยัุที่ธ์์	แผ่นงานดำาเนินธ์ุริกิจ,	ริายัการิที่ี�มีีความี
	 ขัดแยั้งที่างผ่ลปีริะโยัชิน์,	การิควบคุมีภิายัใน	และการิจัดการิความีเส่ี�ยัง

•	ปีฏิิบัติิหน้าที่ี�ติามีกฎีหมีายั	กฎีบัติริ	อยั่างมีีปีริะส่ิที่ธ์ิภิาพึ	
•	 มีีเวลาและทีุ่่มีเที่ในการิปีฏิิบัติิหน้าที่ี�	
•	 ควบคุมีและติิดติามีการิดำาเนินงานของฝ่่ายัจัดการิอยั่างเหมีาะส่มี	
•	 ไมี่แที่ริกแซงการิที่ำางานของฝ่่ายัจัดการิ		•		พึัฒนาและเริียันริ้้ติลอดเวลา	

•	 กำาหนดการิปีริะชิุมีล่วงหน้าที่ั�งปีี		•	ความีเพึียังพึอของข้อมี้ลติ่อการิติัดส่ินใจของกริริมีการิ	
•	 ความีเปี็นอิส่ริะในการิติัดส่ินใจลงมีติิและการิแส่ดงความีเห็นของกริริมีการิ	
•	 การิกำาหนดกริอบเวลาในการิปีริะชิุมี

•	 ความีส่ัมีพึันธ์์ริะหว่างคณะกริริมีการิและฝ่่ายัจัดการิ		อาที่ิ	ไมี่แที่ริกแซงการิปีฏิิบัติิหน้าที่ี�
•	 การิพึัฒนาตินเองของกริริมีการิ/ผ่้้บริิหาริ	ส่่งเส่ริิมีให้ได้ริับการิฝ่ึกอบริมี

•	 การิเข้าริ่วมีปีริะชิุมี	l	การิแส่ดงความีเห็นในการิปีริะชิุมี		•	การิศึกษัาข้อมี้ลการิปีริะชิุมีล่วงหน้า	•	แส่ดงความีเห็น
	 ที่ี�เปี็นปีริะโยัชิน์ติ่อที่ี�ปีริะชิุมีอยั่างเหมีาะส่มี	
•	 งดเว้นเข้าปีริะชิุมีหริือออกเส่ียังกริณีมีีส่่วนได้ส่่วนเส่ียั

ค้ณะกรรมการ
ติรว้จสอบ

ค้ณะกรรมการ
ติรว้จสอบ

1

1

2

2

3

3

4

การว้ัด้ผู้ล		90%	ขึ�นไปี	ดีมีาก,	80-89%	ดี,	70-79%	ค่อนข้างดี,	60-69%	พึอใชิ้,	ติำ�ากว่า	60%	ลงไปี	ควริปีริับปีริุง

การว้ัด้ผู้ล		90%	ขึ�นไปี	ดีมีาก,	80-89%	ดี,	70-79%	ค่อนข้างดี,	60-69%	พึอใชิ้,	ติำ�ากว่า	60%	ลงไปี	ควริปีริับปีริุง

ค้ณะกรรมการ
บริหุ้าร

ค้ณะกรรมการ
บริหุ้าร

ค้ณะกรรมการ
บริหุ้าร

ค้ว้ามเส่�ยง

ค้ณะกรรมการ
บริหุ้าร

ค้ว้ามเส่�ยง

สรรหุ้าและ
พิ่ิจารณา

ค้่าติอบแทุน

สรรหุ้าและ
พิ่ิจารณา

ค้่าติอบแทุน

• การิปีริะเมีินตินเองของกริริมีการิเปี็นริายับุคคล	

แบ่งเปี็นการิปีริะเมีิน	3	หัวข้อหลัก

(2)	 กริะบวนการิ	หลักเกณฑ์์	 ขั�นติอน	และผ่ลการิปีริะเมิีนผ่ลงาน

	 ของคณะกริริมีการิแบบริายัคณะและริายับุคคล	ส่ริุปีภิาพึริวมี	

ปีริะจำาปีี	2563	ดังนี�

• กริะบวนการิปีริะเมีินตินเองของคณะกริริมีการิแบบ	

ริายัคณะ	และริายับุคคล



รายงานประจำำาปี 256372

(3)	 ผ่ลการิปีริะเมีินของคณะกริริมีการิจะถ้ึกนำาไปีใชิ้ปีริะกอบการิ

	 พึิจาริณาความีเหมีาะส่มีขององค์ปีริะกอบคณะกริริมีการิ

(4)	 คณะกริริมีการิยัังไมี่มีีที่ี�ปีริึกษัาภิายันอก	มีาชิ่วยัในการิกำาหนด

แนวที่างและเส่นอแนะปีริะเดน็ในการิปีริะเมีนิผ่ลการิปีฏิบิตัิงิาน

	 ของคณะกริริมีการิ

3.8 ค้ณะกรรมการแติ่ละค้น ม่ค้ว้ามร้�ค้ว้ามเข้�าใจเก่�ยว้กับ 

บทุบาทุหุ้น�าทุ่� ลักษณะการประกอบธุุรกิจและกฎหุ้มายทุ่�

เก่�ยว้ข้�องกับการประกอบธุุรกิจ ติลอด้จนได้�รับการเสริม

สร�างทุักษะและค้ว้ามร้�สำาหุ้รับการปฏ์ิบัติิหุ้น�าทุ่�กรรมการ

 อย่างสมำ�าเสมอ

(1)	 ที่กุคริั�งที่ี�มีกีาริแต่ิงติั�งกริริมีการิใหม่ี	เลขานกุาริบริษิัทัี่จะจดัให้มีี

	 เอกส่าริและข้อมี้ลทีี่�เปี็นปีริะโยัชิน์ติ่อการิปีฏิิบัติิหน้าทีี่�ของ

	 กริริมีการิใหมี่	อาที่ิ	

• ผ่งัโคริงส่ร้ิางคณะกริริมีการิ	ฝ่่ายับริิหาริ	และเลขานุการิบริิษัทัี่

• โคริงส่ริ้างกลุ่มีบริิษััที่	 โคริงส่ริ้างองค์กริ	 และโคริงส่ริ้าง

•	 ผ่้้ถึือหุ้นใหญ่

• ข้อมี้ลบริิษััที่	และลักษัณะการิปีริะกอบธ์ุริกิจ

• กฎีบตัิริของคณะกริริมีการิบริษิัทัี่	และคณะกริริมีการิชิดุย่ัอยั

• ติาริางอำานาจอนุมีัติิการิบริิหาริงาน

• ค่าติอบแที่นของคณะกริริมีการิบริิษััที่และคณะกริริมีการิ

•	 ชิุดยั่อยั

• การิปีริะชิุมีของคณะกริริมีการิ

• นโยับายัและหลกัการิกำากับดแ้ลกิจการิและจริริยัาบริริณธ์รุิกิจ

• บที่บาที่ของกริริมีการิติามีกฎีหมีายัที่ั�วไปี

• หนังส่ือริับริอง	หนังส่ือบริิคณห์ส่นธ์ิ	และข้อบังคับบริิษััที่

• งบการิเงินริวมีและงบการิเงินเฉพึาะกิจการิ	

	 ริวมีถึึงการิจัดแนะนำาลกัษัณะธุ์ริกจิ	และแนวที่างการิดำาเนิน	ธุ์ริกิจ

	 ของบริษิัทัี่	ริวมีถึึงจัดให้มีกีาริพึบปีะหารืิอกับปีริะธ์าน	กริริมีการิ	

ปีริะธ์านเจ้าหน้าที่ี�บริิหาริ	ให้แก่กริริมีการิใหมี่		

	 ในปีี	 2563	บริิษััที่ฯ	 ไมี่มีีการิส่ริริหากริริมีการิใหมี่	 แติ่เพืึ�อให้

	 กริริมีการิได้ริับที่ริาบข้อมี้ลข่าวส่าริที่ี�เปี็นปีัจจุบัน	บริิษััที่ฯ	 ได้

	 ที่บที่วนกฎีบัติริบริิษััที่	 ริวมีถึึงนโยับายัและหลักการิกำากับด้แล

	 กิจการิ	ค้่มืีอมีาติริการิติ่อติ้านการิทีุ่จริิติคอริ์ริัปีชิั�น	ที่ี�กริริมีการิ	

	 ควริที่ริาบเพึื�อใชิ้เปี็นค้่มีือในการิปีฏิิบัติิหน้าที่ี�

(2)	 คณะกริริมีการิมีีความีเข้าใจเกี�ยัวกับกฎีหมีายั	 กฎีเกณฑ์์	

มีาติริฐานความีเสี่�ยัง	 และส่ภิาพึแวดล้อมีทีี่�เกี�ยัวข้องกับการิ

	 ปีริะกอบธ์ุริกิจ	 ริวมีทัี่�งได้ริับที่ริาบข้อมี้ลที่ี�เปี็นปีัจจุบันจากฝ่่ายั

	 จัดการิอยั่างส่มีำ�าเส่มีอผ่่านชิ่องที่างทีี่�เหมีาะส่มี	 เชิ่น	 จดหมีายั

	 อิเล็กที่ริอนิกส่์	การิปีริะชิุมีกริริมีการิ	เปี็นติ้น

(3)	 คณะกริริมีการิบริิษััที่	ส่่งเส่ริิมีและอำานวยัความีส่ะดวกให้มีีการิ

	 ฝึ่กอบริมีและการิให้ความีร้้ิแก่ผ้้่เกี�ยัวข้องในริะบบการิกำากบัดแ้ล

	 กจิการิของบริษิัทัี่แก่	กริริมีการิ	กริริมีการิติริวจส่อบ	เพืึ�อให้มีกีาริ

	 ปีริบัปีริงุการิปีฏิิบตัิงิานอย่ัางต่ิอเนื�องในปีี	2563	มีกีริริมีการิและ

	 ผ่้้บริิหาริริะดับส่้ง	เข้าริับการิอบริมีในหลักส่้ติริติ่างๆ	ดังนี�

1) กรรมการ

2) ผู้้�บริหุ้ารระด้ับส้ง

	 1.	 ดริ.	ถึกล	นันธ์ิริาภิากริ
 

	 2.	 นายัโส่ติถึิธ์ริ	มีัลลิกะมีาส่
	 3.	 นางส่าววรินุชิ	สุ่ไพึบ้ลยั์พึิพึัฒน์
	 4.	 นายัวิริัฐ	สุ่ขชิัยั
	 5.	 นายัธ์ริริมีน้ญ	ติริีเพึ็ชิริ
	 6.	 นายัเจน	ชิาญณริงค์
	 7.	 นางส่ิริิมีา	เอี�ยัมีส่กุลริัติน์
	 8.	 นางวลีริัติน์	เชิื�อบุญชิัยั
	 9.	 นายัภิาคภิ้มีิ	ว่องไพึฑ์้ริยั์

	 1.	 นายัวิศิษัฎี์	วชิิริลาภิไพึฑ์้ริยั์
 
 
 
 
	 2.	 นางวริินกาญจน์	ธ์ีริะอัมีริานนที่์
	 3.	 นายัปีริะชิา	พึริ้อมีพึริชิัยั
	 4.	 นายัริัตินพึันธ์์	มีุขหริิวัฒนานนที่์
	 5.	 นายัสุ่ชิาติิ	สุ่วัฒโนดมี
	 6.	 นายักิติติิพึงษั์	กิติติิเมีธ์าวีนันที่์
	 7.	 นายัวชิิริวิที่ยั์	อัคริเศริณี
	 8.	 นายัสุ่กิจ	ลิติิกริณ์
	 9.	 นายัวิฑ์้ริยั์	ที่ามีี
	 10.	 นายัพึงษั์ส่วัส่ดิ�	เพึ่งเล็งผ่ล

• พึิ�นฐานด้านความียัั�งยัืนของธ์ุริกิจ	(P01)	
• ชิุดหลักส่้ติริกลยัุที่ธ์์ด้านความียัั�งยัืนของธ์ุริกิจ	(S01-S03)	
• การิวิเคริาะห์ความีเส่ี�ยังและปีริะเด็นส่ำาคัญด้านความียัั�งยัืน	(S04)	
• หลักส่้ติริการิปีริะเมีินผ่ลและการิจัดการิข้อมี้ลด้านความียัั�งยัืน	(S05)	
• แนวโน้มีเศริษัฐกิจไที่ยั	ปีี	2563
• ไมี่มีี
• ไมี่มีี
• ไมี่มีี
• ไมี่มีี
• ไมี่มีี
• ไมี่มีี
• ไมี่มีี
• ไมี่มีี

• โคริงการิอบริมีเพึื�อที่ดส่อบนักบัญชิีบริิหาริริะดับส่้ง	(วิชิา	Financial	Strategy)
• Update	กฎีหมีายัภิาษัีอากริ	2563	และปีริะเด็นปีัญหาภิาษัีที่ี�นิติิบุคคลไมี่ควริพึลาด	
• Account	Management	for	Listed	Company	(SET)	
• กลยัุที่ธ์์บริิหาริการิเงิน	เพึื�อพึลิกฟั้�นองค์กริและส่ริ้างการิเติิบโติในยัุค	New	Normal	
• The	New	CFO	(Crisis	Finance	Officer)
• ไมี่มีี
• ไมี่มีี
• ไมี่มีี
• ไมี่มีี
• ไมี่มีี
• ไมี่มีี
• ไมี่มีี
• ไมี่มีี
• ไมี่มีี

หุ้ลักส้ติร

หุ้ลักส้ติร
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3.9 ค้ณะกรรมการจะด้้แลใหุ้�มั�นใจว้่าการด้ำาเนินงานข้อง

 ค้ณะกรรมการเป็นไปด้�ว้ยค้ว้ามเร่ยบร�อย 

ส่ามีาริถึเข้าถึึงข้อมี้ลทีี่�จำาเปี็น	และมีีเลขานุการิบริิษััที่ทีี่�มีีความี

ริ้แ้ละปีริะส่บการิณ์ที่ี�จำาเป็ีนและเหมีาะส่มีต่ิอการิส่นบัส่นนุการิ	

ดำาเนินงานของคณะกริริมีการิ

การประชืุ่มค้ณะกรรมการบริษัทุ

(1)	 คณะกริริมีการิ	และคณะกริริมีการิชุิดย่ัอยั	กำาหนดติาริางปีริะชุิมี

	 ปีริะจำาปีีล่วงหน้าในเดือนพึฤศจิกายันของทุี่กปีี	เพืึ�อให้กริริมีการิ	

ส่ามีาริถึจัดเวลาและเข้าริ่วมีปีริะชุิมีได้	 โดยัจัดให้มีีการิปีริะชุิมี	

อย่ัางน้อยัปีีละ6	คริั�ง	และอาจมีกีาริปีริะชุิมีอกี	1	คริั�ง	ในหนึ�งเดือน

	 ก่อนวนัปีริะชุิมีส่ามีญัผ่้ถ้ึอืหุน้ปีริะจำาปีี	ริวมีที่ั�งอาจมีปีีริะชิมุีวาริะ	

พึเิศษัเพิึ�มีติามีความีจำาเป็ีน	อย่ัางไริกต็ิามีเพืึ�อให้เกดิความีคล่องติวั

	 ต่ิอการิดำาเนนิธ์รุิกจิของบริษิัทัี่ในแต่ิละเดอืนจงึจดัให้มีกีาริปีริะชิมุี

	 คณะกริริมีการิ	บริิหาริ	ซึ�งที่ำาหน้าที่ี�ติัดส่ินใจติามีอำานาจหน้าที่ี�

	 ที่ี�ได้ริับมีอบหมีายัจากคณะกริริมีการิบริิษััที่	โดยัทีุ่กคริั�งที่ี�มีีการิ

	 ปีริะชิุมีกริริมีการิบริิษััที่	คณะกริริมีการิบริิหาริจะนำาเริื�องที่ี�ผ่่าน

	 การิพิึจาริณามีาแจ้งให้คณะกริริมีการิบริษิัทัี่ที่ริาบเพืึ�อให้ส่ามีาริถึ

	 กำากบั	ควบคุมี	ด้แลการิปีฏิบัิติิงานของฝ่่ายัจัดการิได้อย่ัางต่ิอเนื�อง

	 และที่ันการิณ์	ที่ั�งนี�	ในปีี	2563	มีีการิจัดปีริะชิุมีคณะกริริมีการิ

	 บริษิัทัี่	ทัี่�งหมีด	8	คริั�ง	ซึ�งริวมีถึึงการิปีริะชิมุีเพืึ�อพิึจาริณากำาหนด

	 แผ่นกลยัุที่ธ์์	 1	 คริั�ง	 และยัังมีีการิปีริะชิุมีกริริมีการิที่ี�ไมี่เปี็น

	 ผ่้บ้ริหิาริโดยัไม่ีมีฝ่ี่ายับริหิาริ	1	คริั�ง	(ริายัละเอียัดการิเข้าร่ิวมีปีริะชุิมี

	 ของกริริริมีการิแต่ิละคนเปิีดเผ่ยัไว้ในหวัข้อ	�โคริงส่ร้ิางการิจดัการิ�	

	 การิเข้าริ่วมีปีริะชิุมีของคณะกริริมีการิหน้า	55) 

(2)	 ปีริะธ์านกริริมีการิบริิษััที่และปีริะธ์านเจ้าหน้าที่ี�บริิหาริจะเปี็นผ่้้

	 ด้แลให้ความีเห็นชิอบและริ่วมีกันพึิจาริณาเลือกเริื�องที่ี�จะบริริจุ

	 เข้าเป็ีนวาริะการิปีริะชุิมี	โดยัได้เปิีดโอกาส่ให้กริริมีการิแต่ิละคน

	 ส่ามีาริถึเส่นอเริื�องที่ี�เป็ีนปีริะโยัชิน์ต่ิอบริษิัทัี่เข้าส่้ว่าริะการิปีริะชิมุี

	 อยั่างอิส่ริะได้ด้วยั	 และถึือเปี็นความีริับผ่ิดชิอบของกริริมีการิ

	 แติ่ละคนที่ี�จะเข้าริ่วมีปีริะชิุมีไมี่น้อยักว่าริ้อยัละ	75	ของจำานวน

การิปีริะชุิมีคณะกริริมีการิบริษิัทัี่ที่ั�งหมีดทีี่�ได้จัดให้มีขีึ�นในริอบปีี

	 ในปีี	2563	กริริมีการิบริษิัทัี่	เข้าปีริะชุิมีโดยัเฉลี�ยัคิดเป็ีนร้ิอยัละ	100

(3)	 เลขานุการิคณะกริริมีการิบริษิัทัี่ที่ำาหน้าที่ี�จัดส่่งหนังสื่อเชิญิปีริะชุิมี

	 พึร้ิอมีริะเบียับวาริะการิปีริะชุิมี	และเอกส่าริปีริะกอบการิปีริะชุิมี

	 ไปีให้กริริมีการิล่วงหน้าไม่ีน้อยักว่า	5	วันที่ำาการิ	เพืึ�อให้กริริมีการิ

	 ได้มีีเวลาศึกษัาก่อนล่วงหน้า	 เว้นแติ่ในกริณีจำาเปี็นรีิบด่วนเพืึ�อ

	 ริักษัาส่ิที่ธ์ิหริือปีริะโยัชิน์ของบริิษััที่จะแจ้ง	 การินัดปีริะชิุมีโดยั

	 วิธ์ีอื�นและกำาหนดวันปีริะชุิมีให้เริ็วกว่านั�นก็ได้

	 ในการิปีริะชิุมีคณะกริริมีการิบริิษััที่แติ่ละคริั�งเลขานุการิบริิษััที่

	 ได้เข้าริ่วมีการิปีริะชิุมีด้วยัโดยัเป็ีนผ่้้บันที่ึกริายังานการิปีริะชิุมี	

และจัดส่่งให้ปีริะธ์านกริริมีการิ	 บริิษััที่พึิจาริณาลงลายัมีือชิื�อ	

ริับริองความีถึ้กติ้อง	 โดยัเส่นอให้ที่ี�ปีริะชิุมีริับริองในการิปีริะชิุมี

	 คริั�งถึัดไปีริวมีที่ั�งเปี็นผ่้้จัดเก็บข้อมี้ลหริือเอกส่าริเกี�ยัวกับการิ

	 ปีริะชิมุีต่ิางๆ	ที่ี�ชิั�น	4	ของส่ำานักงานใหญ่	ถึ.พึริะริามี	9	เพืึ�อส่ะดวก

	 ในการิส่ืบค้นอ้างอิง	

(4)	 ปีริะธ์านกริริมีการิบริษิัทัี่ที่ำาหน้าทีี่�เป็ีนปีริะธ์านทีี่�ปีริะชุิมีมีหีน้าทีี่�

	 ด้แลและจัดส่ริริเวลาแติ่ละวาริะให้อยั่างเพึียังพึอ	ซึ�งกริริมีการิ

	 ทีุ่กคนส่ามีาริถึแส่ดงความีคิดเห็นอยั่างเปี็นอิส่ริะในปีริะเด็น

	 ทีี่�ส่ำาคัญโดยัคำานึงถึึงผ่ลปีริะโยัชิน์ของผ่้ ้ถืึอหุ ้นและผ้่้มีีส่่วน	

	 เกี�ยัวข้องอยั่างเปี็นธ์ริริมี

	 ในการิปีริะชุิมีจะติ้องมีีกริริมีการิไมี่น้อยักว่ากึ�งหนึ�ง	 (1/2)	 ของ

	 จำานวนกริริมีการิทัี่�งหมีด	จึงจะคริบองค์ปีริะชุิมีทัี่�งนี�	ในการิลงมีติิ

	 ในทีี่�ปีริะชิมุีคณะกริริมีการิบริษิัทัี่ให้ถึอืมีติิของเส่ยีังข้างมีาก		โดยั

	 ให้กริริมีการิคนหนึ�ง	 มีีเส่ียังหนึ�งเส่ียัง	 โดยักริริมีการิที่ี�มีีส่่วนได้

	 เส่ียัจะไมี่เข้าริ่วมีปีริะชิุมี	 และ/หริือ	 ไมี่ใชิ้ส่ิที่ธ์ิออกเส่ียังลง	

คะแนนในเริื�องนั�น	ถึ้าคะแนนเส่ียังเที่่ากัน	ปีริะธ์าน	ในที่ี�ปีริะชิุมี

	 จะออกเสี่ยังเพิึ�มีขึ�นอีกหนึ�งเสี่ยังเปี็นเสี่ยังชีิ�ขาด	ณ	 ขณะทีี่�

	 คณะกริริมีการิจะลงมีติิในทีี่�ปีริะชิุมีติ้องมีีกริริมีการิอย้ั่ไมี่น้อยั	

กว่า	2	ใน	3	ของจำานวนกริริมีการิที่ั�งหมีด

	 กริริมีการิทุี่กคนมีสี่ทิี่ธิ์ทีี่�จะติริวจส่อบเอกส่าริปีริะกอบการิปีริะชิมุี

	 และเอกส่าริส่ำาคัญอื�นๆ	และหากกริริมีการิอิส่ริะหรืิอกริริมีการิ

	 ติริวจส่อบมีีข้อส่งสั่ยัใดๆ	 กริริมีการิอื�นๆ	 และฝ่่ายัจัดการิของ

	 บริิษััที่ติ้องดำาเนินการิติอบข้อส่งส่ัยัดังกล่าวอยั่างริวดเริ็วและ	

	 คริบถึ้วนเที่่าที่ี�จะเปี็นไปีได้

	 ในกริณีที่ี�กริริมีการิไม่ีเห็นด้วยักับมีติทีิี่�ปีริะชุิมีกริริมีการิส่ามีาริถึ

	 ขอให้เลขานุการิบริษิัทัี่	บันทึี่กข้อ	คัดค้านไว้ในริายังานการิปีริะชุิมี	

หริือยัื�นหนังส่ือแส่ดงการิคัดค้านติ่อปีริะธ์านกริริมีการิได้

(5)	 คณะกริริมีการิส่นับส่นุนให้ผ้่้บริิหาริริะดับส้่งหรืิอฝ่่ายับริิหาริ	

ที่ี�เกี�ยัวข้อง	เข้าริ่วมีปีริะชิุมีคณะกริริมีการิติามีความีจำาเปี็นและ	

เห็นส่มีควริ	 และนำาเส่นอส่าริส่นเที่ศ	 ริายัละเอียัดข้อมี้ลที่ี�เปี็น	

	 ปีริะโยัชิน์เพิึ�มีเติมิีในฐานะผ้้่ที่ี�เกี�ยัวข้องอีกที่ั�งจะได้ริบัที่ริาบนโยับายั

	 โดยัติริงเพืึ�อส่ามีาริถึนำาไปีปีฏิิบตัิไิด้อย่ัางมีปีีริะส่ทิี่ธ์ภิิาพึ	ริวมีที่ั�ง	

เพืึ�อปีริะกอบการิพึจิาริณาติดัส่นิใจของคณะกริริมีการิ	ติลอดจน

	 เพืึ�อให้คณะกริริมีการิมีโีอกาส่ร้้ิจกัผ้้่บริหิาริ	ริะดับส่ง้และส่ำาหรัิบ

ใชิ้ปีริะกอบการิพึิจาริณาแผ่นการิส่ืบที่อดงานในอนาคติ

(6)	 คณะกริริมีการิส่ามีาริถึเข้าถึึงส่าริส่นเที่ศที่ี�จำาเป็ีนเพิึ�มีเติมิีได้จาก

	 ปีริะธ์านเจ้าหน้าทีี่�บริหิาริ	เลขานุการิบริษิัทัี่	หริอืผ้้่บริหิาริอื�นทีี่�ได้

	 ริับมีอบหมีายั	ภิายัในขอบเขตินโยับายัที่ี�กำาหนด	และในกริณีที่ี�

	 จำาเปี็นคณะกริริมีการิอาจจัดให้มีีความีเห็นอิส่ริะจากที่ี�ปีริึกษัา

	 หรืิอผ้้่ปีริะกอบวชิิาชิพีึภิายันอก	โดยัถึอืเป็ีนค่าใช้ิจ่ายัของบริษิัทัี่



รายงานประจำำาปี 256374

(7)	 เมีื�อวันที่ี�	2	ติุลาคมี	2563	กริริมีการิที่ี�ไมี่เปี็นผ่้้บริิหาริ	ได้ปีริะชิุมี

ร่ิวมีกนัอย่ัางเป็ีนอสิ่ริะโดยัไม่ีมีกีริริมีการิที่ี�เป็ีนผ่้บ้ริหิาริและฝ่่ายั

	 จดัการิเข้าร่ิวมี	โดยัปีริะธ์าน	กริริมีการิเป็ีนปีริะธ์านของการิปีริะชิมุี	

และเลขานุการิ	บริษิัทัี่เป็ีนเลขานุการิของการิปีริะชิมุี	โดยัที่ี�ปีริะชิมุี

	 มีกีาริอภิิปีริายัปีริะเด็นเกี�ยัวกับทิี่ศที่างการิดำาเนินงาน		ธุ์ริกิจและ	

โคริงส่ริ้างการิจัดการิภิายัใน	การิพัึฒนาแผ่นสื่บที่อดติำาแหน่ง

	 ของผ้้่บริหิาริริะดับส่ง้	ซึ�งภิายัหลงัจากการิปีริะชุิมีได้มีกีาริริายังาน

	 ผ่ลการิปีริะชุิมีให้คณะกริริมีการิบริิษััที่และผ้่้บริิหาริริะดับส่้ง	

ที่ริาบภิายัในวันเดียัวกัน	

การแติ่งติั�งเลข้านุการบริษัทุ

(1)	 คณะกริริมีการิบริิษััที่ได้แติ่งติั�งเลขานุการิบริิษััที่	ที่ี�มีีคุณส่มีบัติิ	

และปีริะส่บการิณ์ของเลขานุการิบริิษััที่ทีี่�เหมีาะส่มี	มีีหน้าทีี่�

	 และความีริับผ่ิดชิอบติามีพึริะริาชิบัญญัติิหลักที่ริัพึยั์และติลาด	

หลักที่ริัพึยั์ที่ำาหน้าที่ี�ให้คำาแนะนำาด้านกฎีหมีายัและกฎีเกณฑ์	์

	 ต่ิางๆ	ที่ี�คณะกริริมีการิจะต้ิองที่ริาบ	และปีฏิิบตัิหิน้าที่ี�ในการิดแ้ล

	 กิจกริริมีของคณะกริริมีการิ	ริวมีที่ั�งปีริะส่านงานให้มีีการิปีฏิิบัติิ

	 ติามีมีติิคณะกริริมีการิ	 โดยัคุณส่มีบัติิและปีริะส่บการิณ์ของ	

เลขานุการิบริิษััที่เปีิดเผ่ยัไว้ใน	 หัวข้อ	 �โคริงส่ริ้างการิจัดการิ�	

ข้อ	4.	เลขานุการิบริิษััที่	หน้า	57-58	และบนเวปีไซติ์ของบริิษััที่	
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(2)	 คณะกริริมีการิบริษิัทัี่ได้ส่่งเส่ริมิีและส่นบัส่นนุให้เลขานกุาริบริษิัทัี่

	 ได้ริับการิฝ่ึกอบริมีและพึัฒนาความีริ้ ้อยั่างติ่อเนื�องทัี่�งด้าน

	 กฎีหมีายั	การิบัญชิี	หริือการิปีฏิิบัติิหน้าที่ี�เลขานุการิบริิษััที่

สรรหุ้าและพิ่ัฒนาผู้้�บริหุ้ารระด้ับส้งและการบริหุ้ารบุค้ลากร4

4.1 การสรรหุ้าและพิ่ฒันาผู้้�บรหิุ้ารระด้บัสง้ซึ�งหุ้มายถึง ประธุาน

 เจ�าหุ้น�าทุ่�บรหิุ้าร และกรรมการผู้้�จดั้การ ใหุ้�ม่ค้ว้ามร้� ทุกัษะ 

ประสบการณ์และคุ้ณลักษณะทุ่�จำาเป็น ติ่อการข้ับเค้ลื�อน 

องค้์กรไปส้่เป้าหุ้มาย

(1)	 บริษิัทัี่ฯ	คดัเลอืกบคุคลที่ี�มีคีวามีริ้	้ความีส่ามีาริถึ	และมีปีีริะส่บการิณ์

	 ทีี่�เกี�ยัวข้องกับธุ์ริกิจในติำาแหน่งปีริะธ์านเจ้าหน้าทีี่�บริหิาริกริริมีการิ

	 ผ่้จ้ดัการิ	โดยัคัดเลอืกติามีริะเบยีับเกี�ยัวกบัการิบริหิาริที่ริพัึยัากริ	

บุคคล	และจะติ้อง	ได้ริับการิอนุมีัติิจากคณะกริริมีการิบริิษััที่	

(2)	 คณะกริริมีการิส่ริริหาและพึิจาริณาค่าติอบแที่นจะริายังานติ่อ

	 คณะกริริมีการิเพืึ�อที่ริาบเปี็นปีริะจำาถึึงแผ่นการิพัึฒนาและ

	 ส่ืบที่อดงาน	 เพืึ�อเติรีิยัมีพึริ้อมีบุคคลที่ี�มีีศักยัภิาพึให้ส่ามีาริถึ

	 ส่บืที่อดติำาแหน่งงานในกริณีทีี่�ปีริะธ์านเจ้าหน้าที่ี�บริหิาริกริริมีการิ

	 ผ่้้จัดการิ	และผ่้้บริิหาริริะดับส่้ง	เกษัียัณ	ลาออก	หริือไมี่ส่ามีาริถึ

	 ปีฏิิบัติิหน้าที่ี�ได้

(3)	 คณะกริริมีการิไมี่มีีนโยับายัส่่งผ่้้บริิหาริเข้าไปีเปี็นกริริมีการิใน

	 บริิษััที่อื�นนอกกลุ่มีบริิษััที่	 ในกริณีที่ี�ผ่้้บริิหาริของบริิษััที่	 จะเข้า

	 ดำาริงติำาแหน่งกริริมีการิในบริิษััที่อื�น	 ติ้องได้ริับอนุมีัติิ	 จาก

	 คณะกริริมีการิบริิหาริก่อน	ยักเว้นการิดำาริงติำาแหน่ง	 กริริมีการิ	

ในองค์กริการิกุศลที่ี�ไมี่แส่วงหากำาไริ	 ที่ั�งนี�	 การิดำาริงติำาแหน่ง

	 ติ้องไมี่ขัดกับบที่บัญญัติิของกฎีหมีายั	ข้อบังคับ	ที่ี�เกี�ยัวข้องกับ

การิดำาเนนิธ์รุิกจิของบริษิัทัี่	และต้ิองไม่ีใช้ิติำาแหน่งงานในบริษิัทัี่

ไปีอ้างอิงเพึื�อส่่งเส่ริิมีธ์ุริกิจ	ภิายันอก

4.2 การกำาหุ้นด้โค้รงสร�างค้่าติอบแทุนและการประเมินผู้ลทุ่� 

เหุ้มาะสม

(1)	 คณะกริริมีการิส่ริริหาและพิึจาริณาค่าติอบแที่นเปี็นผ้่้กำาหนด

	 โคริงส่ริ้างค่าติอบแที่น	และเกณฑ์์การิปีริะเมีินผ่ล	ที่ี�เหมีาะส่มี

	 เส่นอต่ิอคณะกริริมีการิ	ติามีหลักการิและ	นโยับายัทีี่�คณะกริริมีการิ

	 บริิษััที่	 มีอบหมีายัไว้	 ดังนี�ค่าติอบแที่นติามีหน้าที่ี�ริับผิ่ดชิอบ	

ติามีติำาแหน่งงาน	ได้แก่	เงนิเดอืน	ผ่ลปีริะโยัชิน์ติามีติำาแหน่งงาน	

เช่ิน	ค่าริถึปีริะจำาติำาแหน่ง	ส่่วนผ่ลติอบแที่นเพืึ�อส่ร้ิางความีมีั�นคง

	 ในอนาคติริะยัะยัาว	ได้แก่	กองทุี่นส่ำาริองเลี�ยังชิีพึ	ค่าติอบแที่น

	 ทีี่�เป็ีนหุน้โคริงการิ	EJIP	ริวมีถึึงแผ่นการิปีริะกันสุ่ขภิาพึ	ผ้้่บริหิาริ	

ที่ี�ได้รัิบมีอบหมีายัหน้าทีี่�และความีรัิบผิ่ดชิอบเพิึ�มีขึ�นจะได้รัิบ

	 ค่าติอบแที่นเพิึ�มีทีี่�เหมีาะส่มีกับหน้าทีี่�และความีรัิบผิ่ดชิอบทีี่�

	 ได้ริบัมีอบหมีายัเพิึ�มีมีากขึ�นค่าติอบแที่นติามีผ่ลการิปีฏิบิตัิงิาน

	 ได้แก่	 เงินโบนัส่โดยัวัดจากดัชินีชิี�วัดความีส่ำาเริ็จ	 (KPI)	 ที่ี�ได้

	 กำาหนดไว้ปีริะจำาปีี	 จากผ่ลปีฏิิบัติิงานที่างการิเงิน	 ผ่ลงาน

	 เกี�ยัวกับการิปีฏิิบัติิติามีวัติถึุปีริะส่งค์เชิิงกลยัุที่ธ์์ในริะยัะยัาว

(2)	 กริริมีการิทีี่�ไมี่เปี็นผ้่้บริิหาริที่ั�งหมีด	 เปี็นผ้่้ปีริะเมิีนผ่ลปีริะธ์าน

	 เจ้าหน้าทีี่�บริหิาริ	กริริมีการิผ่้จั้ดการิเป็ีนปีริะจำาทุี่กปีีคณะกริริมีการิ

	 บริิษััที่เปี็นผ่้้พิึจาริณาให้ความีเห็นชิอบผ่ลปีริะเมีินข้างติ้น	 และ

	 ปีริะธ์านกริริมีการิเป็ีนผ้้่แจ้งผ่ลการิพิึจาริณาให้ปีริะธ์านเจ้าหน้าทีี่�

	 บริิหาริ	กริริมีการิผ่้้จัดการิที่ริาบ

(3)	 ผ่ลการิปีริะเมีินจะนำาไปีใชิ้ในการิพึิจาริณากำาหนดค่าติอบแที่น

	 ของปีริะธ์านเจ้าหน้าที่ี�บริิหาริ	กริริมีการิผ่้้จัดการิ	โดยัจะเปีริียับ

	 เที่ียับค่าติอบแที่น	ปีริะธ์านเจ้าหน้าที่ี�บริิหาริ	กริริมีการิผ่้้จัดการิ

	 กบัค่าติอบแที่นในติลาดแริงงาน	ซึ�งค่าติอบแที่นทีี่�บริษิัทัี่จ่ายันั�น	

ติ้องอัติริาที่ี�แข่งขันได้กับ	 กลุ่มีธุ์ริกิจเดียัวกัน	 เพืึ�อด้แลรัิกษัา

	 ผ่้้บริิหาริที่ี�มีีคุณภิาพึทัี่�งยัังติ้องคำานึงถึึงผ่ลปีริะโยัชิน์ที่ี�บริิษััที่ฯ	

	 และผ่้้ถึือหุ้นได้ริับอีกที่างหนึ�งด้วยั



บริิษััท หาญ เอ็็นจิิเนียริิ�ง โซลููชั่ั�นส์์ จิำากััด (มหาชั่น) 75

4.3 ค้ณะกรรมการเข้�าใจโค้รงสร�างและค้ว้ามสัมพิ่ันธุ์ข้อง

 ผู้้�ถือหุุ้�น ทุ่�อาจม่ผู้ลกระทุบติ่อการบริหุ้ารและการด้ำาเนิน 

งานข้องกิจการ

(1)	 คณะกริริมีการิเข้าใจโคริงส่ริ้างและความีสั่มีพัึนธ์์ของผ้่้ถืึอหุ้น

	 ซึ�งมีีผ่ลติ่ออำานาจในการิควบคุมีการิบริิหาริ	จัดการิกิจการิ	โดยั

	 อาศัยัโคริงส่ร้ิางคณะกริริมีการิบริษิัทัี่	โดยัมีกีริริมีการิอิส่ริะ	3	ท่ี่าน

	 จากจำานวนกริริมีการิที่ั�งหมีด	9	ที่่าน	เปี็นการิถึ่วงดุลอำานาจที่ี�ดี	

ริวมีถึึงส่่งเส่ริิมีวัฒนธ์ริริมีในการิบริิหาริงานอยั่างมีืออาชิีพึ	 มีี

	 นโยับายักำากับดแ้ล	กิจการิและนโยับายัอื�นๆ	กำากับอย่ัางเคร่ิงครัิด

(2)	 คณะกริริมีการิจะด้แลไม่ีให้โคริงส่ร้ิางและความีส่มัีพึนัธ์์	ของผ่้ถ้ึอืหุ้น

	 ติามี	 (1)	 เปี็นอุปีส่ริริคติ่อการิปีฏิิบัติิหน้าที่ี�ของคณะกริริมีการิ	

	 เชิ่น	การิมีีบุคคลที่ี�เหมีาะส่มีมีาส่ืบที่อดติำาแหน่ง

(3)	 คณะกริริมีการิจะดแ้ลให้มีกีาริเปิีดเผ่ยัข้อมีล้ติามีข้อติกลง	ต่ิางๆ	

ที่ี�มีีผ่ลกริะที่บติ่อการิควบคุมีกิจการิ

4.4 ค้ณะกรรมการจะติดิ้ติามด้แ้ลการบรหิุ้ารและพิ่ฒันาบคุ้ลากร

 ใหุ้�ม่จำานว้น ค้ว้ามร้� ทุักษะ ประสบการณ์และแรงจ้งใจ

 ทุ่�เหุ้มาะสม

(1)	 บริิษััที่ฯ	 ติริะหนักดีว่าพึนักงานทุี่กริะดับมีีส่่วนส่ำาคัญในการิ

	 ขับเคลื�อนไปีส่้่เปี้าหมีายัเพืึ�อริักษัาพึนักงานที่ี�มีีความีส่ามีาริถึ	

ของบริษิัทัี่ไว้	พึนักงานที่กุคนจะได้ริบัการิพัึฒนาติามีแผ่นอบริมี

	 แติ่ละปีี	ที่ั�งภิายัในปีริะเที่ศและภิายันอกปีริะเที่ศ	โดยัมีุ่งเน้นให้

	 ส่อดคล้องกับทิี่ศที่างและกลยุัที่ธ์์ขององค์กริทีี่�บริิษััที่ฯ	กำาหนด

	 ในแติ่ละปีี	ริวมีถึึงได้ริับค่าติอบแที่นที่ี�เหมีาะส่มี	เปี็นธ์ริริมี	โดยั

	 บริษิัทัี่ฯ	ได้ที่บที่วน	ค่าติอบแที่นของบริษิัทัี่กบัติลาดแริงงานทัี่�วไปี

	 ในริะดบัเดยีัวกนั	เป็ีนปีริะจำาทุี่กปีี	และริายังานต่ิอคณะกริริมีการิ

	 ที่ริาบ	พึนักงานทุี่กคนจะได้รัิบการิปีฏิิบัติอิย่ัางเป็ีนธ์ริริมี	พึนักงาน

	 ทีุ่กคนส่ามีาริถึขอคำาปีรึิกษัา	แนะนำา	 จากผ่้้บริิหาริริะดับส่้งได้

	 ที่กุริะดับ	ซึ�งเปิีดกว้างรัิบฟัังความีคิดเห็น	และส่นับส่นุนให้กล้าคิด	

กล้าพึ้ด		

เงินเด้ือน
จ้งใจและริักษัาพึนักงานที่ี�มีีความีริ้้ความีส่ามีาริถึ	ติามีหน้าที่ี�ที่ี�ได้ริับมีอบหมีายั

ผู้ลประโยชื่น์อื�นติามติำาแหุ้น่ง
จ้งใจและริักษัาพึนักงานที่ี�มีีความีริ้้ความีส่ามีาริถึ	ติามีหน้าที่ี�ที่ี�ได้ริับมีอบหมีายั

เงินโบนัสติามผู้ลงาน
ติอบแที่นความีส่ำาเริ็จผ่ลงานติามีดัชินีชิี�วัดความีส่ำาเริ็จที่ี�ได้ริับมีอบหมีายัแติ่ละปีี

Incentive ติามผู้ลงาน
จ้งใจให้เกิดผ่ลงาน	เพึื�อส่ริ้างความีเติิบโติของบริิษััที่

ค้่าติอบแทุนทุ่�เป็นหุุ้�น (EJIP)
ให้พึนักงานมีีส่่วนริ่วมีในการิเปี็นเจ้าของบริิษััที่	และเปี็นการิริักษัาบุคลากริในริะยัะยัาว

การจ่ายค้่าติอบแทุนและสว้ัสด้ิการข้องบริษัทุ

CEO / MD





























ผู้้�บริหุ้าร พิ่นักงาน

	(2)	 เพืึ�อเปี็นการิส่่งเส่ริิมีความีเปี็นอย้ั่ทีี่�ดีของพึนักงาน	บริิษััที่ฯ	 จัด	

ส่วัส่ดิการิที่ั�งริะยัะส่ั�นและริะยัะยัาว	 และด้แลให้มีีส่วัส่ดิการิที่ี�

	 เทีี่ยับเคยีังได้กบับริษิัทัี่ฯ	อื�นในติลาดแริงงานทีี่�มีขีนาดใกล้เคียัง

	 กัน	 ส่นับส่นุนให้พึนักงานมีีความีร้ิ้ความีเข้าใจในการิบริิหาริ

	 จัดการิเงิน	 โดยัส่่งส่ื�อปีริะชิาสั่มีพึันธ์์ความีร้ิ้ผ่่านที่างอีเมีล์

�Happy	Money	เคล็ดรัิบส่ร้ิางสุ่ขที่างการิเงนิ�	ในเดอืนกริกฎีาคมี	

2563	และเดือนส่ิงหาคมี	2563	 เพึื�อให้เห็นส่ถึานะที่างการิเงิน	

ของตินเอง	มีเีงินส่ำาริองเพึยีังพึอส่ำาหริบัใช้ิจ่ายัยัามีฉกุเฉิน	พึร้ิอมี

	 เริียันริ้้เคล็ดลับในการิจัดการิ	 เงินให้มีีพึอใชิ้	 เหลือออมีส่ำาหริับ	

การิเกษัียัณอายัุติ่อไปี

5.1 ใหุ้�ค้ว้ามสำาค้ัญ่และสนับสนุนการสร�างนว้ัติกรรมทุ่�ก่อใหุ้� 

เกดิ้ม้ลค่้าแก่ธุุรกจิ ค้ว้บค้้ไ่ปกบัการสร�างค้ณุประโยชื่น์ต่ิอ 

ล้กค้�าหุ้รือผู้้�ทุ่�เก่�ยว้ข้�อง และม่ค้ว้ามรับผู้ิด้ชื่อบติ่อสังค้ม

 และสิ�งแว้ด้ล�อม

(1)		 เพึื�อให้บริริลุเปี้าหมีายัในการิเปี็น	 �ผ่้้นำาในการิให้บริิการิโซล้ชิั�น

	 อยั่างยัั�งยัืนของงานวิศวกริริมีริะบบ�	 บริิษััที่ฯ	 ทีุ่ ่มีเที่ศึกษัา

	 เที่คโนโลยีัใหมี่ๆ	 เพืึ�อให้มีีการิพัึฒนาติ่อยัอดในกลุ่มีสิ่นค้าที่ี�	

ส่งเสริมนว้ัติกรรมและการประกอบธุุรกิจอย่างม่ค้ว้ามรับผู้ิด้ชื่อบ5

บริิษััที่ฯ	จำาหน่ายัอยั่างติ่อเนื�อง	ส่ริ้างความีแติกติ่าง	 และติอบ	

ส่นองต่ิอลก้ค้าและผ่้ท้ี่ี�เกี�ยัวข้อง	โดยัมีกีลยัทุี่ธ์์ที่ี�เกี�ยัวกับเป้ีาหมีายั

	 โดยัส่่งผ้้่บริหิาริริะดับส่ง้พึนักงานไปีอบริมีดง้านต่ิางปีริะเที่ศ	และ

	 นำาความี	ริ้ป้ีริะส่บการิณ์มีาต่ิอยัอดพึฒันางานให้มีคีวามีก้าวหน้า

	 ริวมีถึึงถ่ึายัที่อดปีริะส่บการิณ์และให้การิอบริมีแก่พึนักงานอื�นๆ

	 ในส่ายังาน	และมีุ่งมีั�นในการิส่ริ้างความีส่ำาเร็ิจริ่วมีกันริะหว่าง

	 พึนักงานและบริิษััที่ฯ	ส่ืบเนื�องจากส่ถึานการิณ์การิริะบาดของ



รายงานประจำำาปี 256376

5.3 ด้แ้ลใหุ้�ฝ่่ายจดั้การจดั้สรรและจัด้การทุรัพิ่ยากรใหุ้�เป็นไป

 อย่างม่ประสิทุธุภิัาพิ่และประสิทุธุผิู้ล โด้ยค้ำานึงถึงผู้ลกระทุบ

 และการพิ่ัฒนาทุรัพิ่ยากรติลอด้สาย Value Chain เพิ่ื�อใหุ้�

สามารถบรรลุว้ตัิถุประสงค์้และเป้าหุ้มายหุ้ลักได้�อย่างยั�งยนื

5.4 จัด้ใหุ้�มแ่ผู้นการพัิ่ฒนาเทุค้โนโลย่สารสนเทุศึระดั้บองค์้กร 

ทุ่�สอด้ค้ล�องกับค้ว้ามติ�องการข้องกิจการ รว้มทุั�งด้แ้ลใหุ้�ม่

การนำาเทุค้โนโลย่สารสนเทุศึมาใชื่�ในการเพิิ่�มโอกาสทุาง

ธุุรกิจและพัิ่ฒนาการด้ำาเนินงาน การบริหุ้ารค้ว้ามเส่�ยง

 เพิ่ื�อใหุ้�กิจการสามารถบรรลุว้ัติถุประสงค้์และเป้าหุ้มาย 

หุ้ลักข้องกิจการ

(1)	 ฝ่่ายั	ICT	จัดที่ำานโยับายัและแผ่นการิพัึฒนาเที่คโนโลยีัส่าริส่นเที่ศ

	 (S-ICT-003)	 เพืึ�อเปี็นกริอบในการิที่ำางานติามีแผ่น	Digital	

Transformation	2019-2021	ที่ั�งด้านซอฟั์ที่แวริ์	และฮาริ์ดแวริ์	

เพืึ�อให้ส่อดคล้องกับความีติ้องการิใชิ้งาน	ของบริิษััที่	 และเพิึ�มี	

ปีริะสิ่ที่ธิ์ภิาพึของการิที่ำางานภิายัในบริิษััที่	 คริอบคลุมีถึึงการิ	

จัดส่ริริที่ริัพึยัากริให้เพึียังพึอติ่อ	การิดำาเนินธ์ุริกิจ

(2)	 คณะกริริมีการิจะดแ้ลให้การิบริหิาริความีเส่ี�ยังขององค์กริคริอบ

	 คลุมีถึึงการิจัดการิความีเส่ี�ยังด้านเที่คโนโลยัีส่าริส่นเที่ศด้วยั	

(3)	 คณะกริริมีการิจะจดัให้มีนีโยับายัและมีาติริการิริกัษัาความีมีั�นคง

	 ปีลอดภิยััของริะบบส่าริส่นเที่ศ	โดยัฝ่่ายั	ICT	จะจดัที่ำาแผ่นการิริบั

ส่ถึานการิณ์ฉุกเฉินจากภัิยัพิึบตัิขิองริะบบ	เที่คโนโลยีัส่าริส่นเที่ศ	

และมีีการิที่บที่วนทีุ่กปีี

	 โริคโควิด-19	ในปีี	2563	ที่ำาให้ไม่ีส่ามีาริถึเดินที่างไปีต่ิางปีริะเที่ศได้

	 บริษิัทัี่ฯ	ใช้ิช่ิองที่างการิ	VDO	Conference	เพืึ�อใช้ิในการิส่ื�อส่าริ

	 กับผ่้้ขายัทัี่�งในและติ่างปีริะเที่ศ	 เพืึ�อความีติ่อเนื�องของการิ

	 เริียันริ้้และพึัฒนา

	 นอกจากนี�บริิษััที่ฯ	 ได้ส่่งเส่ริิมีนวัติกริริมีให้เปี็นส่่วนหนึ�งของ

	 ค่านยิัมีองค์กริ	และเผ่ยัแพึร่ินวตัิกริริมีไปีส่้ส่่าธ์าริณชินซึ�งถึอืเป็ีน

	 ส่่วนหนึ�งของความีริบัผ่ดิชิอบต่ิอส่งัคมี	ผ่่านโคริงการิ		Knowledge

	 Sharing	Project	โดยัใช้ิช่ิองที่างการิส่ื�อส่าริเผ่ยัแพึร่ิที่ี�หลากหลายั

	 ไปีส่้่กลุ่มีผ่้้มีีส่่วนได้ส่่วนเส่ียัริับที่ริาบที่ั�งที่างติริงและที่างอ้อมี	

	 อยั่างที่ั�วถึึง

(2)	 จัดติั�งคณะกริริมีการินวัติกริริมีเพืึ�อเปี็นการิส่่งเส่ริิมีการิส่ริ้าง

	 วฒันธ์ริริมีนวัติกริริมีขึ�นในบริษิัทัี่อย่ัางเป็ีนริะบบเพืึ�อนำาไปีส่้ก่าริ

	 คดิค้น	พึฒันา	นวัติกริริมีใหม่ีๆ	ที่ี�จะติอบส่นองความีต้ิองการิของ

	 ล้กค้าและส่ริ้างความียัั�งยัืนที่างธุ์ริกิจให้บริิษััที่อยั่างยัั�งยัืน

• การิเพึิ�มีปีริะส่ิที่ธ์ิภิาพึด้วยั	Digital	Transformation		

• วิธ์คีดิมีมุีมีองในการิออกแบบและพึฒันาส่นิค้าและบริกิาริ	

• การิวิจัยั	

• การิปีริับปีริุงกริะบวนการิที่ำางาน	

• การิริ่วมีมีือกับค้่ค้า

5.2 จัด้การประกอบธุุรกิจอย่างม่ค้ว้ามรับผู้ิด้ชื่อบติ่อสังค้ม

 และสิ�งแว้ด้ล�อม ทุ่�จะติ�องสะทุ�อนอย้่ในแผู้นด้ำาเนินการ 

 (Operational Plan) เพิ่ื�อใหุ้�มั�นใจได้�ว้่า ทุุกฝ่่ายข้ององค้์กร

 ได้�ด้ำาเนินการสอด้ค้ล�องกับว้ัติถุประสงค้์ เป้าหุ้มายหุ้ลัก

 และแผู้นกลยุทุธุ์ (Strategic) ข้องกิจการ

	 บริิษััที่ให้ความีส่ำาคัญและมีุ่งมีั�นในการิเส่ริิมีส่ริ้างคุณภิาพึชิีวิติ

	 และความีปีลอดภิัยัแก่ส่ังคมี	ส่ิ�งแวดล้อมี	ด้วยัการิเปี็นผ่้้นำาการิ

	 ให้บริิการิ	 �โซล้ชิั�นทีี่�ยัั�งยัืนของงานวิศวกริริมี�	 ในริะบบงานทีี่�	

บริิษััที่เปี็นติัวแที่นจำาหน่ายั

(1)	 ฝ่่ายัจดัการินำาแผ่นกลยุัที่ธ์์ที่ี�ได้ริบัการิอนมุีตัิจิากคณะกริริมีการิ

	 บริิษััที่	 กริะจายัเปี้าหมีายัลงริะดับฝ่่ายัและส่ายังานติามีความี

	 ริับผ่ิดชิอบ	และริายังานผ่ลติ่อคณะกริริมีการิบริิหาริเปี็นปีริะจำา

ทีุ่กเดือน

SMART Business

Company Strategic Directions

SMART People SMART Environment

• การิเติิบโติยัอดขายั
• ส่ินค้า	หริือชิ่องที่างการิขายัใหมี่
• ส่ินค้านวัติกริริมี	และเปี็นมีิติริติ่อส่ิ�งแวดล้อมี
• พึัฒนา	Solution	และบริิการิคริบวงจริ
• ริักษัาผ่ลการิดำาเนินงานพึริ้อมีขยัายัธ์ุริกิจ
• เพึิ�มีมี้ลค่าการิบริิการิติ่อล้กค้า
• ส่ริ้างความีมีีส่่วนริ่วมีกับล้กค้า	/	ค้่ค้า
• ใชิ้เที่คโนโลยัี	และการิจัดการิที่ี�ที่ันส่มีัยั
• ริะบบการิที่ำางานปีละการิจัดการิที่ี�เปี็นเลิศ
• การิกำากับด้แลกิจการิที่ี�ดี

• บริิหาริงานส่นับส่นุนวิส่ัยัที่ัศน์และแข่งขันได้
• ส่ริ้างความีมีีส่่วนริ่วมีกับพึนักงาน
• ส่ริ้างองค์ความีริ้้	และองค์กริแห่งการิเริียันริ้้

• ใชิ้ที่ริัพึยัากริอยั่างมีีปีริะส่ิที่ธ์ิภิาพึ
• ลดผ่ลกริะที่บที่างส่ิ�งแวดล้อมี
• ส่่งเส่ริิมีความีปีลอดภิัยั	อาชิีวอนามีัยัฯ
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1. Hardware Good Performance

2. Network & Internet stability

3. Security Safety Management

4. Software ลิข้สิทุธุิ�ถ้กติ�อง

5. Hybrid Cloud 

1. ด้้แลใหุ้�ระบบ ERP และโปรแกรมติ่างๆ   

 ใหุ้�ใชื่�งานอย่างม่เสถ่ยรภัาพิ่

2. ปรับปรุงและพิ่ัฒนาโปรแกรม ลด้กระบว้นการ

 ทุำางาน เพิ่ิ�มประสิทุธุิภัาพิ่

จัดหา	 notebook	พึนักงานขายัที่ั�งหมีด	และปีริับปีริุงเปีลี�ยันที่ดแที่นเคริื�อง/อุปีกริณ์เก่าติามีอายัุ	

เพึื�อให้ที่ันส่มีัยัติ่อการิใชิ้งาน

บริิหาริจัดการิ	Network	ภิายัในและ	Link	Internet	ให้มีีปีริะส่ิที่ธ์ิภิาพึความีเริ็วเพึียังพึอติ่อการิ

ใชิ้งานภิาพึริวมีติ่อที่ั�งองค์กริ

บริิหาริจัดการิด้านความีปีลอดภิัยัของข้อมี้ลและการิเข้าถึึงข้อมี้ลจากภิายันอกให้มีีปีริะส่ิที่ธ์ิภิาพึ	

ปีลอดภิัยั	เชิื�อถึือได้

บริิหาริจัดการิด้านจัดซื�อ	/	จัดหา	Software	ถึ้กส่ิขส่ิที่ธ์ิ�ในองค์กริ

การิบริิหาริจัดการิ	Server	on	cloud

�ทีุ่กฝ่่ายัส่ามีาริถึที่ำางานได้โดยัไมี่ติิดปีัญหา	ส่่งมีอบงานที่ั�งภิายัในและภิายันอกได้ที่ันเวลา�

โคริงการิ	Digital	Tranformation

ผู้ลงาน

ผู้ลงาน

Hardware Road map - 2020

cloudSoftware Road map - 2020

92.28%

94.02%

ด้้แลใหุ้�ม่ระบบการบริหุ้ารค้ว้ามเส่�ยงและการค้ว้บคุ้มภัายในทุ่�เหุ้มาะสม6

	 นอกจากนี�คณะกริริมีการิติริวจส่อบยัังพึิจาริณาถึึงความี

	 พึอเพึยีังของริะบบการิควบคุมีภิายัในและการิบริหิาริความีเส่ี�ยัง

	 เพืึ�อส่ริ้างความีมีั�นใจว่าบริิษััที่ฯ	 มีีการิบริิหาริความีเส่ี�ยังที่ี�มีี

	 ปีริะส่ิที่ธ์ิผ่ลอีกที่างหนึ�งด้วยั

6.1 ค้ณะกรรมการจะกำากบัด้แ้ลใหุ้�มั�นใจว่้า บรษิทัุม่ระบบการ 

บริหุ้ารค้ว้ามเส่�ยงและการค้ว้บคุ้มภัายในทุ่�จะทุำาใหุ้�บรรลุ

 วั้ติถุประสงค้์อย่างม่ประสิทุธิุผู้ล และม่การปฏิ์บัติิใหุ้�เป็น

 ไปติามกฎหุ้มายและมาติรฐานทุ่�เก่�ยว้ข้�อง

การบริหุ้ารค้ว้ามเส่�ยง

(1)	 คณะกริริมีการิบริิหาริความีเส่ี�ยัง	 เปี็นผ่้ ้ที่บที่วนนโยับายั

ด้านการิบริิหาริความีเส่ี�ยัง	 (Risk	 Management	 Policy)	

ให้คริอบคลุมีทัี่�งองค์กริ	 เพืึ�อให้ผ้่้บริิหาริริะดับติ่างๆ	 พิึจาริณา

	 จากการินำาวตัิถึปุีริะส่งค์และเป้ีาหมีายัทีี่�เกี�ยัวข้องนำาไปีพิึจาริณา

	 ถึึงความีเส่ี�ยังติ่างๆ	ที่ี�มีีผ่ลกริะที่บ	ที่ั�งริะดับองค์กริ	 และริะดับ

	 ปีฏิิบตัิกิาริ	และริายังานให้คณะกริริมีการิบริษิัทัี่ที่ริาบเป็ีนปีริะจำา

	 ทีุ่กไติริมีาส่	 และจะจัดให้มีีการิที่บที่วนริะบบหรืิอปีริะเมิีน	

	 ปีริะส่ิที่ธ์ิผ่ลของการิจัดการิความีเส่ี�ยังอยั่างน้อยัปีีละ	 1	 คริั�ง	

(เปีิดเผ่ยัไว้ในหัวข้อ	�ปีัจจัยัความีเส่ี�ยัง�	หน้า	34-36)

(2)	 คณะกริริมีการิบริหิาริความีเส่ี�ยัง	ติดิติามีและปีริะเมิีนปีริะสิ่ที่ธิ์ผ่ล

	 ของการิบริิหาริความีเส่ี�ยัง	 และเฝ่้าริะวังถึึงส่ัญญาณเตืิอนภัิยั

	 ความีเส่ี�ยังล่วงหน้า	ริวมีถึึงริายัการิทีี่�ผ่ดิปีกติทัิี่�งหลายัเป็ีนปีริะจำา

	 ทีุ่กไติริมีาส่	ดังนี�

ค้ว้ามเส่�ยงแยกติามประเภัทุ

กลยุทุธุ์

3

กม. /

ระเบ่ยบ

1

การเงิน

4

ค้อร์รัปชื่ั�น

10

ปฏ์ิบัติิการ

106

ปัจจัย
ภัายนอก

12

บริิษััที่ฯ	ส่ามีาริถึควบคุมีความีเส่ี�ยังอยั้่ในริะดับที่ี�ยัอมีริับได้ที่ั�งหมีด

(3)	 เพืึ�อให้มีั�นใจว่าบริิษััที่ฯ	ปีริะกอบธุ์ริกิจให้เปี็นไปีติามีกฎีหมีายั

	 และมีาติริฐานทีี่�เกี�ยัวข้องที่ั�งในและติ่างปีริะเที่ศจึงกำาหนดให้

	 ความีเส่ี�ยังด้านการิละเมีดิกฎีหมีายั	หริอืข้อบงัคบัที่ี�เกี�ยัวข้องเป็ีน

	 ความีเส่ี�ยังปีริะเภิที่หนึ�งทีี่�แต่ิละฝ่่ายัทีี่�ริบัผ่ดิชิอบต้ิองที่บที่วนเป็ีน

	 ปีริะจำาที่กุเดอืน	และกำาหนดให้มีดัีชินชีิี�วดัความีส่ำาเริจ็	KPI-COR	

07	 Law	Compliance	 เปี็นส่่วนหนึ�งของการิปีริะเมีินผ่ลงาน	

ฝ่่ายัที่ี�เกี�ยัวข้อง

(4)	 ในการิบริหิาริความีเส่ี�ยังดงักล่าวข้างต้ิน	บริษิัทัี่ฯ	จะนำาผ่ลปีริะเมิีน

	 ริะบบการิควบคุมีภิายัในและการิบริิหาริความีเส่ี�ยังของบริิษััที่	

ยั่อยั	บริิษััที่ริ่วมี	มีาพึิจาริณาด้วยั	

การค้ว้บคุ้มภัายใน

คณะกริริมีการิบริิษััที่	 ให้ความีส่ำาคัญติ่อการิกำากับด้แลและการิ

ควบคมุีภิายัในทัี่�งในริะดบับริหิาริ	และริะดบัปีฏิิบตัิงิานที่ี�มีปีีริะส่ทิี่ธ์ภิิาพึ

ที่ั�งนี�	 ริะบบการิควบคุมีภิายัในเปี็นกลไกส่ำาคัญที่ี�จะส่ริ้างความีมีั�นใจ

ติ่อฝ่่ายัจัดการิในการิชิ่วยัลดความีเส่ี�ยังที่างธุ์ริกิจ	 ชิ่วยัให้การิดำาเนิน

ธ์ุริกิจเปี็นไปีอยั่างมีีปีริะส่ิที่ธิ์ภิาพึ	 โดยัมีีการิจัดส่ริริที่รัิพึยัากริอยั่าง

เหมีาะส่มีและบริริลุเปี้าหมีายัติามีที่ี�ติั�งไว้ชิ่วยัปีกปี้องคุ ้มีคริอง

ที่ริัพึยั์สิ่นไมี่ให้ริั�วไหล	 ส้่ญหายัหริือจากการิทุี่จริิติปีริะพึฤติิมิีชิอบ	

ชิ่วยัให้ริายังานที่างการิเงินมีีความีถ้ึกติ้องน่าเชิื�อถืึอ	ชิ่วยัให้บุคลากริ

ปีฏิิบัติิติามีกฎีหมีายั	 และริะเบียับข้อบังคับที่ี�เกี�ยัวข้อง	 และชิ่วยั

คุม้ีคริองเงนิลงที่นุ	ของผ่้ถื้ึอหุน้	ดงันั�น	บริษิัทัี่ฯ	จงึได้กำาหนดภิาริะหน้าทีี่�	

อำานาจการิดำาเนินการิของผ่้้ปีฏิิบัติิงานและผ่้้บริิหาริในเริื�องติ่างๆ	 ไว้

เปี็นลายัลักษัณ์อักษัริอยั่างชิัดเจน	มีีการิควบคุมีด้แลการิใชิ้ส่ินที่ริัพึยั์

ของบริิษััที่ฯ	 ให้เกิดปีริะโยัชิน์	 และมีีการิแบ่งแยักหน้าทีี่�ผ้่้ปีฏิิบัติิงาน	

ผ่้้ติิดติามีควบคุมี	และปีริะเมีินผ่ลออกจากกัน	 เพึื�อให้เกิดการิถึ่วงดุล

และติริวจส่อบริะหว่างกันอยั่างเหมีาะส่มี



รายงานประจำำาปี 256378

	 โดยัมีี	ดริ.	ถึกล	นันธ์ิริาภิากริ	 เปี็นปีริะธ์านกริริมีการิติริวจส่อบ	

และเปี็นผ่้้มีีความีริ้้และปีริะส่บการิณ์เพึียังพึอที่ี�จะที่ำาหน้าที่ี�ใน

	 การิส่อบที่านความีน่าเชืิ�อถึือของงบการิเงินโดยัจบการิศึกษัา

	 ริะดับปีริิญญาเอก	 จาก	Col.	Of	 BAd./	 Accounting,	MIS,	

	 Economics,	University	 of	Arkansas,	U.S.A.	 และผ่่านการิ

	 อบริมีหลกัส่ต้ิริ	Director	Accreditation	Program	(DAP)	ริุน่ที่ี�	8	

ปีี	2547	และหลักส่้ติริ	Director	Certification	Program	(DCP)	

ริุ่นที่ี�	228	ปีี	2559	แล้ว

(2)	 คณะกริริมีการิได้กำาหนดหน้าทีี่�ของคณะกริริมีการิติริวจส่อบ

	 ไว้ในกฎีบัติริ	(Charter)	ซึ�งในปีี	2563	ได้ริับการิที่บที่วน	1	คริั�ง	

(เปีิดเผ่ยัไว้ในหัวข้อ	�โคริงส่ริ้างการิจัดการิ�	หน้า	49-50)

(1)	 คณะกริริมีการิบริิษััที่	ได้มีอบหมีายัให้คณะกริริมีการิติริวจส่อบ

	 ริบัผ่ดิชิอบการิส่อบที่านความีเหมีาะส่มีและความีมีปีีริะสิ่ที่ธ์ภิิาพึ

	 ของริะบบควบคุมีภิายัในทีี่�ฝ่่ายับริหิาริจัดให้มีขีึ�น	ริวมีที่ั�งได้จดัที่ำา

	 และที่บที่วนริะบบการิควบคุมี	ทัี่�งด้านการิดำาเนนิงาน	การิริายังาน

	 ที่างการิเงนิการิปีฏิิบติัิติามีกฎี	ริะเบยีับ	นโยับายั	และการิกำากบั

	 ด้แลการิปีฏิิบัติิงาน	ติลอดจนการิจัดการิความีเส่ี�ยัง	 และยัังให้	

ความีส่ำาคัญกบัส่ญัญาณเติอืนภิยััล่วงหน้าและริายัการิที่ี�ผ่ดิปีกติ	ิ	

(2)	 บริิษััที่ฯ	 ได้ว่าจ้างบุคคลภิายันอกที่ี�มีีความีเปี็นอิส่ริะในการิ

	 ปีฏิิบัติหิน้าที่ี�	เป็ีนผ่้รั้ิบผิ่ดชิอบในการิควบคุมีภิายัใน	ของบริษิัทัี่ฯ	

โดยัให้	บริิษััที่	อัลที่ิมีา	แอดไวเซอริี	จำากัดเปี็นผ่้้ติริวจส่อบริะบบ

	 ควบคุมีภิายัในของบริิษััที่ฯ	ที่ำาหน้าที่ี�ติริวจส่อบเพืึ�อให้มีั�นใจว่า

	 บริิษััที่ฯ	 มีีริะบบการิควบคุมีภิายัในที่ี�เพึียังพึอเหมีาะส่มี	 และ

	 เพืึ�อให้ผ่้้ติริวจส่อบภิายัในดังกล่าวมีีความีเปี็นอิส่ริะ	 ส่ามีาริถึ

	 ที่ำาหน้าทีี่�ติริวจส่อบ	และถ่ึวงดุลได้อย่ัางเต็ิมีที่ี�	ผ้้่ติริวจส่อบภิายัใน	

จะริายังานผ่ลโดยัติริงต่ิอคณะกริริมีการิติริวจส่อบ	ทัี่�งนี�	บริษิัทัี่ฯ	

มีีการิติิดติามีปีริะเมิีนผ่ลอยั่างส่มีำ�าเส่มีอ	 เพืึ�อให้ความีมีั�นใจว่า

	 ริะบบทีี่�วางไว้ส่ามีาริถึดำาเนินไปีได้อย่ัางมีปีีริะสิ่ที่ธิ์ภิาพึโดยัจะมีี

	 การิปีริะเมิีนความีเพีึยังพึอของริะบบควบคุมีภิายัในและที่บที่วน

	 ริะบบที่ี�ส่ำาคัญอยั่างน้อยัปีีละ	1	คริั�ง	และเปีิดเผ่ยัไว้ในริายังาน

ปีริะจำาปีีของบริิษััที่ฯ

6.2 ค้ณะกรรมการจัด้ติั�งค้ณะกรรมการติรว้จสอบทุ่�สามารถ 

ปฏ์ิบัติิหุ้น�าทุ่�ได้�อย่างม่ประสิทุธุิภัาพิ่และอิสระ

(1)	 คณะกริริมีการิติริวจส่อบ	 ปีริะกอบด้วยักริริมีการิอิส่ริะทีี่�มี	ี

คุณส่มีบัติิคริบถึ้วนติามีที่ี�	ก.ล.ติ.	และ	ติลที่.	กำาหนด	จำานวน	3	

ที่่าน	โดยัมีีอยั่างน้อยั	1	ที่่านที่ี�มีีความีริ้้และปีริะส่บการิณ์เพึียัง

พึอในการิส่อบที่านความีน่าเชิื�อถึือของงบการิเงิน	ดังนี�

ดำร. ถืกิล น์ัน์ธิราภากิร

ดำร. โสต่ถืิธร มัลลิกิะมาสน์างสาวิวิรน์ุช สุไพับัูลย์พัิพััฒน์์

ประธุานค้ณะกรรมการติรว้จสอบ

กรรมการติรว้จสอบ กรรมการติรว้จสอบ

6.3 ติิด้ติาม ด้้แลและจัด้การค้ว้ามขั้ด้แย�งข้องผู้ลประโยชื่น์ทุ่�

 อาจเกิด้ขึ้�นได้�ระหุ้ว่้างบริษทัุกับฝ่่ายจัด้การค้ณะกรรมการ

 หุ้รือผู้้�ถอืหุุ้�น รว้มไปถึงการป้องกนัการใชื่�ประโยชื่น์อนัมคิ้ว้ร

 ในทุรัพิ่ย์สิน ข้�อม้ลและโอกาสข้องบริษัทุ ทัุ�งน่�ติลอด้จน 

การทุำาธุุรกรรมกับผู้้�ทุ่�ม่ค้ว้ามสัมพิ่ันธุ์เก่�ยว้โยงกับบริษัทุ 

ในลักษณะทุ่�ไม่สมค้ว้ร

ค้ว้ามข้ัด้แย�งข้องผู้ลประโยชื่น์

(1)	 คณะกริริมีการิจะกำากับดแ้ลให้มีรีิะบบการิริกัษัาความีปีลอดภิยัั

	 ของข้อมี้ล	 ซึ�งริวมีถึึงการิกำาหนดนโยับายัและวิธ์ีปีฏิิบัติิในการิ

	 ริักษัาความีลับ	 (confidentiality)	 การิริักษัาความีน่าเชิื�อถืึอ	

	 (integrity)	และความีพึริ้อมีใชิ้ของข้อมี้ล	(availability)	ริวมีที่ั�ง	

การิจดัการิข้อมีล้ที่ี�อาจมีผี่ลกริะที่บต่ิอริาคาหลกัที่ริพัึย์ั	(market	

	 sensitive	 information)	 นอกจากนี�	 คณะกริริมีการิด้แลให้

	 กริริมีการิ	ผ่้้บริิหาริริะดับส่้ง	พึนักงาน	ติลอดจนบุคคลภิายันอก

	 ทีี่�เกี�ยัวข้องอาทิี่	 ที่ี�ปีริึกษัาที่างกฎีหมีายั	ที่ี�ปีริึกษัาที่างการิเงิน	

	 ปีฏิิบัติิติามีริะบบการิริักษัาความีปีลอดภิัยัของข้อมี้ลด้วยั

(2)	 บริษิัทัี่ฯ	ได้ยึัดหลกัการิในการิปีฏิบิตัิต่ิิอผ้้่ถึอืหุน้อย่ัางเท่ี่าเที่ยีัมีกัน

	 และได้กำาหนดแนวที่างการิจัดการิ	 เริื�องการิมีีส่่วนได้ส่่วนเส่ียั

	 อยั่างโปีริ่งใส่	 และส่ามีาริถึติริวจส่อบได้	 โดยัเฉพึาะในการิ	

พึิจาริณาธ์ุริกริริมีริะหว่างบริิษััที่ฯ	กับผ่้้มีีส่่วนได้ส่่วนเส่ียั	หริือมีี

	 ส่่วนเกี�ยัวข้อง	 โดยัเมีื�อเกิดกริณีดังกล่าว	 ผ้่้มีีส่่วนได้ส่่วนเสี่ยั

	 ในเริื�องนั�น	จะต้ิองริายังานให้บริษิัทัี่ฯที่ริาบโดยัทัี่นที่	ีและในการิ

	 ปีริะชิุมีคณะกริริมีการิบริิษััที่	 เพืึ�อพิึจาริณาเริื�องนั�นๆ	กริริมีการิ

	 จะต้ิองริายังานการิมีส่ี่วนได้ส่่วนเสี่ยัอย่ัางน้อยัก่อนการิพิึจาริณา

	 วาริะนั�น	และบันที่ึกไว้ในริายังาน	การิปีริะชิุมีด้วยั

(3)	 บริิษััที่ฯ	 ได้กำาหนดแนวที่างเพืึ�อมิีให้กริริมีการิหริือผ้่้บริิหาริ	ที่ี�มีี

	 ส่่วนได้ส่่วนเสี่ยัหริอืมีส่ี่วนเกี�ยัวข้องเข้าร่ิวมีกริะบวนการิตัิดส่นิใจ

	 ในการิพิึจาริณาธ์รุิกริริมีดังกล่าว	โดยัในการิ	ออกเส่ยีังในทีี่�ปีริะชิมุี

	 คณะกริริมีการิบริิษััที่	กริริมีการิซึ�งมีีส่่วนได้ส่่วนเสี่ยัในเริื�องใด

	 ไมี่มีีส่ิที่ธ์ิออกเส่ียังลงคะแนน	ในเริื�องนั�น

(4)	 บริิษััที่ฯ	กำาหนดให้	กริริมีการิและผ่้้บริิหาริ	4	อันดับแริกทีุ่กคน

	 ต้ิองริายังานความีขัดแย้ังที่างผ่ลปีริะโยัชิน์ต่ิอบริษิัทัี่เป็ีนปีริะจำา

	 ภิายัในเดือนกุมีภิาพึันธ์์ของทีุ่กปีี

(5)	 คณะกริริมีการิติริวจส่อบ	 จะนำาเส่นอคณะกริริมีการิบริิษััที่	

เกี�ยัวกับริายัการิทีี่�เกี�ยัวโยังกัน	 และริายัการิทีี่�มีีความีขัดแยั้ง

	 ที่างผ่ลปีริะโยัชิน์	 ซึ�งได้มีีการิพิึจาริณาความีเหมีาะส่มีอยั่าง

	 ริอบคอบ	ริวมีที่ั�งบริษิัทัี่ฯ	ได้ปีฏิบิตัิติิามีหลกัเกณฑ์์ของส่ำานกังาน

	 คณะกริริมีการิกำากับหลักที่ริัพึยั์และติลาดหลักที่ริัพึยั์	 และ

	 ติลาดหลักที่ริัพึยั์แห่งปีริะเที่ศไที่ยัอยั่างเคริ่งคริัด	 ในเริื�องการิ

	 กำาหนดริาคาและเงื�อนไข	ติ่างๆ	กับบุคคลที่ี�อาจมีีความีขัดแยั้ง

ด้านผ่ลปีริะโยัชิน์	ให้เส่มีือนที่ำาริายัการิกับบุคคลภิายันอก
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การป้องกันการใชื่�ข้�อม้ลภัายใน

(1)	 บริษิัทัี่ฯ	มีกีาริกำากบัดแ้ลการิใช้ิข้อมีล้ภิายัในอย่ัางเคร่ิงคริดัเพืึ�อ

	 ป้ีองกนัการิหาปีริะโยัชิน์จากข้อมีล้ภิายัในให้แก่ตินเองหริอืผ่้อ้ื�น

	 ในที่างมิีชิอบ	(Abusive	Self-dealing)	เพืึ�อให้เกิดความียุัติธิ์ริริมี

	 ต่ิอผ่้ม้ีส่ี่วนได้ส่่วนเส่ยีัที่กุริายั	โดยับริษิัทัี่ฯ	ได้กำาหนดแนวที่างในการิ

	 เก็บริักษัาข้อมี้ลภิายัในของบริิษััที่ฯ	 และแนวที่างปี้องกันการิ

	 ใชิ้ข้อมี้ลภิายัในแส่วงหาปีริะโยัชิน์ส่่วนตินเปี็นคำาส่ั�งที่ี�เปี็น

	 ลายัลักษัณ์อักษัริ	 และได้แจ้ง	 ให้ทีุ่กคนในองค์กริถืึอปีฏิิบัติิ	

ริวมีทัี่�งกำาหนดให้กริริมีการิ	ผ่้บ้ริหิาริ	และพึนกังาน	จะต้ิองไม่ีที่ำา

	 การิซื�อขายัหลักที่รัิพึยั์	 ของบริิษััที่ฯ	 โดยัใชิ้ความีลับ	และ/หรืิอ	

ข้อมี้ลภิายัใน	และ/หรืิอ	 เข้าที่ำานิติิกริริมีอื�นใดโดยัใชิ้ความีลับ	

และ/หริือ	ข้อมี้ลภิายัในของบริิษััที่ฯ	อันก่อให้เกิดความีเส่ียัหายั

ติ่อบริิษััที่ฯ	ไมี่ว่าโดยัที่างติริงหริือที่างอ้อมี	นอกจากนี�	กริริมีการิ	

ผ่้บ้ริหิาริและพึนกังาน	ที่ี�อย่้ัในหน่วยังานที่ี�ได้ริบัข้อมีล้ภิายัในของ

	 บริษิัทัี่ฯ	ต้ิองไม่ีใช้ิข้อมีล้ดงักล่าวก่อนเปิีดเผ่ยัส่้ส่่าธ์าริณชิน	และ

	 ห้ามีบุคคลทีี่�เกี�ยัวข้องกับข้อมีล้ภิายัในที่ำาการิซื�อขายัหลักที่รัิพึย์ั

ของบริษิัทัี่ฯ	โดยัตินเอง	ค่้ส่มีริส่	บตุิริที่ี�ยัังไม่ีบริริลนุติิภิิาวะ	ไม่ีว่า

	 จะเป็ีนการิซื�อขายัโดยัที่างติริงหริอืที่างอ้อมี	(เช่ิน	Nominee	ผ่่าน

	 กองทุี่นส่่วนบุคคล)	ภิายัใน	30	วัน	ก่อนมีกีาริเผ่ยัแพึร่ิงบการิเงิน

	 ริายัไติริมีาส่และงบการิเงนิปีริะจำาปีีต่ิอส่าธ์าริณชิน	และจนกว่า

	 จะพึ้นริะยัะเวลา	 24	 ชิั�วโมีงนับแติ่ได้มีีการิเปีิดเผ่ยั	 ข้อมี้ลส้่่

	 ส่าธ์าริณะแล้ว	โดยั	เลขานุการิบริษิัทัี่เป็ีนผ้้่จดัที่ำาติาริางการิห้ามี

	 ซื�อขายัหุ้น	และส่่งให้กริริมีการิและผ่้้บริิหาริ	เปี็นปีริะจำาทีุ่กปีี

(2)	 บริิษััที่ฯ	 ได้กำาหนดโที่ษัที่างวินัยัส่ำาหริับผ่้้แส่วงหาผ่ลปีริะโยัชิน์

	 จากการินำาข้อมี้ลภิายัในของบริิษััที่ฯ	 ไปีใชิ้	 หริือนำาไปีเปีิดเผ่ยั	

	 จนอาจที่ำาให้บริิษััที่ฯ	ได้ริับความีเส่ียัหายั	โดยัพึิจาริณาลงโที่ษั

	 ติามีควริแก่กริณี	ได้แก่	การิติักเติือนด้วยัวาจา	การิติักเติือนเปี็น

	 หนังส่ือ	การิภิาคที่ัณฑ์์ติลอดจนการิเลิกจ้าง	พึ้นส่ภิาพึการิเปี็น

	 พึนกังานด้วยัเหติไุล่ออก	ปีลดออก	หริอืให้ออก	แล้วแต่ิกริณ	ีเป็ีนต้ิน

(3)	 นอกจากนี�	 บริิษััที่ฯ	 ได้ให้ข้อมี้ลแก่กริริมีการิ	 และผ่้้บริิหาริ	 4	

ริายัแริก	 เกี�ยัวกับหน้าที่ี�ที่ี�ติ้องริายังานการิถึือคริองหลักที่ริัพึยั์

	 ของบริษิัทัี่ฯ	และบที่กำาหนดโที่ษัติามีพึริะริาชิบญัญตัิหิลกัที่ริพัึย์ั

	 และติลาดหลักที่ริัพึยั์	พึ.ศ.	2535	และติามีข้อกำาหนดของติลาด

หลักที่ริัพึยั์แห่ง	ปีริะเที่ศไที่ยั	กริริมีการิและผ่้้บริิหาริ	4	ริายัแริก	

ของบริิษััที่ฯ	 มีีหน้าที่ี�ริายังานการิถึือคริองหลักที่ริัพึยั์ที่ี�ออกโด

ยับริิษััที่ฯ	ภิายัใน	 30	 วัน	นับแติ่วันที่ี�ได้ริับการิแติ่งติั�งให้ดำาริง

	 ติำาแหน่งกริริมีการิหรืิอผ้่้บริิหาริในบริิษััที่ฯ	 ริวมีทัี่�งเมีื�อมีีการิ

	 เปีลี�ยันแปีลงการิถืึอคริองหลกัที่ริพัึย์ั	ภิายัใน	3	วันที่ำาการิ	นับจาก

	 วนัที่ี�ซื�อ	ขายั	โอน	หริอืริบัโอน	ซึ�งเป็ีนของตินเอง	ค่้ส่มีริส่	และบตุิริ

	 ทีี่�ยัังไม่ีบริริลุนติิภิิาวะ	ต่ิอส่ำานกังานคณะกริริมีการิกำากบัหลกัที่รัิพึย์ั

	 และติลาดหลักที่รัิพึย์ั	และต้ิองแจ้งต่ิอเลขานกุาริบริษิัทัี่	ล่วงหน้า

	 อย่ัางน้อยั	1	วัน	ก่อนที่ำาการิซื�อ	ขายั	โอน	หริอืรัิบโอน	โดยัเลขานกุาริ

	 บริิษััที่ริายังานให้คณะกริริมีการิบริิษััที่ฯ	ริับที่ริาบทีุ่กไติริมีาส่

6.4 จัด้ทุำานโยบายและแนว้ปฏิ์บัติิเก่�ยว้กับการติ่อติ�านการ

 ทุุจรติิค้อร์รปัชื่ั�น ทุ่�ชื่ดั้เจนและสื�อสารในทุุกระด้บัข้ององค์้กร

 รว้มถึงบุค้ค้ลภัายนอก เพิ่ื�อใหุ้�เกิด้การนำาไปปฏ์ิบัติิได้�จริง

(1)	 คณะกริริมีการิบริิษััที่	 อนุมีัติิใชิ้	 �ค้่มืีอมีาติริการิติ่อติ้านการิ

	 ทีุ่จริิติคอริ์ริัปีชิั�น�	 วันที่ี�	 10	พึฤษัภิาคมี	 2561	 ซึ�งเปี็นเอกส่าริ

	 ในริะบบคุณภิาพึ	ISO	9001:2015	และฝ่่ายับริหิาริริะบบ	คุณภิาพึ	

จะติริวจส่อบติามีขั�นติอนการิติริวจติิดติามี	 คุณภิาพึภิายัใน	

อยั่างน้อยัปีีละ	1	คริั�ง	 เพึื�อให้เกิดความีมีั�นใจว่าการิปีฏิิบัติิงาน

	 ของบริษิัทัี่เป็ีนไปีติามีข้อกำาหนด	ของกฎีหมีายัที่ี�เกี�ยัวข้องกบัการิ

	 ต่ิอต้ิานการิที่จุริติิคอร์ิริปัีชิั�นริวมีถึึงมีกีาริส่ื�อส่าริแก่คณะกริริมีการิ

	 บริิษััที่	 ผ้่้บริิหาริ	 และพึนักงานทีุ่กริะดับ	 ริวมีถึึงบริิษััที่ยั่อยั	

	 บริิษััที่ริ่วมี	บริิษััที่อื�น	ที่ี�บริิษััที่มีีอำานาจควบคุมี	 ริวมีถึึงตัิวแที่น

	 ที่างธ์ุริกิจ	(ถึ้ามีี)	บุคคลภิายันอกอื�นที่ี�เกี�ยัวข้อง	อาที่ิ	ค้่ค้าที่ั�งใน

	 และติ่างปีริะเที่ศ	ล้กค้า		ผ่่านการิส่ื�อส่าริที่างชิ่องที่างติ่างๆ	เชิ่น	

Intranet,	Digital	Signet	TV,	Email,	การิอบริมีพึนักงาน	 เพึื�อ

	 ส่่งเส่ริิมีให้เปี็นวัฒนธ์ริริมีและค่านิยัมีหนึ�งในบริิษััที่	ในปีี	2563	

1

2

3

การยักยอกทุรัพิ่ย์
(Asset Misappropriation)

การติกแติ่งบัญ่ชื่่
(Falsifying Financial
Statements)

การค้อร์รัปชื่ั�น
(Corruption)

คือ	 การิลักที่ริัพึยั์	 ฉ้อโกง	 เบียัดบัง	 หริือใชิ้ปีริะโยัชิน์จากที่รัิพึยัากริของบริิษััที่	 การิปีิดบังอำาพึริางหลักฐาน
ติลอดจนการิใชิ้ข้อมี้ลหริืออำานาจที่ี�ได้ริับจากการิปีฏิิบัติิหน้าที่ี�การิงานของบริิษััที่	ไปีกริะที่ำาการิใดๆ	โดยั
มีิชิอบทีุ่กริ้ปีแบบ	เพึื�อให้ได้มีาซึ�งปีริะโยัชิน์ส่่วนติน	และหริือผ่้้เกี�ยัวข้อง

คือ	การิละเว้นในการิให้ข้อมี้ล	หริือเจตินาให้ข้อมี้ลเที่็จในการิริายังานส่ถึานะการิเงินของบริิษััที่

คอื	การิกริะที่ำาใดๆ	ไม่ีว่าจะเป็ีนการินำาเส่นอ	การิให้คำามีั�นส่ญัญา	การิขอ	การิเริยีักร้ิอง	การิให้หริอืการิริบัเงนิส่ด	
หริอืส่ิ�งของแที่นเงินส่ด	หริอืที่ริพัึย์ัสิ่น	หริอืผ่ลปีริะโยัชิน์อื�นใด	ริวมีถึึงการิให้สิ่นบนที่กุริป้ีแบบ	กับเจ้าหน้าทีี่�ของริฐั	
หริือบุคคลอื�นใด	 ทัี่�งในภิาคริัฐและเอกชิน	 ไมี่ว่าที่างติริงหริือที่างอ้อมี	 เพืึ�อให้บุคคลดังกล่าวปีฏิิบัติิหริือ	
ละเว้นการิปีฏิิบัติิหน้าที่ี�	 เพืึ�อให้ได้มีาหริือริักษัาไว้ซึ�งผ่ลปีริะโยัชิน์อื�นใดที่ี�ไมี่เปี็นธ์ริริมีที่างธ์ุริกิจ	 ติ่อบริิษััที่	
ตินเอง	 หริือผ่้ ้ที่ี�เกี�ยัวข้อง	 ยักเว้นกริณีที่ี�กฎีหมีายั	 ริะเบียับข้อบังคับ	 ขนบธ์ริริมีเนียัมีปีริะเพึณีที่้องถึิ�น	
หริือจาริีติที่างการิค้าให้กริะที่ำาได้



รายงานประจำำาปี 256380

นโยบายติ่อติ�านการทุุจริติค้อร์รัปชื่ั�น

กริริมีการิบริิษััที่	ผ่้้บริิหาริ	และพึนักงาน	ริวมีถึึงบริิษััที่ยั่อยั	บริิษััที่ริ่วมี	

บริิษััที่อื�นที่ี�บริิษััที่มีีอำานาจควบคุมี	 ริวมีถึึงตัิวแที่นที่างธ์ุริกิจ	 (ถึ้ามีี)	

ห้ามีหริือเข้าไปีมีีส่่วนริ่วมี	หริือยัอมีริับการิทีุ่จริิติคอริ์ริัปีชิั�นทีุ่กริ้ปีแบบ

เพืึ�อปีริะโยัชิน์ที่างติริงและที่างอ้อมี	ต่ิอตินเองและผ้้่เกี�ยัวข้อง	ไม่ีว่าติน

จะอยั้่ในฐานะผ่้้ริับ	ผ่้้ให้	หริือผ่้้เส่นอจ่ายัส่ินบน	ที่ั�งที่ี�เปี็นติัวเงินหริือไมี่

เปี็นติัวเงิน	แก่หน่วยังานของริัฐ	หริือหน่วยังานเอกชิน	ค้่ค้า	ที่ี�บริิษััที่ฯ	

ได้ดำาเนินธ์ุริกิจหริือติิดติ่อด้วยั		

(1)	 บริษิัทัี่ฯ	ได้กำาหนดแนวที่างปีฎีบิตัิ	ิมีาติริการิ	และบที่บาที่หน้าที่ี�

	 ผ่้้ริับผ่ิดชิอบ	ติลอดจนจัดให้มีีการิส่อบที่าน	และที่บที่วนการิ

	 ปีฏิิบตัิติิามี	�ค้ม่ีอืมีาติริการิต่ิอต้ิานการิที่จุริติิคอร์ิริปัีชิั�น�	นี�อย่ัาง

	 ส่มีำ�าเส่มีอ	 เพืึ�อให้ส่อดคล้องกับการิเปีลี�ยันแปีลงของธ์ุริกิจ	

ริะเบียับ	ข้อบังคับ	และกฏิหมีายัที่ี�เกี�ยัวข้อง

	 นโยับายัเกี�ยัวกับการิต่ิอต้ิานการิทุี่จริติิคอร์ิรัิปีชิั�นที่ี�ส่ำาคญัมีดัีงนี�	

1.	 การิชิ่วยัเหลือที่างการิเมีือง

2.	 การิบริิจาคเพึื�อการิกุศล	และการิให้เงินส่นับส่นุน

3.	 การิให้หริือรัิบของขวัญ	หริือที่รัิพึยั์ส่ิน	 หริือผ่ลปีริะโยัชิน์

•	 อื�นใด

4.	 การิเลี�ยังริับริอง

5.	 ค่าส่ินบนและค่าอำานวยัความีส่ะดวก

6.	 ส่ิ�งของหริือค่าติอบแที่นจากการิส่่งเส่ริิมีการิขายั,	ส่่วนลด

	 ที่างการิค้า,	ค่านายัหน้าบุคคลภิายันอก

7.	 การิจัดซื�อจัดจ้าง

8.	 การิค้าและการิลงทีุ่น

9.	 การิจัดที่ำาริายังานที่างการิเงิน

10.	 การิริับเงินจากล้กค้าหริือบุคคลอื�นใด

11.	 การิจ่ายัเงินให้แก่เจ้าหนี�หริือบุคคลอื�นใด

12.	 การิก้้	การิให้ก้้ยัืมี	และการิก่อภิาริะผ่้กพึัน

13.	 ความีขัดแยั้งที่างผ่ลปีริะโยัชิน์

14.	 ริายัการิที่ี�เกี�ยัวข้องกัน

15.	 การิบันที่ึกและเก็บริักษัาข้อมี้ลในริะบบคอมีพึิวเติอริ์

16.	 การิบริิหาริที่ริัพึยัากริบุคคล

17.	 การิส่ื�อส่ารินโยับายัภิายัในองค์กริ	และบุคคลภิายันอก

(2)	 เมีื�อวนัที่ี�	14	พึฤษัภิาคมี	2563	คณะกริริมีการิบริษิัทัี่ส่อบที่านและ

	 ที่บที่วน	นโยับายัและมีาติริการิต่ิอต้ิานการิที่จุริติิคอร์ิริปัีชิั�น	เพืึ�อ

	 ให้ส่อดคล้องกับการิเปีลี�ยันแปีลงของส่ภิาพึการิดำาเนินธ์ุริกิจ	

ริะเบียับ	ข้อบังคับ	และบที่บัญญัติิของกฎีหมีายั	และปีริะกาศ	

ใชิ้นโยับายัที่ี�ผ่่านการิที่บที่วนในวันที่ี�	 12	 มิีถึุนายัน	 2563	

เพึื�อแจกจ่ายัใชิ้ในบริิษััที่ฯ	และส่ื�อส่าริติ่อบุคคลภิายันอก

การด้ำาเนินงาน ปี 2563

• ส่ื�อส่ารินโยับายัและมีาติริการิติ่อติ้านการิทุี่จริิติคอริ์รัิปีชัิ�น	 แก่

•	 พึนกังานที่กุคน	คดิเป็ีน	100%	ผ่่านริะบบจดหมีายัอเิลก็ที่ริอนกิส์่	

Intranet	และจอ	Digital	Signet	

• จดัอบริมี	�HARN	Anti-Corruption�	แก่พึนกังานใหม่ี	ริวมี	21	คน

•	 และผ่่านการิที่ดส่อบความีริ้้เกี�ยัวกับ	 นโยับายัและมีาติริการิ	

ติ่อติ้านการิทีุ่จริิติคอริ์ริัปีชิั�น	คิดเปี็น	100%

• จดัให้มีกีาริที่บที่วนความีริ้	้ความีเข้าใจ	และส่ร้ิางความีติริะหนกั

•	 ในมีาติริการิต่ิอต้ิานการิทุี่จริติิคอร์ิริปัีชิั�น	แก่กริริมีการิบริษิัทัี่	9	คน	

พึนกังานและผ้้่บริหิาริ	242	คน	ผ่่านริะบบ	E-Learning	โดยัที่บที่วน

	 ความีร้ิ้	 ความีเข้าใจ	และที่ำาแบบปีริะเมิีนจนกว่าจะผ่่านเกณฑ์์

	 ที่ี�กำาหนด	คิดเปี็น	100%

• จดัให้มีกีริะบวนการิปีริะเมีนิความีเส่ี�ยังจากการิที่จุริติิคอร์ิริปัีชิั�น	

คริอบคลุมีทีุ่กฝ่่ายัที่ี�เกี�ยัวข้อง	และริายังานผ่ลการิควบคุมีความี

•	 เส่ี�ยังต่ิอคณะกริริมีการิบริหิาริความีเส่ี�ยัง	คณะกริริมีการิติริวจส่อบ

	 และคณะกริริมีการิบริิษััที่ทีุ่กไติริมีาส่	

แนว้ทุางปฏ์ิบัติิเก่�ยว้กับการกำากับด้้แลและค้ว้บคุ้มด้้แลเพิ่ื�อ

ป้องกันและติิด้ติามค้ว้ามเส่�ยงจากการทุุจริติค้อร์รัปชื่ั�น

บริิษััที่ฯ	 ได้จัดให้มีีชิ่องที่างในการิริ้องเริียันและการิแจ้งเบาะแส่	 ซึ�ง

คริอบคลุมีกริะบวนการิริับเริื�องริ้องเริียัน	 การิติริวจส่อบข้อเที่็จจริิง	

และการิส่รุิปีผ่ล	 ริวมีที่ั�งการิให้ความีคุ ้มีคริองผ่้ ้แจ้งและบุคคลทีี่�

เกี�ยัวข้อง	หริือผ้่้มีีส่่วนได้ส่่วนเสี่ยัทีี่�ได้รัิบผ่ลกริะที่บหรืิอมีีความีเส่ี�ยัง

ที่ี�จะได้ริับผ่ลกริะที่บจากการิดำาเนินธ์ุริกิจของบริิษััที่ฯหริือการิปีฏิิบัติิ

หน้าที่ี�ของกริริมีการิ	ผ่้้บริิหาริ	และพึนักงานของบริิษััที่ฯ	เกี�ยัวกับการิ

ที่ำาผ่ิดจริริยัาบริริณธ์ุริกิจ	การิที่ำาผ่ิดกฎีหมีายั		ริวมีที่ั�งการิกริะที่ำาใดๆ	

ที่ี�อาจส่่อถึึงการิทีุ่จริิติคอริ์ริัปีชิั�น

(1)	 ขอบเขติการิริ้องเริียันและการิแจ้งเบาะแส่

• การิกริะที่ำาใดๆ	ที่ี�ฝ่่าฝ้่นหริอืไม่ีปีฏิบิตัิติิามีกฎีหมีายันโยับายั/

	 หลักการิกำากับด้แลกิจการิ	หริือจริริยัาบริริณธ์ุริกิจ	ริวมีถึึง

	 นโยับายั	กฎี	ริะเบียับข้อบังคับของบริิษััที่ฯ	

• การิกริะที่ำาใดๆ	 ทีี่�ส่่อไปีในที่างทุี่จริิติหริือปีริะพึฤติิมิีชิอบ

•	 เพืึ�อแส่วงหาปีริะโยัชิน์ทีี่�มีคิวริได้โดยัชิอบด้วยักฎีหมีายั	เพืึ�อ

	 ตินเองและหริือผ่้้อื�น	เชิ่น	การิทีุ่จริิติคอริ์ริัปีชิั�น	การิยัักยัอก

	 ที่ริัพึยั์	การิฉ้อโกง	เปี็นติ้น	

• การิกริะที่ำาใดๆ	ที่ี�ที่ำาให้พึนักงานได้รัิบความีไมี่เปี็นธ์ริริมี

•	 จากการิปีฏิิบัติิงาน	หริือพึบเห็นริะบบการิ	ควบคุมีภิายัใน

	 ที่ี�บกพึร่ิองของบริษิัทัี่ฯ	จนที่ำาให้ส่งสั่ยัได้ว่าอาจเป็ีนช่ิองที่าง

	 ในการิทีุ่จริิติคอริ์ริัปีชิั�นหริือที่ำาให้บริิษััที่ฯ	เส่ียัผ่ลปีริะโยัชิน์

(2)	 บุคคลที่ี�ส่ามีาริถึแจ้งเริื�องริ้องเริียันและเบาะแส่พึนักงาน	ผ่้้ที่ี�มีี

	 ส่่วนเกี�ยัวข้อง	 ผ่้ ้มีีส่่วนได้ส่่วนเส่ียั	 บุคคลที่ั�วไปี	 ที่ี�พึบเห็น	

ที่ริาบเบาะแส่	หริือมีีส่่วนได้ริับผ่ลกริะที่บจากการิ	ดำาเนินธ์ุริกิจ

	 ของบริิษััที่ฯ	หริือจากการิปีฏิิบัติิหน้าทีี่�ของ	กริริมีการิ	 ผ้่้บริิหาริ	

พึนักงาน	จากการิกริะที่ำาใดๆ	ที่ี�เข้าข่ายัขอบเขติการิริ้องเริียัน	

และการิแจ้งเบาะแส่	ติามีข้อ	(1)	ข้างติ้น	
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(3)	 การิขอคำาแนะนำา

	 พึนักงานหริือบุคคลทัี่�วไปีมีีข้อส่งสั่ยัหริือติ้องการิคำาแนะนำา

	 เกี�ยัวกับการิปีฏิิบัติิติามีนโยับายัติ่อติ้านการิทุี่จริิติคอริ์รัิปีชิั�น

	 ส่ามีาริถึปีริึกษัากับ	�ปีริะธ์านเจ้าหน้าที่ี�การิเงิน�	ดังนี�

    	 โที่ริศัพึที่์	02-318-9744	ติ่อ	4004

    	 ส่่งจดหมีายัที่างไปีริษัณย์ีั	บมีจ.	หาญ	เอน็จเินยีัริิ�ง	โซลช้ิั�นส์่

	 		 ส่ายังานการิเงิน”

	 		 เลขที่ี�	559	ซ.ศ้นยั์วิจัยั	4	ถึ.พึริะริามี	9	แขวงบางกะปีิ	

	 		 เขติห้วยัขวาง	กริุงเที่พึฯ	10310

  	 ส่่งจดหมีายัอิเล็กที่ริอนิกส่์	ที่ี�	wisit.w@harn.co.th

(4)	 ชิ่องที่างและวิธ์ีการิแจ้งเบาะแส่

	 ผ่้แ้จ้งเริื�องร้ิองเริยีันส่ามีาริถึแจ้งเริื�องริาวหริอืเบาะแส่โดยัริะบุใน

	 เอกส่าริให้ชิัดเจนว่าเปี็น	 �เอกส่าริลับ�	 ถึึงปีริะธ์านกริริมีการิ

	 ติริวจส่อบ	ซึ�งเปี็นกริริมีการิอิส่ริะ	ผ่่านที่างชิ่องที่างติ่อไปีนี�

    	 เริียัน		ปีริะธ์านกริริมีการิติริวจส่อบ

	 		 บริิษััที่	หาญ	เอ็นจิเนียัริิ�ง	โซล้ชิั�นส่์	จำากัด	(มีหาชิน)

	 		 เลขที่ี�	559	ซ.ศ้นยั์วิจัยั	4	ถึ.พึริะริามี	9	แขวงบางกะปีิ	

	 		 เขติห้วยัขวาง	กริุงเที่พึฯ	10310

    	 chairac@harn.co.th	

    	 www.harn.co.th	

(5)	 มีาติริการิปีกปี้องผ่้้แจ้งเบาะแส่

	 เพืึ�อเป็ีนการิคุม้ีคริองส่ทิี่ธ์ขิองผ่้ร้้ิองเริยีันและผ่้ใ้ห้ข้อมีล้ที่ี�กริะที่ำา

	 โดยัเจตินาสุ่จริิติ	บริิษััที่ฯ	จะดำาเนินการิดังนี�

• ผ้่้เแจ้งเริื�องริ้องเริียัน	 ผ้่้แจ้งเบาะแส่	 ติลอดจนบุคคลที่ี�

	 เกี�ยัวข้อง	 จะได้ริับการิคุ้มีคริองที่ี�เหมีาะส่มีและเปี็นธ์ริริมี

	 จากบริษิัทัี่ฯ	เช่ิน	จะไม่ีลดติำาแหน่ง	ลงโที่ษั	หริอืให้ผ่ลลบต่ิอ

	 พึนกังาน	ไม่ีมีกีาริเปีลี�ยันติำาแหน่งงาน	ลกัษัณะงาน	ส่ถึานที่ี�

	 ที่ำางาน	พึักงาน	ข่มีข้่	ริบกวนการิปีฎีิบัติิงาน	เลิกจ้าง	หริือ

	 การิกริะที่ำาอื�นใดที่ี�ไมี่เปี็นธ์ริริมี

• บริษิัทัี่ฯ	จะเก็บเริื�องข้อมีล้เกี�ยัวกับเริื�องร้ิองเริยีันเป็ีนความี

	 ลบัไม่ีเปิีดเผ่ยัต่ิอผ้้่ไม่ีเกี�ยัวข้อง	เว้นแต่ิทีี่�จำาเป็ีนต้ิองเปิีดเผ่ยั	

ติามีข้อกำาหนดของกฎีหมีายั	

• บคุคลทีี่�เกี�ยัวข้องทีี่�ได้รัิบที่ริาบเริื�องหรืิอข้อมีล้ที่ี�เกี�ยัวข้องกับ

	 เริื�องริ้องเริียัน	จะติ้องริักษัาข้อมี้ลให้เปี็นความีลับ	และไมี่

	 เปีิดเผ่ยัติ่อบุคคลอื�น	 เว้นแติ่เมีื�อจำาเปี็นติ้องเปีิดเผ่ยัติามี

	 ข้อกำาหนดของกฎีหมีายั	หากมีีการิจงใจ	ฝ่่าฝ่้นนำาข้อม้ีล

	 ออกไปีเปีิดเผ่ยั	บริิษััที่ฯ	จะดำาเนินการิลงโที่ษัติามีริะเบียับ

	 ข้อบังคับ	และ/หริือดำาเนินการิติามีกฎีหมีายั	แล้วแติ่กริณี

แผู้นภัาพิ่แสด้งข้ั�นติอนการรับเรื�องร�องเร่ยน หุ้รือแจ�งเบาะแส การสืบสว้น ลงโทุษ และการรายงานผู้ล

ประธุานกรรมการติรว้จสอบ / กรรมการติรว้จสอบ และผู้้�ทุ่�ได้�รับมอบหุ้มาย

การรายงานผู้ล

ร�องเร่ยน หุ้รือแจ�งเบาะแส

ลงทุะเบ่ยน

ผู้้�รับเรื�อง

•	ส่่งจดหมีายัที่างไปีริษัณียั์
•	อีเมีล
•	เว็บไซติ์บริิษััที่

•	 พึิจาริณามีอบหมีายัผ่้้ที่ี�เหมีาะส่มีในการิส่อบส่วนและส่อบหาข้อเที่็จจริิง	ติามีชิั�นความีลับหริือติามีอำานาจหน้าที่ี�
•	 ผ่้ ้ที่ี�ได้ริับมีอบหมีายั	 ดำาเนินการิหาข้อเที่็จจริิงด้วยัการิริวบริวมีข้อมี้ลและเอกส่าริหลักฐาน	 ริวมีทัี่�งส่อบส่วนผ่้้อื�นที่ี�เกี�ยัวข้อง	 หริืออาจขอให้หน่วยังานอื�น	 ที่ี�เกี�ยัวข้องริ่วมีให้ข้อเที่็จจริิงเกี�ยัวกับแนวปีฏิิบัติิที่ี�ถ้ึกติ้อง	
เพึื�อปีริะโยัชิน์ในการิส่ริุปีผ่ล	โดยัดำาเนินการิให้แล้วเส่ริ็จภิายัใน	30	วัน	ยักเว้นมีีความีซับซ้อน	ติ้องหาหลักฐานและพึยัานเพึิ�มีเติิมีให้ดำาเนินการิภิายัใน	60	วัน

•	 ส่ริุปีผ่ลการิติริวจส่อบข้อเที่็จจริิง	พึริ้อมีบที่ลงโที่ษั
•	 ปีริะธ์านกริริมีการิติริวจส่อบ	/	กริริมีการิติริวจส่อบ	หริือปีริะธ์านเจ้าหน้าที่ี�บริิหาริ	เปี็นผ่้้พึิจาริณาลงโที่ษั

ปีิดเริื�องริ้องเริียันและแจ้งผ่ลติอบกลับติ่อผ่้้ริ้องเริียันหริือแจ้งเบาะแส่
ส่ริุปีแนวที่างการิแก้ไขหริือปี้องกัน	(ถึ้ามีี)

จัดที่ำาริายังานส่ริุปีผ่ลเส่นอติ่อคณะกริริมีการิติริวจส่อบ	เพึื�อริายังานติ่อคณะกริริมีการิบริิษััที่เปี็นริายัไติริมีาส่

ประธุานกรรมการติรว้จสอบ
กรรมการติรว้จสอบ

การลงโทุษ

ทุางว้ินัย ทุางกฏ์หุ้มาย

ติักเติือนด้วยัวาจา
ติักเติือนเปี็นลายัลักษัณ์อักษัริ

เลิกจ้าง
ไล่ออก

ติักเติือน
ปีริับ
จำาคุก
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แนว้ทุางในการติิด้ติามประเมินผู้ลการปฏ์ิบัติิติามนโยบาย 

การติ่อติ�านการทุุจริติค้อร์รัปชื่ั�น

บริิษััที่ฯ	 กำาหนดให้เปี็นหน้าทีี่�และความีรัิบผิ่ดชิอบของกริริมีการิ

ผ่้บ้ริหิาริ	และพึนกังานที่กุคน	ที่ี�จะต้ิองริบัที่ริาบ	และปีฏิบิตัิติิามีนโยับายั	

และหลักการิกำากับด้แลกิจการิ	จริริยัาบริริณธ์ุริกิจ	ของบริิษััที่ฯ

โดยับริิษััที่ฯ	 จะส่่งเส่ริิมีพัึฒนาให้ความีร้ิ้ความีเข้าใจในเริื�องนี�แก่

กริริมีการิ	ผ่้้บริิหาริ	 และพึนักงาน	นอกจากนี�	 บริิษััที่ฯ	 ยัังกำาหนดให้

ผ่้บ้ริหิาริทุี่กริะดบัจะต้ิองดแ้ลรัิบผิ่ดชิอบ	และถึอืเป็ีนเริื�องส่ำาคัญในการิ

ส่่งเส่ริิมีให้พึนักงานภิายัใติ้การิบังคับบัญชิา	 ให้มีีความีริ้้ความีเข้าใจ

และปีฏิิบัติิติามีนโยับายัและหลักการิกำากับด้แลกิจการิ	 จริริยัาบริณ

ธ์ุริกิจของบริิษััที่ฯ	อยั่างเคริ่งคริัด

บริิษััที่ฯ	จะไมี่ดำาเนินการิใดๆ	ที่ี�ผ่ิดกฎีหมีายั	หริือขัดกับนโยับายั	และ

หลักการิกำากับด้แลกิจการิ	จริริยัาบริริณธ์ุริกิจ	โดยั

1.	 หากกริริมีการิ	 ผ้่้บริิหาริ	 หริือพึนักงานกริะที่ำาผ่ิดหลักการิหริือ	

แนวปีฏิิบัติิติ่างๆ	ติามีที่ี�กำาหนดไว้จะได้ริับโที่ษัที่างวินัยั	

2.	 หากมีกีาริกริะที่ำาที่ี�เชืิ�อได้ว่าที่ำาผ่ดิกฎีหมีายั	กฎีเกณฑ์์	ริะเบยีับและ

	 ข้อบงัคบัของภิาคริฐั	บริษิัทัี่ฯ	จะพึจิาริณาส่่งเริื�องให้เจ้าหน้าที่ี�ริฐั	

ดำาเนินการิติ่อไปี

3.	 หากพึนักงานของบริิษััที่ฯ	 ปีริะส่บปีัญหาในการิตัิดส่ินใจหรืิอ

	 ปีฏิิบตัิงิานเกี�ยัวกับหลกัการิกำากับดแ้ลกิจการิ	/	จริริยัาบริริณธุ์ริกจิ	

ที่ี�มีิได้กำาหนดไว้ในในเอกส่าริฉบับนี�	ให้ติั�งคำาถึามีเกี�ยัวกับการิ	

• กริะที่ำานั�นกับตินเองดังติ่อไปีนี�

• การิกริะที่ำานั�นขัดติ่อกฎีหมีายัหริือไมี่

• การิกริะที่ำานั�นส่่งผ่ลเส่ียัติ่อผ่้้มีีส่่วนได้ส่่วนเส่ียัของบริิษััที่ฯ	

อยั่างริ้ายัแริงหริือไมี่

• การิกริะที่ำานั�นส่่งผ่ลเส่ยีัต่ิอภิาพึลกัษัณ์ของบริษิัทัี่ฯ	หริอืไม่ี

• การิกริะที่ำานั�นเป็ีนที่ี�ยัอมีริบั	และส่ามีาริถึเปิีดเผ่ยัต่ิอส่งัคมี	

ได้หริือไมี่

หากพึบว่ามีีความีเส่ี�ยังติ่อข้อหนึ�งข้อใดข้างติ้น	 อาจปีริึกษัากริณี

ดงักล่าวต่ิอผ่้บ้งัคบับญัชิาอกีที่างหนึ�งเพืึ�อให้เกดิความีริอบคอบต่ิอการิ

ดำาเนินการิในขั�นติอนต่ิอไปีที่ั�งนี�	หากพึนักงานหรืิอบุคคลทัี่�วไปีพึบการิ

กริะที่ำาผิ่ดกฎีหมีายั	และ/หริอื	หลกัการิกำากับดแ้ลกจิการิ	จริริยัาบริริณ

ธ์รุิกิจ	ให้แจ้งข้อร้ิองเรีิยันหรืิอข้อกล่าวหาไปียัังช่ิองที่างต่ิางๆ	ติามีทีี่�ริะบุ

ไว้ในมีาติริการิการิร้ิองเริยีันและการิแจ้งเบาะแส่ของบริษิัทัี่ฯ	ดงัต่ิอไปีนี�

	 เริียัน		ปีริะธ์านกริริมีการิติริวจส่อบ

•	 	บริิษััที่	หาญ	เอ็นจิเนียัริิ�ง	โซล้ชิั�นส่์	จำากัด	(มีหาชิน)

•	 เลขทีี่�	 559	 ซ.ศ้นยั์วิจัยั	 4	 ถึ.พึริะริามี	 9	 แขวงบางกะปี	ิ

เขติห้วยัขวาง	กริุงเที่พึฯ	10310

	 chairac@harn.co.th	

	 www.harn.co.th	

โดยับริิษััที่ฯ	จะดำาเนินการิติริวจส่อบโดยัไมี่เปีิดเผ่ยัชิื�อผ่้้แจ้งเบาะแส่

เพืึ�อคุม้ีคริองผ่ลกริะที่บที่ี�อาจเกดิขึ�นกบัผ่้แ้จ้งข้อร้ิองเริยีันหริอืข้อกล่าวหา

ดังกล่าว

จรรยาบรรณธุุรกิจ

คณะกริริมีการิบริิษััที่	 ยัึดมีั�นการิดำาเนินธ์ุริกิจที่ี�ถ้ึกติ้องและเปี็น

ธ์ริริมีโดยัมีนีโยับายัที่ี�จะกำาหนดจริริยัาบริริณธ์รุิกจิ	(Code	of	Conduct)

เปี็นลายัลักษัณ์อักษัริ	 เพืึ�อให้นำามีาใชิ้และเผ่ยัแพึริ่ให้แก่กริริมีการิ	

ผ่้บ้ริหิาริ	และพึนักงานทุี่กคน	เข้าใจถึึงมีาติริฐานด้านจริยิัธ์ริริมีทีี่�บริษิัทัี่ฯ

ใช้ิในการิดำาเนนิธ์รุิกิจ	และเป็ีนแนวที่างการิปีฏิิบัติ	ิเพืึ�อแส่ดงเจตินาริมีณ์

ในการิที่ี�จะดำาเนินธ์ุริกิจอยั่างโปีริ่งใส่		มีีคุณธ์ริริมี	มีีความีริับผ่ิดชิอบ

ติ่อผ่้้มีีส่่วนได้เส่ียั	คำานึงถึึงส่ังคมี	และส่ิ�งแวดล้อมี	โดยัผ่่านการิอบริมี	

และการิสื่�อส่าริภิายัในองค์กริในริ้ปีแบบติ่างๆ	 โดยัที่ี�จริริยัาบริริณ	

ดังกล่าวจะส่ะที่้อนให้เห็นถึึงค่านิยัมี	 และแนวที่างปีฏิิบัติิงาน	 ที่ี�

พึนกังานทุี่กคนพึึงปีฏิิบัติติิน	และปีฏิิบัติงิานติามีกริอบจริริยัาบริริณทีี่�	

กำาหนดไว้ในด้านต่ิางๆ	โดยับริษิัทัี่ฯ	ได้มีกีาริปีริะกาศและแจ้งให้ทุี่กคน	

ริับที่ริาบ	พึริ้อมีทัี่�งเปีิดเผ่ยัไว้บนเวบไซติ์	 ซึ�งติ้องที่ำาความีเข้าใจและ	

ปีฏิิบัติิติามีอยั่างเคริ่งครัิด	ที่ั�งการิปีฏิิบัติิติามีลายัลักษัณ์อักษัริ	และ	

การิปีฏิิบัติิติามีเจตินาริมีณ์แห่งความีซื�อส่ัติยั์	

ที่ั�งนี�	คณะกริริมีการิบริษิัทัี่	ได้ติดิติามีให้มีกีาริปีฏิบัิติติิามี	จริริยัาบริริณ

ดังกล่าวอยั่างจริิงจัง	 โดยัได้ที่บที่วนจริริยัาบริริณธ์ุริกิจ	 ในที่ี�ปีริะชิุมี

คณะกริริมีการิบริิษััที่	คริั�งที่ี�	2/2563	วันที่ี�	27	มีีนาคมี	2563	 เพึื�อให้

ส่อดคล้องกับกฎีหมีายัที่ี�เกี�ยัวข้อง	และปีริะกาศใชิ้ในวันที่ี�	1	เมีษัายัน

2563	เพึื�อแจกจ่ายั	ใชิ้ในบริิษััที่ฯ

7.1 ด้แ้ลใหุ้�ระบบการจัด้ทุำารายงานทุางการเงินและการเปิด้เผู้ย

 ข้�อม้ลสำาค้ัญ่ติ่างๆ ถ้กติ�อง เพิ่่ยงพิ่อ ทุันเว้ลา เป็นไปติาม

 กฎเกณฑ์์ มาติรฐานและแนว้ปฏ์ิบัติิทุ่�เก่�ยว้ข้�อง

การจัด้ทุำารายงานทุางการเงิน

คณะกริริมีการิบริิษััที่เปี็นผ้่้รัิบผิ่ดชิอบติ่องบการิเงินของบริิษััที่ฯ	และ

ส่าริส่นเที่ศที่างการิเงินทีี่�ปีริากฏิในริายังานปีริะจำาปีี	 งบการิเงิน

ดงักล่าวจดัที่ำาขึ�นติามีมีาติริฐานการิบญัชิทีี่ี�ริบัริองทัี่�วไปีในปีริะเที่ศไที่ยั

รักษาค้ว้ามน่าเชื่ื�อถือทุางการเงินและการเปิด้เผู้ยข้�อม้ล7

โดยัเลือกใชิ้นโยับายับัญชิีที่ี�เหมีาะส่มีและถืึอปีฏิิบัติิอยั่างส่มีำ�าเส่มีอ	

ริวมีที่ั�งมีีการิเปีิดเผ่ยัข้อมี้ลอยั่างคริบถึ้วนเพึียังพึอในงบการิเงิน	ซึ�งใน

การินี�คณะกริริมีการิติริวจส่อบจะเป็ีนผ่้ส้่อบที่านคณุภิาพึของริายังาน

ที่างการิเงินและริะบบควบคุมีภิายัใน	ริวมีถึงึการิเปิีดเผ่ยัข้อมีล้ส่ำาคัญ

อยั่างเพึียังพึอในหมีายัเหติุปีริะกอบงบการิเงิน	 และริายังานให้

คณะกริริมีการิบริิษััที่ที่ริาบ
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การเปิด้เผู้ยข้�อม้ล

คณะกริริมีการิบริิษััที่ให้ความีส่ำาคัญติ่อการิเปีิดเผ่ยัข้อมี้ลส่ำาคัญ

ที่ี�เกี�ยัวข้องกบับริษิัทัี่ฯ	ที่ั�งข้อมีล้ที่างการิเงนิและข้อมีล้ที่ี�มีใิช่ิข้อมีล้ที่าง

การิเงินอยั่างถึ้กติ้อง	คริบถึ้วน	ที่ันเวลา	โปีริ่งใส่ผ่่านชิ่องที่างที่ี�เข้าถึึง	

ข้อมีล้ได้ง่ายั	มีคีวามีเท่ี่าเที่ยีัมีกนัและน่าเชิื�อถึอื	โดยับริษิัทัี่ฯ	ได้เผ่ยั	แพึร่ิ

ข้อมี้ลส่าริส่นเที่ศของบริิษััที่ฯ	ติ่อผ่้้ถึือหุ้น	นักลงทีุ่น	และส่าธ์าริณชิน	

ผ่่านชิ่องที่างและส่ื�อการิเผ่ยัแพึริ่ข้อมี้ลติ่างๆ	 ของติลาดหลักที่ริัพึยั์

แห่งปีริะเที่ศไที่ยั	 และบนเว็บไซติ์ของบริิษััที่ฯ	 ริวมีถึึงมีีการิจัดที่ำา	

แบบแส่ดงริายัการิข้อมี้ลปีริะจำาปีี	(แบบ	56-1)	และริายังานปีริะจำาปีี	

(แบบ	56-2)

(1)	 บริษิัทัี่ฯ	เผ่ยัแพึร่ิข้อมีล้ส่าริส่นเที่ศของบริษิัทัี่ฯ	ต่ิอผ่้ถ้ึอืหุน้	นกัลงที่นุ

	 และส่าธ์าริณชินผ่่านชิ่องที่างและส่ื�อการิเผ่ยัแพึริ่ข้อมี้ลติ่างๆ	

ของติลาดหลกัที่ริพัึย์ัแห่งปีริะเที่ศไที่ยั	และบนเวบ็ไซต์ิของบริษิัทัี่ฯ	

ริวมีถึึงมีกีาริจดัที่ำาแบบแส่ดงริายัการิข้อมีล้ปีริะจำาปีี	(แบบ	56-1)	

และริายังานปีริะจำาปีี	(แบบ	56-2)

(2)	 บริิษััที่ฯ	ด้แลให้การิเปีิดเผ่ยัข้อมี้ลที่ี�มีีผ่ลติ่อการิติัดส่ินใจของผ่้้

	 ลงที่นุและผ่้ม้ีส่ี่วนได้ส่่วนเส่ยีักบับริษิัทัี่ฯ	ให้มีคีวามีถ้ึกต้ิอง	คริบถ้ึวน	

	 ที่นัเวลา	น่าเชิื�อถึอื	โปีร่ิงใส่	ไม่ีที่ำาให้ส่ำาคญัผ่ดิ	และเพึยีังพึอต่ิอการิ

	 ติดัส่นิใจของ	ผ่้ล้งที่นุทัี่�งการิริายังานข้อมีล้ที่างการิเงนิและข้อมีล้

	 ทัี่�วไปี	ติามีหลักเกณฑ์์ของส่ำานักงานคณะกริริมีการิกำากับหลัก	

ที่ริพัึย์ัและติลาดหลกัที่ริพัึย์ั	และติลาดหลกัที่ริพัึย์ัแห่งปีริะเที่ศไที่ยั	

ติลอดจนข้อมี้ลอื�นๆ	ที่ี�ส่ำาคัญที่ี�มีีผ่ลกริะที่บติ่อริาคาหลักที่ริัพึยั์

	 ของบริษิัทัี่ฯ	ซึ�งล้วนมีผี่ลต่ิอกริะบวนการิติดัส่นิใจของผ่้ล้งที่นุ	และ	

ผ่้้มีีส่่วนได้ส่่วนเส่ียัของบริิษััที่ฯ		

(3)	 การิเปีิดเผ่ยัข้อมี้ลริายังานข้อมี้ลที่างการิเงิน	จะพึิจาริณาความี

คริบถึ้วนของปีัจจัยัอยั่างน้อยั	ดังนี�

• ผ่ลการิปีริะเมีินความีเพึียังพึอของริะบบควบคุมีภิายัใน

• ความีเหน็ของผ่้ส้่อบบญัชีิในริายังานที่างการิเงนิข้อสั่งเกติ

ของผ่้ส้่อบบญัชีิเกี�ยัวกับริะบบควบคมุีภิายัในและข้อสั่งเกติ

•	 ของผ่้้ส่อบบัญชิีผ่่านการิส่ื�อส่าริ	ในชิ่องที่างอื�นๆ	(ถึ้ามีี)

• ความีเห็นของคณะกริริมีการิติริวจส่อบ

• ความีส่อดคล้องกับวัติถุึปีริะส่งค์	 เปี้าหมีายัหลัก	กลยุัที่ธ์์

•	 และนโยับายัของบริิษััที่

(4)	 บริิษััที่ฯ	 จัดให้มีีการิริายังานนโยับายัการิกำากับด้แลกิจการิ	

จริริยัาบริริณธุ์ริกิจ	 นโยับายัด้านการิบริิหาริความีเส่ี�ยัง	 และ

	 นโยับายัเกี�ยัวกับการิด้แลสิ่�งแวดล้อมีและสั่งคมีโดยัส่ริุปี	 และ	

ผ่ลการิปีฏิิบัติิติามีนโยับายัดังกล่าว	 ริวมีที่ั�งกริณีที่ี�ไมี่	 ส่ามีาริถึ	

ปีฏิิบัติิติามีนโยับายัดังกล่าวได้	 พึริ้อมีด้วยัเหติุผ่ล	 (ถึ้ามีี)	 ใน	

ริายังานปีริะจำาปีี	และบนเว็บไซติ์ของบริิษััที่ฯ

(5)	 บริิษััที่ฯ	 จัดที่ำาคำาอธ์ิบายัและการิวิเคริาะห์ของฝ่่ายัจัดการิ

	 (Management	Discussion	and	Analysis	หริือ	MD&A)	เพึื�อ

	 ปีริะกอบการิเปิีดเผ่ยังบการิเงินริายัไติริมีาส่	เมีื�อมีกีาริเปีลี�ยันแปีลง

	 ริายัได้หรืิอกำาไริสุ่ที่ธิ์เกิน	 20%	จากไติริมีาส่เดียัวกันของปีีก่อน	

เพืึ�อให้นักลงทุี่นได้รัิบที่ริาบข้อมี้ล	 และ	 เข้าใจการิเปีลี�ยันแปีลง	

ที่ี�เกิดขึ�นกับฐานะการิเงิน	 และผ่ลการิดำาเนินงานของบริิษััที่ฯ	

ได้ดียัิ�งขึ�น	นอกเหนือจาก	ข้อมี้ลติัวเลขในงบการิเงิน

(6)	 บริิษััที่ฯ	 เปีิดเผ่ยัค่าส่อบบัญชิีและค่าบริิการิอื�นที่ี�ผ้่้ส่อบบัญชิี

	 ให้บริิการิ	 ซึ�งได้ริับความีเห็นชิอบจากที่ี�ปีริะชิุมีส่ามีัญผ่้้ถึือหุ้น

	 ปีริะจำาปีี	2563

(7)	 บริษิัทัี่ฯ	เปิีดเผ่ยับที่บาที่และหน้าที่ี�ของคณะกริริมีการิบริษิัทัี่และ

	 คณะกริริมีการิชุิดยั่อยั	 จำานวนคริั�งของการิปีริะชุิมีและจำานวน

	 ครัิ�งทีี่�กริริมีการิแติ่ละที่่านเข้าริ่วมีปีริะชิุมีในปีีทีี่�ผ่่านมีา	 และ

	 ความีเห็นจากการิที่ำาหน้าที่ี�	 ริวมีถึึงการิฝ่ึกอบริมีและพัึฒนา

	 ความีริ้้ด้านวิชิาชิีพึอยั่างติ่อเนื�องของคณะกริริมีการิบริิษััที่ใน

	 ริายังานปีริะจำาปีีของบริิษััที่ฯ

(8)	 บริิษััที่ฯ	 เปีิดเผ่ยันโยับายัการิจ่ายัค่าติอบแที่นแก่กริริมีการิและ	

ผ่้บ้ริหิาริริะดบัส่ง้ของบริษิัทัี่ฯ	ที่ี�ส่ะท้ี่อนถึึงภิาริะหน้าที่ี�	และความี

	 ริบัผ่ดิชิอบของแต่ิละคน	ริวมีทัี่�งริป้ีแบบหริอืลกัษัณะของค่าติอบ

	 แที่น	 ซึ�งริวมีถึึงจำานวนเงินค่าติอบแที่นที่ี�กริริมีการิแติ่ละที่่าน

	 ได้ริบัจากการิเป็ีนกริริมีการิของบริษิัทัี่ย่ัอยัด้วยั	(ถ้ึามี)ี	ในริายังาน

	 ปีริะจำาปีีของบริิษััที่ฯ

(9)	 ในกริณีที่ี�มีีการิเปีิดเผ่ยัข้อมี้ลริายัการิใดเกี�ยัวข้องกับกริริมีการิ

	 ริายัใดริายัหนึ�งเปี็นการิเฉพึาะ	กริริมีการิริายันั�น	ควริด้แลให้การิ

เปีิดเผ่ยัในส่่วนของตินมีีความีคริบถึ้วน	ถึ้กติ้องด้วยั

ค่่าสอบบัญชีี (Audit Fee) 

 • ค่่าสอบบัญชีีประจำำาปี และรายไตรมาส 1,406,000 1,326,000

ค่่าใชี้จำ่ายอ่�นๆ

(ค่่าใชี้จำ่ายเบ็ดเตล็ดที่ี�เกิิดขึ้้�นจำริงระหว่่างปฏิิบัติงาน เชี่น ค่่าเบี�ยเลี�ยง 

ค่่าล่ว่งเว่ลา ค่่าเดินที่าง ค่่าโที่รศััพที่์ เป็นต้น)

ประเภัทุค้่าติอบแทุน
ปี 2562ปี 2563

บริษัทุ สอบบัญ่ชื่่ธุรรมนิติิ จำากัด้

เริียักเก็บติามี

ที่ี�เกิดขึ�นจริิง

ของค่าใชิ้จ่ายั

เริียักเก็บติามี

ที่ี�เกิดขึ�นจริิง

ของค่าใชิ้จ่ายั



รายงานประจำำาปี 256384

7.2 ติิด้ติามด้้แลค้ว้ามค้ว้ามเพิ่่ยงพิ่อข้องสภัาพิ่ค้ล่องทุางการ

เงินและค้ว้ามสามารถในการชื่ำาระหุ้น่�

(1)	 คณะกริริมีการิจะกำากับให้ฝ่่ายัจดัการิเป็ีนผ่้ต้ิดิติามีความีเพึยีังพึอ

	 ของส่ภิาพึคล่องที่างการิเงิน	 และความีส่ามีาริถึในการิชิำาริะหนี�	

	 ติลอดจนการิปีริะเมิีนความีเส่ี�ยังเกี�ยัวกับ	 ฐานะการิเงินและ

	 แนวโน้มีปีัญหาที่างการิเงินของบริิษััที่ฯ	 โดยัมีีการิริายังานติ่อ	

	 คณะกริริมีการิอยั่างส่มีำ�าเส่มีอคณะกริริมีการิและฝ่่ายัจัดการิ

	 จะร่ิวมีกนัหาที่างแก้ไขโดยัเริว็	หากเริิ�มีมีสี่ญัญาณบ่งชิี�ถึึงปัีญหา	

ส่ภิาพึคล่องที่างการิเงินและความีส่ามีาริถึในการิชิำาริะหนี�

(2)	 ในการิอนุมีัติิการิที่ำาริายัการิใดๆ	หริือการิเส่นอความีเห็น	 ให้ที่ี�

	 ปีริะชิุมีผ่้้ถึือหุ้นอนุมีัติิ	 คณะกริริมีการิจะพึิจาริณาจนมีีความี

	 มีั�นใจได้ว่า	การิที่ำาริายัการิดังกล่าวจะไม่ีกริะที่บต่ิอ	ความีต่ิอเนื�อง

	 ในการิดำาเนนิกจิการิ	ส่ภิาพึคล่องที่างการิเงนิ	หริอืความีส่ามีาริถึ

	 ในการิชิำาริะหนี�

7.3 จะด้ำาเนินการจนมั�นใจได้�ว่้า กจิการมแ่ผู้นในการแก�ไข้ปัญ่หุ้า

 หุ้รือม่กลไกอื�นทุ่�จะสามารถแก�ไข้ปัญ่หุ้าทุางการเงินได้�

 ทุั�งน่� ภัายใติ�การค้ำานึงถึงสิทุธุิข้องผู้้�ม่ส่ว้นได้�เส่ย

(1)	 หากกจิการิมีแีนวโน้มีที่ี�จะไม่ีส่ามีาริถึชิำาริะหนี�หริอืมีปัีีญหา	ที่าง

	 การิเงิน	 คณะกริริมีการิจะติิดติามีอยั่างใกล้ชิิดด้แลให้กิจการิ

	 ปีริะกอบธ์ุริกิจด้วยัความีริะมีัดริะวังและปีฏิิบัติิติามีข้อกำาหนด	

	 เกี�ยัวกับการิเปีิดเผ่ยัข้อมี้ล

(2)	 คณะกริริมีการิบริิษััที่ฯ	จะกำาหนดส่ัญญาณบ่งชิี�ปีัญหาที่างการิ

	 เงิน	อาทิี่	ภิาวะขาดทุี่นติ่อเนื�อง	กริะแส่เงินส่ดติำ�า	 ฯลฯ	 ให้ฝ่่ายั

	 จัดการิ	ติิดติามีข้อมี้ล	และริายังานข้อมี้ลอยั่างส่มีำ�าเส่มีอ

(3)	 คณะกริริมีการิจะดแ้ลให้มีกีาริกำาหนดแผ่นการิแก้ไขปัีญหา	หาก

	 บริิษััที่ฯมีีปีัญหาที่างการิเงิน	โดยัคำานึงถึึงความีเปี็น	ธ์ริริมีติ่อผ่้้มีี

	 ส่่วนได้เส่ยีั	ซึ�งริวมีถึึงเจ้าหนี�	ที่ั�งจะติดิติามี	การิแก้ไขปัีญหาอย่ัาง

	 ส่มีเหตุิส่มีผ่ล	โดยัให้ฝ่่ายัจัดการิ	ริายังานส่ถึานะอย่ัางส่มีำ�าเส่มีอ

7.4 จัด้ทุำารายงานค้ว้ามยั�งยืนติามค้ว้ามเหุ้มาะสม

บริิษััที่ฯ	 ยัังไมี่ได้จัดที่ำาริายังานความียัั�งยืันแยักเล่มี	 แติ่ได้เปีิดเผ่ยั

ข้อมีล้ทีี่�เกี�ยัวกับการิปีฏิบัิติติิามีกฎีหมีายั	การิปีฏิิบัติติิามีจริริยัาบริริณ	

นโยับายัติ่อติ้านการิทุี่จริิติคอริ์รัิปีชิั�น	 การิปีฏิิบัติิติ่อพึนักงานและผ้่้มี	ี

ส่่วนได้เสี่ยั	 อยั่างเปี็นธ์ริริมีและเคาริพึสิ่ที่ธ์ิมีนุษัยัชิน	 ริวมีถึึงความี	

ริบัผ่ดิชิอบต่ิอส่งัคมีและส่ิ�งแวดล้อมี	ในริายังานปีริะจำาปีี	โดยัพึจิาริณา	

ติามีความีส่ำาคัญที่ี�มีีผ่ลติ่อธุ์ริกิจหลักของ	HARN	 โดยัคำานึงถึึงกริอบ	

การิริายังานที่ี�ได้ริับการิยัอมีรัิบ	และจะเปีิดเผ่ยักริอบการิดำาเนินงาน

และผ่ลการิปีฏิิบัติติิามีแผ่นงานทีี่�ได้มีอบหมีายั	กริะจายัลงในฝ่่ายัต่ิางๆ

ที่ี�เกี�ยัวข้อง	คณะกริริมีการิบริหิาริเป็ีนผ้้่ติดิติามีงานเป็ีนปีริะจำาที่กุเดอืน

และริายังานผ่ลติ่อคณะกริริมีการิเปี็นริายัไติริมีาส่	 เพืึ�อให้มีั�นใจว่า

แผ่นงานติ่างๆ	ส่ริ้างคุณค่าแก่บริิษััที่ได้อยั่างยัั�งยัืน	

7.5  กำากบัด้แ้ลใหุ้�ฝ่่ายจัด้การ จดั้ใหุ้�ม่ผู้้�รับผู้ดิ้ชื่อบงานนักลงทุุน

 สัมพิ่นัธ์ุ ทุ่�ทุำาหุ้น�าทุ่�ในการสื�อสารกับผู้้�ถือหุุ้�นและผู้้�ม่ส่ว้นได้�

 ส่ว้นเส่ยอื�น เชื่่น นักลงทุุน นักว้ิเค้ราะหุ้์ ใหุ้�เป็นไปอย่าง

 เหุ้มาะสม เทุ่าเทุ่ยมกัน และทุันเว้ลา

ผ่้้บริิหาริของบริิษััที่ฯ	 ให้ความีส่ำาคัญติ่อการิมีีส่่วนริ่วมีในการิพึบปีะ

ให้ข ้อมี้ล	 และแลกเปีลี�ยันความีคิดเห็นกับผ่้ ้ถึือหุ ้น	 นักลงทีุ่น	

นักวิเคริาะห์	 และนักข่าว	 อยั่างส่มีำ�าเส่มีอ	 เพืึ�อให้กลุ่มีคนดังกล่าว

ส่ามีาริถึเข้าถึึงข้อมี้ลบริิษััที่ฯ	 ที่ี�มีีความีถ้ึกติ้อง	 คริบถึ้วน	 โปีริ่งใส่	

และที่ันติ่อเหตุิการิณ์	 ได้อยั่างเที่่าเทีี่ยัมีกัน	 โดยัเฉพึาะข้อมี้ลส่ำาคัญ

ที่ี�จะมีีผ่ลกริะที่บติ่อริาคาหลักที่ริัพึยั์ของบริิษััที่ฯ	 ส่ามีาริถึนำาข้อม้ีล

เหล่า	นั�นไปีติัดส่ินใจในการิลงทีุ่นได้อยั่างมีีปีริะส่ิที่ธ์ิภิาพึ		

บริิษััที่ฯ	 ยัังไมี่ได้จัดติั�งหน่วยังานทีี่�ริับผ่ิดชิอบโดยัเฉพึาะปีัจจุบัน

คุณวิริัฐ	สุ่ขชิัยั	ปีริะธ์านเจ้าหน้าที่ี�บริิหาริ	 เปี็นผ่้้ที่ี�มีีความีเข้าใจธ์ุริกิจ	

วัติถุึปีริะส่งค์	 เปี้าหมีายั	 ริวมีถึึงทิี่ศที่างการิดำาเนินธุ์ริกิจเปี็นอยั่างดี	

ที่ำาหน้าที่ี�เปี็นนักลงทีุ่นส่ัมีพึันธ์์		เพึื�อติิดติ่อส่ื�อส่าริกับผ่้้ลงทีุ่น	ผ่้้ถึือหุ้น	

ริวมีทัี่�งนกัวเิคริาะห์	และภิาคริฐัที่ี�เกี�ยัวข้อง	ที่างอเีมีล	wirat.s@harn.co.th

หริือโที่ริศัพึที่์	02-318-9744	

ในปีี	 2563	 กริริมีการิบริิหาริ	 ปีริะธ์านเจ้าหน้าทีี่�บริิหาริ	 ปีริะธ์าน	

เจ้าหน้าทีี่�การิเงินของบริิษััที่ฯ	 และปีริะธ์านเจ้าหน้าทีี่�บริิหาริของ	

บริษิัทัี่ย่ัอยั	ได้จัดส่ริริเวลาในการิเข้าร่ิวมีกิจกริริมีด้านนกัลงที่นุส่มัีพึนัธ์์

เพืึ�อแถึลงนโยับายัและทิี่ศที่างของบริิษััที่	 ริวมีถึึงการิพึบปีะนักลงทุี่น	

ผ่่านชิ่องที่างและกิจกริริมีติ่างๆ	ดังนี�



2 ค้รั�ง

4 ค้รั�ง





เปิีดโอกาส่ให้นักลงทุี่นที่ั�วไปี	ส่อบถึามีผ่ลการิดำาเนนิงาน	โอกาส่และอุปีส่ริริค	ในการิดำาเนนิ
ธ์ุริกิจ	ริวมีถึึงเหติุการิณ์ที่ี�ส่ำาคัญที่ี�อาจมีีผ่ลกริะที่บติ่อการิดำาเนินงาน

เปีิดโอกาส่ให้นักลงทีุ่นที่ั�งในและติ่างปีริะเที่ศส่อบถึามีถึึงกลยัุที่ธ์์	ที่ิศที่างธ์ุริกิจ	
ริวมีถึึงโอกาส่และอุปีส่ริริคในการิดำาเนินธ์ุริกิจของบริิษััที่ฯ	จากผ่้้บริิหาริริะดับส่้ง

แถึลงผ่ลการิดำาเนินงานปีริะจำาไติริมีาส่	ที่ิศที่างดำาเนินธ์ุริกิจและติอบข้อซักถึามีจาก
นักลงทีุ่น	นักวิเคริาะห์	ฯลฯ

เปี็นชิ่องที่างในการิส่่งข้อมี้ลผ่ลดำาเนินงานปีริะจำาไติริมีาส่และปีริะจำาปีี	หลังจาก
ที่ี�มีีการิเปีิดเผ่ยัข้อมี้ลผ่่านเว็บไซติ์ติลาดหลักที่ริัพึยั์ฯ	แล้ว	และข้อมี้ลอื�นๆ	เชิ่น	
ข่าวนักลงทีุ่นส่ัมีพึันธ์์	ข้อมี้ลพึื�นฐานการิลงทีุ่น	เปี็นติ้น

แส่ดงผ่ลปีริะกอบการิในริอบปีีของบริิษััที่

ชื่่องทุางการเปิด้เผู้ยข้�อม้ล กิจกรรมในปี 2563ว้ัติถุประสงค้์

ที่างจดหมีายัอิเล็กที่ริอนิกส่์
wirat.s@harn.co.th
โที่ริศัพึที่์	:	02	318	9744

เปีิดให้มีีการิเข้าพึบและส่ัมีภิาษัณ์
ในริ้ปีแบบการิปีริะชิุมี	Conference

�บริิษััที่จดที่ะเบียันพึบผ่้้ลงทีุ่น�
(Opportunity	Day)	จัดโดยั
ติลาดหลักที่ริัพึยั์แห่งปีริะเที่ศไที่ยั

ข้อมี้ลข่าวส่าริผ่่านเว็บไซติ์
บริิษััที่	ww.harn.co.th	\
นักลงทีุ่นส่ัมีพึันธ์์

ริายังานปีริะจำาปีี	และแบบ	56-1



บริิษััท หาญ เอ็็นจิิเนียริิ�ง โซลููชั่ั�นส์์ จิำากััด (มหาชั่น) 85

7.6 ส่งเสริมใหุ้�ม่การนำาเทุค้โนโลย่สารสนเทุศึมาใชื่�ในการเผู้ยแพิ่ร่ข้�อม้ล

	 นอกจากการิเผ่ยัแพึร่ิข้อมีล้ติามีเกณฑ์์ทีี่�กำาหนด	และผ่่านช่ิองที่างของติลาดหลักที่รัิพึย์ัแห่งปีริะเที่ศไที่ยั	แบบแส่ดงริายัการิข้อมีล้ปีริะจำาปีี	

(แบบ	 56-1)	 และริายังานปีริะจำาปีีแล้ว	 บริิษััที่ฯ	 จัดให้มีีการิเปีิดเผ่ยัข้อมี้ลที่ี�เปี็นปีัจจุบันทัี่�งภิาษัาไที่ยั	 และ/หริือ	 ภิาษัาอังกฤษัผ่่าน	

ชิ่องที่างอื�นอยั่างส่มีำ�าเส่มีอด้วยั	เชิ่น	เว็บไซติ์ของบริิษััที่ฯ	www.harn.co.th,	Facebook	:	harn	Engineering	solutions	Pcl.

8.1 ด้แ้ลใหุ้�มั�นใจว่้า ผู้้�ถอืหุุ้�นม่ส่ว้นร่ว้มในการติดั้สนิใจในเรื�อง 

สำาค้ัญ่ข้องบริษัทุ

(1)	 คณะกริริมีการิ	ติริะหนกัและให้ความีส่ำาคญัในส่ทิี่ธ์พืิึ�นฐานต่ิางๆ	

	 ของผ่้้ถึือหุ้น	ที่ั�งในฐานะของนักลงทีุ่นในหลักที่ริัพึยั์และในฐานะ

	 เจ้าของบริิษััที่ฯ	เชิ่น	ส่ิที่ธ์ิในการิซื�อ	ขายั	โอนหลักที่ริัพึยั์ที่ี�ตินถึือ

	 อย่้ั	สิ่ที่ธ์ใินการิที่ี�จะได้ริบัส่่วนแบ่งผ่ลกำาไริจากบริษิัทัี่ฯ	ส่ทิี่ธ์ใินการิ

	 ได้ริับข้อมี้ลของบริิษััที่ฯอยั่างเพึียังพึอ	ส่ิที่ธ์ิติ่างๆ	ในการิปีริะชิุมี

	 ผ่้้ถึือหุ้น	ส่ิที่ธ์ิในการิแส่ดงความีคิดเห็น	ส่ิที่ธ์ิในการิริ่วมีติัดส่ินใจ

ในเริื�องส่ำาคัญของบริิษััที่ฯ	เชิ่น	การิจัดส่ริริเงินปีันผ่ล	การิแติ่งติั�ง	

หริอืถึอดถึอนกริริมีการิ	การิแต่ิงติั�งผ่้ส้่อบบญัชิ	ีการิอนมัุีติธิ์รุิกริริมี

	 ที่ี�ส่ำาคัญและมีีผ่ลติอ่ที่ศิที่างในการิดำาเนนิธ์รุิกจิของบริษิััที่ฯ	การิ

	 แก้ไขหนังสื่อบริคิณห์ส่นธิ์	ข้อบังคับของบริษิัทัี่ฯ	เป็ีนต้ิน	ปีริะเด็น

	 ส่ำาคัญดังกล่าวข้างต้ินทัี่�งทีี่�กำาหนดในกฎีหมีายั	หริอืริะเบยีับใดๆ	

	 ที่ี�เกี�ยัวข้อง	ริวมีถึงึมีผี่ลกริะที่บส่ำาคญัต่ิอการิดำาเนนิงานของบริษิัทัี่

	 จะถ้ึกเส่นอให้มีีการิจัดปีริะชิุมีผ่้้ถึือหุ้น	 ผ่่านการิปีริะชุิมีส่ามีัญ	

ผ่้้ถึือหุ้นเปี็นปีริะจำาทีุ่กปีี	โดยัจะจัดขึ�นภิายัใน	4	เดือน	นับติั�งแติ่

	 วนัส่ิ�นริอบปีีบญัชิขีองบริษิัทัี่ฯ	หากมีคีวามีจำาเป็ีนเร่ิงด่วนทีี่�จะต้ิอง	

	 พึจิาริณาวาริะพึเิศษัในเริื�องทีี่�อาจกริะที่บกริะเที่อืน	หริอืเกี�ยัวข้อง

	 กับผ่ลปีริะโยัชิน์ของผ่้้ถึือหุ้น	ซึ�งจำาเปี็นติ้องได้ริับ	การิอนุมีัติิจาก

	 ผ่้ถ้ึอืหุ้น	คณะกริริมีการิ	ส่ามีาริถึเริยีักปีริะชิมุี	วสิ่ามีญัผ้้่ถึอืหุน้ได้

	 เปี็นกริณีไปี	

• การิปีริะชิุมีส่ามีัญผ่้้ถึือหุ้น	 ปีริะจำาปีี	 2563	 วันจันที่ริ์ที่ี�

•	 3	ส่ิงหาคมี	2563	เวลา	14.00	น.	ณ	ห้องปีาริิชิาติ	ชิั�น	3

•	 โริงแริมีโกลเด้น	 ทิี่วลิปี	 ซอฟัเฟัอรีิน	 กริุงเที่พึฯ	 เลขที่ี�	 92	

ซ.แส่งแจ่มี	 ถึ.พึริะริามี	 9	 แขวงบางกะปีิ	 เขติห้วยัขวาง	

กรุิงเที่พึมีหานคริ	โดยัมีผ้้ี่เข้าร่ิวมีปีริะชุิมีริวมี	155	คน	แบ่งเป็ีน

	 ผ่้้ถึือหุ้นที่ี�มีาด้วยัตินเอง	 31	คน	และผ่่านการิมีอบฉันที่ะ

	 124	 คน	 โดยัมีีจำานวนหุ ้นที่ี� 	 ถืึอริวมีกันได ้ ทัี่�งหมีด	

414,525,148	หุ้น	คิดเปี็นริ้อยัละ	70.9196	ของจำานวนหุ้น

	 ที่ั�งหมีดของบริิษััที่ฯ	

	 เนื�องด้วยัส่ถึานการิณ์การิแพึร่ิริะบาดของโริคโควิด-19	ในปีี	

2563	บริษิััที่ฯ	ได้จดัปีริะชิุมีส่ามีญัผ่้ถ้ึอืหุน้	ติามีข้อกำาหนด

	 ของริาชิการิทีี่�กำาหนดมีาติริการิการิปีริะชุิมี	ภิายัใต้ิการิแพึร่ิ

	 ริะบาดของโริคติิดเชิื�อไวริัส่โคโรินา	 2019	 (COVID-19)

	 อยั่างเคริ่งคริัด	ริวมีถึึงได้ปีฏิิบัติิติามีแนวที่างของโคริงการิ

สนับสนุนการม่ส่ว้นร่ว้มและการสื�อสารกับผู้้�ถือหุุ้�น8

ปีริะเมีินคุณภิาพึการิจัดการิปีริะชิุมีส่ามีัญผ่้้ถึือหุ้น	(AGM	

Checklist)	 ทีี่�จัดที่ำาขึ�นโดยัส่มีาคมีส่่งเส่ริิมีผ่้้ลงทีุ่นไที่ยั	

ส่มีาคมีบริิษััที่จดที่ะเบียัน	 และ	 ก.ล.ติ.	 โดยัในปีี	 2563	

บริษิัทัี่ฯ	ได้รัิบคะแนนเต็ิมี	100	ส่ะท้ี่อนให้เหน็ถึึงความีมุ่ีงมัี�น

	 ติั�งใจในการิจัดปีริะชุิมีให้เป็ีนไปีติามีมีาติริฐานและหลักการิ

	 กำากับด้แลกิจการิที่ี�ดีอยั่างส่้งสุ่ด

(2)	 การิส่นับส่นุนการิมีีส่่วนริ่วมีผ่้้ถึือหุ้น

• เปีิดโอกาส่ให้ผ่้้ถึือหุ้นริายัยั่อยัเส่นอเพึิ�มีวาริะการิปีริะชิุมี

	 ล่วงหน้าก่อนวนัปีริะชิมุีผ่้ถื้ึอหุน้ให้ชิดัเจนเป็ีน	การิล่วงหน้า	

ติั�งแติ่วันที่ี�	1	ติุลาคมี	ถึึง	31	ธ์ันวาคมี	2563	โดยับริิษััที่ฯ	

เปีิดเผ่ยัหลักเกณฑ์์ติ่างๆ	ในการิเส่นอวาริะการิปีริะชิุมี

	 ล่วงหน้า	อาที่	ิคุณส่มีบัติขิองผ้้่ถืึอหุน้	ข้อจำากัดการิเส่นอวาริะ

	 ขั�นติอนการิเส่นอ	 ริวมีถึึงการิพิึจาริณาของคณะกริริมีการิ	

บนเวบ็ไซต์ิของบริษิัทัี่ฯ	www.harn.co.th\นกัลงที่นุส่มัีพึนัธ์์\

ข้อมี้ลส่ำาหริับผ่้้ถึือหุ้น\การิปีริะชิุมีผ่้้ถึือหุ้นพึริ้อมีที่ั�งแจ้งให้

	 ผ่้้ถึือหุ้นที่ริาบผ่่านเวปีไซติ์ของ	ติลที่.	อีกที่างหนึ�ง		

• เปิีดโอกาส่ให้ผ่้ถื้ึอหุน้ริายัย่ัอยัเส่นอชืิ�อบคุคลให้เข้ารัิบการิ

	 พึิจาริณาเพืึ�อดำาริงติำาแหน่งกริริมีการิ	ล่วงหน้าติั�งแติ่วันทีี่�

	 1	ติุลาคมี	ถึึง	31	ธ์ันวาคมี	2563	โดยัเปีิดเผ่ยัหลักเกณฑ์์

	 ติ่างๆ	บนเว็บไซติ์ของบริิษััที่ฯ	www.harn.co.th\นักลงทีุ่น

	 ส่มัีพึนัธ์์\ข้อมีล้ส่ำาหริบัผ่้ถ้ึอืหุน้\การิปีริะชิมุีผ่้ถ้ึอืหุน้	พึร้ิอมีทัี่�ง

	 แจ้งให้ผ่้้ถึือหุ้นที่ริาบ	ผ่่านเวปีไซติ์ของ	ติลที่.	อีกที่างหนึ�ง

	 อย่ัางไริก็ติามี	ไม่ีมีผี่้ถื้ึอหุน้เส่นอวาริะการิปีริะชิมุี	และไม่ีมีี

การิเส่นอชิื�อบคุคลเส่นอแต่ิงติั�งเป็ีนกริริมีการิในริะยัะเวลา

	 ดังกล่าว	 ซึ�งเลขานุการิบริิษััที่ได้ริายังานติ่อทีี่�ปีริะชุิมี

	 คณะกริริมีการิบริิษััที่ริับที่ริาบแล้ว

(3)		 บริษิัทัี่ฯ	มีนีโยับายัส่นบัส่นนุ	หริอืส่่งเส่ริมิีผ่้ถ้ึอืหุน้ที่กุกลุม่ี	ริวมีถึึง	

ผ่้้ถืึอหุ้นปีริะเภิที่ส่ถึาบันให้เข้าริ่วมีปีริะชิุมีผ่้้ถืึอหุ้น	 โดยับริิษััที่ฯ

	 ได้จัดที่ำาหนังส่ือเชิิญปีริะชิุมี	โดยัริะบุส่ถึานที่ี�	วัน	เวลา	ริะเบียับ

	 วาริะการิปีริะชิมุี	ข้อมีล้ปีริะกอบการิพิึจาริณาริะเบยีับวาริะอย่ัาง

	 คริบถ้ึวน	เพึยีังพึอต่ิอการิ	ใช้ิสิ่ที่ธิ์ของผ้้่ถืึอหุน้	พึร้ิอมีความีเห็นของ

	 คณะกริริมีการิ	 ในแติ่ละวาริะที่ี�ริะบุไว้ในหนังสื่อเชิิญปีริะชิุมี	

ผ่้้ถึือหุ้น	หริือในเอกส่าริปีริะกอบวาริะการิปีริะชิุมี
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(4)	 บริษิัทัี่ฯ	ได้จดัส่่งหนังส่อืเชิญิปีริะชุิมี	พึร้ิอมีเอกส่าริ	ปีริะกอบการิ

	 ปีริะชิุมีติามีวาริะติ่างๆ	 ริายังานปีริะจำาปีี	 2562	 ในริ้ปีแบบ

	 ควิอาร์ิโค้ด	(QR	Code)	ที่างไปีริษัณย์ีัในวนัที่ี�	8	กริกฎีาคมี	2563	

เพึื�อให้ผ่้ถ้ึอืหุน้ริบัที่ริาบล่วงหน้าก่อนวนั	ปีริะชิุมี	24	วนั	พึร้ิอมีที่ั�ง	

	 เผ่ยัแพึร่ิข้อมีล้หนังส่อืเชิญิปีริะชุิมีปีริะจำาปีี	บนเวบ็ไซต์ิของบริษิัทัี่ฯ	

	 www.harn.co.th	ในวนัที่ี�	29	มิีถึนุายัน	2563	ที่ั�งในริป้ีแบบที่ี�เป็ีน

	 ภิาษัาไที่ยัและ	ภิาษัาอังกฤษั	ล่วงหน้าก่อนวันปีริะชิุมี	 35	 วัน

	 พึริ้อมีทัี่�งได้แจ้งข่าวผ่่านริะบบข่าวของติลาดหลักที่ริัพึยั์ฯ	 ว่า

	 บริิษััที่ฯ	 	 ได้เผ่ยัแพึริ่เอกส่าริการิปีริะชุิมีติามีทีี่�กล่าวมีาข้างติ้น

	 บนเว็บไซติ์ของบริิษััที่ฯ	 เพืึ�อให้ผ่้้ถืึอหุ้นส่ามีาริถึเข้าถึึงข้อมี้ลได้

	 ส่ะดวก	ริวดเริ็ว	และได้มีีเวลาในการิศึกษัาพึิจาริณา	ข้อมี้ลเปี็น

	 การิล่วงหน้า	เพึื�อนำามีาใชิ้ติัดส่ินใจในการิลงมีติิ

	 นอกจากนี�	บริิษััที่ฯ	ยังัได้ปีริะกาศลงหนงัส่ือพึิมีพึ์ติิดติ่อกนั	3	วนั

	 ก่อนวันปีริะชิุมี	10	วัน	ริะหว่างวันที่ี�	22	ถึึง	24	กริกฎีาคมี	2563	

เพืึ�อ	 เปี็นการิบอกกล่าวเรีิยักปีริะชุิมีส่ามีัญผ่้้ถึือหุ้นเปี็นการิ	

ล่วงหน้า	เพึื�อให้ผ่้้ถึือหุ้นเติริียัมีติัวเข้าริ่วมีปีริะชิุมี

(5)	 ก่อนวันปีริะชิุมี	บริิษััที่ฯ	เปีิดโอกาส่ให้ผ่้้ถึือหุ้น	ส่ามีาริถึส่่งความี

	 เหน็	ข้อเส่นอแนะ	ข้อซักถึามีได้ล่วงหน้า	จนถึึงวันทีี่�	24	กริกฎีาคมี	

2563	ก่อนวันปีริะชุิมี	10	วัน	โดยักำาหนดหลักเกณฑ์์การิส่่งคำาถึามี

	 ล่วงหน้าให้ชิัดเจน	และแจ้งให้ผ่้้ถึือหุ้นที่ริาบพึริ้อมีกับการินำาส่่ง

	 หนังส่ือเชิิญปีริะชิุมีผ่้้ถึือหุ้นริวมีที่ั�งเผ่ยัแพึริ่หลักเกณฑ์์การิส่่ง

	 คำาถึามีล่วงหน้าดังกล่าวไว้บนเว็บไซติ์ของบริิษััที่ฯ	ด้วยั	

(6)	 ในกริณีที่ี�ผ่้้ถืึอหุ้นไมี่ส่ามีาริถึเข้าริ่วมีปีริะชิุมีด้วยัตินเองบริิษััที่ฯ	

	 เปิีดโอกาส่ให้ผ่้ถ้ึอืหุน้ส่ามีาริถึมีอบฉนัที่ะให้	กริริมีการิอสิ่ริะหริอื

	 บุคคลใดๆ	 เข้าริ่วมีปีริะชิุมีแที่นตินได้	 โดยัใชิ้หนังสื่อมีอบฉันที่ะ

	 แบบ	ข.	ที่ี�บริษิัทัี่ฯ	ได้จดัส่่งไปีพึร้ิอมีกบัหนงัส่อืเชิญิปีริะชิมุี	พึร้ิอมี

	 ที่ั�งเส่นอชิื�อกริริมีการิอิส่ริะ	2	คน	เป็ีนที่างเลือกในการิมีอบฉันที่ะ	

ของผ่้้ถึือหุ้น

8.2 ด้้แลใหุ้�การด้ำาเนินการในว้ันประชืุ่มผู้้�ถือหุุ้�นเป็นไปด้�ว้ย

 ค้ว้ามเร่ยบร�อย โปร่งใส ม่ประสิทุธุิภัาพิ่และเอื�อใหุ้�

 ผู้้�ถือหุุ้�นสามารถใชื่�สิทุธุิข้องติน

(1)	 บริิษััที่ฯ	 ได้อำานวยัความีส่ะดวกให้ผ่้ ้ถึือหุ้นได้ใชิ้ส่ิที่ธ์ิในการิ

	 เข้าริ่วมีปีริะชิุมีและออกเส่ียังอยั่างเติ็มีที่ี�	

• ใชิ้ส่ถึานที่ี�จัดปีริะชิุมีที่ี�ส่ะดวกติ่อการิเดินที่างมีาเข้าริ่วมี

•	 ปีริะชิุมี

• เปีิดให้ผ่้ ้ถึือหุ้นส่ามีาริถึลงที่ะเบียันก่อนเวลาปีริะชิุมี	 2	

ชิั�วโมีง	และแมี้จะพึ้นเวลาลงที่ะเบียันแล้ว	ก็ยััง	เปีิดโอกาส่	

ให้ผ่้ถื้ึอหุ้นทีี่�ปีริะส่งค์จะเข้าร่ิวมีปีริะชุิมี	ส่ามีาริถึลงที่ะเบยีัน	

ได้โดยัไมี่เส่ียัส่ิที่ธ์ิ		

• มีกีาริจดัเจ้าหน้าทีี่�ต้ิอนริบั	และให้ข้อมีล้ในการิติริวจเอกส่าริ

•	 และลงที่ะเบียันเพึื�อเข้าริ่วมีปีริะชิุมี	

• มีีการิจัดเติริียัมีนำ�าดื�มีไว้ริับริองผ่้้ถึือหุ้นอยั่างพึอเพึียัง

• จัดเติริียัมีอากริแส่ติมีปี์ในกริณีที่ี�ผ่้้ถึือหุ้นมีีการิมีอบฉันที่ะ

มีาเข้าริ่วมีปีริะชิุมี

• นำาริะบบบาร์ิโค้ดซึ�งแส่ดงเลขที่ะเบยีันผ่้ถ้ึอืหุน้ในแบบฟัอร์ิมี

	 ลงที่ะเบียันมีาใช้ิในการิลงที่ะเบียัน	และการิลงคะแนนเสี่ยัง

	 เพึื�อความีถึ้กติ้อง	ส่ะดวก	ริวดเริ็ว

	 ในการิลงที่ะเบียัน	และการินับคะแนนเส่ียัง

(2)	 บริิษััที่ฯ	ไมี่มีีนโยับายัที่ี�จะเพึิ�มีวาริะการิปีริะชิุมีในที่ี�ปีริะชิุมี	โดยั	

ไม่ีได้แจ้งให้ผ่้ถ้ึอืหุ้นที่ริาบล่วงหน้าโดยัไม่ีจำาเป็ีน	โดยั	เฉพึาะวาริะ	

ส่ำาคญัที่ี�ผ่้ถ้ึอืหุน้ต้ิองใช้ิเวลาในการิศกึษัาข้อมีล้ก่อนติดัส่นิใจ	เพืึ�อ

	 ให้ผ่้ถื้ึอหุน้	ได้มีโีอกาส่ศึกษัาข้อมีล้ปีริะกอบวาริะการิปีริะชิมุีก่อน	

ติัดส่ินใจ	

(3)	 บริิษััที่ฯ	 ได้จัดที่ำาใบลงคะแนนเส่ียังแยักแติ่ละวาริะส่ำาหริับการิ

	 ลงคะแนนเสี่ยัง	เพืึ�อความีส่ะดวกในการิลงและนับ	คะแนนเสี่ยัง	

ซึ�งเมีื�อลงคะแนนเส่ียังเส่ริ็จส่ิ�นจะนำามีาริวมีกับคะแนนเส่ียังที่ี�ได้

	 ลงไว้ในหนังส่ือมีอบฉันที่ะเพึื�อริวมีคะแนน	และปีริะกาศคะแนน

	 ริวมีที่ันที่ีในวันปีริะชิุมี

(4)	 บริษิัทัี่ฯ	ไม่ีกริะที่ำาการิใดๆ	ที่ี�มีลัีกษัณะเป็ีนการิกำาจดัส่ทิี่ธ์ใินการิ

	 เข้าริ่วมีปีริะชิุมีของผ่้้ถึือหุ้น	 ผ่้้ถึือหุ้นทีุ่กคนยั่อมีมีีส่ิที่ธ์ิเข้าริ่วมี

	 ปีริะชิุมีผ่้้ถึือหุ้น	ติลอดริะยัะเวลาการิปีริะชิุมี	และเปีิดโอกาส่ให้

	 ผ่้ถ้ึอืหุ้นซักถึามี	ติลอดจนแส่ดงความีคิดเห็นต่ิางๆ	ได้อย่ัางอิส่ริะ

(5)	 เมีื�อถึึงเวลาเริิ�มีปีริะชิมุี	กริริมีการิเข้าร่ิวมีปีริะชุิมีอย่ัาง	พึร้ิอมีเพึรีิยัง

	 ริวมีที่ั�งผ่้้บริิหาริริะดับส้่ง	 ติลอดจนผ้่้ส่อบบัญชิี	 และที่ี�ปีรึิกษัา

	 กฎีหมีายัอิส่ริะ	 (ถึ้ามีี)	 โดยัก่อนเริิ�มีปีริะชิุมีเลขานุการิบริิษััที่จะ

	 ชิี�แจงหลกัเกณฑ์์ที่ี�เกี�ยัวข้องกบัการิปีริะชิมุีที่ั�งหมีด	อาที่	ิการิเปิีด

	 ปีริะชุิมี	 และการิออกเสี่ยังลงคะแนน	 ริวมีที่ั�งวิธ์ีการินับคะแนน

	 เส่ียังของผ่้้ถึือหุ้นที่ี�จะติ้องลงมีติิในแติ่ละวาริะติามีข้อบังคับของ

บริิษััที่ฯ

(6)	 เปิีดโอกาส่ให้ผ้้่ถึอืหุน้ได้ใช้ิส่ทิี่ธ์ใินการิแต่ิงติั�งกริริมีการิเป็ีน	ริายัคน

(7)	 บริิษััที่ฯ	จะริะบุการิมีีส่่วนได้ส่่วนเสี่ยัของกริริมีการิไว้ในหนังส่ือ

	 เชิิญปีริะชุิมี	และในการิปีริะชุิมีผ้่้ถืึอหุ้น	หากกริริมีการิที่่านใดมีี

	 ส่่วนได้ส่่วนเส่ียั	 หริือมีีส่่วนเกี�ยัวข้องในการิพึิจาริณาวาริะใด	

ปีริะธ์านที่ี�ปีริะชิมุี	และ/หริอื	เลขานุการิบริษิัทัี่	จะแจ้งให้ผ่้เ้ข้าร่ิวมี	

ปีริะชิุมีที่ริาบก่อนการิพึิจาริณาวาริะ	 โดยักริริมีการิที่ี�มีีส่่วนได้

	 ส่่วนเส่ียันั�นจะไมี่เข้าริ่วมีปีริะชิุมีในวาริะนั�นๆ

(8)	 บริิษััที่ฯ	 ได้เปีิดโอกาส่ให้ผ้้่ถืึอหุ้นอาส่าที่ำาหน้าทีี่�เปี็นสั่กขีพึยัาน

	 ในการินับคะแนนเสี่ยัง	 เพืึ�อความีโปีริ่งใส่ในการิดำาเนินการิ	

	 ริวมีที่ั�งเปีิดโอกาส่ให้ผ่้้ถึือหุ้นซักถึามีเกี�ยัวกับ	กริะบวนการิและ

	 วิธ์ีการิลงคะแนนเส่ียัง
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(9)	 ส่นับส่นุนให้ผ้่้เข้าริ่วมีปีริะชุิมีส่ามีาริถึใชิ้สิ่ที่ธิ์ในการิด้แลรัิกษัา

	 ผ่ลปีริะโยัชิน์ของติน	 โดยัการิซักถึามี	 แส่ดงความีคิดเห็น	 ให้

	 ข้อเส่นอแนะและออกเส่ยีังร่ิวมีกนัติดัส่นิใจในเริื�องที่ี�ส่ำาคญัต่ิางๆ

	 ที่ี�อาจมีผี่ลกริะที่บต่ิอบริษิัทัี่ฯ	ในที่ี�ปีริะชิมุีผ่้ถ้ึอืหุ้น	เช่ิน	การิแต่ิงติั�ง

	 หริือถึอดถึอนกริริมีการิ	 การิเส่นอชิื�อบุคคลเพืึ�อเปี็นกริริมีการิ

อิส่ริะ	 การิอนุมัีติิแติ่งติั�งผ่้้ส่อบบัญชิีและกำาหนดค่าติอบแที่น	

การิส่อบบัญชิีการิจัดส่ริริเงินปีันผ่ล	การิลดทีุ่นหริือเพึิ�มีทีุ่น	การิ

	 กำาหนดหรืิอการิแก้ไขข้อบังคับบริิษััที่ฯ	บริิคณห์ส่นธิ์	 และการิ

	 อนุมีัติิริายัการิพึิเศษั	เปี็นติ้น

(10)	จดัให้มีกีาริปีริะเมีนิคณุภิาพึการิจดัปีริะชิมุีส่ามีญัผ่้ถื้ึอหุน้ผ่่านการิ

	 ติอบแบบปีริะเมีินจากผ่้้ถึือหุ้น	เพึื�อนำาข้อมี้ลมีาใชิ้ในการิพึัฒนา

	 การิจัดปีริะชุิมีให้มีปีีริะสิ่ที่ธิ์ภิาพึทีี่�ดขีึ�น	โปีร่ิงใส่	และเป็ีนปีริะโยัชิน์

	 ติ่อผ่้้ถึือหุ้น

(11)	มีีการิจัดแส่ดงข้อมี้ลที่ี�ส่ำาคัญของบริิษััที่ฯ	 บริิเวณโดยัริอบงาน

	 ปีริะชิุมีส่ามีัญผ่้้ถืึอหุ้น	 ริวมีที่ั�งจัดมุีมีนักลงทุี่นส่ัมีพึันธ์์	 ซึ�งมีี

	 เจ้าหน้าทีี่�ของบริิษััที่ฯ	 คอยัติ้อนรัิบและติอบข้อซักถึามีติ่างๆ	

แก่ผ่้้ถึือหุ้น

8.3 ด้แ้ลใหุ้�การเปิด้เผู้ยมติทิุ่�ประชุื่มและการจัด้ทุำารายงานการ 

ประชืุ่มผู้้�ถือหุุ้�น เป็นไปอย่างถ้กติ�องและค้รบถ�ว้น

(1)	 บริิษััที่ฯ	ได้เปีิดเผ่ยัมีติิที่ี�ปีริะชิุมีผ่้้ถึือหุ้น	พึริ้อมีผ่ลการิลงคะแนน

	 เส่ียังในวันที่ี�	 4	 สิ่งหาคมี	2563	ชิ่วงเชิ้าวันที่ำาการิถึัดไปีของวัน

	 ปีริะชิุมีส่ามีัญผ้่้ถึือหุ้น	 โดยัแจ้งผ่่านริะบบอิเล็กที่ริอนิกส่์ของ

	 ติลาดหลักที่รัิพึย์ัแห่งปีริะเที่ศไที่ยั	(ติลที่.)	และเปิีดเผ่ยัในเว็บไซต์ิ

	 ของบริษิัทัี่ฯ	www.harn.co.th	ด้วยั	โดยัมีกีาริบันทึี่กริายัละเอียัด	

การิปีริะชุิมีอยั่างคริบถึ้วนเหมีาะส่มีติามีหลักการิกำากับด้แล	

กิจการิที่ี�ดี	โดยัมีีข้อมี้ลอยั่างน้อยั	ดังนี�		

• ริายัชิื�อกริริมีการิและผ่้้บริิหาริที่ี�เข้าปีริะชิุมี	และส่ัดส่่วน

•	 กริริมีการิที่ี�เข้าริ่วมีการิปีริะชิุมี	ไมี่เข้าริ่วมีการิปีริะชิุมี

• วิธ์ีการิลงคะแนนและนับคะแนน	มีติิที่ี�ปีริะชิุมี	และผ่ลการิ

	 ลงคะแนน	 (เห็นชิอบ	 ไมี่เห็นชิอบ	 งดออกเส่ียัง)	 จำานวน

	 บัติริเส่ียั	ของแติ่ละวาริะ

• ปีริะเด็นคำาถึามีและคำาติอบในทีี่�ปีริะชุิมีแติ่ละวาริะอยั่าง

	 ละเอียัด	ริวมีที่ั�งชิื�อ-นามีส่กุลของผ่้้ถึามีและผ่้้ติอบ

(2)	 บริิษััที่ฯ	 ได้จัดที่ำาริายังานการิปีริะชุิมีผ้่้ถืึอหุ้นแจ้งให้ผ้่้ถืึอหุ้น

	 ส่ามีาริถึติริวจส่อบได้บนเว็บไซติ์ของบริิษััที่ฯ	www.harn.co.th	

และแจ้งผ่่านริะบบอิเล็กที่ริอนิกส่์ของติลาดหลักที่ริัพึยั์ฯในวันที่ี�	

	 14	 สิ่งหาคมี	2563	ภิายัหลังวันปีริะชิุมี	 11	 วัน	 ซึ�งเปี็นไปีติามี	

ข้อกำาหนดของติลาดหลกัที่ริพัึย์ัฯ	ภิายัใน	14	วันนบัแต่ิวนัปีริะชิมุี	

ส่ามีัญผ่้้ถึือหุ้น

8.4 การปฏิ์บัติิติามหุ้ลักการกำากับด้้แลกิจการข้องบริษัทุ

 ในปี 2563

จากการิปีริะเมิีนการิกำากับด้แลกิจการิติามีโคริงการิ	 �ผ่ลส่ำาริวจการิ	

กำากับด้แลกิจการิของบริิษััที่จดที่ะเบียันไที่ยัปีริะจำาปีี	 2563�

ซึ�งจัดโดยัส่มีาคมีส่่งเส่ริิมีส่ถึาบันกริริมีการิบริิษััที่ไที่ยั	 ซึ�งได้ริับการิ

ส่นับส่นุนจากติลาดหลักที่ริัพึยั์แห่งปีริะเที่ศไที่ยัและส่ำานักงาน

คณะกริริมีการิกำากับหลักที่รัิพึยั์และติลาดหลักที่รัิพึยั์	พึบว่า	HARN	

ได้รัิบผ่ลการิปีริะเมิีนริวมีอย้ั่ทีี่� 	 95	 คะแนน	 ซึ�งจัดอย้ั ่ในเกณฑ์	์

�ยัอดเยัี�ยัมี�	หริือ	5	ดาว	ปีริับปีริุงดีขึ�นกว่าปีี	2562	ซึ�งได้คะแนน	91	

คะแนน	และผ่ลคะแนนของ	HARN	ในปีี	2563	ส่ง้กว่าผ่ลคะแนนเฉลี�ยั	

ของบริิษััที่จดที่ะเบียันทีี่�ส่ำาริวจ	 (คะแนนเฉลี�ยัของบริิษััที่จดที่ะเบียัน	

โดยัริวมีเที่่ากับ	83	คะแนน)

คณะกริริมีการิบริษิัทัี่	ติริะหนกัถึึงบที่บาที่และความีริบัผ่ดิชิอบในฐานะ

ผ่้้นำาองค์กริที่ี�ติ้องกำากับด้แลให้บริิษััที่ฯ	มีีการิบริิหาริจัดการิที่ี�ดี	 เพืึ�อ

ส่ริ้างคุณค่าให้กิจการิอยั่างยัั�งยัืน	 ผ่่านกริะบวนการิที่างธ์ุริกิจ		

จึงได้ที่บที่วนหลักปีฏิิบัติิติามี	CG	Code	2560	ที่ั�ง	8	ข้อ	และนำาไปี	

ปีริับใชิ้ให้เหมีาะส่มีบริิบที่ที่างธ์ุริกิจของบริิษััที่ฯ	ซึ�งส่ริุปีปีริะเด็นที่ี�ยััง

ไมี่ได้ปีฏิิบัติิดังนี�

หุ้ลักปฏ์ิบัติิติาม CG Code สิ�งทุ่�ด้ำาเนินการ/มาติรการทุด้แทุน

คณะกริริมีการิควริพึิจาริณาแติ่งติั�ง	
CG	Committee

การิจัดที่ำาริายังานความียัั�งยัืน

คณะกริริมีการิควริปีริะกอบด้วยักริริมีการิอิส่ริะ
มีากกว่า	50%

มีอบฝ่่ายัส่ายังานกำากบัดแ้ลกจิการิเป็ีนผ่้ด้แ้ลและนำาเส่นอคณะกริริมีการิบริษิัทัี่ริบัที่ริาบการิปีฏิิบตัิอิย่ัางน้อยั
ปีีละ	1	คริั�ง

ยัังไมี่ส่ามีาริถึปีฏิิบัติิได้	แติ่ได้เปีิดเผ่ยัข้อมี้ลที่ี�เกี�ยัวกับการิปีฏิิบัติิติามีกฎีหมีายั	จริริยัาบริริณ	นโยับายัติ่อติ้าน
การิที่จุริติิคอร์ิริปัีชิั�น	การิปีฏิิบตัิต่ิิอพึนกังานและผ่้ม้ีส่ี่วนได้เส่ยีั	ริวมีถึึงการิปีฏิิบตัิอิย่ัางเป็ีนธ์ริริมีและการิเคาริพึ
ส่ิที่ธ์ิมีนุษัยัชิน	ริวมีถึึงความีริับผ่ิดชิอบติ่อส่ังคมีและส่ิ�งแวดล้อมี	เฉพึาะความีส่ำาคัญที่ี�มีีผ่ลติ่อธ์ุริกิจหลัก	และ
ริายังานในหมีวดการิกำากับด้แลกิจการิในริายังานปีริะจำาปี้

ปัีจจบุนัมีสี่ดัส่่วนกริริมีการิอสิ่ริะ	3	ท่ี่าน	จากจำานวนกริริมีการิที่ั�งหมีด	9	ท่ี่าน	ที่ำาให้บริษิัทัี่ฯ	มีกีริริมีการิอสิ่ริะคดิเป็ีน	
33%	เนื�องจากสิ่นค้าทีี่�บริษิัทัี่เป็ีน	ตัิวแที่นจำาหน่ายัมีคีวามีหลากหลายัและจำาเป็ีนต้ิองมีคีวามีร้้ิในสิ่นค้า	ติลาด	
ส่ภิาพึการิแข่งขัน	และความีติ้องการิของล้กค้าเปี็นอยั่างดี
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SMART Business

Quality Living through Sustainable Engineering

SMART People SMART Environment

ส่ริ้างผ่ลติอบแที่นที่ี�ดีติ่อผ่้้ถึือหุ้น	และขยัายัธ์ุริกิจ
ให้เติิบโติติ่อเนื�องอยั่างยัั�งยัืน

ส่ินค้าและบริิการิที่ี�มีีคุณภิาพึส่้ง,	พึัฒนาโซล้ชิั�น
และบริิการิให้คริบวงจริ,	เพึิ�มีมี้ลค่าส่ินค้าด้วยั
เที่คโนโลยัีดิจิที่ัล,	การิจัดการิธ์ุริกิจที่ี�เปี็นเลิศ	
โดยัใชิ้เที่คโนโลยัีไอที่ีและการิจัดการิที่ี�ที่ันส่มีัยั

เส่ริมิีส่ร้ิางและพึฒันาบคุลากริให้มีคีวามีพึร้ิอมี	3	ด้าน	
คอื	SMART	PRO	ความีส่ามีาริถึ	ที่กัษัะ	SMART	Care	
มีคีวามีพึร้ิอมีทัี่�งร่ิางกายัและจติิใจ	SMART	Learning	
ส่ริ้างความีพึริ้อมีในการิเริียันริ้้เที่คโนโลยัีดิจิที่ัล

ลดและริีไซเคิลของเส่ียัจากกริะบวนการิธ์ุริกิจ
กำาจัดขยัะอันติริายัอยั่างถึ้กวิธ์ีส่่งเส่ริิมีจิติส่ำานึก
ริักส่ิ�งแวดล้อมี	 	 	

ส่ร้ิางบริริยัากาศการิที่ำางานทีี่�มีคีวามีส่ขุ	กริะติอืรืิอล้น	
มีีความีคิดริิเริิ�มี	และมีีการิพึัฒนาอยั่างติ่อเนื�อง

ควบคุมีกริะบวนการิธ์ุริกิจที่ี�ลดผ่ลกริะที่บที่าง
ส่ิ�งแวดล้อมี	ส่่งเส่ริิมีความีปีลอดภิัยั	อาชิีวอนามีัยั
และส่ิ�งแวดล้อมีทีุ่กกริะบวนการิ

	 บริษิัทัี่	หาญ	เอน็จเินยีัริิ�ง	โซลช้ิั�นส์่	(จำากัด)	มีหาชิน	หริอื	�HARN�	

ติริะหนักถึึงความีส่ำาคัญในการิดำาเนินธุ์ริกิจติามีแนวที่างการิพัึฒนา	

อยั่างยัั�งยืัน	 โดยัคำานึงถึึงปีัจจัยัความีเส่ี�ยังและผ้่้มีีส่่วนเกี�ยัวข้องทุี่ก

ภิาคส่่วนในวงจริความียัั�งยันืของบริษิัทัี่	คณะกริริมีการิจงึกำาหนดความี	

	 HARN	ได้ให้ความีส่ำาคัญต่ิอสิ่ที่ธิ์ของผ้้่มีส่ี่วนได้เส่ยีัทุี่กกลุม่ี	ไม่ีว่า	

จะเป็ีนผ่้ม้ีส่ี่วนได้เส่ยีัภิายัใน	ได้แก่	ผ่้ถ้ึอืหุน้	ผ่้บ้ริหิาริและพึนกังานของ	

HARN	หริือผ้่้มีีส่่วนได้เส่ียัภิายันอก	 เชิ่น	 เจ้าหนี�	 ล้กค้า	 ค้่ค้า	 ค้่แข่ง	

ภิาคริัฐ	ส่ังคมี	และชิุมีชิน	เปี็นติ้น	โดยัติริะหนักดีว่าการิส่นับส่นุนและ	

ข้อคิดเห็นจากผ่้้มีีส่่วนได้เส่ียัทีุ่กกลุ่มีจะเปี็นปีริะโยัชิน์ในการิดำาเนิน	

ริับผ่ิดชิอบติ่อส่ังคมีของ	HARN	ไว้ในวิส่ัยัที่ัศน์	พึันธ์กิจ	ค่านิยัมี	และ	

กำาหนดเป็ีนพึนัธ์ส่ญัญาด้านความียัั�งยันืที่ี�ว่า	Quality	Living	through	

Sustainable	Engineering	ซึ�งจะนำาไปีพึัฒนาเปี็นกลยัุที่ธ์์ด้านความี	

ยัั�งยัืนริะยัะยัาวของ	HARN	ติ่อไปี

งานและการิพึัฒนาธ์ุริกิจ	ดังนั�น	HARN	จะปีฏิิบัติิติามีกฎีหมีายัและ

ข้อกำาหนดที่ี�เกี�ยัวข้องเพืึ�อให้สิ่ที่ธ์ขิองผ้้่มีส่ี่วนได้เสี่ยัดงักล่าวได้ริบัการิ

ด้แลเปี็นอยั่างดี		ในการิดำาเนินธ์ุริกิจของ	HARN	ได้คำานึงถึึงส่ิที่ธ์ิและ	

ความีคาดหวังของผ่้้มีีส่่วนได้เส่ียัทีุ่กฝ่่ายั	ติามีแนวที่างดังติ่อไปีนี�

คัวิามรับัผิิดำชอบัต่่อสังคัม

การใหุ้�ค้ว้ามสำาค้ัญ่และการม่ส่ว้นร่ว้มกับผู้้�ม่ส่ว้นได้�ส่ว้นเส่ยข้อง HARN

HARN	 ให้ความีส่ำาคัญกับพึนักงานซึ�งเปี็นที่ริัพึยัากริที่ี�ส่ำาคัญ	 ซึ�งจะมีีส่่วนชิ่วยัส่่งเส่ริิมีและผ่ลักดันให้

องค์กริบริริลุถึึงเปี้าหมีายัในการิดำาเนินธ์ุริกิจ	 จึงมีีนโยับายัที่ี�จะด้แลพึนักงานให้มีีคุณภิาพึชิีวิติที่ี� ดีขึ�น	

โดยัมีีส่ภิาพึการิจ้างงานที่ี�ยัุติธิ์ริริมี	มีีส่วสั่ดิการิที่ี�เหมีาะส่มี	มีีโอกาส่ที่ี�จะพึฒันาความีก้าวหน้า	ริวมีที่ั�งมีีส่ภิาพึการิ	

ที่ำางานทีี่�ปีลอดภิัยัและถ้ึกสุ่ขอนามีัยั	 โดยัจะให้มีีการิปีฏิิบัติิติามีกฎีหมีายั	 และข้อบังคับติ่างๆ	 ที่ี�เกี�ยัวข้องกับ	

พึนกังานอย่ัางเคร่ิงคริดั	จดัให้มีสี่ภิาพึแวดล้อมีในการิที่ำางานที่ี�ด	ีและปีลอดภิยััต่ิอชิวีติิและที่ริพัึย์ัส่นิของพึนกังาน	

ปีฏิบัิติต่ิิอพึนักงานด้วยัความีสุ่ภิาพึ	และให้ความีเคาริพึต่ิอความีเป็ีนปัีจเจกชิน	และศกัดิ�ศรีิของความีเป็ีนมีนุษัย์ั	ให้

ผ่ลติอบแที่นทีี่�เป็ีนธ์ริริมีต่ิอพึนักงาน	การิพิึจาริณาการิแต่ิงติั�ง	และการิโยักย้ัายั	ริวมีทัี่�งการิให้ริางวัล	และการิลงโที่ษั	

กริะที่ำาด้วยัความีเปี็นธ์ริริมี	 โดยัคำานึงถึึงความีร้ิ้	 ความีส่ามีาริถึ	และความีเหมีาะส่มีของพึนักงานนั�นเปี็นเกณฑ์์

ให้ความีส่ำาคญัต่ิอการิพึฒันาศกัยัภิาพึของพึนักงาน	โดยัให้โอกาส่อย่ัางทัี่�วถึึงและส่มีำ�าเส่มีอ	หลกีเลี�ยังการิกริะที่ำา

ใดๆ	ที่ี�ไม่ีเป็ีนธ์ริริมี	ซึ�งอาจส่่งผ่ลกริะที่บต่ิอความีมีั�นคงในหน้าที่ี�การิงานของพึนกังาน	หริอืคกุคามี	และส่ร้ิางความี	

กดดันติ่อส่ภิาพึจิติใจของพึนักงาน	พึนักงานมีีส่ิที่ธ์ิในการิริ้องเริียันกริณีที่ี�ไมี่ได้ริับความีเปี็นธ์ริริมีติามีริะบบและ

กริะบวนการิที่ี�กำาหนด	ริับฟัังข้อคิดเห็น	และข้อเส่นอแนะจากพึนักงานทีุ่กริะดับอยั่างเที่่าเที่ียัมีและเส่มีอภิาค

พัน์ักิงาน์ :

ช่องทัางกิารสื�อสาร

คัวิามคัาดำหวิัง

ผิลดำำาเน์ิน์งาน์

ผิลดำำาเน์ิน์งาน์

ผิลดำำาเน์ิน์งาน์

ผิลดำำาเน์ิน์งาน์

ผิลดำำาเน์ิน์งาน์

ผิลดำำาเน์ิน์งาน์

ผิลดำำาเน์ิน์งาน์

• การิปีริะชิุมี,	LINE	AD,	ปีริะกาศบริิษััที่,	อินที่ริาเน็ติ,	อีเมีล์
• มีีส่ภิาพึการิที่ำางานที่ี�ยัุติิธ์ริริมี	มีีโอกาส่เติิบโติและก้าวหน้า
• มีีความีปีลอดภิัยัและถึ้กสุ่ขอนามีัยั
• มีีส่วัส่ดิการิที่ี�เหมีาะส่มี
• ปีัญหาแริงงานหริือการิริ้องเริียัน	เที่่ากับ	0%
• เที่ียับผ่ลกับติลาดแริงงานทีุ่กปีี	:	กลุ่มีงานส่่วนกลาง	อยั้่ในเกณฑ์์มีาติริฐาน	กลุ่มีงานขายัและบริิการิ	ส่้งกว่าติลาดเฉลี�ยั
• อุบัติิเหติุจากการิปีฏิิบัติิงาน	เที่่ากับ	0%
• จำานวนพึนักงานที่ี�มีีการิวัดผ่ลติามีเกณฑ์์	คิดเปี็น	100%
• ความีพึึงพึอใจติ่อการิที่ำางาน	เที่่ากับ	76.05%
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HARN	 ติริะหนักถึึงความีพึึงพึอใจของล้กค้าเปี็นส่ำาคัญ	 มีุ่งมีั�นจัดหาส่ินค้าที่ี�มีีคุณภิาพึเหมีาะส่มีกับริาคา	

ส่่งมีอบสิ่นค้าติริงเวลา	ปีฏิิบัติิติามีสั่ญญา	ข้อติกลง	หริือเงื�อนไขติ่างๆ	พึริ้อมีให้บริิการิหลังการิขายัด้วยัทีี่มีงาน

คุณภิาพึ	ได้นำามีาติริฐาน	ISO	9001:2015	เข้ามีาใชิ้ในองค์กริ	โดยัได้กำาหนดนโยับายัคุณภิาพึไว้ว่า	เริาจะส่ริ้าง

ความีพึึงพึอใจให้ล้กค้าด้วยัส่ินค้าและบริิการิที่ี�มีีคุณภิาพึส่้ง	เที่คโนโลยัีที่ี�นำาหน้า	และการิจัดการิธ์ุริกิจที่ี�เปี็นเลิศ

HARN	มีนีโยับายัที่ี�จะส่ร้ิางความีส่มัีพึนัธ์์ที่ี�ดทีี่างธ์รุิกจิกบัค้ค้่า	และ/หริอืเจ้าหนี�	ดำาเนนิธ์รุิกจิบนพืึ�นฐานของความี	

เกื�อหนนุที่ี�เป็ีนธ์ริริมีต่ิอทัี่�งส่องฝ่่ายั	การิปีฏิบัิติต่ิิอค้ค้่า	และ/หริอืเจ้าหนี�	อย่ัางเส่มีอภิาค	โดยัคำานงึถึึงปีริะโยัชิน์ส่ง้ส่ดุ		

หลีกเลี�ยังส่ถึานการิณ์ทีี่�ที่ำาให้เกิดความีขัดแยั้งที่างผ่ลปีริะโยัชิน์	 ริวมีถึึงปีฏิิบัติิติามีพึันธ์สั่ญญาอยั่างเคริ่งครัิด	

เพืึ�อบริริลุผ่ลปีริะโยัชิน์ริ่วมีกัน	 โดยัจะไมี่ดำาเนินการิที่ี�ทีุ่จริิติในการิค้ากับค้่ค้า	 และ/หริือเจ้าหนี�	 กริณีที่ี�มีีข้อมี้ลว่า	

มีีการิดำาเนินการิทีี่�ไมี่สุ่จริิติเกิดขึ�น	ติ้องเปีิดเผ่ยัริายัละเอียัดติ่อค้่ค้า	 และ/หรืิอเจ้าหนี�	 เพืึ�อริ่วมีกันแก้ปีัญหาอยั่าง	

ริวดเริ็วและยัุติิธ์ริริมี	HARN	 จะแจ้งแนวปีฏิิบัติิที่ี�เกี�ยัวกับเจ้าหนี�	 โดยัเฉพึาะเงื�อนไขการิส่ั�งซื�อ	 การิคำ�าปีริะกัน	

เที่อมีการิชิำาริะเงิน	ริวมีถึึงการิผ่ิดนัดชิำาริะหนี�ให้ผ่้้ขายัริับที่ริาบในขั�นติอนการิเจริจาและปีฏิิบัติิติามีเงื�อนไขติ่างๆ

ที่ี�มีีติ่อค้่ค้า	 และ/หริือเจ้าหนี�อยั่างเคริ่งครัิด	 กริณีที่ี�ไมี่ส่ามีาริถึปีฏิิบัติิติามีได้	 ติ้องรีิบแจ้งและเจริจากับค้่ค้า/

เจ้าหนี�เปี็นการิล่วงหน้า	 เพืึ�อริ่วมีกันหาแนวที่างแก้ไขและปี้องกันมิีให้เกิดความีเสี่ยัหายั	ส่่งเส่ริิมีให้ค้่ค้า	 และ/

หริือเจ้าหนี�	ริ่วมีติ่อติ้านการิทีุ่จริิติคอริ์ริัปีชิั�น	โดยัการิติอบริับนโยับายัติ่อติ้านการิทีุ่จริิติคอริ์ริัปีชิั�น	ส่ำาหริับผ่้้ขายัที่ี�

ขึ�นที่ะเบียันผ่้้ขายัริายัใหมี่ทีุ่กริายั

ลูกิคั้า :

คัู่คั้า และ/หร่อเจ้าหน์่� :

HARN	มีนีโยับายัที่ี�จะปีฏิบิตัิต่ิิอค้แ่ข่งที่างการิค้า	โดยัติั�งอยั้บ่นพืึ�นฐานของกติกิาการิแข่งขนัที่ี�ยัตุิธิ์ริริมีไม่ีแส่วงหา

ข้อมี้ลทีี่�เปี็นความีลับของค้ ่แข่งที่างการิค้าด้วยัวิธ์ีการิทีี่�ไมี่สุ่จริิติ	 หริือไมี่เหมีาะส่มี	 โดยัจะปีฏิิบัติิภิายัใติ	้

กริอบกติิกาของการิแข่งขันที่ี�ดี	 ไมี่พึยัายัามีที่ำาลายัชิื�อเสี่ยังของค้่แข่งที่างการิค้าด้วยัการิกล่าวหาในที่างริ้ายั	

โดยัปีริาศจากความีจริิง	ไมี่ละเมีิดความีลับ	หริือล่วงริ้้ความีลับที่างการิค้าของค้่แข่งที่างการิค้าด้วยัวิธ์ีฉ้อฉล

คัู่แข้่ง :

HARN	มีนีโยับายัในการิดำาเนนิธ์รุิกจิอย่ัางซื�อสั่ติย์ัส่จุริติิ	มีคุีณธ์ริริมี	และจริยิัธ์ริริมี	และพึยัายัามีทีี่�จะพึฒันากจิการิ	

ให้เจริิญเติิบโติก้าวหน้า	มีีผ่ลปีริะกอบการิที่ี�ดี	เพึื�อส่ริ้างผ่ลติอบแที่นที่ี�เหมีาะส่มีให้กับการิลงทีุ่นของผ่้้ถึือหุ้นและ

ผ่้ล้งที่นุอย่ัางต่ิอเนื�องและยัั�งยันื	ยัดึหลกัการิปีฏิิบัติิต่ิอผ่้ถื้ึอหุน้อย่ัางเท่ี่าเที่ยีัมีกัน	โดยักำาหนดให้กริริมีการิ	ผ่้บ้ริหิาริ	

และพึนักงานปีฏิบัิติหิน้าทีี่�ด้วยัความีซื�อสั่ติย์ัสุ่จริติิ	ติลอดจนตัิดสิ่นใจดำาเนินการิใดๆ	ด้วยัความีโปีร่ิงใส่	ริะมัีดริะวัง	

ริอบคอบ	และเปีน็ธ์ริริมีต่ิอผ่้ถ้ึอืหุ้นที่กุริายัอย่ัางเท่ี่าเที่ยีัมี	เพึื�อปีริะโยัชิน์ส่้งส่ดุของผ่้ถ้ึอืหุ้นโดยัริวมี	ริวมีที่ั�งนำาเส่นอ	

ริายังานส่ถึานภิาพึของบริษิัทัี่ฯ	ผ่ลปีริะกอบการิ	ฐานะข้อมีล้ที่างการิเงนิ	การิบญัชิ	ีและริายังานอื�นๆ	โดยัส่มีำ�าเส่มีอ	

และคริบถึ้วนติามีความีจริิง	โดยัจะแจ้งให้	ผ่้้ถึือหุ้นทีุ่กริายัที่ริาบถึึงแนวโน้มีในอนาคติ	ที่ั�งด้านบวกและด้านลบ	ซึ�ง	

ติั�งอย้ั่บนพืึ�นฐานของความีเปี็นไปีได้มีีข้อมี้ลส่นับส่นุน	 และมีีเหตุิผ่ลอยั่างเพึียังพึอ	และไมี่แส่วงหาผ่ลปีริะโยัชิน์	

ให้ตินเองและผ่้้อื�น	โดยัใชิ้ข้อมี้ลของ	HARN	ซึ�งยัังไมี่ได้เปีิดเผ่ยัติ่อส่าธ์าริณชิน	หริือดำาเนินการิใดๆ	ในลักษัณะที่ี�

อาจก่อให้เกิดความีขัดแยั้งที่างผ่ลปีริะโยัชิน์กับองค์กริ

ผิู้ถืือหุ้น์ :

ช่องทัางกิารสื�อสาร

คัวิามคัาดำหวิัง

ผิลดำำาเน์ิน์งาน์

ผิลดำำาเน์ิน์งาน์

ผิลดำำาเน์ิน์งาน์

• การิเข้าเยัี�ยัมีพึบ,	LINE	AD,	FB,	Website,	การิปีริะชิุมีส่ัมีมีนา
• ส่่งมีอบส่ินค้าและบริิการิติามีข้อติกลง
• พึนักงานมีีความีริ้้	ความีเข้าใจ	ในส่ินค้า/บริิการิ	ส่ามีาริถึให้คำาแนะนำาที่ี�เปี็นปีริะโยัชิน์	อยั่างถึ้กติ้อง
• ได้ริับการิบริิการิหลังการิขายัติริงเวลา
• การิริ้องเริียันด้านส่ินค้า/บริิการิ	เที่่ากับ	0.014%
• จำานวนเฉลี�ยัพึนักงานที่ี�มีีการิอบริมีด้านส่ินค้า/บริิการิ	คิดเปี็น	2	ชิั�วโมีง
• ความีพึึงพึอใจล้กค้า	เที่่ากับ	92%

ช่องทัางกิารสื�อสาร

คัวิามคัาดำหวิัง

ผิลดำำาเน์ิน์งาน์

ผิลดำำาเน์ิน์งาน์

ผิลดำำาเน์ิน์งาน์

• การิเข้าเยัี�ยัมีพึบ,	Website,	อีเมีล์,	การิปีริะชิุมีส่ัมีมีนา	การิปีริะเมีินผ่ลผ่้้ขายั
• มีีความีเปี็นธ์ริริมี	ปีฏิิบัติิติามีข้อติกลงการิค้า
• ได้ริับที่ริาบข่าวส่าริ	และนโยับายัการิซื�อขายัที่ี�คริบถึ้วน
• ได้ริับที่ริาบปีัญหาและแนวที่างการิแก้ไขอยั่างติริงไปีติริงมีา
• การิปีริะเมีินผ่ลผ่้้ขายั	ปีีละ	2	คริั�ง
• ผ่ลการิปีริะเมีินผ่้้ขายัปีี	2563	เที่่ากับ	98.02%	และ	95.44%
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HARN	ดำาเนนิธ์รุิกจิเพืึ�อการิเส่ริมิีส่ร้ิางและพัึฒนาความีเจริญิก้าวหน้าของปีริะเที่ศ	โดยัยัดึถึอืปีฏิบิตัิติิามีกฎีหมีายั	

กฎีเกณฑ์์	ข้อบังคับและกฎีริะเบียับที่ี�เกี�ยัวข้องและเปี็นไปีติามีคริริลองปีริะเพึณีธ์ุริกิจที่ั�วไปี

HARN	ดำาเนินธ์ุริกิจโดยัมีีส่่วนริ่วมีริับผ่ิดชิอบติ่อชิุมีชิน	ส่ังคมี	 โดยัให้ความีส่ำาคัญกับการิปีฏิิบัติิติามีมีาติริฐาน

ติ่างๆ	ที่ี�เกี�ยัวกับความีปีลอดภัิยั	ความีมีั�นคง	 สุ่ขอนามัียั	 และสิ่�งแวดล้อมีอยั่างถ้ึกติ้องเหมีาะส่มี	และคำานึงถึึง

ผ่ลกริะที่บที่ี�มีีติ่อที่รัิพึยัากริธ์ริริมีชิาติิและสิ่�งแวดล้อมี	 โดยัการิส่ริ้างจิติส่ำานึกในเริื�องความีริับผิ่ดชิอบติ่อสั่งคมี

และส่ิ�งแวดล้อมีให้เกิดขึ�นในหมี้่พึนักงานทุี่กริะดับอยั่างติ่อเนื�อง	 คืนกำาไริส่่วนหนึ�งเพืึ�อกิจกริริมีทีี่�จะมีีส่่วน	

ส่ริ้างส่ริริค์ส่ังคมี	ส่ิ�งแวดล้อมี	และคุณภิาพึชีิวิติของปีริะชิาชิน	ปีฏิิบัติิและให้ความีริ่วมีมีือ	หริือควบคุมีให้มีีการิ	

ปีฏิิบัติิอยั่างเคริ่งครัิดติามีเจตินาริมีณ์ของกฎีหมีายั	 และกฎีริะเบียับที่ี�ออกโดยัหน่วยังานกำากับด้แล	 ให้ความี

ส่ำาคัญกับกิจกริริมีของชุิมีชินและส่ังคมี	 โดยัมีุ่งเน้นให้เกิดการิพัึฒนาสั่งคมี	 ชุิมีชิน	 สิ่�งแวดล้อมี	มีุ่งส่ริ้างส่ริริค	์

และอนุริักษั์ที่ริัพึยัากริธ์ริริมีชิาติิ

ภาคัรัฐ :

ชุมชน์ สังคัม และ  : 

สิ�งแวิดำล้อม

แน์วิทัางกิารพััฒน์าอย่างยั�งยืน์ใน์มิต่ิ Smart Business

	 ติลอดเวลาของการิดำาเนินธ์ุริกิจ	 HARN	 ยัึดมีั�นแนวที่างการิ	

ปีริะกอบกิจการิด้วยัความีเป็ีนธ์ริริมี	ด้วยัแนวที่างการิบริหิาริงานติามี	

หลักคุณธ์ริริมี	จริิยัธ์ริริมี	ส่ริ้างความีน่าเชิื�อถืึอในการิบริิหาริจัดการิ

ส่่งเส่ริมิีการิแข่งขันที่างการิค้าทีี่�เป็ีนธ์ริริมี	เพืึ�อกริะติุน้ให้เกิดนวัติกริริมี	

ส่่งเส่ริมิีการิพึฒันาส่นิค้าและบริกิาริให้ดขีึ�น	อนัเป็ีนการิเส่ริมิีส่ร้ิางการิ	

เติิบโติที่างเศริษัฐกิจและมีาติริฐานการิคริองชิีพึในริะยัะยัาว	ส่่งเส่ริิมี	

ความีริับผ่ิดชิอบติ่อส่ังคมีในห่วงโซ่ธ์ุริกิจทีุ่กขั�นติอน	 (Business	

Chain)	ด้แลผ่ลกริะที่บจากการิกริะที่ำาของบริิษััที่ฯ	ที่ี�มีีติ่อสั่งคมีและ

ส่ิ�งแวดล้อมี	ผ่ลกริะที่บติ่อกิจการิอื�นจากกริะบวนการิจัดหาและจัด

ซื�อของบริษิัทัี่ฯ	เพืึ�อหลีกเลี�ยังหรืิอลดผ่ลกริะที่บเชิงิลบ	ติลอดจนเคาริพึ

ต่ิอส่ทิี่ธ์ใินที่ริพัึย์ัส่นิและไม่ีละเมีดิที่ริพัึย์ัส่นิที่างปัีญญา	โดยัมีแีนวที่าง

ปีฏิิบัติิ	ดังนี�	

1. ส่งเสริมการแข้่งข้ันทุ่�เป็นธุรรม
• ดำาเนินกิจกริริมีติ่างๆ	 ในลักษัณะที่ี�ส่อดคล้องกับกฎีหมีายั

และข้อบังคับของการิแข่งขัน	 ติลอดจนให้ความีริ่วมีมืีอกับ	

เจ้าหน้าที่ี�ของริัฐ

• กำาหนดขั�นติอนปีฏิิบตัิแิละมีาติริการิป้ีองกันการิเข้าไปีเกี�ยัวข้อง	

หริือส่มีริ้้ริ่วมีคิดกับพึฤติิกริริมีที่ี�ขัดขวางการิแข่งขัน

• ส่่งเส่ริิมีให้พึนักงานติริะหนักถึึงความีส่ำาคญัของการิปีฏิิบติัิติามี

กฎีหมีายัการิแข่งขันและการิแข่งขันที่ี�เปี็นธ์ริริมี

• ส่นับส่นุนการิติ่อติ้านการิผ่้กขาดและการิทีุ่่มีติลาดติลอดจน

•	 นโยับายัส่าธ์าริณะติ่างๆ		ที่ี�ส่่งเส่ริิมีการิแข่งขันที่ี�เปี็นธ์ริริมี

• ใส่่ใจต่ิอบริบิที่ที่างส่งัคมีที่ี�อย่้ัแวดล้อมีบริษิัทัี่ฯ	และไม่ีฉวยัโอกาส่

•	 จากส่ภิาพึที่างธ์ริริมีชิาติิหริือที่างส่ังคมี	 เชิ่น	ความียัากจนเพืึ�อ

•	 ส่ริ้างความีได้เปีริียับในการิแข่งขันอยั่าง	ไมี่เปี็นธ์ริริมี

ช่องทัางกิารสื�อสาร

ช่องทัางกิารสื�อสาร

ผิลดำำาเน์ิน์งาน์

ผิลดำำาเน์ิน์งาน์

คัวิามคัาดำหวิัง

คัวิามคัาดำหวิัง

• การิปีริะชิุมีผ่้้ถึือหุ้น
• งานแถึลงผ่ลปีริะกอบการิ	Opportunity	Day
• เวปีไซค์นักลงทีุ่นส่ัมีพึันธ์์
• การิเติิบโติของธ์ุริกิจอยั่างยัั�งยัืน
• ได้ริับผ่ลติอบแที่นอยั่างติ่อเนื�อง
• การิดำาเนินธ์ุริกิจมีีความีโปีริ่งใส่	มีีการิกำากับด้แลกิจการิที่ี�ดี
• พึัฒนาโซล้ชิั�นและบริิการิให้คริบวงจริ
• จ่ายัเงินปีันผ่ลไมี่น้อยักว่าริ้อยัละ	40	
• คะแนน	CG	Score	ริะดับ	"ดีเลิศ"	

• เวปีไซค์	www.harn.co.th
• การิเข้าพึบเจ้าหน้าที่ี�ติามีแจ้ง
• การิส่่งริายังานปีริะจำาเดือน
• ปีฏิิบัติิติามีกฎีหมีายั	กฎีเกณฑ์์	ข้อบังคับและกฎีริะเบียับที่ี�เกี�ยัวข้อง
• ดำาเนินธ์ุริกิจด้วยัความีริับผ่ิดชิอบและมีีความีโปีริ่งใส่
• ไมี่มีีเบี�ยัปีริับจากการิละเลยัการิปีฏิิบัติิติามีกฎีหมีายั
• เข้าริ่วมีเปี็นภิาคีเคริือข่ายั	โคริงการิแนวริ่วมีปีฏิิบัติิของภิาคเอกชินไที่ยั
• ในการิติ่อติ้านการิทีุ่จริิติคอริ์ริัปีชิั�น	(CAC)
• คะแนน	CG	Score	ริะดับ	"ดีเลิศ"	



บริิษััท หาญ เอ็็นจิิเนียริิ�ง โซลููชั่ั�นส์์ จิำากััด (มหาชั่น) 91

2. ส่งเสริมค้ว้ามรับผู้ิด้ชื่อบติ่อสังค้มในหุ้่ว้งโซ่คุ้ณค้่า
• กำาหนดมีาติริการิที่ี�เกี�ยัวกับส่ังคมีและส่ิ�งแวดล้อมีไว้ในนโยับายั

และข้อปีฏิิบัติิในการิจัดซื�อ	การิกริะจายัส่ินค้า

• ส่นับส่นุนให้บริิษััที่อื�นที่ี�เกี�ยัวข้องยัอมีริับและปีริับใชิ้นโยับายัใน

•	 ลักษัณะเดียัวกัน	โดยัไมี่ก่อให้เกิดการิแข่งขันที่ี�ไมี่เปี็นธ์ริริมี

• มีส่ี่วนร่ิวมีอย่ัางเข้มีแข็งในการิยักริะดับความีติริะหนกัในหลกัการิ

•	 	และปีริะเด็นที่ี�เกี�ยัวกับความีรัิบผ่ดิชิอบต่ิอสั่งคมีของบริษิัทัี่ทีี่�ติน

เข้าไปีเกี�ยัวข้อง

• ส่่งเส่ริมิีการิปีฏิบิตัิต่ิิอกันอย่ัางเป็ีนธ์ริริมีที่ั�วที่ั�งห่วงโซ่คณุค่าที่กุคริั�ง

•	 ที่ี�เปี็นไปีได้	 ทัี่�งในด้านติ้นทุี่นและผ่ลติอบแที่นในการิดำาเนินการิ	

ด้านความีริับผิ่ดชิอบต่ิอสั่งคมี	กล่าวคือ	 เพิึ�มีพ้ึนความีส่ามีาริถึ	

ในการิบริริลุวัติถุึปีริะส่งค์ด้านความีรัิบผ่ิดชิอบติ่อสั่งคมีของทุี่ก

•	 กจิการิในห่วงโซ่คุณค่า	ได้แก่	การิดำาเนินการิจัดซื�ออย่ัางเหมีาะส่มี

•	 เช่ิน	การิส่ร้ิางหลกัปีริะกนัให้เกดิริาคาที่ี�เป็ีนธ์ริริมีด้วยัเวลาส่่ง	มีอ

บที่ี�เพึียังพึอและส่ัญญาการิค้าที่ี�มีั�นคง	เปี็นติ้น

3. ส่งเสริมการเค้ารพิ่สิทุธุิในทุรัพิ่ย์สิน
• ปีฏิบิติัิการิติริวจส่อบอย่ัางเหมีาะส่มี	เพึื�อให้แน่ใจว่า	HARNได้ริบั

	 อนญุาติอย่ัางถ้ึกกฎีหมีายัในการิใช้ิและให้ส่ทิี่ธ์ใิช้ิส่อยัที่ริพัึย์ัส่นิ

ติ่างๆ

• ไมี่เข้าไปีเกี�ยัวข้องกับกิจกริริมีใดๆ	อันเปี็นการิละเมิีดที่ริัพึยั์สิ่น	

ได้แก่	 การิใชิ้ติำาแหน่งที่างการิติลาดที่ี�เหนือกว่าในที่างมีิชิอบ	

การิผ่ลติิของปีลอมี	และการิละเมีดิที่ริพัึย์ัส่นิที่างปัีญญา

• ชิำาริะค่าการิใช้ิหรืิอได้มีาซึ�งที่ริพัึย์ัส่นิอย่ัางเป็ีนธ์ริริมี

	 ทัี่�งนี�	 HARN	 เปีิดโอกาส่ให้แจ้งเบาะแส่หรืิอข้อริ้องเรีิยันการิ

กริะที่ำาความีผิ่ดกฎีหมีายัหริือจริริยัาบริริณผ่่านปีริะธ์านกริริมีการิ	

ติริวจส่อบ	โดยัจดัให้มีกีริะบวนการิดำาเนนิการิหลงัจากมีผี่้แ้จ้งเบาะแส่

โดยัให้มีกีาริติริวจส่อบข้อมีล้และมีกีาริริายังานต่ิอคณะกริริมีการิบริษิัทัี่

ติ่อไปี

	 นอกจากนี�	HARN	ยัังกำาหนดแนวที่างในการิปีฏิิบตัิงิานในหน้าที่ี�	

ของกริริมีการิ	ผ่้้บริิหาริ	และพึนักงานของบริิษััที่ฯ	ริวมีถึึงจริริยัาบริริณ

และภิาริะความีรัิบผิ่ดชิอบต่ิอผ้้่มีส่ี่วนได้เสี่ยัต่ิางๆ	เพืึ�อปีริะโยัชิน์ในการิ

ส่ร้ิางมีาติริฐานด้านพึฤติกิริริมีการิปีฏิบัิติงิานของบุคคลดังกล่าวให้อย่้ั

บนพืึ�นฐานของความีซื�อส่ตัิย์ัส่จุริติิ	โดยัมีกีาริกำาหนดจริริยัาบริริณธ์รุิกจิ	

เพืึ�อให้กริริมีการิ	ผ่้บ้ริหิาริ	และพึนกังานได้ริบัที่ริาบและถึอืปีฏิบิตัิอิย่ัาง	

ที่ั�วถึึงที่ั�งองค์กริ	ริวมีถึึงการิติิดติามีผ่ลการิปีฏิิบัติิอยั่างส่มีำ�าเส่มีอ

4. ค้ว้ามรับผู้ิด้ชื่อบติ่อผู้้�บริโภัค้
	 HARN	 มีุ ่งมีั�นเปี ็นผ่้ ้นำาการิให ้บริิการิ	 �โซล้ชิั�นที่ี� ยัั�งยัืน�	

ของงานริะบบวิศวกริริมี	โดยัใช้ิความีร้้ิความีเชิี�ยัวชิาญทีี่�มีใีนการิคัดส่ริริ

ผ่ลิติภิณัฑ์์และนวัติกริริมีทีี่�นำาหน้ามีาส่นองความีต้ิองการิ	เพืึ�อยักริะดับ

คณุภิาพึและความีปีลอดภิยััในชิวีติิของผ่้บ้ริโิภิค	ด้วยัส่นิค้าคณุภิาพึส่ง้	

เที่คโนโลยัทีี่ี�ที่นัส่มียัั	การิขายัและบริกิาริที่ี�ริวดเริว็	ติริงต่ิอเวลา	ถ้ึกต้ิอง	

และคุ้มีค่า	ถึือเปี็นเคริื�องมีือในการิส่ริ้างความีพึึงพึอใจให้ล้กค้า	และ

ส่ริ้างความีแติกติ่างและความีส่ามีาริถึในการิแข่งขัน	ติลอดจนส่ริ้าง	

ความีเชิื�อถึือและความีภัิกดีติ่อติริาสิ่นค้าได้ในริะยัะยัาวและเพิึ�มี	

คุณค่าให้กับ	HARN		อีกที่ั�งยัังคำานึงถึึงความีคุ้มีค่าติ่อการิลงทีุ่นเพึื�อ	

ปีริะโยัชิน์ส่้งสุ่ดของล้กค้าอีกด้วยั	

	 HARN	มีุ่งมีั�นจะถึ่ายัที่อดความีร้ิ้ที่างวิศวกริริมีทีี่�เกี�ยัวข้องกับ	

บริิษััที่ติ่อล้กค้าและผ่้้บริิโภิคที่ั�วไปี	โดยัจัดที่ำาบที่ความีผ่่านส่ื�อเฟัส่บุ�ค	

และเวปีไซค์	ของบริษิัทัี่	เพืึ�อส่ร้ิางความีริ้	้ความีเข้าใจ	อย่ัางกว้างขวาง

ติ่อส่ังคมี	 นอกจากนี�บริิษััที่ยัังได้จัดที่ำาโคริงการิ	 �Knowledge	

Sharing�	โดยัจดัอบริมีความีริ้เ้กี�ยัวกับริะบบที่ำาความีเยัน็แก่ผ่้ส้่นใจใน	

จังหวัดสุ่ริาษัฎีริ์ธ์านี	เชิียังใหมี่	และกริุงเที่พึมีหานคริ	ในปีี	2563	ริวมี

5	คริั�ง	ด้วยัยัึดมีั�นในหลักการิ	�ผ่้้ให้	ยั่อมีเริียันริ้้	และเติิบโติ�

	 HARN	พึัฒนาความีริับผิ่ดชิอบติ่อล้กค้าผ่่านขั�นติอนกริะบวน	

การิปีฏิิบัติิงานและกิจกริริมีของพึนักงานในฝ่่ายัติ่างๆ	ติามีมีาติริฐาน	

ISO	9001:2015	โดยัในปีี	2563	ได้ริับการิติริวจปีริะเมีินจากริะบบใน

วันที่ี�	29-30	มีิถึุนายัน	2563

	 HARN	 ได้เล็งเห็นถึึงความีส่ำาคัญของผ่ลิติภัิณฑ์์ทีี่�ยักริะดับ

คุณภิาพึชิีวิติและความีปีลอดภิัยัให้แก่ผ่้้บริิโภิคจึงให้ความีใส่่ใจใน

กริะบวนการิติ่างๆ	จนส่ินค้าถึึงมีือผ่้้บริิโภิค	ดังนี�

มีีการิจัดเก็บริักษัาผ่ลิติภิัณฑ์์
ติามีมีาติริฐานพึริ้อมีส่่งมีอบ
ให้กับล้กค้าติามีเวลาที่ี�กำาหนด

มีีการิขายัและการิติลาด
ที่ี�ไมี่เอาริัดเอาเปีริียับ
ผ่้้บริิโภิคให้ข้อมี้ลส่ินค้า

อยั่างคริบถึ้วน	
เพึียังพึอติ่อการิติัดส่ินใจ

บริิการิหลังการิขายั	ที่ีมี
วิศวกริพึริ้อมีติิดติ่อกับ

ล้กค้าอยั่างติ่อเนื�องหลังจาก	
ส่่งมีอบส่ินค้าแล้ว

กริะบวนการิจัดซื�อจัดหา
มีีความีโปีริ่งใส่	มีีข้อมี้ล

ผ่ลิติภิัณฑ์์ที่ี�คริบถึ้วนส่ามีาริถึ
ติริวจส่อบริายัละเอียัดผ่ลิติภิัณฑ์์
และมีาติริฐานการิริับริองได้	

มีีกริะบวนการิริับคำาริ้องเริียัน
จากล้กค้า	โดยัฝ่่ายับริิหาริริะบบ	
คุณภิาพึเปี็นผ่้้ริับคำาริ้องเริียัน	
เพึื�อที่บที่วน	ติริวจส่อบ	

และแก้ไข	พึริ้อมีที่ั�งหามีาติริการิ
เพึื�อปี้องกันไมี่ให้เกิดขึ�นซำ�า

จากส่าเหติุเดียัวกัน	

คัวิามพัึงพัอใจ
ข้องลูกิคั้า

คัดส่ริริส่ินค้า
ที่ี�มีีคุณภิาพึส่้ง

ผ่่านการิริับริองติามี
มีาติริฐานส่ากล
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5. การค้�นหุ้าและเผู้ยแพิ่ร่นว้ัติกรรมส้่สังค้มและผู้้�ม่ 
ส่ว้นได้�ส่ว้นเส่ย

 เราติ�องการมากกว้่าอาค้ารเข้่ยว้ 

	 ปีริะเที่ศไที่ยัริ้้จักและคุ้นห้กับอาคาริเขียัว	 (Green	Building)

มีาริะยัะหนึ�งแล้ว	เพึริาะหลายัตึิก	หลายัส่ำานักงาน	ในปีริะเที่ศได้ก่อส่ร้ิาง

อาคาริด้วยัแนวคิด	Green	หริือ	Eco	กันมีาก็จำานวนไมี่น้อยั	ซึ�งหาก

ถึามีว่า	Green	Building	คอือะไริ	คำาติอบหลกั	ๆ 	ติามีความีเข้าใจของ

ผ่้้คนส่่วนใหญ่	ติ่อคำาถึามีนี�	 ก็น่าจะเปี็นอาคาริปีริะหยััดพึลังงาน	ซึ�ง	

คำานงึถึึงการิใช้ิและผ่ลกริะที่บต่ิอที่ริพัึยัากริและส่ิ�งแวดล้อมีอย่ัางเป็ีน

ส่ำาคัญ”	

	 เมีื�อ	 บริิษััที่	 หาญ	 เอ็นจิเนียัริิ�ง	 โซล้ชิั�นส่์	 จำากัด	 (มีหาชิน)	 มีี

โคริงการิใหญ่ในการิยั้ายัจากบ้านปีัจจุบันส่้่บ้านหลังใหมี่	ที่างบริิษััที่

จงึเลง็เหน็ที่ศิที่างและแนวโน้มีแห่งอนาคติในการิส่ร้ิางความียัั�งยันืให้

กับพึนักงาน	บริิษััที่	ผ่้้คน	ส่ังคมี	ส่ิ�งแวดล้อมี	และโลกในวันข้างหน้า	

นำาแนวที่างในการิดำาเนินธ์ุริกิจของหาญติ่อไปี	 จึงก่อเกิดความีคิด

ในการิส่ริ้างอาคาริ	 ด้วยัคอนเซ็ปีติ์	 Green	 Building	 โดยัเลือกใชิ้

มีาติริฐานการิรัิบริองทีี่�เข้มีข้นและแติกติ่างจากมีาติริฐานอื�นๆ	 คือ	

มีาติริฐาน	DGNB	 (Deutsche	Gesellschaft	 fur	 Nachhaltiges	

Bauen)จากส่ภิาอาคาริยัั�งยัืนของเยัอริมีัน	 (German	Sustainable	

Building	Council)	 แที่นการิใชิ้มีาติริฐาน	 Leed	ของส่หริัฐอเมีริิกา	

หริือ	TGIB	ของไที่ยั

ผู้ลค้ว้ามพิ่ึงพิ่อใจข้องล้กค้�า ปี 2563
	 HARN	กำาหนดเป็ีนนโยับายัให้ที่ำาการิส่ำาริวจความีพึึงพึอใจของ	

ล้กค้าเปี็นปีริะจำาทีุ่กปีี	 เพึื�อให้บริิษััที่ฯ	ได้ริับที่ริาบผ่ลงานที่ี�ได้ส่่งมีอบ	

แก่ล้กค้าในด้านติ่างๆ	

	 ผ่ลส่ำาริวจความีพึึงพึอใจของลก้ค้า	ปีริะจำาปีี	2563	พึบว่าที่กุด้าน	

ได้รัิบคะแนนส่้งขึ�นกว่าปีี	 2562	ยักเว้นด้านสิ่นค้า	 แติ่	HARN	 ยัังคง

มีีความีมีุ่งมีั�นที่ี�จะส่ริ้างความีพึึงพึอใจให้ล้กค้า	ดังนโยับายัคุณภิาพึ

ที่ี�ว่าเริาจะส่ริ้างความีพึึงพึอใจให้ล้กค้าด้วยัสิ่นค้าและบริิการิทีี่�มีี

คณุภิาพึส่ง้	เที่คโนโลยีัที่ี�นำาหน้าและนำาความีคิดเหน็หริอืข้อเส่นอแนะ

ที่ี�ได้ริบัจากลก้ค้าไปีวเิคริาะห์		เพืึ�อพึฒันาและปีริบัปีริงุ	ส่นิค้าและการิ

ให้บริิการิ	เพึื�อติอบส่นองความีติ้องการิของล้กค้าอยั่างติ่อเนื�องติ่อไปี

 ค้อนเซ็ปติ์ Better Workplace, Better Wellbeing

	 ดริ.	 อัจฉริาวริริณ	 จุฑ์ารัิติน์	 ส่ถึาปีนิกผ่้้ออกแบบอาคาริส่ำานัก	

งานแห่งใหมี่	ของ	บริิษััที่	หาญ	เอ็นจิเนียัริิ�ง	โซล้ชิั�นส่์	จำากัด	(มีหาชิน)	

อธ์บิายัว่า	Green	Building	คอืแนวคดิอาคาริที่ี�ไม่ีกริะที่บกบัที่ริพัึยัากริ

ธ์ริริมีชิาติแิละส่ิ�งแวดล้อมี	ทัี่�งในแง่ของการิใช้ิวัส่ด	ุการิก่อส่ร้ิางไปีจนถึึง

การิดำาเนินงาน	 �แติ่ส่ำาหรัิบ	 HARN	 นั�น	 เริียักว่า	 �Beyond	 Eco�	

คอืการิคำานงึเริื�องของ	�Better	Workplace,	Better	Wellbeing�	อยั้ส่่บายั

คอือย่้ัอย่ัางไริให้ส่ขุภิาพึจติิด	ีส่ขุภิาพึใจด	ีส่ขุภิาพึกายัด	ีต้ิองบาลานซ์

เริื�องของส่ิ�งแวดล้อมี	ที่ริัพึยัากริ	ความีเปี็นอยั้่	และความีส่วยังามี�

	 มีาติริฐาน	DGNB	นั�น	มีององค์ริวมีในทุี่กมีติิ	ิโดยัเฉพึาะเริื�องการิ

ควบคมุีส่ภิาพึแวดล้อมีที่ี�แติกต่ิางของบคุคลที่ี�มีคีวามีต้ิองการิ	ต่ิางกนั	

(Personal	 Life	Control)	 ซึ�งนับเปี็นเที่รินด์ใหมี่	 ที่ี�แติ่ละบุคคลหรืิอ

กลุ่มีคนส่ามีาริถึปีรัิบเปีลี�ยันส่ภิาพึแวดล้อมีติามีความีเหมีาะส่มี

(Adjustable	 Personal	 Life)	 เปี็นที่ี�มีาของ	Responsive	Design,

Adaptive	Design,	Design	 for	Flexibility	ที่ี�มีากไปีกว่าคำาว่า	Eco	

Design	และกลายัเปี็นปีัจจัยัส่ำาคัญที่ี�ที่ำาให้ปีริะส่ิที่ธ์ิภิาพึการิที่ำางาน

หริือกิจกริริมีติ่างๆ	มีีคุณภิาพึยัิ�งขึ�น

	 การิออกแบบอาคาริส่ำานกังานใหม่ีของ	HARN	พึบว่า	เป็ีนการินำา

แนวความีคิดต่ิางๆ	มีาผ่ส่านริวมีกัน	อาทิี่	Sustainable	Development	

Goal	ที่ั�ง	11	ข้อ	ของส่หปีริะชิาชิาติิ	(UN)	เชิ่น	Zero	Hunger	คือ	การิ

เติรีิยัมีพืึ�นทีี่�ปีล้กผั่กเพืึ�อให้เกิดการิมีีส่่วนริ่วมี	 หริือแนวคิดเริื�อง	

Better	Workplace,	Better	Wellbeing	ที่ี�ส่ถึาปีนิกเลือกใชิ้การิปีล้ก

ติ้นไมี้เพืึ�อกริองแส่ง	กริองฝุ่่น	 ลดอุณหภ้ิมิีอากาศจากพืึ�นทีี่�โดยัริอบ	

เริื�อยัไปีจนถึึงการิส่ริ้างบริริยัากาศ	ด้วยัการินำาแส่งธ์ริริมีชิาติิเข้ามีา

ภิายัในอาคาริ	แติ่ไมี่นำาความีริ้อนเข้ามีาด้วยั	(Indirect	Light)	ริวมีถึึง	

Skylight	ที่ี�ชิั�นบนสุ่ด	ซึ�งหลังคามีีลักษัณะคล้ายักับฟัันเลื�อยัที่ี�มีีความี

ที่ึบติริงส่่วนที่ี�โดนแส่งแดด	แล้วส่ะที่้อนเอาแส่งเข้ามีาภิายัในอาคาริ

ดงันั�นแส่งทีี่�ได้ริบัจึงเป็ีน	Indirect	Light	เป็ีนแส่งทีี่�นุ่มี	ไม่ีร้ิอน	ปีริะหยััด

พึลังงาน	ที่ั�งในส่่วนของค่าเคริื�องปีริับอากาศ	 และการิใชิ้ไฟัปีริะดิษัฐ์	

หริือเริื�องของเส่ียัง	 ที่ี�ที่างส่ถึาปีนิกคำานึงถึึง	 Acoustic	 Feeling	

ที่ำาให้อาคาริเงยีับ	กันเสี่ยังริบกวน	เพืึ�อให้เกิดการิโฟักัส่งานได้ดี	แม้ีแต่ิ	

การินำาลมีธ์ริริมีชิาติเิข้ามีาในอาคาริ	ซึ�งส่ามีาริถึเติมิีอากาศบริสิ่ทุี่ธิ์�ใน	

อาคาริ	ปีริะมีาณ	20-30	เปีอร์ิเซน็ต์ิ	และอากาศจะเคลื�อนไหวติลอดเวลา	

นอกจากนี�	ยัังใช้ิต้ินไม้ีและนำ�าลดอุณหภิม้ี	ิกล่าวคือ	หาญมี	ีLandscape

Design	ที่ี�ใช้ิต้ินไม้ี	เป็ีน	Shading	ให้อาคาริ	และการิใช้ินำ�า	ที่ี�เวลาลมีพัึด

ผ่่านนำ�า	นำ�าจะด้ดความีร้ิอนในอากาศ	ที่ำาให้อากาศเยัน็ลง	ก่อนเข้ามีา

ภิายัในอาคาริ	เริยีักว่า	เป็ีนการิใช้ิธ์ริริมีชิาติใินการิบร้ิณาการิส่ริริส่ร้ิาง

อาคาริให้ใชิ้ที่ริัพึยัากริอยั่างมีีปีริะส่ิที่ธ์ิภิาพึและเกิดปีริะโยัชิน์ส่้งสุ่ด

สินค้�า
(คุณภิาพึ	ความีหลากหลายัของส่ินค้า)

พิ่นักงานข้าย
(ความีริ้้เกี�ยัวกับส่ินค้า	การิบริิการิ	การิแก้ไขปีัญหา)

บริการอื�น
(การิจัดการิ	การิให้ข้อมี้ล	การิติิดติ่อส่ื�อส่าริกับบริิษััที่)

ค้ว้ามพิ่ึงพิ่อใจข้องล้กค้�า

ค้ว้ามพิ่ึงพิ่อใจเฉล่�ยรว้ม 91.04

89.73

92.92

90.47

89.98

90.30

89.01

88.06

87.93

86.31

89.76 87.43

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561



บริิษััท หาญ เอ็็นจิิเนียริิ�ง โซลููชั่ั�นส์์ จิำากััด (มหาชั่น) 93

	 การิจัดส่ริริพึื�นที่ี�ภิายัในติัวอาคาริก็ส่ำาคัญและส่่งผ่ลติ่อแนวคิด

�Better	Workplace,	 Better	Wellbeing�	 เชิ่นกัน	 โดยัชิั�น	 4-5-6	

ออกแบบเปี็นโถึงกลางมีีบันไดขึ�นลง	 เพืึ�อให้เปี็นพืึ�นทีี่�เชิื�อมีถึึงกัน	

เพืึ�อให้เกิดการิปีฏิิส่ัมีพึันธ์์	 (Interactive)	 ของพึนักงานในออฟัฟัิศ	

ส่่งผ่ลติ่อการิที่ำางานริ่วมีกัน	 และการิแลกเปีลี�ยันข้อมี้ลองค์ความีริ้้	

ติามีมีา	แมี้กริะที่ั�งการิจัดโซนของห้องนำ�า	ห้องเก็บของ	 และห้องที่ี�ไมี่	

ติ้องการิติิดติั�งเคริื�องปีรัิบอากาศ	 ส่ถึาปีนิกยัังเลือกจัดวางไว้ทีี่�ทิี่ศ	

ติะวันติก	 ซึ�งแดดแริง	 อากาศริ้อน	 เพืึ�อส่ริ้างส่ริริค์สุ่ขอนามัียัทีี่�ดี	

เริียักว่า	ทีุ่กอยั่าง	ทีุ่กองค์ปีริะกอบ	ผ่่านการิคิดอยั่างถึี�ถึ้วนติามีความี	

เหมีาะส่มี	การิใชิ้งานจริิง	 มีีความีส่มีดุลริะหว่างภิาพึลักษัณ์ความี	

ส่วยังามี	และการิคำานึงถึึงส่ิ�งแวดล้อมีทีุ่กมีิติิ

 แสงสว้่างอัจฉริยะ

	 เริื�องของริะบบแส่งส่ว่างจากดวงไฟัภิายัในอาคาริ	 HARN	

เปี็นอีกบริิษััที่ลำาดับติ้น	ๆ	ของปีริะเที่ศที่ี�ใชิ้ริะบบ	POE	(Power	over	

Internet)	คือไมี่ใชิ้ส่ายัไฟัแบบดั�งเดิมี	แติ่ใชิ้ส่ายัอินเที่อริ์เน็ติแที่น	ซึ�ง

ชิ่วยัให้ติัวดวงไฟัมีีความีชิาญฉลาด	

	 โดยัปีกติิแล้วพึลังงานที่ี�ใชิ้กับแส่งส่ว่างนี�จะมีีส่ัดส่่วนปีริะมีาณ

25%	ของพึลังงานทัี่�งหมีดที่ี�อาคาริติ้องการิ	 ถึือเปี็นอันดับส่องริอง	

จากริะบบปีรัิบอากาศ	 ดังนั�นมีีความีจำาเปี็นทีี่�เริาจะติ้องส่นใจการิ	

ปีริะหยััดพึลังงานในริะบบแส่งส่ว่าง

	 HARN	เลือกใชิ้	ริะบบ	PoE	Lighting	จาก	Philips	(หริือ	Signify	

ชิื�อปีัจจุบัน)	ที่ี�มีีริะบบอัจฉริิยัะควบคุมีความีส่ว่าง	โดยัริะบบจะปีริับ

หริี�แส่งจากโคมีเมีื�อมีีเริาเก็บเกี�ยัวแส่งอาทิี่ติยั์จากภิายันอกเข้ามีา

ภิายัอาคาริ	นอกจากนี�ยัังมีีเซนเซอริ์ติริวจจับการิเคลื�อนไหวริอบ	 ๆ	

โคมี	 โดยัจะที่ำาการิหริี�แส่งลงหากไมี่พึบผ่้้ใชิ้งานและดับไฟัลงในที่ี�สุ่ด	

เพืึ�อเปี็นการิปีริะหยััดพึลังงาน	และเนื�องจากโคมีไฟัแติ่ละดวงนั�นยััง	

ริับและส่่งข้อมี้ลได้จำานวนมีาก	ที่ำาให้เริาเห็นข้อมี้ลว่าบริิเวณไหนของ

ส่ำานักงานเปี็นจุดยัอดนิยัมี	 ในที่างติริงข้ามีบริิเวณไหนไมี่ได้ริับความี

นิยัมี	ข้อมี้ลเหล่านี�จะชิ่วยัให้เริาจัดบริิหาริพึลังงาน	แส่งส่ว่าง	อาหาริ	

เคริื�องดื�มี		และอำานวยัความีส่ะดวกติ่างแก่พึนักงานได้

 ระบบปรับอากาศึอัจฉริยะ

	 HARN	 ใชิ้ความีเชิี�ยัวชิาญในออกแบบริะบบที่ำาความีเยั็น	 เพืึ�อ

พึัฒนาริะบบปีรัิบอากาศทีี่�มีีปีริะส่ิที่ธิ์ภิาพึส่้ง	 โดยั	HARN	ออกแบบ

เคริื�องที่ำาความีเย็ัน	 (Chiller)	 จากปีกติิเปี็นเคริื�องที่ำาความีเย็ันขนาด

ใหญ่เคริื�องเดียัว	ปีรัิบเปี็นส่ามีเคริื�องยั่อยัให้ที่ำางานปีริะกอบกันติามี

ภิาริะกริริมีที่ี�เกิดขึ�น	โดยัแต่ิละเคริื�องจะที่ำางานในจดุที่ี�มีปีีริะส่ทิี่ธ์ภิิาพึ

ส้่งสุ่ดติลอดเวลา	ที่ั�งนี�	 หนึ�งในส่ามีเคริื�องนั�นมีีริะบบความีถีึ�เพืึ�อปีริับ

ริอบของเคริื�องให้เหมีาะส่มี
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Biophilic design

แนวคดิการออกแบบดว้ยการนาํ “ธรรมชาต”ิ 

กลบัเขา้มาสูต่วัเมือง โดยผสมผสานระหวา่ง

ธรรมชาตแิละความลงตวัของท่ีอยูอ่าศยั

เพ่ือใหเ้ป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั

Architectural 
Design

การใช้แสงธรรมชาต ิดว้ยเทคนิคการ

ออกแบบหลงัคาใหเ้ป็นฟันเล่ือย เพ่ือให้

แสงอาทิตยส์อ่งเขา้มา ในบรเิวณโถงกลาง 

ท่ีออกแบบใหโ้ลง่ เพ่ือรบัแสงจาก

ธรรมชาต ิรวมทัง้บนดาดฟา้มีแผงโซล่าร์

เซลล ์

ปลูกตน้ไม้บนและรอบอาคาร เพ่ือกรองแสงหรอืฝุ่ น 

ลดอณุหภมูิอากาศรอ้นจากขา้งนอกท่ีเขา้สูอ่าคาร และ

มีพืน้ท่ีปลกูผกับรเิวณชัน้สาม และมีสวนเกือบทกุชัน้



รายงานประจำำาปี 256394

	 เริาจะเลอืกเดนิจำานวนเคริื�องย่ัอยัติามีภิาริะในการิที่ำาความีเยัน็

กล่าวคือ	ถึ้ามีีภิาริะมีากก็จะเดินส่ามีเคริื�อง	แติ่ถึ้าน้อยัลงจะค่อยัปีริับ

ลดริอบลงจนเหลือ	ส่อง	หริือหนึ�งเคริื�องอยั่างไริริอยัติ่อ

 นอกจากนี�ยัังเลือกใชิ้หอริะบายัความีริ้อนแบบนำ�าริะเหยั	

(evaporative	 condenser)	 ที่ำาให้ส่่งถึ่ายัความีริ้อนออกจากอาคาริ	

ในริ้ปีของการิริะเหยัของนำ�าแที่นการิเปี่าลมีริ้อนออกจากอากาศติามี

ปีกติิ	ลดส่ภิาพึเกาะความีริ้อน	(heat	island)	และเนื�องจากอุณหภิ้มีิ	

ของการิริะเหยันั�นจะติำ�ากว่าอณุหภิม้ีขิองอากาศแห้งหลายัองศา	ที่ำาให้	

หอริะบายัความีริ้อนแบบนี�ปีริะหยััดพึลังงานได้อยั่างมีีนัยัส่ำาคัญ

 ระบบสื�อสารและข้�อม้ล

	 เที่คโนโลยีัด้านการิส่ื�อส่าริและข้อมี้ล	 มีีบที่บาที่ส่ำาคัญติ่อ

ภิาพึลักษัณ์ใหม่ีของ	HARN	ในการิอำานวยัความีส่ะดวกต่ิอการิที่ำางาน	

และชิีวิติปีริะจำาวัน

	 การิยืันยัันอัติลกัษัณ์ในการิเข้าออกส่ำานกังานนั�นมีคีวามีส่ำาคญั

อย่ัางยิั�งและเกี�ยัวข้องกับริะบบความีปีลอดภัิยั	HARN	ได้เลือกใช้ิริะบบ

ติริวจจับใบหน้า	 (Face	 Recognition)	 แที่นการิติริวจลายันิ�วมืีอ	

(Finger	 Scan)	 เพืึ�อลดการิส่ัมีผ่ัส่ริ่วมี	 นอกจากนี�เริายัังส่ำาริองการิ	

ยัืนยัันอัติลักษัณ์ด้วยับัติริ	RFID	 อีกชิั�นหนึ�งโดยัใชิบ้ัติริใบเดียัวติั�งแต่ิ

การิเข้าออกอาคาริจอดริถึ	การิเข้าออกส่ำานักงาน	การิเข้าส่นามีกีฬา	

การิใชิ้ลิฟัติ์	 และการิขอพึิมีพึ์เอกส่าริติ่างๆ	 จากเคริื�องถึ่ายัเอกส่าริ	

เปี็นติ้น

	 เริาเลือกใช้ิแอปีพึลิเคชิั�นในโที่ริศัพึท์ี่เคลื�อนทีี่�เพืึ�อส่ร้ิางริะบบการิ	

จองห้องปีริะชุิมีผ่่านโที่ริศัพึที่์มืีอถืึอหริือผ่่านอินเที่อริ์เน็ติ	นอกจากนี�

ยัังส่ามีาริถึขอปีรัิบอุณหภิ้มิีภิายัในอาคาริในลักษัณะการิลงคะแนน	

เส่ียังกับเพึื�อน	ๆ	ในกริณีที่ี�ริ้้ส่ึกริ้อนหริือหนาวเกินไปี

 พิ่ลังงานทุางเลือก

	 อาคาริหลังนี�ติดิติั�งแผ่งกำาเนิดไฟัฟ้ัาแส่งอาทิี่ติย์ั	จำานวน	330	แผ่ง

ขนาด	0.127	เมีกกาวัติติ์	เพืึ�อผ่ลิติพึลังงานไฟัฟั้าจากแส่งอาทิี่ติยั์

ที่ดแที่นการิใชิ้พึลังงานจากการิไฟัฟั้านคริหลวงซึ�งจะชิ่วยัลดการิใชิ	้

พึลังงานได้ถึึง	170kWh	ติ่อปีี	หริือริาว	30%	ของพึลังงานที่ี�ใชิ้

ระบบจัด้การอาค้ารและบริหุ้ารพิ่ลังงาน 

	 HARN	 เลือกทีี่�จะเรีิยันร้ิ้และจัดส่ริ้างริะบบจัดการิอาคาริและ	

พึลังงานโดยัทีี่มีงานภิายัใน	 ริ่วมีกับบริิษััที่ในเครืิอทีี่�มีีความีร้ิ้ความี	

ชิำานาญด้าน	Internet	of	Things	(IoT)	 เริามีีเปี้าหมีายัด้านพึลังงาน	

ว่าจะติ้องติำ�าว่า	120kWh	ติ่อติาริางเมีติริติ่อปีี	ซึ�งถึือว่าติำ�ามีากส่ำาหริับ	

อาคาริของไที่ยั

	 เริาได้ริวมีที่มีีงานที่ี�มีคีวามีริ้ค้วามีชิำานาญด้านริะบบที่ำาความีเยัน็

ริะบบปีริับอากาศ	ริ่วมีกับริะบบ	IoT	ในการิควบคุมีริะบบปีริับอากาศ	

ให้ปีริะหยััดพึลงังานมีากที่ี�ส่ดุ	ติั�งแต่ิการิควบคมุีอณุหภิม้ี	ิการิปีริบั	แต่ิง

อุณหภ้ิมิีติามีคำาขอ	 การิปีรัิบแติ่งและควบคุมีปีริิมีาณลมีเยั็นทีี่�จ่ายั	

ไปียัังจุดติ่างๆ	ให้เหมีาะส่มีติามีส่ภิาวะ	การิปีริับแติ่งเคริื�องที่ำานำ�าเยั็น	

(chiller)	ในอยั้่ในจุดที่ี�มีีปีริะส่ิที่ธ์ิภิาพึส่้งสุ่ด

	 ที่ั�งนี�เริาได้จัดริวมี	dashboard	ของการิใชิ้พึลังงานของอาคาริ	

หลงันี�แส่ดงบนหน้าจอเพืึ�อให้ง่ายัต่ิอการิบริหิาริจดัการิและการิเริยีันริ้้

จากบุคคลภิายันอก

	 ที่ั�งหมีดทีี่�เริาติั�งใจส่ริ้าง	 เริียันร้ิ้นี�	 เริามีีเปี้าหมีายัทีี่�จะที่ำาให้เกิด	

เป็ีนธ์รุิกิจในอนาคติต่ิอไปี	โดยัใช้ิอาคาริหลงันี�เป็ีนแหล่งเริยีันริ้	้ที่ดลอง	

และปีริบัปีรุิง	เปีริยีับได้ว่าอาคาริหลังนี�จะกลายัเป็ีนห้องที่ดลองทีี่�มีชีิวีติิ

ในการิส่ริ้างความีริ้้ความีส่ามีาริถึของที่ีมีงาน	HARN	ติ่อไปี



บริิษััท หาญ เอ็็นจิิเนียริิ�ง โซลููชั่ั�นส์์ จิำากััด (มหาชั่น) 95

	 เนื�องจากบริิษััที่ฯ	 เปี็นธุ์ริกิจซื�อมีาขายัไปี	นอกจากการิคัดส่ริริ

ส่ินค้าที่ี�มีีคุณภิาพึแล้ว	ปีัจจัยัความีส่ำาเริ็จที่ี�ส่ำาคัญ	คือ	 ริะบบงาน	 /	

การิบริิการิ	ที่ี�มีีติอบส่นองความีติ้องการิของล้กค้า	 ที่ี�เปีลี�ยันแปีลงไปี

ติามีส่ภิาพึเศริษัฐกิจ	 เที่คโนโลยีัหรืิอปีัจจัยัแวดล้อมีติ่างๆ	 ได้อยั่างมีี

ปีริะส่ิที่ธ์ิภิาพึ	บริิษััที่ฯ	ติริะหนักดีว่า	พึนักงาน	คือ	หัวใจส่ำาคัญในการิ

ผ่ลกัดนัองค์กริไปีส่้ค่วามีส่ำาเริจ็และการิเติบิโติอย่ัางยัั�งยันื	แต่ิริะหว่าง

ที่างส่้่เปี้าหมีายันั�น	พึนักงานจำาเปี็นติ้องมีีความีเก่ง	มีีความีดี	และมีี

ความีสุ่ข	ภิาริกิจส่ำาคัญของบริิษััที่ฯ	 ในอันทีี่�จะผ่ลักดันให้เกิดความี	

ส่ำาเร็ิจติามีทีี่�มีุ่งหมีายั	 ด้วยัการิเส่ริิมีส่ริ้างและพัึฒนาบุคลากริให้มี	ี

ความีพึริ้อมี	3	ด้าน	คือ	SMART	PRO	ความีพึริ้อมีด้านความีส่ามีาริถึ	

ที่ักษัะ	SMART	Care	ความีพึริ้อมีด้านริ่างกายัและจิติใจ	 SMART	

Learning	ความีพึริ้อมีในการิเริียันริ้้เที่คโนโลยัีดิจิที่ัล	 ผ่่าน	นโยับายั

การิบริิหาริที่รัิพึยัากริบุคคล	ของบริิษััที่ทีี่�กำาหนดไว้	 คือ	 �มีุ่งมีั�นส่ริ้าง

บริริยัากาศการิที่ำางานที่ี�มีีความีสุ่ขกริะติือริือริ้น	 มีีความีคิดริิเริิ�มี

และมีีการิพัึฒนาอยั่างติ่อเนื�องให้แก่ทีี่มีงานทีี่�มีีความีส่ามีาริถึริอบร้ิ้

บนหลักการิของความีถึ้กติ้อง	 เที่ี�ยังธ์ริริมี	ความีคิดบวก	 และความี

ริับผ่ิดชิอบอยั่างมีืออาชิีพึ�	แนวปีฏิิบัติิ	5	ปีริะการิ

1. การเค้ารพิ่สิทุธุิมนุษยชื่น
• ส่่งเส่ริิมีและกริะตุิ้นให้มีีการิปีฏิิบัติิติามีหลักการิสิ่ที่ธ์ิมีนุษัยัชิน

•	 ขั�นพืึ�นฐานและความีเส่มีอภิาค	 โดยัไมี่คำานึงถึึงความีแติกติ่าง

	 ในเริื�องส่ัญชิาติิ	 เชิื�อชิาติิ	 ส่ีผ่ิว	 เพึศ	ภิาษัา	ศาส่นา	ความีเชิื�อ

	 ที่างการิเมีือง	 หริือความีเชิื�อในที่างอื�นใด	 ชิาติิพึันธุ์์หริือพืึ�นเพึ

	 ที่างส่ังคมี	ที่ริัพึยั์ส่ิน	กำาเนิด	หริือส่ถึานะ

• ส่นับส่นุนและเคาริพึในการิปีกปี้องส่ิที่ธ์ิมีนุษัยัชิน	โดยัหมัี�น

	 ติริวจส่อบด้แลมิีให้ธุ์ริกิจของตินเข้าไปีมีีส่่วนเกี�ยัวข้องกับการิ	

ล่วงละเมีดิส่ทิี่ธ์มิีนษุัยัชิน	เช่ิน	ไม่ีส่นบัส่นนุการิบงัคบัใชิแ้ริงงาน	

ติ่อติ้านการิใชิ้แริงงานเด็ก	เปี็นติ้น

• เคาริพึสิ่ที่ธ์ิในการิแส่ดงความีคิดเห็นของพึนักงาน	ซึ�งคริอบคลุ

มีถึึงการิมีีอิส่ริะในการิให้ความี	เห็นโดยัปีริาศจากการิแที่ริกแซง

•	 การิได้ริับข้อมี้ลหริือความีคิดเห็นผ่่านส่ื�อติ่างๆ	 ริวมีทัี่�งจัดให้มีี

	 ชิ่องที่างการิส่ื�อส่าริเพืึ�อริับฟัังความีคิดเห็นของผ่้้มีีส่่วนได้เส่ียั	

อยั่างเส่ริี

2. การปฏ์ิบัติิติ่อแรงงานอย่างเป็นธุรรม

	 ในปีี	2563	บริษิัทัี่ฯ	ไม่ีมีกีาริฝ่่าฝ้่นกฎีหมีายัด้านแริงงานผ้้่บริโิภิค

การิจ้างงาน	การิแข่งขันที่างการิค้า	ส่ิ�งแวดล้อมี	โดยัมีีแนวที่างปีฏิิบัติิ

ดังนี�

• ปีฏิิบัติิติามีกฎีหมีายั	และข้อบังคับติ่างๆที่ี�เกี�ยัวข้องกับพึนักงาน	

อยั่างเคริ่งคริัด

• จัดให้มีีส่ภิาพึแวดล้อมีในการิที่ำางานทีี่�ดี	 และปีลอดภัิยัติ่อชีิวิติ	

และที่ริัพึยั์ส่ินของพึนักงาน

แน์วิทัางกิารพััฒน์าอย่างยั�งยืน์ใน์มิต่ิ Smart Business

• ปีฏิบิติัิต่ิอพึนกังานด้วยัความีส่ภุิาพึให้ความีเคาริพึต่ิอความีเป็ีน	

ปีัจเจกชิน	และศักดิ�ศริีของความีเปี็นมีนุษัยั์

• ให้ผ่ลติอบแที่นที่ี�เปี็นธ์ริริมีติ่อพึนักงาน

• การิพึิจาริณาการิแติ่งติั�งและการิโยักยั้ายั	 ริวมีทัี่�งการิให้ริางวัล	

และการิลงโที่ษั	กริะที่ำาด้วยัความีเปี็นธ์ริริมี	โดยัคำานึงถึึงความีริ้้	

ความีส่ามีาริถึ	และความีเหมีาะส่มีของพึนักงานเปี็นเกณฑ์์

• ให้ความีส่ำาคัญติ่อการิพึัฒนาศักยัภิาพึของพึนักงาน	 โดยัให้	

โอกาส่อยั่างที่ั�วถึึงและส่มีำ�าเส่มีอ

• หลีกเลี�ยังการิกริะที่ำาใดๆ	 ทีี่�ไมี่เปี็นธ์ริริมี	 ซึ�งอาจมีีผ่ลกริะที่บ

•	 ติ่อความีมีั�นคงในหน้าที่ี�การิงานของพึนักงาน	หริือคุกคามี	และ

	 ส่ริ้างความีกดดันติ่อส่ภิาพึจิติใจของพึนักงาน

• พึนักงานมีีสิ่ที่ธ์ิในการิริ้องเริียันกริณีที่ี�ไมี่ได้ริับความีเปี็นธ์ริริมี	

	 ติามีริะบบและกริะบวนการิที่ี�กำาหนด

• ริับฟัังข้อคิดเห็น	 และข้อเส่นอแนะ	จากพึนักงานทีุ่กริะดับอยั่าง	

เที่่าเที่ียัมีและเส่มีอภิาค

3. เสริมสร�างและพัิ่ฒนาศัึกยภัาพิ่พิ่นักงานใหุ้�ม่ข้ด่้ค้ว้าม 
สามารถ สนับสนุนว้ัฒนธุรรม และค้่านิยมข้องบริษัทุ 
สอด้ค้ล�องกบัเป้าหุ้มาย กลยุทุธ์ุ และทิุศึทุาง การข้ยายตัิว้
ข้องบริษัทุ

4. ผู้้�บริหุ้ารทุุกค้นม่หุ้น�าทุ่�บริหุ้ารทุรัพิ่ยากรบุค้ค้ล ติาม
นโยบายและแนว้ทุางการบริหุ้ารงานข้องบริษัทุ

5. การนำาเทุค้โนโลย่สารสนเทุศึมาใชื่�ในการพัิ่ฒนางาน
ทุรัพิ่ยากรบุค้ค้ลด้�านติ่างๆ

 ผู้ลการด้ำาเนินงานปี 2563

• ด้�านการว้างแผู้นกำาลังค้นและการสรรหุ้าว้่าจ�าง

	 ในปีี	2563	ที่ี�มีีการิริะบาดของโริคโควิด-19	ที่ำาให้	HARN	ชิะลอ

การิริับพึนักงานติามีแผ่นอัติริากำาลังคน	ส่ริริหาเฉพึาะ	ติำาแหน่งทีี่�มีี

ความีส่ำาคัญเริ่งด่วนติ่อการิบริิหาริงาน	 ริวมีถึึงโยักยั้ายั	 งานกริณีมีี

ติำาแหน่งว่างลง	เพึื�อลดภิาริะบริิษััที่ฯ	อยั่างไริก็ดี	HARN	ยัังคงริักษัา

อัติริาพึนักงานติ่อกำาลังคนติามีแผ่นคิดเปี็นริ้อยัละ	 90	 และมีี	 อัติริา

การิลาออก	คิดเปี็นริ้อยัละ	8

• ด้�านการประเมินผู้ลการปฏ์ิบัติิงาน

	 HARN	ส่่งเส่ริิมีการิมีีส่่วนริ่วมีของผ่้้บังคับบัญชิาและผ่้้ปีฏิิบัติิ

งานในการิกำาหนดเปี้าหมีายัและตัิวชิี�วัดความีส่ำาเริ็จของงาน	 (KPI)	

ริ่วมีกัน	ที่ำาให้เกิดความีริ่วมีมีือ	ความีส่ัมีพึันธ์์ที่ี�ดีริะหว่างผ่้้บังคับบัญ

ชิาและผ่้ใ้ต้ิบงัคบับญัชิา	ซึ�งจะนำาไปีส่้ค่วามีส่ำาเริจ็	จดัให้มีกีาริปีริะเมีนิ

ผ่ลการิปีฏิิบัติิงานปีีละ	2	คริั�ง	แบ่งปีริะเภิที่การิวัดผ่ลเปี็น	3	ส่่วน	ดังนี�

1.	 KPI	 (ปีริะเมีินจากคะแนนการิปีฏิิบัติิงานติามีภิาริกิจที่ี� รัิบ

	 มีอบหมีายั	ซึ�งส่นับส่นุนติ่อเปี้าหมีายัหลักของ	HARN)
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	 ในปีี	2563	เนื�องจากส่ถึานการิณ์การิแพึร่ิริะบาดของโริคโควดิ-19

ที่ำาให้ไมี่ส่ามีาริถึปีฏิิบัติิงานได้ติามีแผ่นงานพึัฒนา	ที่ริัพึยัากริบุคคล

ที่ี�วางไว้ได้อยั่างคริบถึ้วน	แติ่อยั่างไริก็ติามี	HARN	ยัังคงติริะหนักถึึง

ความีส่ำาคญัในการิพึฒันาความีริ้แ้ละที่กัษัะที่ี�จำาเป็ีนในการิปีฏิบิตัิงิาน

ติลอดจนกิจกริริมีต่ิางๆ	ที่ี�ช่ิวยัส่่งเส่ริมิีความีสั่มีพัึนธ์์ทีี่�ดภีิายัในองค์กริ

โดยัจะมีีการิที่บที่วนและปีริับปีริุงแผ่นงานให้มีีความีส่อดคล้องกับ

ความีเปีลี�ยันแปีลงที่ี�เกิดขึ�น	 และเลือกใชิ้เที่คโนโลยัีเข้าชิ่วยัในการิ

พึัฒนาขีดความีส่ามีาริถึในการิแข่งขันของ	HARN	ติ่อไปี

	 HARN	มีุ่งมีั�นทีี่�จะเติรีิยัมีความีพึริ้อมีด้านการิพัึฒนาบุคลากริ

ติั�งแติ่วันที่ี�พึนักงานได้เข้ามีาที่ำางานที่ี�บริิษััที่	โดยัจัดให้มีีการิฝ่ึกอบริมี

ในด้านความีร้้ิความีส่ามีาริถึ	และทัี่กษัะในหลักส่้ติริพืึ�นฐานทีี่�จำาเปี็น

เพืึ�อให้ส่ามีาริถึปีฏิิบัติิงานได้	 พึริ้อมีทัี่�งเส่ริิมีส่ริ้างที่ัศนคติิที่ี�ดี	 ด้วยั

หลักส่้ติริที่างด้านความีฉลาดที่างอาริมีณ์	(EQ)	เพึื�อเส่ริิมีส่ริ้างความี	

ส่ำาเร็ิจในการิพัึฒนางาน	และส่ริ้างแริงจ้งใจในการิพัึฒนาศักยัภิาพึ	

ของตินเอง	ส่่งผ่ลส่ัมีฤที่ธ์ิ�ติ่อชิีวิติการิที่ำางานและชิีวิติปีริะจำาวัน

	 ด้านการิขายัและบริิการิ	 ซึ�งเปี็นหัวใจส่ำาคัญของธ์ุริกิจ	การิฝ่ึก

อบริมีพึฒันาพึนกังานขายัและบริกิาริเพืึ�อพึฒันาความีริ้	้ทัี่กษัะ	ที่ศันคติิ	

และแริงจ้งใจทีี่�ดีในงานขายัและบริิการิ	 เส่ริิมีส่ริ้างบุคลิกภิาพึที่ี�ดี	

มีีจิติใจริักงานบริิการิ	 ซึ�งชิ่วยัเส่ริิมีส่ริ้างความีเชิื�อมีั�นในการินำาเส่นอ

ส่ินค้าและบริิการิของบริิษััที่ฯ	 ให้ติริงกับความีติ้องการิของล้กค้า

ส่ามีาริถึเป็ีนทีี่�ปีริกึษัาให้คำาแนะนำาและแก้ไขปัีญหาได้อย่ัางมืีออาชิพีึ

ส่ริ้างความีปีริะที่ับใจให้กับล้กค้า	 เพืึ�อให้การิบริิหาริงานส่ำาเริ็จติามี	

วิสั่ยัที่ัศน์บริิษััที่ฯ	 ที่ี�ว่า	 �เริาจะเปี็นผ้่้นำาการิให้บริิการิโซล้ชิั�นที่ี�ยัั�ง

ยัืน...�	ริวมีที่ั�ง	ยัังได้ส่่งเส่ริิมีให้พึนักงานได้ไปีศึกษัาด้งาน	และเข้าริับ	

การิฝ่ึกอบริมีเกี�ยัวกับสิ่นค้า	 ริะบบการิที่ำางาน	และเที่คโนโลยีัใหมี่ๆ	

ที่ี�เกี�ยัวข้องในต่ิางปีริะเที่ศ	เพึื�อนำาความีร้้ิ	และปีริะส่บการิณ์	มีาถ่ึายัที่อด

เพืึ�อพัึฒนาสิ่นค้าและบริิการิให้มีีความีก้าวหน้าติ่อไปี	 ในปีี	 2563

พึนักงานในส่่วนขายังานและบริกิาริได้รัิบการิอบริมีเฉลี�ยั	3	ชิมี.	ต่ิอคน

	 การิฝ่ึกอบริมีและพึัฒนาในด้านติ่างๆ	 ที่ี�เกี�ยัวข้องเพืึ�อเพิึ�มี	

ปีริะส่ทิี่ธิ์ภิาพึในการิที่ำางาน	ได้แก่	หลกัส่ต้ิริก้าวแริก	ส่้ก่าริเป็ีนวิที่ยัากริ	

(HARN	 the	Trainer)	 เพืึ�อส่ริ้างวิที่ยัากริภิายัในให้ส่ามีาริถึถึ่ายัที่อด	

ความีริ้้และปีริะส่บการิณ์ใน

	 การิปีฏิบัิติงิานโดยัติริงอย่ัางมีหีลกัการิและเป็ีนขั�นติอนได้ถึก้ต้ิอง

เหมีาะส่มี	 	 เพึื�อติ่อยัอดโคริงการิ	KM	�Knowledge	Management�

เพืึ�อส่่งเส่ริมิีให้มีกีาริบริหิาริจัดการิองค์ความีร้้ิภิายัในองค์กริให้ส่ามีาริถึ

ติอบส่นองเปี้าหมีายัธ์ุริกิจได้อยั่างติ่อเนื�องและยัั�งยัืนติ่อไปี

2.	 API	=	Appraisal	 Indicator	 (ปีริะเมิีนพึฤติิกริริมีการิที่ำางานทีี่�	

ส่อดคล้องกับวัฒนธ์ริริมี	และค่านิยัมีของ	HARN)

3.	 ATI	=	Attendance	 Indicator	 (ปีริะเมีินจากวินัยัการิที่ำางาน)

•	 ผ่ลการิปีริะเมีินจะถ้ึกนำาไปีปีริะกอบการิพิึจาริณาผ่ลติอบแที่น

ปีริะจำาปีี	 และส่ื�อส่าริให้พึนักงานที่ริาบเพึื�อริ่วมีกันหาแนวที่างพึัฒนา	

ร่ิวมีกันริะหว่างผ้้่บังคับบญัชิาและพึนักงานในปีี	2563	พึนักงานทุี่กคน

ได้ริับการิปีริะเมีินผ่ลคริบ	100%

• ด้�านค้่าติอบแทุนและสว้ัสด้ิการพิ่นักงาน 

๐	 HARN	จัดติั�งคณะกริริมีการิส่วัส่ดกิาริขึ�นเพืึ�อดแ้ลและรัิบผ่ดิชิอบ

	 พึนักงานทุี่กริะดับทุี่กคนในองค์กริ	 เพืึ�อเปีิดโอกาส่ให้พึนักงาน

	 มีีส่่วนริ่วมีในการิกำาหนดนโยับายัอยั่างเติ็มีที่ี�	 ผ่่านชิ่องที่างการิ

	 ส่ื�อส่าริที่ี�	HARN	กำาหนด	

๐	 HARN	 เข้าริ่วมีโคริงการิส่ำาริวจค่าจ้างและ	HR	Benchmark	

2020/2021	เพืึ�อที่บที่วนค่าติอบแที่นและส่วสั่ดกิาริ	ให้เป็ีนที่ี�ดงึดด้

	 คนที่ี�มีคีวามีส่ามีาริถึเข้าส่้	่HARN	ริวมีถึึงจง้ใจและริกัษัาบุคลากริ

ให้คงอย่้ักบัHARN	ริวมีถึึงริกัษัาต้ินที่นุของ	HARN		ให้เหมีาะส่มี	

นอกจากเงินเดือนที่ี�พึนักงานได้ริับแล้ว	 HARN	 ยัังได้จัดให้มีี

	 ส่วัส่ดิการิและผ่ลปีริะโยัชิน์อื�นในริ้ปีแบบติ่างๆ	อยั่างเปี็นธ์ริริมี

	 และเหมีาะส่มีให้แก่พึนักงานอีกด้วยั	(ริายัละเอียัดเปีิดเผ่ยัไว้ใน

	 หวัข้อ	�โคริงส่ร้ิางการิจดัการิ�	ข้อ	7.2	ค่าติอบแที่นพึนกังาน	หน้า	

64	และหัวข้อ	�การิกำากับดแ้ลกิจการิ�	หมีวด	4	ส่ริริหาและพัึฒนา	

ผ่้้บริิหาริริะดับส่้งและการิบริิหาริบุคลากริ	ข้อ	4.4	หน้า	75)

• ด้�านพิ่ัฒนาบุค้ลากร

	 HARN	 มีีการิพัึฒนาบุคลากริทีุ่กริะดับอยั่างส่มีำ�าเส่มีอ	 เพืึ�อ

พึัฒนาศักยัภิาพึในการิปีฏิิบัติิงานให้ส้่งขึ�น	 และเติรีิยัมีความีพึริ้อมี

ริองรัิบกับการิแข่งขันที่างธ์ุริกิจ	 โดยัส่่งเส่ริิมีให้พึนักงานได้มีีโอกาส่

ในการิเรีิยันร้ิ้	 การิฝ่ึกอบริมีเพืึ�อเพิึ�มีพ้ึนความีร้ิ้ความีส่ามีาริถึ	 ทัี่กษัะ	

และปีริะส่บการิณ์ให้ส่อดคล้องกับที่ิศที่างการิเติิบโติขององค์กริ	โดยั

การิจัดให้มีีการิอบริมีปีริะจำาปีีที่ั�งภิายัในและภิายันอกบริิษััที่ฯ	ริวมีถึงึ

เดินที่างไปีอบริมี	และด้งานในติ่างปีริะเที่ศ	 เพืึ�อเส่ริิมีทัี่กษัะงานติามี

ความีริับผ่ิดชิอบของพึนักงานแติ่ละริะดับ	นอกจากนี�	HARN	ยัังได้ให้

ความีส่ำาคัญกับการิติิดติามี	 วัดผ่ลในการินำาความีร้ิ้ทีี่�ได้รัิบนั�นมีา	

ปีริะยัุกติ์ใชิ้ในการิที่ำางาน	ติลอดจนการิถึ่ายัที่อดองค์ความีริ้้ที่ี�มีีให้กับ	

ที่ีมีงานและหน่วยังานที่ี�เกี�ยัวข้อง

	 HARN	นโยับายัในการิเส่ริิมีส่ริ้างและพึัฒนาบุคลากริ	 โดยันำา

เป้ีาหมีายั	กลยุัที่ธ์์	ที่ี�ส่อดคล้องกบัที่ศิที่างการิขยัายัติวัของบริษิัทัี่	ริวมี

ถึึงค่านิยัมีองค์กริมีาเปี็นกริอบในการิฝ่ึกอบริมีและพึัฒนา
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254

2,762

10.87

1,015,707

2,400,000

74.47%

244

871

3.57

346,650

-

76.70%

คน

ชิั�วโมีง

ชิั�วโมีง

บาที่

บาที่

%	ความีผ่้กพึัน

252

3,713

14.73

1,240,609

933,117

68.00%

244

4,131

16.93

1,227,800

3,560,000

81.00%

จำานวนพึนักงานที่ั�งหมีด	

จำานวนชิั�วโมีงการิฝ่ึกอบริมี	

จำานวนชิั�วโมีงฝ่ึกอบริมีโดยัเฉลี�ยัของพึนักงาน

ค่าใชิ้จ่ายัในการิฝ่ึกอบริมีภิายัใน	

ค่าใชิ้จ่ายัในการิฝ่ึกอบริมีติ่างปีริะเที่ศ	

คะแนนความีผ่้กพึันพึนักงาน

สรุปการฝ่ึกอบรมและพิ่ัฒนาพิ่นักงาน ประจำาปี 2563

	 นอกจากนี�แล้ว	HARN	ยัังได้ส่่งเส่ริมิีการิเริยีันริ้ข้องพึนกังานผ่่าน

การิเริยีันริ้แ้บบออนไลน์	ผ่่านที่างเวบ็ไซต์ิภิายัในองค์กริ	ในชิื�อโคริงการิ	

�HARN	Academy�	 ซึ�งพึนักงานส่ามีาริถึเข้าเริียันริ้้ได้ทีุ่กที่ี�ทีุ่กเวลา	

และริองริบัอปุีกริณ์ต่ิางๆ	ได้แก่	ส่มีาร์ิที่โฟัน	แที่บ็เลต็ิ	หริอืโน้ติบุ�ก	โดยัมีี

หัวข้อทีี่�เกี�ยัวข้องกับนโยับายัส่ำาคัญของบริิษััที่	 การิเงินส่่วนบุคคล

ติลอดจนจดัให้มีกีาริเริยีันริ้แ้ละที่ดส่อบความีเข้าใจในเริื�องการิต่ิอต้ิาน

ที่จุริติิคอร์ิรัิปีชิั�นภิายัในองค์กริ	เพืึ�อให้ผ้้่บริหิาริและพึนักงานได้มีคีวามี

เข้าใจในแนวปีฏิิบัติทิี่ี�ถ้ึกต้ิอง	ริวมีที่ั�งการิติริะหนักถึงึความีส่ำาคญัและร้้ิ

จกับที่บาที่หน้าที่ี�ของติน	ซึ�งเป็ีนส่่วนส่ำาคญัต่ิอการิป้ีองกนัและต่ิอต้ิาน	

ทีุ่จริิติคอริ์ริัปีชิั�นภิายัในองค์กริได้อยั่างมีีปีริะส่ิที่ธ์ิภิาพึ



รายงานประจำำาปี 256398

• ด้�านอาชื่ว่้อนามยั ค้ว้ามปลอด้ภัยั และสภัาพิ่แว้ด้ล�อมในการ

 ทุำางาน

	 HARN	 มีีความีห่วงใยัในความีปีลอดภัิยัในการิปีฏิิบัติิงาน	

ของพึนักงานทุี่กคน	และมีุ่งมีั�นดำาเนินการิให้มีีมีาติริฐานติามี	พึริบ.	

ความีปีลอดภิัยั	อาชิีวอนามีัยัและส่ภิาพึแวดล้อมีในการิที่ำางาน	พึ.ศ.	

2554	โดยัได้จดัติั�งเป็ีนคณะกริริมีการิความีปีลอดภิยัั	ซึ�งมีกีาริปีริะชิมุี

เปี็นปีริะจำาทีุ่กเดือน	เพึื�อริายังานผ่ลการิดำาเนินงานด้านอาชิีวอนามีัยั	

ความีปีลอดภิยัั	และส่ภิาพึแวดล้อมีในการิที่ำางาน	ริวมีถึงึติดิติามีแก้ไข	

ส่ภิาพึการิที่ำางานทีี่�ไมี่ปีลอดภัิยั	และที่บที่วน	 �ค้่มีือความีปีลอดภัิยั�		

ริวมีถึึงริะเบียับการิปีฏิิบัติิงาน	วิธ์ีปีฏิิบัติิงาน	ให้เปี็นปีัจจุบัน	เพึื�อเปี็น

แนวที่างในการิปีฏิิบัติิงานอยั่างปีลอดภิัยั

	 ในส่ถึานการิณ์การิริะบาดของโริคโควิด-19	ที่ี�ผ่่านมีา	HARN	

จดัให้มีกีาริแจ้งเตืิอนและริายังานส่ถึานการิณ์การิติดิเชิื�ออย่ัางใกล้ชิดิ	

ริวมีไปีถึึงกริณหีากมีพีึนกังานติดิโริคโควดิ-19โดยัปีริะกาศเป็ีนขั�นติอน

ดำาเนินการิ	และการิริายังาน	ผ่ลถึึงผ่้้บังคับบัญชิาติามีส่ายังาน	และ

หน่วยังานอื�นทีี่�เกี�ยัวข้อง	 งดให้พึนักงานเดินที่างไปีติ่างปีริะเที่ศ	

ริวมีถึึงพึนักงานหริือญาติิส่นิที่	ที่ี�เดินที่างกลับจากติ่างปีริะเที่ศ	ติ้อง

กกัติวัเป็ีนริะยัะเวลาอย่ัางน้อยั	14	วนั	ลดความีหนาแน่นในพืึ�นที่ี�ที่ำางาน

หริือความีเสี่�ยังจากการิเดินที่างด้วยัริถึส่าธ์าริณะ	 โดยัให้พึนักงาน

ส่ลับกนัที่ำางานที่ี�บ้าน	โดยัพึนกังาน	ยัังส่ามีาริถึที่ำางานติามีริะบบได้ปีกติิ	

เนื�องจากใช้ิเที่คโนโลยัมีีาส่นบั	ส่นนุการิที่ำางาน	เช่ิน	การิที่ำางานที่ี�บ้าน

ผ่่านริะบบ	VPN	ปีริะชิุมีออนไลน์	และการิริายังานสุ่ขภิาพึผ่่านริะบบ	

Google	 form	ซึ�งส่ามีาริถึส่รุิปีข้อมี้ลสุ่ขภิาพึและริายังานผ่้้บริิหาริได้

อยั่างส่มีำ�าเส่มีอ

จำานว้นการเกิด้อุบัติิเหุ้ติุ จำาแนกติามลักษณะการประสบอันติรายและค้ว้ามร�ายแรง 

ระหุ้ว้่างเด้ือน มกราค้ม ถึง ธุันว้าค้ม พิ่.ศึ. 2563

จำานว้นค้รั�งทุ่�ประสบอันติราย

ลักษณะการเกิด้อุบัติิเหุ้ติุ เส่ยชื่่ว้ิติ หุ้ยุด้งานเกิน 
3 ว้ัน

ไม่หุ้ยุด้งาน รว้มทุุลพิ่ลภัาพิ่ หุ้ยุด้งานแติ่
ไม่เกิน 3 ว้ัน

ทุรัพิ่ย์สิน
เส่ยหุ้าย

วัติถึุหริือส่ิ�งของพึังที่ลายั	/	หล่นที่ับ

ส่ัมีผ่ัส่ถึ้กส่าริเคมีี

อุบัติิเหติุจากยัานพึาหนะ
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 - - - - - 19 19

2562 2561 25602563ประเภัทุหุ้ลักส้ติร หุ้น่ว้ยค้ำาอธุิบาย

หลักส่้ติริพึื�นฐาน

หลักส่้ติริเพึิ�มี

ปีริะส่ิที่ธ์ิภิาพึการิที่ำางาน

หลักส่้ติริเติริียัมี

ความีพึริ้อมีขีด

ความีส่ามีาริถึหลัก

หลักส่้ติริพึัฒนาศักยัภิาพึ

ด้านการิบริิหาริ

%	พึนักงานที่ี�

ได้ริับการิอบริมี

%	พึนักงานที่ี�

ได้ริับการิอบริมี

%	พึนักงานที่ี�

ได้ริับการิอบริมี

%	พึนักงานที่ี�

ได้ริับการิอบริมี

95%

2.71

100%

4.70

48%

3.36

0%

0.00

17%

6.00

50%

9.31

54%

7.26

16%

6.75

45%

2.40

57%

5.20

97%

10.80

12%

47.60

100%

3.70

44%

4.80

49%

7.90

8%

82.10

ชิั�วโมีง

อบริมีเฉลี�ยั

ชิั�วโมีง

อบริมีเฉลี�ยั

ชิั�วโมีง

อบริมีเฉลี�ยั

ชิั�วโมีง

อบริมีเฉลี�ยั

เน้นความีริ้้พึื�นฐานเกี�ยัวกับธ์ุริกิจ	นโยับายั	

ค่านิยัมี	วัฒนธ์ริริมีการิที่ำางาน	ความี

ริ้้ที่ี�พึนักงานทีุ่กคนจำาเปี็นติ้องที่ริาบ	

และได้ริับการิที่บที่วนติามีริะยัะเวลา

ความีริ้้ที่ี�เพึิ�มีศักยัภิาพึการิที่ำางาน	ที่ำาให้เข้าใจ

ปีัจจัยัที่ี�มีีผ่ลกริะที่บติ่อตินเองหริืองาน	และ

ส่ามีาริถึแก้ไข	หริือปีริับติัวได้กับส่ภิาวะ

ที่ี�เปีลี�ยันแปีลงไปีเพึิ�มีศักยัภิาพึการิบริิหาริจัดการิ

ความีริ้้ที่ี�พึนักงานจำาเปี็นติ้องมีีเพึื�อปีฏิิบัติิงาน

ติามีหน้าที่ี�ที่ี�ริับผ่ิดชิอบได้ติามีเปี้าหมีายั

ส่ริ้างความีเข้าใจและติริะหนัก	ในผ่ลดีและ

ผ่ลเส่ียัของงานที่ี�ริับมีอบหมีายั

การิบริิหาริ	การิเริียันริ้้	การิพึัฒนานวัติกริริมี	

และเที่คโนโลยัีใหมี่ๆ	เพึิ�มีศักยัภิาพึการิแข่งขัน
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• มีกีาริจดัอบริมีและฝึ่กซ้อมีพึื�นฐานการิดบัเพึลงิเบื�องต้ินติลอดจน

•	 มีกีาริวางแผ่น	กำาหนดผ่้ร้ิบัผ่ดิชิอบหน้าที่ี�อย่ัางชิดัเจน	เพืึ�อให้การิ

	 ปีฏิิบัติิ	 เปี็นไปีอยั่างถ้ึกติ้องและมีีปีริะสิ่ที่ธิ์ภิาพึในวันพุึธ์ทีี่�	 23	

ธ์ันวาคมี	 2563	 ผ่ลการิดำาเนินการิอบริมีและฝ่ึกซ้อมีดับเพึลิง	

และอพึยัพึหนไีฟั	อย่้ัในเกณฑ์์ด	ีปีริะเมีนิโดยัผ่้ท้ี่ี�ได้ริบัใบอนญุาติ	

จากกริมีส่วัส่ดิการิและคุ้มีคริองแริงงาน

• จดัให้มีกีาริติริวจส่ขุภิาพึปีริะจำาปีี	ในวนัพึธุ์ที่ี�	5	กุมีภิาพึนัธ์์	2563	

โดยัมีีพึนักงานที่ี�อย้ั่ในเกณฑ์์สุ่ขภิาพึที่ั�งหมีดจำานวน	 241	 คน	

เข้าริับการิติริวจจริิง	235	คน	คิดเปี็น	97.51%

• การบริหุ้ารแรงงานสัมพิ่ันธุ์ 

	 บริิษัทัี่ฯ	มีนีโยับายัส่่งเส่ริมิีให้พึนกังานได้เข้าร่ิวมีกจิกริริมีต่ิางๆ	เพืึ�อเชืิ�อมีความีส่มัีพึนัธ์์อนัดภีิายัในบริิษัทัี่	ซึ�งช่ิวยัส่ร้ิางส่ขุภิาพึกายัและใจ	

ส่่งเส่ริิมีขวัญกำาลังใจดีในการิปีฏิิบัติิงาน	อันจะนำาไปีส่้่การิเติิบโติอยั่างยัั�งยัืนของบริิษััที่

เข้�าร่ว้มการแข้่งข้ันฟุติบอล TEMCA CHAMPIONS CUP 2020



รายงานประจำำาปี 2563100

	 บริิษััที่ฯ	 เข้าริ่วมีกิจกริริมี	Happy	Money	Happy	Retirement	กับติลาดหลักที่ริัพึยั์ฯ	 เพึื�อส่่งติ่อความีริ้้ด้านการิเงินอยั่างติ่อเนื�องให้กับ

พึนักงานได้มีีความีเข้าใจและติริะหนักถึึงความีส่ำาคัญของการิวางแผ่นที่างการิเงินส่่วนบุคคล	ซึ�งพึนักงานส่ามีาริถึนำาความีริ้้ทีี่�ได้ไปีปีรัิบใชิ้ใน

ชิีวิติเพึื�อส่ริ้างความีมีั�นคงที่างการิเงินในอนาคติได้ด้วยัตินเอง

กิจกรรมเนื�องในโอกาสว้ันแม่แหุ้่งชื่าติิ

• การสื�อสารกับพิ่นักงาน

	 บริิษััที่ฯ	 ให้ความีส่ำาคัญกับการิส่ื�อส่าริภิายัในองค์กริ	 เพืึ�อให้

พึนักงานได้รัิบที่ริาบนโยับายั	แนวที่างการิปีฏิิบัติิงาน	 ริวมีที่ั�งข้อมี้ล	

ต่ิางๆ	ที่ี�เกี�ยัวข้องกบัการิที่ำางาน	และเข้าใจในเป้ีาหมีายัที่ศิที่างเดยีัวกัน

โดยับริิษััที่ฯ	 ได้จัดชิ่องที่างการิส่ื�อส่าริกับพึนักงานติามีความีส่ำาคัญ

ของเริื�องที่ี�จะส่ื�อส่าริ	ดังนี�

๐	 การิปีริะชุิมีใหญ่พึนักงานปีริะจำาปีี	 เมีื�อวันที่ี�	 14	มีีนาคมี	2563

	 เพืึ�อเป็ีนโอกาส่ให้ผ่้บ้ริหิาริริะดบัส่ง้ได้ถ่ึายัที่อดวิส่ยััที่ศัน์	พึนัธ์กจิ

•	 และกลยุัที่ธ์์ขององค์กริทัี่�งในริะยัะส่ั�นและริะยัะยัาวให้แก่พึนักงาน

•	 ที่กุริะดบั	เพืึ�อส่ร้ิางความีเข้าใจในการิปีฏิิบตัิงิานให้ไปีส่้เ่ป้ีาหมีายั

	 ที่ี�ติริงกนั	ริวมีทัี่�งมีกีาริมีอบริางวลัพึนกังานที่ี�มีอีายุังานติามีเกณฑ์์

	 เพึื�อเปี็นขวัญกำาลังใจที่ี�ดีในการิปีฏิิบัติิงาน	และเปี็นกำาลังส่ำาคัญ

ในการินำาพึาความีส่ำาเริ็จองค์กริ

• การบริหุ้ารและพัิ่ฒนาทุรัพิ่ยากรบุค้ค้ลด้�ว้ยเทุค้โนโลย่

• สารสนเทุศึ

	 เพืึ�อให้ข้อมี้ลงานที่รัิพึยัากริบุคคลมีีความีถ้ึกติ้องส่มีบ้ริณ์

ส่ามีาริถึนำาข้อมีล้ไปีใช้ิงานด้านต่ิางๆ	ได้อย่ัางมีปีีริะส่ทิี่ธิ์ภิาพึ	ลดความี

ผ่ิดพึลาดจากการิปีฏิิบัติิงานในปีี	 2563	 บริิษััที่นำาริะบบเงินเดือน	

E-business	plus	มีาใชิ้งานริะบบเงินเดือน	การิแจ้งลา	การิขอที่ำางาน

ล่วงเวลา	การิเบิกค่ารัิกษัาพึยัาบาล	การิฝึ่กอบริมี	การิดข้้อมีล้การิจ่ายั

ค่าติอบแที่นของพึนักงาน	 ซึ�งพึนักงานส่ามีาริถึที่ำาริายังานได้ทีุ่กทีี่�

ทีุ่กเวลา	อยั่างริวดเริ็ว	ลดภิาริะการิติริวจส่อบและจัดเก็บเอกส่าริของ

งานที่ริพัึยัากริบคุคล	ริวมีถึึงการิพึฒันาริะบบงานปีริะเมีนิผ่ลผ่่าน	ริะบบ

แที่นกริะดาษั	ริวมีถึึงการิลงที่ะเบียันเข้าอบริมี/ปีริะชิุมี	การิวัดผ่ลการิ

อบริมี	การิที่ดส่อบความีริ้้	ส่ามีาริถึดำาเนินการิผ่่านเที่คโนโลยัีดิจิที่ัล

๐	 การิปีริะเมิีนผ่ล	ความีผ้่กพึัน	ความีสุ่ข	 และความีพึึงพึอใจของ

พึนักงานที่ี�มีีติ่อการิที่ำางาน	เพึริาะบริิษััที่ฯ	เชิื�อว่าการิส่ริ้างความี

มีั�นคงในอาชิีพึของพึนักงาน	และการิด้แลชิีวิติในการิที่ำางานที่ี�ดี	

มีีสุ่ขภิาพึดี	มีีความีสุ่ข	เปี็นส่่วนหนึ�งในการิส่ริ้างปีริะส่ิที่ธ์ิภิาพึ

•	 ในการิที่ำางาน	 ในปีี	 2563	 มีีพึนักงานติอบแบบปีริะเมีินผ่ล	

จำานวน	182	คนจากพึนักงานที่ั�งหมีด	243	คน	คิดเปี็น	74.90%	

และมีีผ่ลความีพึึงพึอใจของพึนักงาน	เที่่ากับ	76.70%		

๐	 LINE	Official	 Account	 เปี็นชิ่องที่างการิส่ื�อส่าริทีี่�เชิื�อมีติ่อกับ

พึนักงานได้อยั่างริวดเร็ิว	 นอกเหนือจากการิสื่�อส่าริผ่่านอีเมีล	

ริะบบเคริอืข่ายัภิายัในองค์กริ	(Intranet)	และเวป็ีไซต์ิของบริษิัทัี่ฯ
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การใชื่�ทุรัพิ่ยากรอย่างม่ประสิทุธิุภัาพิ่ในทุุกกระบว้นการ 
ข้องการทุำางาน (CSR in process)
	 บริิษัทัี่ฯ	คำานึงถึึงความีส่ำาคัญในการิดแ้ลรัิกษัาส่ิ�งแวดล้อมีติลอด

ห่วงโซ่อุปีที่าน	ติั�งแติ่การิคัดเลือกผ่ลิติภิัณฑ์์ทีี่�ไมี่ที่ำาลายัที่รัิพึยัากริ	

ธ์ริริมีชิาติิและเปี็นมีิติริส่ิ�งแวดล้อมี	 การิปีฏิิบัติิอยั่างเคริ่งคริัดติามี	

เจตินาริมีณ์ของกฎีหมีายั	และกฎีริะเบียับที่ี�ออกโดยัหน่วยังานกำากับ

ด้แล	การิลดเศษัวัส่ดุในขบวนการิที่ำางาน	การิริักษัาส่ิ�งแวดล้อมีและ	

การิปีริะหยััดพึลังงานในส่ถึานทีี่�ที่ำางาน	 โดยักำาหนดมีาติริการิในการิ

ใชิ้เคริื�องปีริับอากาศ	 ไฟัแส่งส่ว่าง	 เคริื�องคอมีพิึวเติอริ์โดยัคำานึงถึึง	

ปีริะโยัชิน์ส่้งสุ่ดของการิใชิ้งาน	 เพืึ�อเปี็นการิปีริะหยััดค่าใชิ้จ่ายั	 และ

แน์วิทัางกิารพััฒน์าอย่างยั�งยืน์ใน์มิต่ิ Smart Environment

ส่ริ้างจิติส่ำานึกในการิปีริะหยััดพึลังงานอยั่างยัั�งยัืน	 เพืึ�อปีริะโยัชิน์

ส่่วนริวมี	และส่นองนโยับายัการิปีริะหยััดพึลังงานของริัฐบาล	

	 บริษิัทัี่ฯ	ได้ปีริบัปีริงุ	ค้ม่ีอืการิอบริมี	ซึ�งใช้ิอบริมีพึนกังานเกี�ยัวกบั

ความีปีลอดภัิยั/ส่ภิาพึแวดล้อมีในการิที่ำางาน	และส่ิ�งแวดล้อมี	 โดยั

จัดอบริมีให้กับพึนักงานใหมี่	ในปีี	2563	จำานวน	18	คน		ติั�งแติ่เดือน

กมุีภิาพึนัธ์์	2563	เป็ีนต้ินไปี	ผ่ลการิที่ดส่อบหลงัการิอบริมีเฉลี�ยัร้ิอยัละ

74.29		และริณริงค์ให้พึนักงานทีุ่กคนติริะหนักถึึงการิกำาจัดขยัะอยั่าง

ถึ้กวิธ์ี	ผ่่านชิ่องที่างการิส่ื�อส่าริภิายัใน	อาที่ิ	อีเมีล์	,	Application	LINE	

Official	�HARN�,	Digital	signage

	 บริิษััที่ฯ	 ให ้ความีส่ำาคัญของการิ

ลดการิใชิ้กริะดาษัจากกริะบวนการิที่ำางาน

จงึกำาหนดมีาติริการิและวธิ์ปีีฏิิบตัิ	ิคอื	ใช้ิน้อยั	

(Reduce)	ใช้ิซำ�า	(Reuse)	และแปีริริป้ีใช้ิใหม่ี	

(Recycle)	โดยัที่กุกจิกริริมีดำาเนนิการิส่ำาเริจ็	

100%	ในปีี	2563	และกำาหนดให้เป็ีนโคริงการิ

ที่ี�ปีฏิิบัติิติ่อเนื�องในปีีติ่อไปีดังนี�	

1.	 ใชิ้ริะบบการิส่่งเอกส่าริอิเล็กที่ริอนิกส่	์

Gmail/Outlook

2.	 การิจัดเกบ็เอกส่าริเป็ีนไฟัล์	อิเลก็ที่ริอนิกส์่

	 ผ่่าน	Data	Center,	Shared	drive

3.	 การิปีริะชุิมีโดยัใชิ้ริะบบอิเล็กที่ริอนิกส่	์

E-meeting

4.	 เปีลี�ยันแบบส่อบถึามีจากกริะดาษัเปี็น

ออนไลน์	โดยัใชิ้	Google	Form

5.	 ลดการิแจกเอกส่าริการิอบริมี	โดยัใชิ้

	 ชิ่องที่างอิเล็กที่ริอนิกส่์ที่ดแที่น

6.	โคริงการิ	หนึ�งคณุภิาพึ	ลดการิใช้ิกริะดาษั	

โดยัปีริับวิธ์ีการิที่ำางานใหมี่หริือพึัฒนา

	 ใชิ้ริะบบดิจิที่ัล

ใชิ้กริะดาษัที่ี�ใชิ้แล้วหน้าเดียัวนำากลับมีา	

ใชิ้ใหมี่

จัดให้มีีถึังขยัะแยักปีริะเภิที่	คือ	ขยัะที่ั�วไปี

กริะดาษัที่ี�ใชิ้แล้ว	ขวด/พึลาส่ติิก	และเพึิ�มี

มี้ลค ่าจากการิจำาหน ่ายัขยัะปีริะเภิที่

กริะดาษั	ขวด/พึลาส่ติิก

Reduce
ใช้น์้อย

Reuse
ใช้ซำ�า

Recycle
แป้รรูป้ใช้ใหม่
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3.	 ดริ.	 เจน	ชิาญณริงค์	 (กริริมีการิบริิษััที่)	ในฐานะปีริะธ์านชิมีริมี

	 ผ่้้ริับพึริะริาชิที่านทุี่นมี้ลนิธิ์อานันที่มีหิดล	 ติริะหนักถึึงปีัญหา

	 ส่ิ�งแวดล้อมีทีี่�เกี�ยัวกับ	 PM	 2.5	 ได้เริิ�มีศึกษัาแนวที่างในการิ

	 ลดไฟัปี่าโดยัแก้ปีัญหาปีากที่้องของชิาวบ้าน	เริียักว่า	�บ้านก้อ

	 แซน์บ�อกซ์�	โดยันำาภิาคปีริะชิาชินเข้าชิ่วยัชิาวบ้านและริาชิการิ

	 ในการิแก้ปัีญหาไฟัป่ีาในพืึ�นที่ี�	และลดปัีญหาปีากท้ี่อง	ด้วยัการิ

	 บริิหาริที่ริัพึยัากรินำ�า	 ดิน	ปีล้กพึืชิที่ดแที่น	ปีศุส่ัติว์และปีริะมีง		

การิที่่องเที่ี�ยัว	การิส่ริ้างปีัญญาความีริ้้

กิิจกิรรมเพั่�อป้ระโยชน์์ต่่อสังคัมและสิ�งแวิดำล้อม (CSR after process)

การร่ว้มพิ่ัฒนาชืุ่มชื่นหุ้รือสังค้ม
1.		 บริษิัทัี่ฯ	เข้าใจถึึงบที่บาที่หน้าทีี่�ของการิเป็ีนส่มีาชิกิทีี่�ดต่ีิอสั่งคมี

	 โดยัได้ส่นับส่นุนกิจกริริมีส่าธ์าริณปีริะโยัชิน์เพืึ�อส่ังคมีและ	

ส่ิ�งแวดล้อมี	 และส่่งเส่ริิมีให้พึนักงานบริิษััที่ฯ	 ได้มีีส่่วนริ่วมีใน	

กิจกริริมีเพืึ�อสั่งคมี	 เพืึ�อเปี็นการิติอบแที่นส่ังคมีเมีื�อมีีโอกาส่ใน

งบปีริะมีาณที่ี�เหมีาะส่มี

2.	 การิริวบริวมีปีฏิิทิี่นติั�งโติ�ะเก่า	ส่่งมีอบให้โริงเรีิยันส่อนคนติาบอด	

กริุงเที่พึฯ	เพึื�อใชิ้ในการิผ่ลิติส่ื�อการิส่อน

	 บ้านก้อ	 ติำาบลก้อ	 อำาเภิอลี�	 จังหวัดลำาพ้ึน	 เปี็นหมี้่บ้านหนึ�งที่ี�

	 ปีริะส่บปีัญหาไฟัปี่ามีากที่ี�สุ่ดในปีริะเที่ศ	ติลอด	22	ปีีที่ี�ผ่่านมีา

	 พืึ�นทีี่�อุที่ยัานแมี่ปีิงที่ี�ล้อมีริอบบ้านก้อถ้ึกไฟัปี่าส่้งสุ่ดถึึงกว่า

	 20	คริั�ง	คิดเปี็นพึื�นที่ี�ปี่ากว่า	300,000	ไริ่ทีุ่กปีี			

	 แมี้ว่าหลังจากการิเผ่าที่ำาลายัเพึียังไมี่กี�เดือนจะเกิดพืึชิใหมี่ๆ

	 ขึ�นมีาที่ดแที่นส่่วนที่ี�ถ้ึกไฟัที่ำาลายัไปี	แติ่สิ่�งที่ี�ถ้ึกที่ำาลายัและเริา

มีองไม่ีเหน็ได้แก่จลุนิที่ริย์ีั	โดยัเฉพึาะเชิื�อริา	ต้ินไม้ีในวงศ์ยัางใน

	 ป่ีาเต็ิงรัิงจะมีเีชิื�อริาส่ร้ิางส่ายัใยัเข้ามีาหุม้ีริาก		ริาเหล่านี�จะหานำ�า

	 และอาหาริมีาเลี�ยังติ้นไมี้	 ในขณะที่ี�ติ้นไมี้สั่งเคริาะห์แส่งแล้ว	

นำานำ�าติาลลงมีาเลี�ยังริา	การิอย่้ั	ด้วยักันแบบพึึ�งพึานี�ที่ำาให้ต้ินไม้ี

	 ในปี่าเติ็งริังอุดมีส่มีบ้ริณ์	 แมี้ว่าจะเกิดในพืึ�นที่ี�ที่ี�แห้งแล้งและ

	 ขาดแคลนแริ่ธ์าติุในดิน	 เมีื�อเกิดไฟัปี่าบ่อยัคริั�งจุลินที่รีิยั์และ

	 เชิื�อริาจะถ้ึกที่ำาลายัที่ำาให้ปี่าแคริะแกรินขาดความีส่มีบ้ริณ์

	 นอกจากนี�ไฟัยัังขัดขวางมีิให้ดินอุ้มีเก็บนำ�าไว้จนที่ำาให้บ้านก้อมีี

	 ฤด้แล้งทีี่�ยัาวนานจนไมี่ส่ามีาริถึปีล้กพึืชิอื�นๆได้ยักเว้นข้าวโพึด

	 เลี�ยังส่ัติว์



บริิษััท หาญ เอ็็นจิิเนียริิ�ง โซลููชั่ั�นส์์ จิำากััด (มหาชั่น) 103

	 คณะกริริมีการิบริษิัทัี่มีอบหมีายัให้คณะกริริมีการิติริวจส่อบเป็ีน	

ผ่้้ส่อบที่านความีเหมีาะส่มี	 และความีมีีปีริะส่ิที่ธ์ิผ่ลของการิควบคุมี	

ภิายัในที่ี�ฝ่่ายับริิหาริจัดให้มีีขึ�น	เพึื�อให้มีั�นใจได้ว่าบริิษััที่ฯ	มีีริะบบการิ	

ควบคุมีภิายัในและการิติิดติามีด้แลการิดำาเนินงานให้เปี็นไปีติามี

เปี้าหมีายั	 วัติถึุปีริะส่งค์	 กฎีหมีายัและข้อกำาหนดที่ี�ส่อดคล้องกับ

แนวที่างของติลาดหลักที่ริพัึย์ัแห่งปีริะเที่ศไที่ยั	(ติลที่.)	และ	ส่ำานกังาน

คณะกริริมีการิ	กำากับหลักที่ริัพึยั์และติลาดหลักที่ริัพึยั์		(ก.ล.ติ.)	และ

ริะบบการิควบคุมีภิายัในติามีมีาติริฐานส่ากลของ	The	Committee	

of	Sponsoring	Organizations	of	Treadway	Commission	(COSO)	

คณะกริริมีการิบริิษััที่ได้กำาหนดให้มีีการิปีริะเมิีนความีเพีึยังพึอของ	

กิารคัวิบัคัุมภายใน์และกิารบัริหารจัดำกิารคัวิามเส่�ยง

ริะบบการิควบคมุี	ภิายัในของบริษิัทัี่ฯ	และริายังานติริงต่ิอคณะกริริมีการิ

บริิษััที่	 อยั่างน้อยัปีีละ	 1	 คริั�ง	 โดยัมีีการิเปีิดเผ่ยัไว้ในแบบแส่ดง	

ริายัการิข้อมีล้ปีริะจำาปีี	(แบบ	56-1)	และริายังานปีริะจำาปีีของบริษิัทัี่ฯ	

(แบบ	56-2)

	 คณะกริริมีการิติริวจส่อบได้ส่อบที่านริะบบการิควบคุมีภิายัใน	

และริะบบการิบริิหาริความีเสี่�ยังอยั่างติ่อเนื�อง	 ริวมีถึึงการิพิึจาริณา	

ผ่ลการิติริวจส่อบภิายัใน	 และการิแส่ดงความีเห็นของผ้่้ส่อบบัญชิี

เกี�ยัวกับริะบบการิควบคุมีภิายัในของบริิษััที่ฯ	 ที่ี�เพีึยังพึอเหมีาะส่มี	

และริายังาน	ผ่ลการิปีฏิิบัติิงานให้คณะกริริมีการิบริิษััที่ริับที่ริาบเปี็น

ปีริะจำาริายัไติริมีาส่
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รายกิารระหวิ่างกิัน์

	 ในปีี	 2563	 บริิษััที่ฯ	 มีีการิที่ำาริายัการิริะหว่างกันกับบุคคล

ที่ี�เกี�ยัวข้องกันหลายัริายัการิ	 ซึ�งการิที่ำาริายัการิดังกล่าวมีีความี	

จำาเปี็นและส่มีเหติุส่มีผ่ล	 เนื�องจากเปี็นการิดำาเนินธ์ุริกิจติามีปีกติ	ิ

ส่นับส่นุนธ์รุิกิจปีกติขิองบริษิัทัี่ฯ	โดยัมีกีาริกำาหนดริาคาของที่ำาริายัการิ	

ติ่างๆ	 ที่ี�เปี็นริาคาติลาดหริือริาคายัุติิธ์ริริมีเที่ียับเคียังได้กับการิที่ำา

ริายัการิกับบุคคลภิายันอกอื�น	และส่ำาหริบัริายัการิลก้หนี�ผ่ลปีริะโยัชิน์

	 ทีี่�ปีริะชุิมีคณะกริริมีการิบริิษััที่	 คริั�งที่ี�	 3/2557	 เมีื�อวันที่ี�	 15	

พึฤษัภิาคมี	 2557	 ได้มีีมีติิกำาหนดนโยับายัและขั�นติอนการิอนุมีัติิ	

ริายัการิริะหว่างกันของบริิษััที่	 กับบุคคลที่ี�อาจมีีความีขัดแยั้งที่าง	

ผ่ลปีริะโยัชิน์	 มีีส่่วนได้เสี่ยั	หริืออาจมีีความีขัดแยั้งที่างผ่ลปีริะโยัชิน์

ในอนาคติ	อาที่ิ	ผ่้้ถึือหุ้นใหญ่	กริริมีการิ	ผ่้้บริิหาริ	ผ่้้มีีอำานาจควบคุมี	

บุคคลที่ี�เกี�ยัวโยังกัน	หริือบุคคลที่ี�เกี�ยัวข้อง	 เปี็นติ้น	 โดยับริิษััที่ฯ	จะ

ปีฏิิบัติติิามีกฎีหมีายัว่าด้วยัหลักที่รัิพึย์ัและติลาดหลักที่รัิพึย์ั	ข้อบังคับ

ปีริะกาศคำาส่ั�งหริือข้อกำาหนดของส่ำานักงานคณะกริริมีการิกำากับ	

หลักที่ริัพึยั์และติลาดหลักที่ริัพึยั์	 คณะกริริมีการิกำากับติลาดทีุ่น	 และ

ติลาดหลักที่รัิพึยั์แห่งปีริะเที่ศไที่ยัทีี่�เกี�ยัวข้องในเริื�องดังกล่าว	 ริวมีถึึง

การิปีฏิิบัติติิามีข้อกำาหนดทีี่�เกี�ยัวกบัการิเปิีดเผ่ยัข้อมีล้การิที่ำาริายัการิ

เกี�ยัวโยังกันของบริิษััที่ฯ	ติามีมีาติริฐานการิบัญชีิและมีาติริฐานการิ

ริายังานที่างการิเงิน	ที่ี�กำาหนดโดยัส่ภิาวิชิาชีิพึบญัชิ	ีในพึริะบริมีริาชิป้ีถัึมีภ์ิ

ที่ั�งนี�	ผ่้้ที่ี�อาจมีีความีขัดแย้ัง	ที่างผ่ลปีริะโยัชิน์	หริือมีีส่่วนได้เส่ียัในการิ

ที่ำาริายัการิ	 จะไมี่ส่ามีาริถึมีีส่่วนริ่วมีหริือไมี่มีีส่ิที่ธ์ิออกเส่ียังในการิ	

อนุมีัติิริายัการิดังกล่าวได้

	 ในกริณีทีี่�กฎีหมีายักำาหนดให้ต้ิองได้ริบัอนมุีตัิกิาริเข้าที่ำาริายัการิ

ริะหว่างกนัจากคณะกริริมีการิบริษิัทัี่	หริอืที่ี�ปีริะชิมุีผ่้ถ้ึอืหุน้ของบริษิัทัี่ฯ

บริษิัทัี่ฯ	จะจัดให้มีคีณะกริริมีการิติริวจส่อบเข้าร่ิวมีปีริะชิมุีเพืึ�อพึจิาริณา

และให้ความีเห็นเกี�ยัวกับความีจำาเปี็นในการิที่ำาริายัการิและความี	

ส่มีเหติุส่มีผ่ลของริายัการินั�นๆ	

	 ทัี่�งนี�	 การิที่ำาริายัการิริะหว่างกันที่ี�เปี็นริายัการิที่างการิค้าที่ี�มีี

เงื�อนไขการิค้าทัี่�วไปี	 และการิที่ำาริายัการิที่างการิค้าทีี่�ไมี่เปี็นเงื�อนไข

การิค้าที่ั�วไปี	หริือธ์ุริกริริมีอื�นๆ	ให้มีีหลักการิดังนี�

การทุำารายการทุางการค้�าทุ่�ม่เงื�อนไข้การค้�าทุั�ว้ไป 
	 การิที่ำาริายัการิที่ี�เป็ีนริายัการิที่างการิค้าทีี่�มีเีงื�อนไขการิค้าที่ั�วไปี

ที่ี�เกิดขึ�นริะหว่างบริษิัทัี่ฯ	กับบุคคลทีี่�อาจมีคีวามีขัดแย้ังที่างผ่ลปีริะโยัชิน์

มีีส่่วนได้เสี่ยั	 หริืออาจมีีความีขัดแยั้งที่างผ่ลปีริะโยัชิน์ในอนาคติ

บริิษััที่ฯได้กำาหนดกริอบการิที่ำาริายัการิดังกล่าว	 	 ซึ�งได้ถ้ึกพิึจาริณา	

พึนักงานได้อ้างอิงกับการิปีริะเมีินมี้ลค่าผ่ลปีริะโยัชิน์พึนักงานของ	

นักคณิติศาส่ติริ์ปีริะกันภิัยั	 (Actuary)	 ซึ�งการิที่ำาริายัการิริะหว่างกัน

ติ่างๆ	 ที่ี�ผ่่านมีาล้วนมีีความีส่มีเหติุส่มีผ่ลและมีีริาคาที่ี�ยัุติิธ์ริริมี	

	 คณะกริริมีการิติริวจส่อบได้พึจิาริณาริายัการิริะหว่างกนัดงักล่าว

ข้างติ้นแล้ว	มีีความีเห็นว่ามีีความีจำาเปี็นและส่มีเหติุส่มีผ่ล	ติลอดจน

เปี็นปีริะโยัชิน์ติ่อบริิษััที่ฯ

และให้ความีเห็นชิอบจากคณะกริริมีการิติริวจส่อบผ่่านการิพิึจาริณา

อนุมีัติิเปี็นหลักการิจากคณะกริริมีการิบริิษััที่แล้ว	 โดยัเมีื�อมีีการิที่ำา

ธ์รุิกริริมีดงักล่าวฝ่่ายัจดัการิของบริษิัทัี่ฯ	ส่ามีาริถึอนมุีตัิกิาริที่ำาธ์รุิกริริมีได้

โดยัที่ำาธ์ุริกริริมีในริายัการิดังกล่าวจะติ้องมีีข้อติกลงที่างการิค้าใน

ลกัษัณะเดยีัวกบัที่ี�วญิญูช้ินพึึงกริะที่ำากับค่้ส่ญัญาทัี่�วไปีในส่ถึานการิณ์

เดียัวกัน	ด้วยัอำานาจติ่อริองที่างการิค้าทีี่�ปีริาศจากอิที่ธ์ิพึลในการิทีี่�

ตินมีีส่ถึานะเปี็นกริริมีการิ	 ผ้่้บริิหาริ	 หริือบุคคลที่ี�เกี�ยัวข้อง	 (Arm�s	

Length	 Basis)	 และจะติ้องเปี็นริายัการิที่างการิค้าทีี่�บริิษััที่ฯ	

กริะที่ำาเปี็นปีกติิเพืึ�อปีริะกอบกิจการิ	หริือเปี็นริายัการิที่างการิค้าซึ�ง

บริิษััที่ทีี่�อย้ั่ในธุ์ริกิจเดียัวกันกับบริิษััที่ฯ	 มัีกกริะที่ำาเพืึ�อส่นับส่นุน	

ธ์ุริกิจปีกติิของบริิษััที่ติน	ซึ�งมีีริาคาและเงื�อนไขทีี่�เปี็นธ์ริริมีและไมี่ก่อ	

ให้เกิดการิถ่ึายัเที่ผ่ลปีริะโยัชิน์	ซึ�งริวมีถึึงเงื�อนไขที่างการิค้า	ดังต่ิอไปีนี�

	 1.	 ริาคาและเงื�อนไขที่ี�บริิษััที่ฯ	ได้ริับหริือให้กับบุคคลที่ั�วไปี	

	 2.	 ริาคาและเงื�อนไขที่ี�บุคคลที่ี�เกี�ยัวโยังกันให้กับบุคคลที่ั�วไปี

	 3.	 ริาคาและเงื�อนไขทีี่�บริิษััที่ฯ	ส่ามีาริถึแส่ดงได้ว่าผ้้่ปีริะกอบ	

ธ์ุริกิจในลักษัณะที่ำานองเดียัวกับบริิษััที่ฯ	ให้กับบุคคลที่ั�วไปี	

	 ที่ั�งนี� 	 เมีื�อมีีการิที่ำาธ์ุริกริริมีที่ี�มีีข ้อติกลงที่างการิค้าทีี่�เปี็น		

Arm�s	 Length	Basis	 ใดๆ	 ดังกล่าวข้างติ้น	ฝ่่ายัจัดการิของบริิษััที่ฯ	

จะเปี็นผ่้้พิึจาริณาติัดส่ินใจ	 ซึ�งภิายัหลังจากทีี่�ฝ่่ายัจัดการิพิึจาริณา	

อนุมีัติิแล้ว	 จะจัดที่ำาริายังานส่ริุปีการิที่ำาธุ์ริกริริมีริายัการิริะหว่างกัน	

ดังกล่าว	 เพืึ�อริายังานติ่อทีี่�ปีริะชิุมีคณะกริริมีการิบริิษััที่เพืึ�อรัิบที่ริาบ

ริายัการิ	 ในกริณีที่ี�กริริมีการิติริวจส่อบและกริริมีการิบริิษััที่พึบว่า

มีีการิดำาเนินการิที่ี�ไมี่เปี็นไปีติามีนโยับายัที่ี�กำาหนดไว้	 คณะกริริมีการิ

ติริวจส่อบและคณะกริริมีการิบริิษััที่จะริ่วมีกันดำาเนินการิเพืึ�อหาที่าง

แก้ไขติ่อไปี

1 คัวิามจำาเป้็น์และคัวิามสมเหตุ่สมผิลข้องรายกิารระหวิ่างกิัน์

2 มาต่รกิารหร่อข้ั�น์ต่อน์กิารอน์ุมัต่ิกิารทัำารายกิารระหวิ่างกิัน์



บริิษััท หาญ เอ็็นจิิเนียริิ�ง โซลููชั่ั�นส์์ จิำากััด (มหาชั่น) 105

การทุำารายการทุางการค้�าทุ่�ไม่เป็นเงื�อนไข้การค้�าทัุ�ว้ไป 
หุ้รือการทุำาธุุรกรรมอื�นๆ
	 การิที่ำาริายัการิที่างการิค้าทีี่�ไม่ีเป็ีนเงื�อนไขการิค้าทัี่�วไปี		หริอืการิ

ที่ำาธ์ุริกริริมีอื�นๆ	 ที่ี�เกิดขึ�นริะหว่างบริิษััที่ฯ	 กับบุคคลที่ี�อาจมีีความี	

ขัดแยั้งที่างผ่ลปีริะโยัชิน์	มีีส่่วนได้เส่ียั	หริืออาจมีีความีขัดแยั้งที่างผ่ล	

ปีริะโยัชิน์ในอนาคติ	บริษิัทัี่ฯ	จะต้ิองเส่นอให้คณะกริริมีการิติริวจส่อบ	

พึิจาริณาและให้ความีเห็นเกี�ยัวกับความีจำาเปี็นและความีเหมีาะส่มี	

ในการิเข้าที่ำาริายัการิ	ติลอดจนความีเหมีาะส่มีด้านริาคาและเงื�อนไข

ในการิเข้าที่ำาริายัการินั�นๆ	 และมีีการิเปีริียับเที่ียับกับริาคาทีี่�ที่ำากับ	

บคุคลภิายันอกหรืิอริาคาติลาด	ก่อนนำาเส่นอต่ิอคณะกริริมีการิบริษิัทัี่	

และ/หริือที่ี�ปีริะชิุมีผ่้้ถึือหุ้น	 (แล้วแติ่กริณี)	 เพืึ�อพึิจาริณาอนุมีัติิติ่อไปี	

ในกริณทีี่ี�คณะกริริมีการิติริวจส่อบ	ไม่ีมีคีวามีชิำานาญในการิพึจิาริณา	

	 บริษิัทัี่ฯ	คาดว่าริายัการิริะหว่างกันทีี่�เกดิจากการิปีริะกอบธุ์ริกิจ

ปีกติแิละส่นบัส่นนุธ์รุิกจิปีกติขิองบริษิัทัี่ฯ	เช่ิน	การิเช่ิาพืึ�นที่ี�อาคาริเพืึ�อ

ใชิ้เปี็นที่ี�ติั�งส่ำานักงาน	และการิเชิ่าอาคาริคลังส่ินค้า	ริวมีถึึงส่ิที่ธ์ิเริียัก

ริ้องในภิาริะผ่้กพัึนผ่ลปีริะโยัชิน์พึนักงานจะยัังคงมีีอย้ั่ติ่อไปี	ส่ำาหริับ	

ริายัการิริะหว่างกันทีี่�ยัังคงมีีติ่อไปี	 หริืออาจเกิดขึ�นใหมี่ในอนาคติ	

จะมีีการิกำาหนดนโยับายัการิคิดริาคาริะหว่างกันอยั่างชัิดเจน	ติามี	

ริาคาและเงื�อนไขติลาดที่ี�เหมีาะส่มี	 เปี็นธ์ริริมี	 และไมี่ก่อให้เกิดการิ

ถึ่ายัเที่ผ่ลปีริะโยัชิน์	 ริวมีทัี่�งคำานึงถึึงผ่ลปีริะโยัชิน์ของบริิษััที่ฯ	 และ

บริิษััที่ยั่อยัเปี็นส่ำาคัญ	โดยัคณะกริริมีการิติริวจส่อบ	จะส่อบที่าน

และให้ความีเห็นติ่อริายัการิริะหว่างกันที่ี�เปี็นริายัการิธ์ุริกิจปีกติิหริือ	

ส่นับส่นุนธ์ุริกิจปีกติิเปี็นริายัไติริมีาส่

3 น์โยบัายหร่อแน์วิโน์้มกิารทัำารายกิารระหวิ่างกิัน์ใน์อน์าคัต่

ริายัการิริะหว่างกันที่ี�อาจเกิดขึ�น	บริิษััที่ฯ	จะให้ผ่้้เชิี�ยัวชิาญอิส่ริะ	หริือ

ผ่้ส้่อบบัญชิขีองบริษิัทัี่ฯ	เป็ีนผ้้่ให้ความีเห็นเกี�ยัวกับริายัการิริะหว่างกัน

ดังกล่าว	 เพืึ�อนำาไปีใชิ้ปีริะกอบการิตัิดส่ินใจของคณะกริริมีการิ

ติริวจส่อบ	คณะกริริมีการิบริิษััที่	และ/หริือ	ที่ี�ปีริะชิุมีผ่้้ถึือหุ้น	(แล้วแติ่

กริณี)	 ซึ�งผ้่้ที่ี�อาจมีีความีขัดแยั้งที่างผ่ลปีริะโยัชิน์	 หริือมีีส่่วนได้เส่ียั

ในการิที่ำาริายัการิ	จะไมี่ส่ามีาริถึมีีส่่วนริ่วมีหริือไมี่มีีส่ิที่ธ์ิออกเส่ียังใน

การิอนุมีัติิการิที่ำาริายัการิริะหว่างกันดังกล่าว	

	 ทัี่�งนี�	 บริิษััที่ฯ	 จะเปีิดเผ่ยัริายัการิริะหว่างกันไว้ในหมีายัเหตุิ

ปีริะกอบงบการิเงินที่ี�ได้ริับการิติริวจส่อบจากผ่้้ส่อบบัญชิีของบริิษััที่ฯ

แบบแส่ดงริายัการิข้อมีล้ปีริะจำาปีีของบริษิัทัี่	(แบบ	56-1)	และริายังาน

ปีริะจำาปีี

	 ที่ั�งนี�	ริายัการิริะหว่างกันที่ี�อาจเกดิขึ�นในอนาคตินั�น	คณะกริริมีการิ

บริษิัทัี่ต้ิองปีฏิิบตัิใิห้เป็ีนไปีติามีกฎีหมีายัว่าด้วยัหลกัที่ริพัึย์ัและติลาด

หลกัที่ริพัึย์ั	และข้อบงัคบั	ปีริะกาศ	คำาส่ั�ง	หริอืข้อกำาหนดคณะกริริมีการิ

กำากับติลาดทีุ่นและติลาดหลักที่ริัพึยั์แห่งปีริะเที่ศไที่ยั	 ริวมีถึึงการิ

ปีฏิิบัติิติามีข้อกำาหนดเกี�ยัวกับการิเปีิดเผ่ยัข้อมี้ลการิที่ำาริายัการิ

เกี�ยัวโยังกันของบริิษััที่ฯ	หริือบริิษััที่ยั่อยัติามีมีาติริฐานการิบัญชิีและ	

มีาติริฐานการิริายังานที่างการิเงิน	 ที่ี�กำาหนดโดยัส่ภิาวิชิาชิีพึบัญชิี	

ในพึริะบริมีริาชิ้ปีถึัมีภิ์



รายงานประจำำาปี 2563106

คัำาอธิบัายและกิารวิิเคัราะห์ข้องฝ่่ายจัดำกิาร (MD&A)

	 จากชิ่วงปีลายัปีี	 2562	จนถึึงปีัจจุบัน	 ทัี่�วโลกได้ปีริะส่บปีัญหา	

การิแพึริ่ริะบาดของโริคติิดเชิื�อไวริัส่โคโรินา	2019	(COVID-19)	มีีการิ

แพึร่ิริะบาดอย่ัางหนกัริวมีที่ั�งยัอดจำานวนของผ่้ต้ิดิเชิื�อเพิึ�มีส่ง้ขึ�นที่กุวนั

ที่ำาให้ทัี่�วโลกและปีริะเที่ศไที่ยัได้ออกมีาติริการิต่ิางๆ	เพืึ�อริบัมีอืกับการิ

แพึริ่ริะบาด	 เชิ่น	 มีาติริการิเฝ่้าริะวัง	 มีาติริการิคัดกริอง	 มีาติริการิ

ล�อคดาวน์ปีริะเที่ศ		ปีริะกอบกับส่ภิาพึเศริษัฐกิจซบเซาอยั่างติ่อเนื�อง

จากปีีก่อนและค่าเงินทีี่�มีคีวามีผั่นผ่วนเป็ีนอย่ัางมีาก	ส่่งผ่ลให้ภิาคธุ์ริกิจ

และภิาคอุติส่าหกริริมีติ้องหยัุดชิะงัก	บางกิจการิติ้องเลิกกิจการิ	และ	

บางกจิการิต้ิองปีริบัเปีลี�ยันริป้ีแบบการิดำาเนนิธ์รุิกจิใหม่ีเพืึ�อให้ส่ามีาริถึ

ดำาริงส่ภิาพึของกิจการิไว้ได้	 ส่่งผ่ลให้ล้กค้าบางริายัของบริิษััที่จ่ายั

ชิำาริะหนี�ล่าชิ้ากว่าเงื�อนไขการิขายั	และ/หริือเลื�อนการิส่่งมีอบส่ินค้า

ออกไปี	ที่ำาให้บริิษััที่มีีริะยัะเวลาการิหมีุนเวียันส่ินค้าคงเหลือยัาวขึ�น	

และบนัทึี่กค่าเผ่ื�อหนี�ส่งสั่ยัจะส่ญ้เพิึ�มีขึ�นติามีหลักเกณฑ์์ของมีาติริฐาน

ริายังานการิเงิน	 จาก	 2.26%	 ในปีี	 2562	 เปี็น	 4.59%	 ในปีี	 2563	

ของยัอดล้กหนี�คงค้าง	อยั่างไริก็ติามีบริิษััที่ได้มีีการิที่บที่วน	ติิดติามี	

และปีริะเมีินส่ถึานการิณ์อยั่างใกล้ชิิดและส่ื�อส่าริไปียัังพึนักงาน

ผ่้้เกี�ยัวข้องอย้ั่เส่มีอ	 เพืึ�อส่ริ้าง	ความีเชิื�อมีั�นและส่ามีาริถึปีริับเปีลี�ยัน

แผ่นกลยุัที่ธ์์หริือติัดส่ินใจได้อยั่างทัี่นที่่วงทีี่ภิายัใติ้ส่ภิาวการิณ์ที่ี�

ไมี่แน่นอนดังกล่าว

	 กลางปีี	2563	บริิษััที่เพึิ�มีปีริะส่ิที่ธ์ิภิาพึการิบริิหาริงานด้านคลัง

ส่นิค้าและลดค่าใช้ิจ่ายัในการิดำาเนนิงาน	โดยัการิริวมีศน้ย์ัคลงัส่นิค้า	

แห่งหลักไว้แห่งเดียัวในพืึ�นทีี่�ของบริษิัทัี่เอง	จึงมีกีาริโอนเปีลี�ยันปีริะเภิที่	

อส่ังหาริิมีที่ริัพึยั์เพึื�อการิลงทีุ่นเปี็นที่ี�ดิน	อาคาริ	และอุปีกริณ์	จำานวน	

74.13	ล้านบาที่	และมีแีผ่นย้ัายัส่ำานกังานใหญ่แห่งใหม่ีช่ิวงต้ินปีี	2564	

ซึ�งอาคาริใหมี่นี�เปี็นอาคาริปีริะหยััดพึลังงานซึ�งคำานึงถึึงการิใชิ้และ

ผ่ลกริะที่บต่ิอที่ริพัึยัากริและส่ิ�งแวดล้อมีเป็ีนส่ำาคญั	(Green	Building)	

2.1 ค้ำาอธุิบายภัาพิ่รว้มผู้ลการด้ำาเนินงานและค้ว้ามสามารถในการทุำากำาไรจากงบการเงินข้องบริษัทุและ
 บริษัทุย่อย 

ผู้ลการด้ำาเนินงานสำาหุ้รับปี 2561 - 2563

• รายได้�จากการข้ายและบริการ

และมีกีาริใช้ิเที่คโนโลยัรีิะบบไอโอที่โีซลช้ิั�นส่เ์ข้ามีาชิว่ยัควบคมุีริะบบ	

ต่ิางๆ	ภิายัในอาคาริ	(Smart	Building)	ดงัเช่ินกบัอาคาริส่มียััใหม่ีต่ิางๆ	

บริิษััที่เล็งเห็นโอกาส่ในการิส่ริ้างธุ์ริกิจใหมี่จึงได้ริ่วมีลงทุี่นกับกลุ่มี

ไอยัริาฟัันส์่ในการิจัดติั�งบริษิัทัี่ชิื�อ	�บริษิัทัี่	ไอยัริาหาญ	จำากัด�	เมีื�อวนัทีี่�

8	กริกฎีาคมี	2563	โดยับริษิัทัี่และผ่้ร่้ิวมีที่นุถึอืหุ้นจำานวน	65%	และ	35%	

ของจำานวนหุ้นทีี่�ออกจำาหน่ายัติามีลำาดับ	บริิษััที่รัิบริ้้ริายัได้ริวมีของปี	ี

2563	และปีี	2562	 เปี็นจำานวน	1,169.43	ล้านบาที่	และ	1,393.97	

ล้านบาที่	ติามีลำาดับ	หริอืลดลงคิดเป็ีน	16.11%	แต่ิบริษิัทัี่ยัังคงส่ามีาริถึ	

ริักษัาอัติริากำาไริขั�นติ้นไว้ได้ใกล้เคียังกันเมีื�อเที่ียับกับปีีก่อน	 ได้แก่	

30.64%	และ	30.59%	ติามีลำาดับ	

	 ผ่ลกริะที่บการิเปีลี�ยันแปีลงด้านมีาติริฐานริายังานการิเงนิทีี่�ส่ำาคัญ

ในปีี	 2563	 ได้แก่	ฉบับที่ี�	 16	 �ส่ัญญาเชิ่า�	มีีเนื�อหาส่ำาคัญที่ี�กำาหนด	

ให้ผ่้้ให้เชิ่าบันที่ึกส่ิที่ธ์ิการิใชิ้ส่ินที่ริัพึยั์	(Right	of	Use)	และหนี�ส่ินติามี

ส่ัญญาเชิ่าในงบการิเงิน	 ส่ำาหริับสั่ญญาเชิ่าที่ี�มีีริะยัะเวลามีากกว่า

12	เดอืน	ยักเว้นเป็ีนส่ญัญาเช่ิาส่นิที่ริพัึย์ัอ้างองิมีมีีล้ค่าติำ�า	และบนัทึี่ก

ค่าเส่ื�อมีริาคาของส่ทิี่ธ์กิาริใช้ิสิ่นที่ริพัึย์ัและดอกเบี�ยัจ่ายั	โดยัยักเลกิการิ

จัดปีริะเภิที่สั่ญญาเชิ่าเปี็นสั่ญญาเชิ่าดำาเนินงานและสั่ญญาเชิ่าการิ

เงินติามีมีาติริฐานฉบับเดิมี	ที่ำาให้อัติริาส่่วนที่างการิเงินเปีลี�ยันแปีลง

ไปี	เชิ่น	อัติริาส่่วนหนี�ส่ินติ่อทีุ่น	(Debt	to	Equity	Ratio)	อัติริาผ่ลติ่อ

แที่นของส่นิที่ริพัึย์ั	(Return	on	Asset)	และ	กำาไริก่อนต้ินที่นุที่างการิเงนิ	

ภิาษีั	 ค ่าเส่ื�อมีริาคาและค่าตัิดจำาหน่ายั	 (EBITDA)	 เปี ็นติ ้น	

โดยัเฉพึาะในปีีแริกที่ี�ใชิ้มีาติริฐานนี�	การิเปีลี�ยันแปีลงดังกล่าว	บริิษััที่

บันที่ึกส่ินที่ริัพึยั์ส่ิที่ธ์ิการิใชิ้และหนี�ส่ินติามีส่ัญญาเชิ่า	ณ	ส่ิ�นปีี	2563	

จำานวน	 104.97	 ล้านบาที่	 และอัติริาส่่วนหนี�สิ่นติ่อทีุ่นในปีี	 2563	

เพึิ�มีขึ�นเปี็น	0.26	เที่่า	เที่ียับกับปีี	2562	0.21	เที่่า

1 ภาพัรวิมข้องกิารดำำาเน์ิน์ธุรกิิจและกิารเป้ล่�ยน์แป้ลงทั่�ม่น์ัยสำาคััญ

2 อธบิัายและกิารวิิเคัราะห์ข้องฝ่่ายจดัำกิารจากิงบักิารเงิน์ข้องบัริษัทััและบัริษัทััย่อย
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	 ริายัได้จากการิขายัและบริกิาริ	ปีริะกอบด้วยั	ริายัได้จากผ่ลติิภิณัฑ์์

ริะบบดับเพึลิงและโคริงการิในสั่ดส่่วน	 45.68%	 ผ่ลิติภิัณฑ์์ริะบบ

ส่ขุาภิิบาลและปีริบัอากาศในส่ดัส่่วน	5.46%	ผ่ลติิภิณัฑ์์ริะบบที่ำาความีเย็ัน

ในส่ดัส่่วน	17.34%	ผ่ลิติภิณัฑ์์ริะบบการิพิึมีพ์ึดิจทิี่ลัในส่ดัส่่วน	29.85%

ผ่ลิติภัิณฑ์์ริะบบไอโอทีี่	0.21%	และริายัได้อื�น	1.46%	โดยัมีรีิายัได้ริวมี

ส่ำาหริบัปีี	2561-	2563	จำานวน	1,356.02	ล้านบาที่	1,393.97	ล้านบาที่	

และ	1,169.43	ล้านบาที่	ติามีลำาดับ	ถึึงแมี้ว่าริายัได้จากการิขายัและ	

บริิการิของหน่วยัธุ์ริกิจดับเพึลิงและโคริงการิจะได้ริับผ่ลกริะที่บจาก

ส่ถึานการิณ์โควิด-19	ที่ำาให้ริายัได้ในปีี	2563	ลดลง	จำานวน	109.94	

ล้านบาที่	 คิดเปี็น	 17.07%	 เมีื�อเที่ียับกับ	ปีี	 2562	แติ่บริิษััที่ยัังคงมีี

ยัอดส่ั�งซื�อค้างส่่งที่ี�มีีมี้ลค่าส้่ง	 และคาดว่าจะส่่งมีอบในมี้ลค่าทีี่�เปี็น

ส่าริะส่ำาคัญภิายัในปีี	2564

หุ้มายเหุ้ติุ :  1)	 ริายัได้อื�น	 ปีริะกอบด้วยักำาไริขาดทีุ่นจากเงินลงทีุ่นในกองทีุ่นริวมีและหลักที่ริัพึยั์ในความีติ้องการิของติลาด	 ดอกเบี�ยัริับ	 ริายัได้เงินปีันผ่ล	

และกำาไริขาดทีุ่นจากอัติริาแลกเปีลี�ยัน	ริวมีที่ั�งริายัได้ค่าเชิ่าและค่าบริิการิจากอส่ังหาริิมีที่ริัพึยั์เพึื�อการิลงทีุ่น	เปี็นติ้น

รายได้้จากการขายและบริการ            

1. ผลิิตภััณฑ์์ระบบดัับเพลิิงแลิะโครงการ 534.18  45.68  644.12 46.21  569.59   42.00 

2. ผลิิตภััณฑ์์ระบบสุุขาภัิบาลิแลิะปรับอากาศ 63.82  5.46  81.10 5.82  89.33   6.59 

3. ผลิิตภััณฑ์์ระบบทำำาความเย็็น 202.83  17.34  262.00 18.80  320.39   23.63 

4. ผลิิตภััณฑ์์ระบบการพิมพ์ดัิจิิทำัลิ 349.07  29.85  379.66 27.24  364.96   26.91 

5. ผลิิตภััณฑ์์ระบบไอโอทำี (ไอย็ราหาญ) 2.43  0.21  - - - -

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

รายได้้อื่่�น	1)	 17.10	 	1.46		 27.09	 1.93	 	11.75	 	0.87	

รายได้้รวม		 1,169.43	 	100.00		 1,393.97	 100.00	 1,356.02	 100.00

สำาหุ้รับปีสิ�นสุด้ว้ันทุ่� 31 ธุันว้าค้ม

ประเภัทุรายได้� ปี 2563

ล�านบาทุ ล�านบาทุ ล�านบาทุร�อยละ ร�อยละ ร�อยละ

ปี 2562 ปี 2561

โค้รงสร�างรายได้� ปี 2563
ติามงบการเงินทุ่�ผู้่านการติรว้จสอบโด้ยผู้้�สอบบัญ่ชื่่ โครงสร้างรายได ้ปี 2562

ตามงบการเงนิทีผ่่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี
โครงสร้างรายได ้ปี 2563

ตามงบการเงนิทีผ่่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี

ผลิตภณัฑร์ะบบ
ทาํความเยน็
17.34%
202.83 ลบ.

ผลิตภณัฑร์ะบบ
การพมิพด์จิทิลั
29.85%
349.07 ลบ.

ผลิตภณัฑ์
ระบบดับเพลิง 

และงานโครงการ
ตดิตัง้ระบบดับเพลิง

45.68%
534.18 ลบ.

ผลิตภณัฑร์ะบบปรับอากาศ 
และระบบสุขาภบิาล

5.46%
63.82 ลบ.

รายไดอ้ืน่ 1.46%

17.10 ลบ.

HARN

1,169.43

HARN

1,393.97

ผลิตภณัฑร์ะบบ
ทาํความเยน็
18.80%
262 ลบ.

ผลิตภณัฑร์ะบบ
การพมิพด์จิทิลั
27.24%
379.66 ลบ.

ผลิตภณัฑ์
ระบบดับเพลิง 

และงานโครงการ
ตดิตัง้ระบบดับเพลิง

46.21%
644.12 ลบ.

ผลิตภณัฑร์ะบบปรับอากาศ 
และระบบสุขาภบิาล

5.82%
81.10 ลบ.

รายไดอ้ืน่ 1.93%

27.09 ลบ.

ผลิตภณัฑร์ะบบไอโอท ี(ไอยราหาญ)
1.46%
17.10 ลบ.

1,169.43

โค้รงสร�างรายได้� ปี 2562
ติามงบการเงินทุ่�ผู้่านการติรว้จสอบโด้ยผู้้�สอบบัญ่ชื่่โครงสร้างรายได ้ปี 2562
ตามงบการเงนิทีผ่่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี

โครงสร้างรายได ้ปี 2563
ตามงบการเงนิทีผ่่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี

ผลิตภณัฑร์ะบบ
ทาํความเยน็
17.34%
202.83 ลบ.

ผลิตภณัฑร์ะบบ
การพมิพด์จิทิลั
29.85%
349.07 ลบ.

ผลิตภณัฑ์
ระบบดับเพลิง 

และงานโครงการ
ตดิตัง้ระบบดับเพลิง

45.68%
534.18 ลบ.

ผลิตภณัฑร์ะบบปรับอากาศ 
และระบบสุขาภบิาล

5.46%
63.82 ลบ.

รายไดอ้ืน่ 1.46%

17.10 ลบ.

HARN

1,169.43

HARN

1,393.97

ผลิตภณัฑร์ะบบ
ทาํความเยน็
18.80%
262 ลบ.

ผลิตภณัฑร์ะบบ
การพมิพด์จิทิลั
27.24%
379.66 ลบ.

ผลิตภณัฑ์
ระบบดับเพลิง 

และงานโครงการ
ตดิตัง้ระบบดับเพลิง

46.21%
644.12 ลบ.

ผลิตภณัฑร์ะบบปรับอากาศ 
และระบบสุขาภบิาล

5.82%
81.10 ลบ.

รายไดอ้ืน่ 1.93%

27.09 ลบ.

ผลิตภณัฑร์ะบบไอโอท ี(ไอยราหาญ)
1.46%
17.10 ลบ.

1,393.97

0.21% 
2.43 ลบ.
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• ติ�นทุุนข้ายและบริการ

สำาหุ้รับปีสิ�นสุด้ว้ันทุ่���� 31 ธุันว้าค้ม

สำาหุ้รับปีสิ�นสุด้ว้ันทุ่���� 31 ธุันว้าค้ม

ประเภัทุติ�นทุุน

ประเภัทุติ�นทุุน

ปี 2563

ปี 2563

ล�านบาทุ

ล�านบาทุ

ล�านบาทุ

ล�านบาทุ

ล�านบาทุ

ล�านบาทุ

ร�อยละ

ร�อยละ

ร�อยละ

ร�อยละ

ร�อยละ

ร�อยละ

ปี 2562

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2561

ต้้นทุุนในการจััดจัำาหน่ายและค่่าใช้้จั่ายในการบริหาร            

     ต้้นทุุนในการจััดจัำาหน่าย  107.33   9.18   117.56   8.43   119.08   8.78 

     ค่่าใช้้จั่ายในการบริหาร  137.29   11.74   140.78   10.10   138.20   10.19 

รวมต้้นทุนุในการจัดัจัำาหน่ายและค่่าใช้้จ่ัายในการบรหิาร	 	244.62		 	20.92		 	258.34		 	18.53		 	257.28		 	18.97	

รายได้รวม	 	1,169.43		 	100.00		 	1,393.97		 	100.00		 	1,356.02		 	100.00

	 ส่ำาหริับติ้นทีุ่นขายัและบริิการิที่ี�ส่ำาคัญ	 คือ	 ติ้นทีุ่นค่าส่ินค้า	

ค่าใช้ิจ่ายัในการินำาเข้าและขนส่่ง	ริวมีถึึงเงนิเดอืนที่มีีวิศวกริผ่้ค้วบคุมี

งานและที่ีมีติิดติั�ง	 และค่าจ้างผ่้้ริับเหมีาในการิติิดติั�งอุปีกริณ์โดยั

ส่ำาหริับปีี	2561	-	2563	บริิษััที่ฯ	มีีติ้นทีุ่นขายัและบริิการิจำานวนที่ั�งส่ิ�น

• ติ�นทุุนในการจัด้จำาหุ้น่าย

	 ต้ินที่นุในการิจดัจำาหน่ายัของบริษิัทัี่ฯ	ในปีี	2561	-	2563	มีจีำานวน	

119.08	ล้านบาที่	117.56	ล้านบาที่	และ	107.33	ล้านบาที่	ติามีลำาดับ	

คิดเปี็น	8.78%	และ	8.43%	และ	9.18%	ของริายัได้ริวมีติามีลำาดับ	

ซึ�งเมีื�อเที่ียับริะหว่างปีี	 2563	และปีี	 2562	มีีอัติริาส่่วนติ้นทีุ่นในการิ	

จัดจำาหน่ายัเมีื�อเปีรีิยับเทีี่ยับกับยัอดริายัได้ริวมีเพิึ�มีขึ�น	 0.75%	

จากค่าใชิ้จ่ายัที่ี�เปี็นลักษัณะคงที่ี�	 ได้แก่	 เงินเดือนและส่วัส่ดิการิของ

พึนักงานขายั	และค่าเส่ื�อมีริาคาของเคริื�องเชิ่าและส่าธ์ิติ	เปี็นติ้น

• ค้่าใชื่�จ่ายในการบริหุ้าร

	 ค่าใชิ้จ่ายัในการิบริิหาริของบริิษััที่ฯ	 ส่ำาหริับปีี	 2561	 -	 2563	

มีีจำานวน	138.20	ล้านบาที่	140.78	ล้านบาที่	และ	137.29	ล้านบาที่

ติามีลำาดับ	 คิดเปี็นส่ัดส่่วน	 10.19%,	 10.10%	 และ	 11.74%	

ของริายัได้ริวมีติามีลำาดับ	ค่าใชิ้จ่ายัในการิบริิหาริ	ปีริะกอบไปีด้วยั

เงินเดือนและส่วัส่ดิการิพึนักงานในส่่วนงานส่นับส่นุน	ผ่้้บริิหาริและ

 ติ�นทุุนในการจดั้จำาหุ้น่ายและค่้าใชื่�จ่ายในการบรหิุ้าร

931.23	ล้านบาที่	948.69	ล้านบาที่	และ	799.28	ล้านบาที่	ติามีลำาดับ	

คิดเปี็น	69.27%	และ	69.41%	และ	69.36%	ของริายัได้จากการิขายั

และบริิการิ	คิดเปี็นอัติริากำาไริขั�นติ้นเที่่ากับ	 30.73%	และ	 30.59%	

และ	30.64%	ติามีลำาดับ	

คณะกริริมีการิบริิษััที่	ค่าเชิ่าอาคาริและคลังส่ินค้า	ค่าส่าธ์าริณ้ปีโภิค

ติ่างๆ	ค่าเส่ื�อมีริาคา	และค่าธ์ริริมีเนียัมีวิชิาชีิพึติ่างๆ	นอกจากนี�ยัังมีี

ค่าใชิ้จ่ายัทีี่�ไมี่เปี็นตัิวเงินอันเกี�ยัวกับการิตัิดจำาหน่ายัความีสั่มีพัึนธ์์

ลก้ค้าและค่าเส่ื�อมีริาคาสิ่นที่รัิพึย์ัถึาวริส่่วนเพิึ�มีทีี่�เกิดจากการิปีริะเมีนิ

มี้ลค่ายุัติิธ์ริริมีของสิ่นที่รัิพึยั์ถึาวริซึ�งได้มีาจากการิซื�อและรัิบโอน	

กิจการิที่ั�งหมีด	ที่ั�งนี�เปี็นไปีติามีข้อกำาหนดของมีาติริฐานการิริายังาน

ที่างการิเงิน	 ซึ�งถืึอเปี็นค่าใชิ้จ่ายัที่างบัญชิีแติ่ไมี่ติ้องจ่ายัเปี็นเงินส่ด	

ออกไปี	(Non-Cash	Items)

	 ส่ดัส่่วนค่าใช้ิจ่ายัในการิบริหิาริเมีื�อเปีริยีับเที่ยีับกบัริายัได้ริวมีใน

ปีี	2563	เพิึ�มีขึ�นจากปีี	2562	เท่ี่ากบั	1.64%	จากค่าใช้ิจ่ายัที่ี�มีลีกัษัณะ

คงที่ี�ที่ำานองเดียัวกับติ้นทีุ่นในการิจัดจำาหน่ายั	 และมีีการิริับร้ิ้ค่าเผ่ื�อ	

หนี�ส่งส่ัยัจะส้่ญจากล้กหนี�การิค้าที่ี�มีีริะยัะเวลาในการิจ่ายัชิำาริะหนี�	

ยัาวขึ�น	และการิติัดจำาหน่ายัค่าส่ัมีพึันธ์์ล้กค้าเพึิ�มีขึ�นติามีหลักเกณฑ์์

ของมีาติริฐานการิริายังานที่างการิเงิน

ต้้นทุุนจากการขายและบริการ            

1. ผลิิตภััณฑ์์ระบบดัับเพลิิงแลิะโครงการ  397.27   74.37   487.06   75.62   420.57   73.84 

2. ผลิิตภััณฑ์์ระบบสุุขาภัิบาลิแลิะปรับอากาศ  43.87   68.74   58.69   72.37   66.95   74.95 

3. ผลิิตภััณฑ์์ระบบทำำาความเย็็น  138.12   68.10   174.11   66.45   220.85   68.93 

4. ผลิิตภััณฑ์์ระบบการพิมพ์ดัิจิิทำัลิ  217.95   62.44   228.83   60.27   222.86   61.06 

5. ผลิิตภััณฑ์์ระบบไอโอทำี (ไอย็ราหาญ)  2.07   85.19  - - - -

รวมต้้นทุุนจากการขายและบริการ	 	799.28		 	69.36		 	948.69		 	69.41		 	931.23	 	69.27	

กำาไรข้�นต้้น	 	353.05		 	30.64		 	418.19		 	30.59		 	413.04		 	30.73



บริิษััท หาญ เอ็็นจิิเนียริิ�ง โซลููชั่ั�นส์์ จิำากััด (มหาชั่น) 109

EBIT และ EBITDA

	 บริษิัทัี่ฯ	มีกีำาไริก่อนต้ินที่นุที่างการิเงนิ	ภิาษัเีงนิได้	ค่าเส่ื�อมีริาคา	

และค่าติดัจำาหน่ายั	(EBITDA)	ส่ำาหริบัปีี	2561	-	2563	จำานวน	198.76	

ล้านบาที่	218.57	ล้านบาที่	และ	160.53	ล้านบาที่	ติามีลำาดับ	คิดเปี็น	

14.66%,	 15.68%	 และ	 13.73%	 เมีื�อเปีรีิยับเทีี่ยับกับริายัได้ริวมี	

ติามีลำาดับ	ส่ำาหริับกำาไริที่ี�เปี็นติัวเงินในปีี	2563	ลดลงจากจำานวนริายั

ได้จากการิขายัและบริิการิที่ี�ลดลง	และติ้นทีุ่นในการิจัดจำาหน่ายัและ

ค่าใชิ้จ่ายัในการิบริิหาริลดลงเปี็นส่ัดส่่วนที่ี�น้อยักว่า	ปีริะกอบกับ

การิริบัริ้ค่้าเผ่ื�อหนี�ส่งส่ยััจะส่ญ้ส่่วนทีี่�เพิึ�มีขึ�นจากการิที่ี�ลก้หนี�บางส่่วน	

ปีริะส่บปีัญหาส่ภิาพึคล่องและ/หรืิอชิำาริะหนี�ล่าชิ้ากว่าเคริดิติเที่อมี

ที่ั�งนี�เปี็นไปีติามีปีริะมีาณการิที่ี�ดีทีี่�สุ่ดในการิพิึจาริณาอัติริาความี

เสี่ยัหายัทีี่�คาดว่าจะเกิดขึ�น	 ซึ�งอ้างอิงกับข้อมี้ลในการิรัิบชิำาริะหนี�ใน

อดีติและการิปีริะมีาณของผ้่้เชิี�ยัวชิาญอิส่ริะ	 (แส่ดงริายัละเอียัดเพิึ�มี

เติิมีในหัวข้อล้กหนี�การิค้า)

• กำาไรสุทุธุิ

	 บริิษััที่ฯ	 มีีกำาไริสุ่ที่ธิ์ริวมีส่่วนที่ี�เปี็นของบริิษััที่ส่ำาหริับปีี	 2561	

-	2563	มีีจำานวน	134.36	ล้านบาที่	149.62	ล้านบาที่	และ	100.97	

ล้านบาที่	 ติามีลำาดับ	 โดยับริิษััที่ฯ	 มีีอัติริากำาไริสุ่ที่ธิ์อย้ั่ทีี่�	 9.91%	

และ	 10.73%	และ	 8.63%	 เมีื�อเปีริียัเที่ียับกับริายัได้ริวมีในแติ่ละปีี	

ติามีลำาดับ	

	 ในปีี	 2563	บริิษััที่ได้ริ่วมีลงทุี่นโดยัการิจัดติั�งบริิษััที่ชิื�อ	 �บริิษััที่	

ไอยัริาหาญ	 จำากัด�	 โดยับริิษััที่และผ่้้ริ่วมีทีุ่นถึือหุ้นจำานวนริ้อยัละ	

65	 และริ้อยัละ	 35	 ของจำานวนหุ้นที่ี�ออกจำาหน่ายัแล้วทัี่�งหมีดของ	

บริิษััที่ดังกล่าว	โดยัมีีวัติถึุปีริะส่งค์ในการิพึัฒนาริะบบ	IoT	Products	

and	Solutions	 โดยัแผ่นการิดำาเนินงานจะมีุ่งเน้นให้บริิการิโซล้ชิั�น	

ด้านอาคาริอัจฉริิยัะหริือ	Smart	Building	และติ่อยัอดจากฐานล้กค้า

ปัีจจบุนัของบริษิัทัี่ในกลุม่ีคอนโดมีเินยีัมี	อาคาริส่ง้และริะบบห้องเยัน็

เพึื�อขยัายัธ์ุริกิจให้เติิบโติแบบยัั�งยัืนมีากยัิ�งขึ�น

	 ในปีี	2562	บริิษััที่ฯ	ลงทีุ่นจัดติั�งบริิษััที่ยั่อยัที่ี�ปีริะเที่ศเวียัดนามี	

ภิายัใติ้ชิื�อ	Harn	Vietnam	Co.,	Ltd.	เพึื�อริองริับล้กค้าในปีริะเที่ศของ	

บริิษััที่ฯ	ที่ี�ยั้ายัฐานการิผ่ลิติไปียัังปีริะเที่ศเวียัดนามี	และเปี็นการิหา	

ล้กค้าใหมี่ในติ่างปีริะเที่ศเพิึ�มีขึ�น	 แติ่การิดำาเนินงานของบริิษััที่ยั่อยันี�

ยัังอยั้่ในชิ่วงเริิ�มีติ้นของการิหาล้กค้าและการิดำาเนินงานยัังติ้องมีีการิ

พึึ�งพึาความีชิ่วยัเหลือจากบริิษััที่ฯ	ในริ้ปีเงินทีุ่นหมีุนเวียัน	และการิคำ�า

ปีริะกนัวงเงนิในการิส่ั�งซื�อส่นิค้าจากผ้้่ผ่ลติิในปีริะเที่ศส่หริาชิอาณาจกัริ

เพึื�อเส่ริิมีส่ภิาพึคล่องในการิดำาเนินงาน

	 ส่ำาหริบัหลกัเกณฑ์์ในการิจัดที่ำางบการิเงินริวมีได้มีกีาริตัิดริายัการิ

ซื�อขายัส่ินค้า	ริายัได้และค่าใชิ้จ่ายัริะหว่างกัน	กำาไริในส่ินค้าคงเหลือ	

ล้กหนี�และเจ้าหนี�ริะหว่างกัน	 ริวมีถึึงริายัการิเงินลงทุี่นในบริิษััที่ยั่อยั	

และส่่วนของผ่้้ถึือหุ้นของบริิษััที่ยั่อยัออกแล้ว

• กำาไรข้าด้ทุุนเบ็ด้เสร็จอื�น

	 บริษิัทัี่ฯ	มีกีำาไริเบด็เส่ริจ็ริวมีส่่วนที่ี�เป็ีนของบริษิัทัี่ส่ำาหริบัปีี	2561	

-	2563	มีีจำานวน	134.36	ล้านบาที่	147.98	ล้านบาที่	และ	100.57	

ล้านบาที่	ติามีลำาดับ	บริิษััที่ริับริ้้ผ่ลติ่างของอัติริาแลกเปีลี�ยันจากการิ

แปีลงค่างบการิเงินของบริิษััที่ยั่อยัที่ี�เวียัดนามีสุ่ที่ธิ์จากภิาษัีเงินได้

ในปีี	2563	และปีี	2562	จำานวน	0.40	ล้านบาที่	และ	0.05	ล้านบาที่	

ติามีลำาดับ

	 ในปีี	2562	บริษิัทัี่รัิบริ้ข้าดที่นุจากการิปีริะมีาณการิผ่ลปีริะโยัชิน์

พึนักงานติามีหลักคณิติศาส่ติร์ิปีริะกนัภัิยัสุ่ที่ธิ์จากภิาษัเีงนิได้จำานวน	

1.59	ล้านบาที่		จากพึริะริาชิบัญญัติิคุ้มีคริองแริงงานที่ี�กำาหนดอัติริา

ค่าชิดชิยัเพิึ�มีเติมิีกริณนีายัจ้างเลกิจ้าง	ส่ำาหริบัลก้จ้างซึ�งที่ำางานติดิต่ิอ	

กันคริบ	20	ปีีขึ�นไปีให้มีีส่ิที่ธ์ิได้ริับค่าชิดเชิยัไมี่น้อยักว่าค่าจ้างอัติริา	

ส่ดุท้ี่ายั	400	วนั	จากเดมิีที่ี�อตัิริาค่าชิดเชิยัส่ง้ส่ดุอย่้ัที่ี�	300	วนั	และการิ	

เปีลี�ยันแปีลงข้อส่มีมีติิฐานที่างการิเงินที่ี�เกี�ยัวข้องอื�น

• กำาไรก่อนติ�นทุุนทุางการเงิน ภัาษ่เงินได้� ค้่าเสื�อมราค้า และค้่าติัด้จำาหุ้น่าย (EBITDA)

สำาหุ้รับปีสิ�นสุด้ว้ันทุ่���� 31 ธุันว้าค้ม

ปี 2563

ล�านบาทุ ล�านบาทุ ล�านบาทุร�อยละ ร�อยละ ร�อยละ

ปี 2562 ปี 2561

กำำ�ไรกำ่อนต้้นทุุนทุ�งกำ�รเงินและภ�ษีี (EBIT) 125.53 10.73 186.95 13.41 167.51 12.35

     ค่่�เสื่่�อมร�ค่�และค่่�ต้ัดจำำ�หน่�ย - ฐ�นร�ค่�ทุุน  16.34  1.40  15.47  1.11 14.52 1.07

     ค่่�เสื่่�อมร�ค่�และค่่�ต้ัดจำำ�หน่�ย - สื่่วนเพิ่ิ�มจำ�กำ

  วัดมูลค่่�ยุต้ิธรรม  0.71  0.06  1.25  0.09 1.83 0.13

     ค่่�ต้ัดจำำ�หน่�ยค่ว�มสื่ัมพิ่ันธ์ลูกำค่้� - จำ�กำกำ�ร

  วัดมูลค่่�ยุต้ิธรรม 17.95  1.53 14.90  1.07 14.90 1.10

กำำ�ไรกำ่อนต้้นทุุนทุ�งกำ�รเงิน ภ�ษีีเงินได้้ ค่่�เสื่่�อมร�ค่� 

และค่่�ต้ัด้จำำ�หน่�ย (EBITDA) 160.53  13.73 218.57  15.68 198.76 14.66

ร�ยได้้รวม 1,169.43  100.00  1,393.97  100.00 1,356.02 100.00



รายงานประจำำาปี 2563110

ล้กหุ้น่�การค้�าและล้กหุ้น่�หุ้มุนเว้่ยนอื�น

ล้กหุ้น่�การค้�า

2.2 ค้ว้ามสามารถในการบริหุ้ารสินทุรัพิ่ย์ข้องบริษัทุ  
 และบริษัทุย่อย
การว้เิค้ราะห์ุ้ฐานะทุางการเงิน ณ ว้นัทุ่� 31 ธุนัว้าค้ม 2561, 2562 

และ 2563

	 บริิษััที่ฯ	มีีสิ่นที่ริัพึยั์ริวมี	ณ	 วันที่ี�	 31	 ธั์นวาคมี	 2561	 -	 2563	

จำานวน	 1,548.59	 ล้านบาที่	 1,596.30	 ล้านบาที่	 และ	 1,657.46	

ล้านบาที่	ติามีลำาดับ	

	 ณ	วันที่ี�	31	ธ์นัวาคมี	2563	มีส่ี่วนปีริะกอบของสิ่นที่ริพัึย์ัที่ี�ส่ำาคญั

ได้แก่	 เงินส่ดและเงินลงทุี่นชิั�วคริาวคิดเปี็น	 18.89%	ล้กหนี�การิค้า	

ล้กหนี�อื�น	และส่ินที่ริัพึยั์ที่ี�เกิดจากส่ัญญา-หมีุนเวียัน	คิดเปี็น	15.91%	

ส่นิค้าคงเหลอืคดิเป็ีน	15.56%		อส่งัหาริมิีที่ริพัึย์ัเพืึ�อการิลงที่นุคดิเป็ีน	

9.33%	และค่าความีนยิัมีคิดเป็ีน	20.19%	และความีส่มัีพัึนธ์์กับลก้ค้า	

	 ณ	วันทีี่�	31	ธั์นวาคมี	2563	บริษิัทัี่ฯ	มีลีก้หนี�การิค้า	แยักติามีส่ายั

ผ่ลิติภัิณฑ์์	 4	 กลุ่มีอันได้แก่	 1)	 ผ่ลิติภัิณฑ์์ริะบบดับเพึลิง	 โคริงการิ		

สุ่ขาภิิบาลและปีรัิบอากาศ	 2)	 ผ่ลิติภิัณฑ์์ริะบบที่ำาความีเย็ัน	 3)	

ผ่ลติิภิณัฑ์์ริะบบการิพึมิีพ์ึดจิทิี่ลั	และ	4)	ผ่ลิติภิณัฑ์์ริะบบไอโอที่	ีมีอัีติริา

การิหมีุนเวียันล้กหนี�	ในปีี	2561	-	2563	(ไมี่ริวมีล้กหนี�อื�นและ	ค่าเผ่ื�อ

หนี�ส่งสั่ยัจะส่ญ้)	เท่ี่ากับ	71.42	วนั	73.68	วนั	และ	80.29	วนั	ติามีลำาดับ	

ที่ี�ถืึอเปี็นสิ่นที่รัิพึยั์ไมี่มีีตัิวตินอีกปีริะเภิที่หนึ�ง	 คิดเปี็น	 2.43%	ที่ั�งค่า

ความีนยิัมีและความีส่มัีพึนัธ์์กบัลก้ค้าได้ผ่่านการิที่ดส่อบการิด้อยัค่า

ติามีมีาติริฐานการิริายังานที่างการิเงินทีุ่กปีีอยั่างส่มีำ�าเส่มีอ

	 ณ	วันที่ี�	31	ธ์นัวาคมี	2562	ซึ�งมีส่ี่วนปีริะกอบของสิ่นที่ริพัึย์ัที่ี�ส่ำาคญั

ได้แก่	 เงินส่ดและเงินลงทุี่นชิั�วคริาวคิดเปี็น	 15.76%	 ล้กหนี�การิค้า	

ล้กหนี�อื�น	และส่ินที่ริัพึยั์ที่ี�เกิดจากส่ัญญา-หมีุนเวียัน	คิดเปี็น	20.83%	

ส่นิค้าคงเหลอืคดิเป็ีน	19.11%		อสั่งหาริมิีที่ริพัึย์ัเพืึ�อการิลงที่นุคิดเป็ีน	

14.41%	และค่าความีนยิัมีคิดเป็ีน	20.97%	และความีส่มัีพัึนธ์์กับลก้ค้า	

ที่ี�ถืึอเปี็นสิ่นที่รัิพึยั์ไมี่มีีตัิวตินอีกปีริะเภิที่หนึ�ง	 คิดเปี็น	 3.65%	ที่ั�งค่า

ความีนยิัมีและความีส่มัีพึนัธ์์กบัลก้ค้าได้ผ่่านการิที่ดส่อบการิด้อยัค่า

ติามีมีาติริฐานการิริายังานที่างการิเงินทีุ่กปีีอยั่างส่มีำ�าเส่มีอ

และมีีการิจัดปีริะเภิที่ล้กหนี�ติามีส่ัญญาเชิ่าการิเงินส่่วนที่ี�ถึึงกำาหนด

ชิำาริะภิายัในหนึ�งปีีริวมีอยั้่ในล้กหนี�การิค้าและล้กหนี�หมีุนเวียันอื�น

	 บริิษััที่ฯ	มีีนโยับายัในการิติั�งค่าเผื่�อหนี�ส่งส่ัยัจะส้่ญส่ำาหริับผ่ล

ขาดทีุ่นโดยัปีริะมีาณทีี่�อาจเกิดขึ�นจากการิเก็บเงินจากล้กหนี�ไมี่ได้

ติามีมีาติริฐานริายังานการิฉบับ	 TFRS	9	 เริื�องเคริื�องมีือที่างการิเงิน

ที่ี�กำาหนดให้กิจการิริับริ้ ้ผ่ลขาดทีุ่นด้านเคริดิติที่ี�คาดว่าจะเกิดขึ�น	

• ล้กหุ้น่�การค้�า

ณ ว้ันทุ่� 31 ธุันว้าค้ม

ปี 2563

ล�านบาทุ ล�านบาทุ ล�านบาทุTurn over 
(days)

Turn over 
(days)

Turn over 
(days)

ปี 2562 ปี 2561

ลููกหนี้้�การค้้าแยกตามประเภทธุุรกิจ            

1. ผลิิตภััณฑ์์ระบบดัับเพลิิงแลิะระบบสุุขาภัิบาลิฯ  136.64   84.39  165.65 76.88  139.86   76.79 

2. ผลิิตภััณฑ์์ระบบทำำาความเย็็น  35.53   90.39  61.17 87.83  64.91   77.26 

3. ผลิิตภััณฑ์์ระบบการพิมพ์ดัิจิิทำัลิ  46.12   54.62  61.85 57.78  58.34   56.58 

4. ผลิิตภััณฑ์์ระบบไอโอทำี (ไอย็ราหาญ) - - - - - -

รวมลููกหนี้้�การค้้าแยกตามประเภทธุุรกิจ	 	218.29		 	80.29		 288.67	 73.68	 	263.11		 	71.42	

ณ ว้ันทุ่� 31 ธุันว้าค้ม

ปี 2563

ล�านบาทุ ล�านบาทุ ล�านบาทุร�อยละ ร�อยละ ร�อยละ

ปี 2562 ปี 2561

ลููกหนี้้�การค้้าแลูะลููกหนี้้�หมุุนี้เวี้ยนี้อื่่�นี้            

ลููกหนี้้�การค้้า	 	218.29		 	86.97		 288.67	 89.39	 	263.11		 	88.79	

ลููกหนี้้�หมุุนี้เวี้ยนี้อื่่�นี้	 	36.05		 	14.36		 34.73	 10.75	 	26.90		 	9.08	

ลููกหนี้้�ตามุสััญญาเช่่า-สั่วีนี้ที่้�ถึึงกำาหนี้ด	ช่ำาระภายในี้หนี้ึ�งปีี	 8.16	 3.26	 6.84	 2.12	 11.79	 3.98

หัก	ค้่าเผื่่�อื่หนี้้�สังสััยจะสัูญ	 (11.51)	 (4.59)	 (7.29)	 (2.26)	 (5.48)	 (1.85)

ลููกหนี้้�การค้้าแลูะลููกหนี้้�หมุุนี้เวี้ยนี้อื่่�นี้ - สุุทธิิ  250.99   100.00  322.95 100.00  296.32   100.00 
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1.	 ผลิิตภััณฑ์์ระบบดัับเพลิิงแลิะระบบปรับอากาศฯ     

     ลููกค้้า   20 อัันดัับแรก  41.37  53.46 89.82 36.36

     ลููกค้้า   50 อัันดัับแรก  60.68  54.28 90.89 36.61

     ลููกค้้า 100 อัันดัับแรก  76.44  52.59 87.55 34.96

ลิูกค้้าทั้ั�งหมดั	 	100.00		 47.53	 79.93	 32.40

2.	ผลิิตภััณฑ์์ระบบทั้ำาค้วามเย็็น    

     ลููกค้้า   20 อัันดัับแรก  67.52  45.09 71.82 26.73

     ลููกค้้า   50 อัันดัับแรก  87.71  43.65 70.42 26.77

     ลููกค้้า 100 อัันดัับแรก  95.31  43.09 69.21 26.12

ลิูกค้้าทั้ั�งหมดั	 	100.00		 42.25	 67.89	 25.64

3.	ผลิิตภััณฑ์์ระบบการพิมพ์ดัิจิิทั้ัลิ    

     ลููกค้้า   20 อัันดัับแรก  34.97  43.19 60.26 17.07

     ลููกค้้า   50 อัันดัับแรก  57.26  38.88 58.27 19.39

     ลููกค้้า 100 อัันดัับแรก  72.58  37.04 55.79 18.75

ลิูกค้้าทั้ั�งหมดั	 	100.00		 34.54	 53.56	 19.02

รวมทั้ั�งบริษััทั้    

     ลููกค้้า   20 อัันดัับแรก  28.18  51.47 86.18 34.71

     ลููกค้้า   50 อัันดัับแรก  42.68  50.98 83.97 32.99

     ลููกค้้า 100 อัันดัับแรก  57.46  49.24 80.23 30.99

ลิูกค้้าทั้ั�งหมดั	 	100.00		 42.86	 70.20	 27.34

ล้กหุ้น่�การค้�า

ปี 2563

เค้รด้ิติเทุอม
เฉล่�ย (ว้ัน)

ระยะเว้ลา
เก็บหุ้น่�

เฉล่�ย (ว้ัน)

จำานว้นเงิน
รับชื่ำาระ (%)

จำานว้นว้ัน
เกินกำาหุ้นด้

(Expected	Credit	 Loss)	 โดยัการิพิึจาริณาปีริะวัติิการิรัิบชิำาริะหนี�

ในอดีติและปีัจจุบัน	 ปีริะกอบกับการิคาดการิณ์ส่ถึานการิณ์ที่าง

เศริษัฐกจิในอนาคติที่ี�อาจจะส่่งผ่ลกริะที่บต่ิอการิริบัชิำาริะหนี�ของลก้ค้า

และได้ว่าจ้างผ้่้เชิี�ยัวชิาญภิายันอกคำานวณอัติริาที่ี�คาดว่าจะเก็บหนี�

ไมี่ได้ปีริะกอบการิปีริะมีาณการิค่าเผ่ื�อหนี�ส่งสั่ยัจะส่้ญของบริิษััที่	

ส่ำาหริับปีี	2561	 -	2563	บริิษััที่บันที่ึกส่ำาริองค่าเผ่ื�อหนี�ส่งส่ัยัจะส่้ญมีี

อัติริาเที่่ากับ	1.85%	และ	2.26%	และ	4.59%	ของล้กหนี�การิค้าและ

	 จากข้อมีล้ริะยัะเวลาการิชิำาริะหนี�ติามีที่ี�เส่นอข้างต้ินจะเหน็ได้ว่า

จำานวนวันในการิริับชิำาริะส่่วนใหญ่ส่้งกว่าเคริดิติเดิมีเฉลี�ยัของที่ั�ง	3	

หน่วยัธุ์ริกิจ	 ผ่ลิติภิัณฑ์์ริะบบดับเพึลิง	 สุ่ขาภิิบาลและปีริับอากาศ

ส่้งกว่าเฉลี�ยั	 32.40	 วัน	 ผ่ลิติภัิณฑ์์ริะบบที่ำาความีเย็ันส่้งกว่าเฉลี�ยั	

25.64วัน	ผ่ลติิภิณัฑ์์ริะบบการิพึมิีพ์ึดจิทิี่ลัส่ง้กว่าเฉลี�ยั	19.02	วัน	และ

ล้กหนี�อื�น	 -	 สุ่ที่ธ์ิ	 ติามีลำาดับ	 ซึ�งในปีี	 2563	มีีอัติริาค่าเผื่�อหนี�ส่งส่ัยั	

จะส่้ญส้่ง	ขึ�นจากปีีก่อน	เนื�องจากล้กค้าของบริิษััที่บางริายัได้ริับ

ผ่ลกริะที่บจากส่ถึานการิณ์เศริษัฐกจิที่ำาให้ไม่ีส่ามีาริถึจ่ายัชิำาริะหนี�ได้

ติริงกำาหนดเวลา	และบางริายัปีริะส่บปัีญหาขาดส่ภิาพึคล่อง	ดังแส่ดง

ข้อมีล้การิริบัชิำาริะหนี�ของกลุม่ีลก้ค้าเริยีังติามีมีล้ค่าการิริบัชิำาริะเคริดติิ

เที่อมีและริะยัะเวลาเก็บหนี�เฉลี�ยัใน	 3	 หน่วยัธ์ุริกิจหลักของบริิษััที่	

(ไมี่ริวมีข้อมี้ลบริิษััที่ยั่อยั)	ได้ดังนี�

ในภิาพึริวมีส่้งกว่าเฉลี�ยั	27.34	วัน	อยั่างไริก็ติามี	บริิษััที่ได้พึิจาริณา

ที่บที่วนวงเงินเคริดิติ	 เคริดิติเที่อมี	และติิดติามีการิริับชิำาริะหนี�อยั่าง	

ส่มีำ�าเส่มีอเพืึ�อลดความี	เส่ี�ยังในด้านการิให้เคริดติิในริะดบัที่ี�เหมีาะส่มี

กับธ์ุริกิจและการิแข่งขัน



รายงานประจำำาปี 2563112

ประเภัทุลักษณะทุรัพิ่ย์สิน

สินค้�าสำาเร็จร้ป

สินค้�าค้งเหุ้ลือ

สินค้�าค้งเหุ้ลือ

อสังหุ้าริมทุรัพิ่ย์เพิ่ื�อการลงทุุน

ณ ว้ันทุ่� 31 ธุันว้าค้ม

ณ ว้ันทุ่� 31 ธุันว้าค้ม

ม้ลค้่าติามบัญ่ชื่่สุทุธุิ (ล�านบาทุ) ณ ว้ันทุ่� 31 ธุันว้าค้ม

ปี 2563

ปี 2563

ปี 2563

ล�านบาทุ

ล�านบาทุ

ล�านบาทุ

ล�านบาทุ

ล�านบาทุ

ล�านบาทุ

Turn over 
(days)

ร�อยละ

Turn over 
(days)

ร�อยละ

Turn over 
(days)

ร�อยละ

ปี 2562

ปี 2562

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2561

ปี 2561

1. ผลิิตภััณฑ์์ระบบดัับเพลิิงแลิะระบบสุุขาภัิบาลิฯ  132.30   111.57  137.10 91.79  137.40   99.70 

2. ผลิิตภััณฑ์์ระบบทำำาความเย็็น  61.51   165.50  78.61 149.21  63.75   113.58 

3. ผลิิตภััณฑ์์ระบบการพิมพ์ดัิจิิทำัลิ  53.29   95.55  70.13 104.44  60.81   82.79 

4. ผลิิตภััณฑ์์ระบบไอโอทำี (ไอย็ราหาญ) - - - - - -

รวมสิินค้้าสิำาเร็จรูป	 	247.10		 	121.69		 285.84	 105.38	 	261.96		 	98.95	

สิินค้้าค้งเหลืือ	 	 	 		 		 	

สิินค้้าสิำาเร็็จร็ูป	 	247.10		 	95.83		 285.84	 93.71	 	261.96		 	86.05	

สิินค้้าร็ะหว่่างทาง	 	40.82		 	15.83		 43.59	 14.29	 	58.62		 	19.26	

หัก	ค้่าเผื่ื�อสิินค้้าเสิื�อมสิภาพหร็ือหมุนช้้า	 (30.07)	 (11.66)	 (24.39)	 (8.00)	 (16.14)	 (5.30)

สิินค้้าค้งเหลืือ - สิุทธิิ  257.85  100.00  305.04 100.00  304.44   100.00 

ที่่�ดิิน	 135.29	 172.65	 172.65

อาคารและสิ่ิ�งปลูกสิ่ร้าง	 18.35	 54.18	 55.58

สิ่่วนปรับปรุงอาคารและสิ่ิ�งปลูกสิ่ร้าง	 0.75	 2.39	 2.65	 	

เคร่�องมื่อและอุปกรณ์์	 0.21	 0.75	 0.94

รวมอสัังหาริมทรัพย์์เพ่�อการลงทุน	 154.60	 229.97	 231.82

	 ณ	วันที่ี�	 31	ธ์ันวาคมี	2563	บริิษััที่ฯ	มีีส่ินค้าคงเหลือแยักติามี	

ส่ายัผ่ลิติภิัณฑ์์	4	กลุ่มีอันได้แก่	1)	ผ่ลิติภิัณฑ์์ริะบบดับเพึลิง	โคริงการิ		

สุ่ขาภิิบาลและปีรัิบอากาศ	 2)	 ผ่ลิติภิัณฑ์์ริะบบที่ำาความีเย็ัน	 3)	

ผ่ลิติภัิณฑ์์ริะบบการิพิึมีพึ์ดิจิที่ัล	 และ	 4)	 ผ่ลิติภัิณฑ์์ริะบบไอโอทีี่	

มีีอัติริาการิหมุีนเวียันส่ินค้า	 (ไมี่นับริวมีริายัการิสิ่นค้าริะหว่างที่าง)

ในปีี	 2561	 -	 2563	 เที่่ากับ	 98.95	 วัน	 105.38	 วัน	 และ	 121.69	

วนัติามีลำาดบั	โดยัในปีี	2563	อตัิริาการิหมีนุเวยีันส่นิค้าช้ิาลงจากการิ

ที่ี�ล้กค้าบางริายัขอเลื�อนกำาหนดการิริับมีอบส่ินค้า	 และมีีส่ินค้าที่ี�ยััง

ติิดติั�งไม่ีแล้วเส่ร็ิจและมีสิี่นค้าริองรัิบการิขายัสิ่นค้าและให้บริกิาริติามี

คำาส่ั�งซื�อส่ินค้าที่ี�ได้ริับคำาส่ั�งซื�อจากล้กค้าแล้วและคำาส่ั�งซื�อในอนาคติ

	 บริษิัทัี่ฯ	มีนีโยับายัในการิติั�งค่าเผ่ื�อส่นิค้าเส่ื�อมีส่ภิาพึหริอืหมีนุช้ิา	

โดยัได้กำาหนดเงื�อนไข	2	ข้อเพึื�อใชิ้ในปีริะกอบการิพึิจาริณาติั�งค่าเผ่ื�อ

ส่นิคา้เส่ื�อมีส่ภิาพึหริอืหมีุนชิา้	ไดแ้ก่	1)	ส่นิคา้มีอีายัตุิั�งแติ่ส่องปีีขึ�นไปี	

และ	2)	มีกีาริหมีนุเวยีันต่ิอปีีน้อยักว่าร้ิอยัละ	20	ของจำานวนหน่วยัของ

ส่นิค้าคงเหลือริายัการินั�นต่ิอเนื�องกันส่องปีี	บริษิัทัี่ฯ	เชิื�อว่านโยับายัการิ

ติั�งค่าเผ่ื�อส่นิค้าเส่ื�อมีส่ภิาพึหริอืหมีนุช้ิานี�	จะริะมีดัริะวงัเพึยีังพึอทีี่�จะไม่ี

ที่ำาให้ส่นิค้าคงเหลอืของบริษิัทัี่ฯ	แส่ดงมีล้ค่าที่ี�ส่ง้กว่ามีล้ค่าส่ทุี่ธ์ทิี่ี�จะได้

ริบัหรืิอ	Net	Realizable	Value	ติามีมีาติริฐานการิริายังานที่างการิเงิน	

อยั่างไริก็ติามี	 อัติริาค่าเผื่�อส่ินค้าเสื่�อมีส่ภิาพึหริือหมีุนชิ้าส่ำาหริับปีี	

2561	 -	2563	มีีอัติริาเที่่ากับริ้อยัละ	5.30	 ริ้อยัละ	8.00	และริ้อยัละ	

11.66	ของส่ินค้าคงเหลือสุ่ที่ธ์ิ	ติามีลำาดับ
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ประเภัทุลักษณะทุรัพิ่ย์สิน

ประเภัทุลักษณะทุรัพิ่ย์สิน

ทุ่�ด้ิน อาค้าร และอุปกรณ์

ค้่าค้ว้ามนิยมและค้ว้ามสัมพิ่ันธุ์กับล้กค้�า

ม้ลค้่าติามบัญ่ชื่่สุทุธุิ (ล�านบาทุ) ณ ว้ันทุ่� 31 ธุันว้าค้ม

ม้ลค้่าติามบัญ่ชื่่สุทุธุิ (ล�านบาทุ) ณ ว้ันทุ่� 31 ธุันว้าค้ม

ปี 2563

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2561

ค่่าค่วามนิิยม	 334.67	 334.67	 334.67
ค่วามสััมพัันิธ์์กัับลููกัค่้า	 104.31	 104.31	 104.31
หัักั	ค่่าตััดจำำาหันิ่ายสัะสัม	 (63.98)	 (46.03)	 (31.13)
ค่วามสััมพัันิธ์์กัับลููกัค่้า	-	สัุทธ์ิ	 40.33	 58.28	 73.18
รวมค่่าค่วามนิิยมและค่วามสััมพัันิธ์์กัับลูกัค่้า	 375.00	 392.95	 407.85

ที่่�ดิิน	 37.36	 -	 -
อาคารและสิ่ิ�งปลูกสิ่ร้าง	 34.44	 -	 -
เคร่�องมื่อและอุปกรณ์์	 4.74	 2.03	 1.18
เคร่�องตกแต่งและอุปกรณ์์สิ่ำานักงาน	 11.51	 5.70	 7.94
ยานพาหนะ	 10.43	 11.97	 11.98
สิ่ินที่รัพย์เพ่�อเช่่าและสิ่าธิิต	 8.47	 10.97	 11.56
สิ่ินที่รัพย์ระหว่่างที่ำา	 22.63	 -	 0.02
รวมที่่�ดิิน อาคาร และอุปกรณ์์ 129.58 30.67 32.68
หัก	ค่าเผื่่�อการดิ้อยค่าของอุปกรณ์์	 (0.05)	 -	 -
รวมที่่�ดิิน อาคารและอุปกรณ์์ - สุุที่ธิิ 129.53 30.67 32.68

	 ติามีที่ี�ปีริะชิุมีคณะกริริมีการิของบริิษััที่	คริั�งที่ี�	5/2561	เมีื�อวันที่ี�	

9	 พึฤศจิกายัน	 2561	 ได้มีีมีติิให้ซื�อที่ี�ดินพึริ้อมีอาคาริคลังสิ่นค้า	

ขนาดที่ี�ดิน	6-2-00	ไริ่	เพึิ�มีอีกหนึ�งแปีลงจำานวนเงิน	117.00	ล้านบาที่	

พืึ�นที่ี�ใชิ้ส่อยัของอาคาริคลังส่ินค้าปีริะกอบด้วยัอาคาริคอนกริีติเส่ริิมี

เหล็กส่้ง	2	ชิั�น	จำานวน	3	ค้หาพึื�นที่ี�ใชิ้ส่อยั	5,690	ติาริางเมีติริ	ริวมีถึึง	

ใบอนุญาติปีริะกอบกิจการิโริงงาน	 (ริ.ง.4)	 ที่ี�ดินและส่ิ�งปีล้กส่ริ้าง	

ดังกล่าวเดิมีมีีผ้่้เชิ่าส่องริายั	 สั่ญญาเชิ่ามีีกำาหนดเวลาสิ่�นสุ่ดติามี	

ส่ัญญาในวันที่ี�	วันที่ี�	30	เมีษัายัน	2563	และวันที่ี�	15	มีีนาคมี	2564

(ผ่้้เชิ่าติ่ออายัุส่ัญญาเชิ่าเพึิ�มีเติิมีอีก	1	ปีี)	ในริะหว่างปีี	2563	บริิษััที่

ได้เปีลี�ยันวตัิถึปุีริะส่งค์ของการิถึอืคริองที่ี�ดนิและส่ิ�งปีลก้ส่ร้ิางบางส่่วน

จากเดิมีเพืึ�อให้เชิ่าเปีลี�ยันเปี็นเพืึ�อใชิ้เปี็นคลังส่ินค้าของบริิษััที่	 โดยั

ยักเลิกส่ัญญาเชิ่าคลังส่ินค้าที่ี�เชิ่ากับบุคคลภิายันอกหนึ�งแห่งและ

บคุคลที่ี�เกี�ยัวข้องกนัอกีหนึ�งแห่ง	และเริิ�มีเข้าใช้ิคลงัส่นิค้าในพืึ�นที่ี�ของ	

บริษิัทัี่เองติั�งแต่ิเดือนพึฤษัภิาคมี	2563	บริษิัทัี่จึงได้โอนอสั่งหาริมิีที่ริพัึย์ั

	 ณ	วันที่ี�	31	ธ์ันวาคมี	2563	บริิษััที่มีีที่ี�ดิน	อาคาริและอุปีกริณ์	-	

สุ่ที่ธ์ิ	 จำานวน	129.53	ล้านบาที่	 เพิึ�มีขึ�นจากการิโอนเปีลี�ยันปีริะเภิที่

จากอส่ังหาริิมีที่ริัพึยั์เพืึ�อการิลงทีุ่นจากการิเปีลี�ยันวัติถึุปีริะส่งค์การิ

ถึือคริองจากเดิมีทีี่�เพืึ�อให้เชิ่า	มีาเปี็นคลังส่ินค้าของบริิษััที่ด้วยัริาคา

ติามีบัญชิี	จำานวน	74.13	ล้านบาที่	และส่ินที่ริัพึยั์ริะหว่างที่ำาเพึิ�มีขึ�น

จากการิลงที่นุในริะบบอปุีกริณ์เที่คโนโลยัแีละเฟัอร์ินเิจอร์ิของอาคาริ	

เพืึ�อการิลงที่นุเป็ีนมีล้ค่าติามีบญัชิ	ี74.13	ล้านบาที่ไปีเป็ีนที่ี�ดนิ	อาคาริ

และอุปีกริณ์

	 ทีี่�ดนิ	อาคาริ	และส่ิ�งปีลก้ส่ร้ิางจำานวนส่องแปีลง	ได้มีกีาริปีริะเมิีน	

ริาคาจากผ่้้ปีริะเมีินริาคาอิส่ริะส่องริายั	 โดยัใชิ้เกณฑ์์	 ริาคาติลาดใน

การิปีริะเมีนิมีล้ค่าที่ี�ดนิ	และใช้ิเกณฑ์์วธิ์ต้ีินที่นุที่ดแที่น	ในการิปีริะเมีนิ

สิ่�งปีล้กส่ริ้าง	ติามีริายังานมีีมี้ลค่ายุัติิธ์ริริมีเปี็นจำานวน	 เงิน	 159.51	

ล้านบาที่	 ติามีริายังานฉบับลงวันที่ี�	 22	 ธ์ันวาคมี	 2563	 และ	 23	

ธ์ันวาคมี	2563

	 บริิษััที่มีีริายัได้ค่าเชิ่าอสั่งหาริิมีที่รัิพึยั์เพืึ�อการิลงทุี่น	ส่ำาหรัิบปีี

ส่ิ�นสุ่ดวันทีี่�	31	ธั์นวาคมี	2563	และ	2562	เป็ีนจำานวนเงิน	6.10	ล้านบาที่	

และ	11.30	ล้านบาที่	ติามีลำาดับ	และมีีค่าใชิ้จ่ายัในการิดำาเนินงาน

จำานวนเงิน	 0.97	ล้านบาที่	และ	2.57	ล้านบาที่	ติามีลำาดับ	 ริายัได้

ค่าเชิ่าและค่าใชิ้จ่ายัดังกล่าวที่ี�ลดลง	 จากการิหมีดอายัุติามีส่ัญญา

เชิ่าของผ่้้เชิ่า	1	ริายัเมีื�อเดือนเมีษัายัน	2563

ส่ำานักงานใหญ่แห่งใหมี่	 ที่ี�ดิน	 อาคาริ	 และสิ่�งปีล้กส่ริ้างจำานวนหนึ�ง

แปีลงได้มีีการิปีริะเมีินริาคาจากผ่้้ปีริะเมีินริาคาอิส่ริะหนึ�งริายั	โดยัใชิ้

เกณฑ์์ริาคาติลาดในการิปีริะเมีินมี้ลค่าทีี่�ดิน	 และใชิ้เกณฑ์์วิธี์ติ้นทีุ่น

ที่ดแที่นในการิปีริะเมีนิส่ิ�งปีลก้ส่ร้ิาง	ติามีริายังานมีมีีล้ค่ายัตุิธิ์ริริมีเป็ีน

จำานวนเงนิ	78.89	ล้านบาที่	(มีล้ค่าติามีบญัชิ	ีณ	วนัทีี่�	31	ธ์นัวาคมี	2563

เที่่ากับ	73.53	ล้านบาที่)	ติามีริายังานฉบับลงวันที่ี�	23	ธ์ันวาคมี	2563	
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รายการ

	 ค่าความีนิยัมีเปี็นส่ินที่ริัพึยั์ที่ี�ไมี่มีีติัวตินที่ี�บริิษััที่ฯ	ได้มีาจากการิ

ซื�อและริับโอนกิจการิที่ั�งหมีด	(Entire	Business	Transfer)	ของบริิษััที่	

ชิิลแมีที่ชิ์และบริิษััที่	 คิวท้ี่เอส่	 จำากัด	 โดยัการิออกหุ้นเพิึ�มีทีุ่นมี้ลค่า	

675.36	ล้านบาที่	ติามีส่ัดส่่วน	swap	ratio	0.67	เพึื�อแลกกับส่ินที่ริัพึยั์

สุ่ที่ธ์ิที่ี�ริะบุได้ของทัี่�งส่องบริิษััที่ในมี้ลค่ายัุติิธ์ริริมีเที่่ากับ	 340.69	

ล้านบาที่	 ที่ำาให้เกิดค่าความีนิยัมีเปี็นส่ินที่ริัพึยั์เที่่ากับ	 334.67	

ล้านบาที่	ติามีมีาติริฐานการิริายังานที่างการิเงนิค่าความีนยิัมีดงักล่าว

จะต้ิอง	ที่ดส่อบการิด้อยัค่าทุี่กปีี	ส่ำาหรัิบการิที่ดส่อบการิด้อยัค่าของงบ

การิเงิน	ปีี	2563	และ	2562	บริษิัทัี่ฯ	ได้จดัที่ำามีล้ค่าจากการิใช้ิปีริะโยัชิน์	

(Value	 in	Use)	 จากปีริะมีาณการิกริะแส่เงินส่ดในอนาคติที่ี�คาดว่า

จะได้ริับจากหน่วยัส่ินที่ริัพึยั์ที่ี�ก่อให้เกิดเงินส่ด	 (Cash	Generating	

Unit:	CGU)	 ในทีี่�นี�คือผ่ลิติภัิณฑ์์ริะบบที่ำาความีเยั็น	 และผ่ลิติภัิณฑ์์

ริะบบพิึมีพ์ึดจิทิี่ลั	โดยัปีริะเมีนิกริะแส่เงนิส่ดส่ทุี่ธิ์ขึ�นในช่ิวงเวลา	5	ปีีใน

อนาคติและปีริบัอตัิริาการิเติบิโติของมีล้ค่าปัีจจุบนัส่ดุท้ี่ายั	(Terminal	

Growth	Rate)	เที่่ากับ	0%	คิดลดเปี็นมี้ลค่าปีัจจุบันด้วยัอัติริาคิดลด

ที่ี�ส่ะที่้อนถึึงความีเสี่�ยังซึ�งเปี็นลักษัณะเฉพึาะของหน่วยัส่ินที่ริัพึยั์ที่ี�

ก่อให้เกิดเงินส่ด	อัติริาคิดลดส่ำาหริับปีี	2563	และ	2562	ที่ี�ใชิ้เที่่ากับ	

6.12%	และ	4.47%	ติามีลำาดับอ้างอิงแนวคิด	Capital	Asset	Pricing	

Model	 (CAPM)	ส่ริุปีผ่ลการิที่ดส่อบได้ว่าไมี่เกิดการิด้อยัค่าของค่า	

ความีนิยัมี	กล่าวคือมี้ลค่าปีัจจุบันของกริะแส่เงินส่ดริับสุ่ที่ธ์ิของแติ่	

ละหน่วยัส่นิที่ริพัึย์ัที่ี�ก่อให้เกดิเงนิส่ดมีากกว่าส่นิที่ริพัึย์ัไม่ีมีตีิวัตินและ	

ส่ินที่ริัพึยั์ถึาวริที่ี�ริะบุได้ของหน่วยัธ์ุริกิจนั�นๆ

	 ความีส่มัีพัึนธ์์กบัลก้ค้าเป็ีนส่นิที่รัิพึย์ัไม่ีมีตีิวัตินทีี่�ริะบไุด้จากการิ

ปีริะเมีินมี้ลค่ากิจการิของบริิษััที่	ชิิลแมีที่ชิ์	จำากัดและบริิษััที่	คิวที่้เอส่	

จำากัด	 ที่ี�ปีริะเมีินมี้ลค่าโดยัผ่้้ปีริะเมีินริาคาที่ี�ได้ริับความีเห็นชิอบ

จากคณะกริริมีการิกำากับหลักที่รัิพึยั์และติลาดหลักที่รัิพึยั์	 (กลติ.)	

ติามีริายังานลงวันที่ี�	3	ติุลาคมี	2559	บริิษััที่ฯ	มีีนโยับายัติัดจำาหน่ายั	

ความีส่ัมีพึันธ์์กับล้กค้าเปี็นค่าใชิ้จ่ายัโดยัวิธ์ีเส่้นติริงติลอดริะยัะเวลา

7	ปีี	นอกจากนี�บริษิัทัี่ได้จัดที่ำาข้อมีล้ยัอดขายัสิ่นค้าของลก้ค้าแต่ิละริายั

และส่ัดส่่วนยัอดขายัของล้กค้าที่ี�ซื�ออยั่างติ่อเนื�องเปีริียับเที่ียับกับ

ยัอดขายัริวมีของแติ่ละหน่วยัส่ินที่ริัพึยั์ที่ี�ก่อให้เกิดเงินส่ด	เพืึ�อเปี็น

ข้อมี้ลปีริะกอบการิพิึจาริณาการิด้อยัค่าของความีสั่มีพัึนธ์์กับล้กค้า

ติามี	มีาติริฐานการิริายังานที่างการิเงิน	ส่ริุปีผ่ลการิที่ดส่อบได้ว่าเกิด	

การิด้อยัค่าของความีสั่มีพัึนธ์์ส่ำาหริับล้กค้ากลุ่มีทีี่�ไมี่ได้ซื�อส่ินค้ากับ

บริิษััที่อยั่างติ่อเนื�องภิายัหลังการิซื�อและริับโอนธ์ุริกิจจำานวน	 3.05	

ล้านบาที่	บริิษััที่รัิบริ้้ริายัการิดังกล่าวเปี็นค่าตัิดจำาหน่ายัในงบกำาไริ	

ขาดทีุ่น	ปีี	2563

ณ ว้ันทุ่� 31 ธุันว้าค้ม

ปี 2563

ล�านบาทุ ล�านบาทุ ล�านบาทุTurn over 
(days)

Turn over 
(days)

Turn over 
(days)

ปี 2562 ปี 2561

เจ�าหุ้น่�การค้�าและเจ�าหุ้น่�หุ้มุนเว้่ยนอื�น

ว้งจรเงินสด้ (Cash Conversion Cycle)

สำาหุ้รับปีสิ�นสุด้ว้ันทุ่� 31 ธุันว้าค้ม

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

ระยะเวลาการเก็บหนี้้�เฉล้�ย (วันี้) 80.29 73.68 71.42

ระยะเวลาขายสิินี้ค้้าเฉล้�ย (วันี้) 121.69 105.38 98.95

หัก ระยะเวลาชำำาระหนี้้�เฉล้�ย (วันี้) (47.80) (44.38) (45.69)

วงจรเงินสด (วัน) 154.18 134.68 124.68

เจ้้าหนี้้�การค้้า	 93.63	 47.80	 104.65	 44.38	 	128.37		 	45.69	

เจ้้าหนี้้�อื่่�นี้	 	 	 	 	 	

					-	ค้่าใช้้จ้่ายค้้างจ้่าย	 42.08	 n/a	 51.32	 n/a	 	47.00	 	n/a	

					-	เจ้้าหนี้้�อื่่�นี้	 31.95	 n/a	 38.43	 n/a	 	34.81	 	n/a	

รวมเจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�หมุนี้เว้ยนี้อื่่�นี้	 167.66	 47.80	 194.40	 44.38	 210.18		 	45.69	
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สกุลเงิน

ประเภัทุสินเชื่ื�อ

	 บริิษัทัี่ฯ	มีวีงจริเงินส่ดส่ำาหริบัปีี	2561	-	2563	จำานวน	124.68	วนั

134.68	วัน	และ	154.18	วัน	ติามีลำาดับ	วงจริเงนิส่ดในภิาพึริวมีเพิึ�มีขึ�น

จากริะยัะเวลาการิเก็บหนี�และริะยัะเวลาขายัส่ินค้าเพึิ�มีขึ�น	ในขณะที่ี�

ริะยัะเวลาในจ่ายัชิำาริะหนี�ยัาวขึ�นเพึียังเล็กน้อยั	 จากนโยับายัการิ

ริักษัาความีส่ัมีพึันธ์์กับพึันธ์มีิติริที่างกับผ่้้ขายัส่ินค้าในติ่างปีริะเที่ศที่ี�

บริิษััที่ได้รัิบแติ่งติั�งเปี็นติัวแที่นจำาหน่ายัสิ่นค้าที่ี�มีีชิื�อเส่ียังริะดับโลก	

หากบริิษััที่ฯ	ส่้ญเสี่ยัการิเปี็นตัิวแที่นจำาหน่ายัผ่ลิติภัิณฑ์์ติริาสิ่นค้าทีี่�

	 บริษิัทัี่ฯ	มีสี่ภิาพึคล่องปีี	2561	-	2563	อย่้ัในริะดับส่ง้	เหน็ได้จาก

อตัิริาส่่วนส่ภิาพึคล่องทีี่�อย่้ัในริะดับ	3.48	เท่ี่า	และ	3.98	เท่ี่า	และ	4.37	

เที่่า	 ติามีลำาดับ	 แส่ดงให้เห็นว่าบริิษััที่มีีปีริะส่ิที่ธิ์ภิาพึในการิบริิหาริ

จัดการิส่ภิาพึคล่องและเงินทีุ่น	หมีุนเวียันที่ี�ดีขึ�น	มีีโคริงส่ริ้าง	 เงินทีุ่น

ที่ี�ไมี่ได้พึึ�งพึาเงินก้้ยัืมีจากธ์นาคาริและ	 ส่ถึาบันการิเงิน	 ไมี่มีีภิาริะ

ส่ำาคญัไปี	อาจก่อให้เกิดผ่ลกริะที่บต่ิอยัอดขายัของบริษิัทัี่ฯ	ในริะยัะยัาว	

ซึ�งการิรัิกษัาความีสั่มีพึันธ์์ทีี่�ดียั่อมีมีีริากฐานมีาจากการิรัิกษัาเคริดิติ

ที่างการิเงินเปี็นส่ำาคัญ	และยัังส่ามีาริถึติ่อริองริาคาส่ินค้าและบริิการิ

ได้	ซึ�งติ้นทีุ่นส่ินค้าถึือเปี็นติ้นทีุ่นที่ี�ส่ำาคัญที่ี�สุ่ดของบริิษััที่ที่ี�ที่ำาธ์ุริกิจซื�อ

ขายัส่นิค้า	อนัจะเพิึ�มีความีส่ามีาริถึในการิแข่งขนัและริกัษัาอตัิริาการิ

ที่ำากำาไริของบริิษััที่ฯ	ได้อยั่างยัั�งยัืน

ดอกเบี�ยัจ่ายั	 และสั่ดส่่วนหนี�ติ่อส่่วนของ	 ทุี่นอย้ั่ในริะดับติำ�ามีาก

นอกจากนี�ยัังมีีวงเงินก้้ยืัมีริะยัะสั่�นและวงเงิน	 อื�นๆ	 เพืึ�อริองริับการิ

ขยัายักิจการิหริือลงทีุ่นในธ์ุริกิจที่ี�เกี�ยัวข้องกับ	วิศวกริริมีในอนาคติ

ประเภัทุสินเชื่ื�อว้งเงินและอัติราด้อกเบ่�ย

ค้ว้ามเส่�ยงจากเงินติราติ่างประเทุศึ

เงินเบิกเกินบัญชิี	 10.00	 11.00	 MOR,	MOR-0.50	 MOR

เลติเติอริ์	ออฟั	เคริดิติ/ที่ริัส่ติ์ริีซีที่	 150.00	 160.00	 MLR-1,	MMR	 MLR-1,	MMR

หนังส่ือคำ�าปีริะกัน	 74.00	 54.00	 1.25	-	2%	 1.25	-	2%

ส่ัญญาซื�อขายัเงินติริาติ่างปีริะเที่ศล่วงหน้า	 560.00	 562.39	 -	 -

ติั�วส่ัญญาใชิ้เงิน	 -	 5.00	 -	 MLR

	 ริวมี		 794.00	 792.39	 	 	 	

ส่ัญญาซื�อขายัเงินติริาติ่างปีริะเที่ศล่วงหน้า	 	 	 	 	 	

	 (ล้านดอลลาริ์ส่หริัฐอเมีริิกา)	 7.00	 7.00	 	 	 	

ว้งเงิน (ล�านบาทุ) อ�างอิงอัติราด้อกเบ่�ย (ร�อยละติ่อปี)

2563 25632562 2562

ยอด้ซื�อติปทุ.
(เงินติรา

ติ่างประเทุศึ)

ยอด้ซื�อติปทุ.
(เงินติรา

ติ่างประเทุศึ)

สัด้ส่ว้น
(%)

สัด้ส่ว้น
(%)

สัญ่ญ่าซื�อ
ล่ว้งหุ้น�า

สัญ่ญ่าซื�อ
ล่ว้งหุ้น�า

สัด้ส่ว้น สัด้ส่ว้น

ปี 2563 ปี 2562

ดอลลาร์์สหร์ัฐอเมร์ิกา	 7,700,239	 48.31	 6,890,000	 89.48	 9,659,953	 47.23	 9,820,000	 101.66

ยููโร์	 	 3,064,174	 21.78	 2,420,000	 78.98	 4,318,729	 23.40	 3,840,763	 88.93

ปอนด์สเตอร์์ลิง	 3,632,810	 29.27	 3,137,000	 86.35	 4,491,826	 28.03	 4,070,000	 90.61

เยูน	 	 7,275,900	 0.43	 5,061,500	 69.57	 14,845,600	 0.67	 10,655,550	 71.78

ดอลลาร์์สิงคโปร์์	 31,580	 0.14	 800	 2.53	 600	 0.00	 1,000	 166.67

อ่�นๆ		 61,214	 0.07	 -	 -	 936,610	 0.67	 -	 -	

	 	 	 100.00	 	 	 	 100.00	 	
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สกุลเงิน
สัญ่ญ่าซื�อล่ว้งหุ้น�า 

(ค้งเหุ้ลือ)

สัญ่ญ่าซื�อล่ว้งหุ้น�า 

(ค้งเหุ้ลือ)

การป้องกันค้ว้ามเส่�ยง การป้องกันค้ว้ามเส่�ยงเจ�าหุ้น่�การค้�า
ณ  31 ธุ.ค้. 2563

(ติปทุ.)

เจ�าหุ้น่�การค้�า
ณ  31 ธุ.ค้. 2562

(ติปทุ.)
สัด้ส่ว้น สัด้ส่ว้น

ณ 31 ธุันว้าค้ม 2563 ณ 31 ธุันว้าค้ม 2562

ดอลลาร์์สหร์ัฐอเมร์ิกา	 500,370	 653,237	 130.55	 1,345,940	 1,236,671	 91.88

ดอลลาร์์สิงคโปร์์	 1,250	 -	 -	 -	 -	 -

ยููโร์	 	 370,476	 191,999	 51.82	 242,514	 263,532	 108.67

ปอนด์สเตอร์์ลิง	 847,666	 612,775	 72.29	 519,138	 622,823	 119.97

เยูน	 	 177,920	 -	 -	 198,050	 198,050	 100.00

หยูวนจีีน	 -	 -	 -	 5,554	 -	 -

กำาไรข้าด้ทุุนจากอัติราแลกเปล่�ยน

รายการ ปี 2563 ปี 2562

กำำ�ไร (ข�ดทุุน) จ�กำอััตร�แลกำเปล่�ยนทุ่�ยังไม่่เกำิดข้�น 0.33 (0.21)

กำำ�ไร (ข�ดทุุน) จ�กำอััตร�แลกำเปล่�ยนทุ่�เกำิดข้�นแล้ว 1.61 4.84

รวมกำำ�ไร (ข�ดทุุน) จ�กำอััตร�แลกำเปล่�ยน 1.94 4.63

หน่วยั	:	ล้านบาที่

	 บริิษััที่ฯ	 ที่ำาส่ัญญาซื�อ/ขายัเงินติริาติ่างปีริะเที่ศล่วงหน้า	

(Forward	Contract)	กับที่างธ์นาคาริ	พึิจาริณาจากอัติริาแลกเปีลี�ยัน	

และริะยัะเวลาการิส่่งมีอบทีี่�เหมีาะส่มีเพืึ�อให้เพีึยังพึอต่ิอการิจ่ายัชิำาริะ	

หนี�	โดยัติดิติามีข่าวส่าริข้อมีล้และบที่วิเคริาะห์แนวโน้มีการิเคลื�อนไหว

ของเงินบาที่	 อยั่างส่มีำ�าเส่มีอ	 เพืึ�อลดความีเส่ี�ยังจากความีผั่นผ่วน

ของค่าเงิน	 โดยัเฉลี�ยับริิษััที่มีีการิซื�อส่ัญญาซื�อล่วงหน้าเปี็นสั่ดส่่วน

มีาก	กว่า	80%	เมีื�อเที่ียับกับยัอดซื�อส่ินค้าที่ี�เปี็นส่กุลเงินติ่างปีริะเที่ศ

ในขณะที่ี�การิจำาหน่ายัส่ินค้าส่่วนใหญ่เปี็นการิจำาหน่ายัส่ินค้าภิายัใน

ปีริะเที่ศโดยัใช้ิส่กุลเงินบาที่เป็ีนหลัก	ซึ�งในบางคริั�งไม่ีส่ามีาริถึปีรัิบริาคา

ส่ินค้าให้ส่อดคล้องกับติ้นทีุ่นส่ินค้าที่ี�เพิึ�มีขึ�นได้ที่ันที่ี	 ดังนั�น	บริิษััที่ฯ	

อาจได้ริับผ่ลกริะที่บจากความีผ่ันผ่วนของอัติริาแลกเปีลี�ยัน	ซึ�งจะส่่ง	

ผ่ลกริะที่บต่ิอต้ินที่นุส่นิค้าและกำาไริขั�นต้ินของบริษิัทัี่ฯ	ได้	อย่ัางไริกต็ิามี	

บริษิัทัี่มีข้ีอติกลงส่ำาหริบัลก้ค้าบางริายัให้ชิำาริะริาคาเป็ีนเงินส่กลุ	USD	

EUR	และ	GBP	ในบัญชิีเงินฝ่ากส่กุลเงินติริาติ่างปีริะเที่ศของบริิษััที่	

จึงถึือว่าบริิษััที่ฯ	 ได้ปี้องกันความีเส่ี�ยังจากอัติริาแลกเปีลี�ยันในส่่วน	

หนึ�งส่ำาหริับกริณีดังกล่าว

	 ณ	วันที่ี�	31	ธั์นวาคมี	2563	บริษิัทัี่ฯ	มีกีาริป้ีองกันความีเส่ี�ยังจาก	

การิเปีลี�ยันแปีลงของเงินส่กุลเงิน	USD	EUR	และ	GBP	ส่ำาหริบัเจ้าหนี�	

การิค้าที่ี�เปี็นส่กุลเงินติ่างปีริะเที่ศ	ริวมีถึึงริายัการิค้าปีริะเภิที่คำาส่ั�งซื�อ	

ส่นิค้าที่ี�บอกเลกิไม่ีได้	(Firmed	Commitment)	เนื�องจากมีล้ค่าส่นิค้ามีี	

มี้ลค่าส่้งและบริิษััที่ฯ	 ออกใบสั่�งขายัให้ล้กค้าโดยัได้ติกลงเงื�อนไข	

ชิำาริะริาคาเป็ีนเงนิบาที่	บริษิัทัี่ไม่ีมีนีโยับายัเกง็กำาไริจากความีผ่นัผ่วน

ของค่าเงนิ	เนื�องจากไม่ีใช่ิธ์รุิกิจหลกัและไม่ีมีคีวามีเชิี�ยัวชิาญที่างด้าน	

การิคาดการิณ์ที่ศิที่างการิเคลื�อนไหวของค่าเงนิเพึยีังพึอ	เพีึยังแต่ิต้ิอง	

การิลดความีเส่ี�ยังที่างด้านอตัิริาแลกเปีลี�ยันที่ี�จะมีต่ีิอกริะแส่เงนิริบั	และ

จ่ายัในอนาคติให้อย้ั่ในริะดับทีี่�ควบคุมีได้	 จากผ่ลกริะที่บดังกล่าว	

ที่ำาให้บริิษััที่ริับริ้้กำาไริจากอัติริาแลกเปีลี�ยันในปีี	 2563	จำานวน	1.94	

ล้านบาที่	และ	4.63	ล้านบาที่ในปีี	2562

	 นอกจากนี�	ณ	วันส่ิ�นปีี	2563	บริิษััที่ฯ	มีีเงินฝ่ากส่กุล	USD	กับ	

ส่ถึาบันการิเงินในปีริะเที่ศแห่งหนึ�งจำานวน	1.06	ล้านดอลล่าริ์ส่หรัิฐ	

อเมีริกิาเพืึ�อเป็ีนการิป้ีองกนัความีเส่ี�ยังจากอตัิริาแลกเปีลี�ยันของคำาส่ั�ง

ซื�อส่ินค้าจากติ่างปีริะเที่ศอีกส่่วนหนึ�งด้วยั



บริิษััท หาญ เอ็็นจิิเนียริิ�ง โซลููชั่ั�นส์์ จิำากััด (มหาชั่น) 117

หน่วยั	:	ล้านบาที่

การว้เิค้ราะห์ุ้งบกระแสเงินสด้สำาหุ้รับปีสิ�นสดุ้ว้นัทุ่� 31 ธุนัว้าค้ม 2563

	 บริิษััที่ฯ	มีีกริะแส่เงินส่ดสุ่ที่ธ์ิที่ี�ได้มีาจากการิดำาเนินงานส่ำาหริับ

ปีี	 2563	 จำานวน	 184.43	 ล้านบาที่	 เพิึ�มีขึ�น	 33.44	 ล้านบาที่	 เมีื�อ

เปีริียับเทีี่ยับกับปีี	 2562	 ส่าเหตุิหลักมีาจากกำาไริสุ่ที่ธิ์ลดลง	 48.74	

ล้านบาที่	 ล้กหนี�การิค้าและล้กหนี�อื�น(ก่อนค่าเผ่ื�อหนี�ส่งสั่ยัจะส้่ญ)	

ลดลง	67.96	ล้านบาที่	และส่ินค้าคงเหลือ	(ก่อนค่าเผ่ื�อการิลดมี้ลค่า)	

ลดลง	 20.74	ล้านบาที่	 ริวมีถึึงริายัการิเจ้าหนี�การิค้าและเจ้าหนี�อื�น	

ลดลง	35.58	ล้านบาที่	กริะแส่เงนิส่ดได้มีาจากกจิกริริมีลงที่นุ	ส่ำาหริบัปีี	

2563	จำานวน	100.10	ล้านบาที่	จากการิเงินริับจำาหน่ายัเงินลงทีุ่นใน

หน่วยัลงทีุ่นสุ่ที่ธ์ิเที่่ากับ	116.89	ล้านบาที่และเงินส่ดจ่ายัซื�ออุปีกริณ์

และส่ินที่ริัพึยั์ที่ี�ไมี่มีีติัวตินเที่่ากับ	17.57	ล้านบาที่			

	 กริะแส่เงินส่ดสุ่ที่ธิ์ใชิ้ไปีในกิจกริริมีจัดหาเงิน	 เกิดจากการิจ่ายั

เงินปีันผ่ล	ในอัติริาหุ้นละ	0.18	บาที่	คิดเปี็นจำานวน	105.21	ล้านบาที่	

เพึิ�มีขึ�นจากปีีก่อน	11.69	ล้านบาที่

การว้ิเค้ราะหุ้์งบกระแสเงินสด้สำาหุ้รับปีสิ�นสุด้ว้ันทุ่� 31 ธุันว้าค้ม 2562

	 บริิษััที่ฯ	มีีกริะแส่เงินส่ดสุ่ที่ธ์ิที่ี�ได้มีาจากการิดำาเนินงานส่ำาหริับ

ปีี	 2562	 จำานวน	 150.99	 ล้านบาที่	 ลดลง	 12.45	 ล้านบาที่	 เมีื�อ

เปีริียับเที่ียับกับปีี	 2561	ส่าเหตุิหลักมีาจากกำาไริสุ่ที่ธ์ิเพิึ�มีขึ�น	 15.26	

ล้านบาที่	 ล้กหนี�การิค้าและล้กหนี�อื�น(ก่อนค่าเผ่ื�อหนี�ส่งสั่ยัจะส้่ญ)	

เพิึ�มีขึ�น	15.35	ล้านบาที่	และส่นิค้าคงเหลอื	(ก่อนค่าเผ่ื�อการิลดมีล้ค่า)	

เพึิ�มีขึ�น	12.39	ล้านบาที่	ริวมีถึึงริายัการิเจ้าหนี�การิค้าและเจ้าหนี�อื�น	

ลดลง	15.98	ล้านบาที่		กริะแส่เงินส่ดได้มีาจากกิจกริริมีลงทุี่น	ส่ำาหรัิบปีี	

2562	จำานวน	40.37	ล้านบาที่	จากการิเงินรัิบจำาหน่ายัเงินลงทุี่นใน	

หน่วยัลงทุี่นสุ่ที่ธิ์เที่่ากับ	 45.74	ล้านบาที่และเงินส่ดจ่ายัซื�ออุปีกริณ	์

และส่ินที่ริัพึยั์ที่ี�ไมี่มีีติัวตินเที่่ากับ	7.24	ล้านบาที่			

	 กริะแส่เงินส่ดสุ่ที่ธิ์ใชิ้ไปีในกิจกริริมีจัดหาเงิน	 เกิดจากการิจ่ายั

เงินปีันผ่ล	ในอัติริาหุ้นละ	0.16	บาที่	คิดเปี็นจำานวน	93.52	ล้านบาที่	

เพึิ�มีขึ�นจากปีีก่อน	11.69	ล้านบาที่

2.3.2 โค้รงสร�างเงินทุุนจากงบการเงินข้องบริษัทุฯ ณ ว้ันทุ่� 31 

ธุันว้าค้ม 2563, 2562 และ 2561

	 บริิษััที่ฯ	มีีหนี�ส่ินริวมี	ณ	วันที่ี�	31	ธ์ันวาคมี	2561-2563	จำานวน	

281.38	 ล้านบาที่	 274.64	 ล้านบาที่	 และ	 339.83	 ล้านบาที่	 ซึ�งมีี	

ส่่วนปีริะกอบของหนี�ส่ินที่ี�ส่ำาคัญ	 ได้แก่	 เจ้าหนี�การิค้าและเจ้าหนี�อื�น	

ภิาษัีเงินได้ค้างจ่ายั	หนี�สิ่นภิาษีัเงินได้ริอตัิดบัญชิี	 และภิาริะผ่้กพัึน

ผ่ลปีริะโยัชิน์พึนักงาน	และหนี�สิ่นติามีสั่ญญาเชิ่า	 เปี็นติ้น	 โดยัไมี่มี	ี

ภิาริะหนี�ส่ินที่ี�มีีดอกเบี�ยัจ่ายั	

	 ณ	 วันที่ี�	 31	 ธั์นวาคมี	 2563	 บริิษััที่ฯ	 มีีหนี�ส่ินริวมีเที่่ากับ	

339.83	 ล้านบาที่	 เพิึ�มีขึ�นจากปีี	 2562	 จำานวน	 65.19	 ล้านบาที่	

จากหนี�ส่ินติามีส่ัญญาเชิ่าเพึิ�มีขึ�น	104.97	ล้านบาที่	และเจ้าหนี�การิ

ค้าและเจ้าหนี�หมีุนเวียันอื�นลดลง	32.18	ล้านบาที่

	 ณ	 วันที่ี�	 31	 ธั์นวาคมี	 2562	 บริิษััที่ฯ	 มีีหนี�ส่ินริวมีเที่่ากับ	

274.64	 ล้านบาที่	 ลดลงจากปีี	 2561	 จำานวน	 6.74	 ล้านบาที่	

จากเจ้าหนี�การิค้าลดลง	15.78	ล้านบาที่	และภิาริะผ่ก้พึนัผ่ลปีริะโยัชิน์	

พึนักงานเพิึ�มีขึ�น	 8.84	 ล้านบาที่โดยับริิษััที่ฯ	 บันที่ึกติามีริายังาน

นักคณิติศาส่ติริ์ปีริะกันภิัยัที่ี�คำานวณภิาริะหนี�สิ่นติามีข้อส่มีมีติิฐาน

และกฎีหมีายัที่ี�เปีลี�ยันแปีลง

	 ด้วยัโคริงส่ริ้างเงินทีุ่นของบริิษััที่ฯ	 ที่ี�ไมี่ได้พึึ�งพึาเงินก้้ยัืมีจาก	

ธ์นาคาริแต่ิอย่ัางใด	มีผี่ลที่ำาให้บริษิัทัี่ฯ	ไม่ีมีดีอกเบี�ยัจ่ายั	มีสี่ภิาพึคล่อง

ที่างการิเงินในริะดับทีี่�ส้่งและอัติริาส่่วนหนี�สิ่นติ่อทุี่นอย้ั่ในริะดับทีี่�ติำ�า	

ที่ำาให้บริิษััที่ฯ	ส่ามีาริถึจ่ายัเงินปีันผ่ลติอบแที่นให้กับผ่้้ถึือหุ้นได้อยั่าง

ส่มีำ�าเส่มีอ	โดยัในปีี	2561	-	2563	จ่ายัเงินปีันผ่ลในอัติริา	0.16	บาที่	

และ	0.18	บาที่	และ	0.13	บาที่ติ่อหุ้น	 คิดเปี็นอัติริาการิจ่ายัเงินปีัน	

ผ่ลติ่อกำาไริสุ่ที่ธ์ิ	 เที่่ากับริ้อยัละ	 69.57	 ริ้อยัละ	 69.23	 และริ้อยัละ	

76.47	 ติามีลำาดับ	 ส่ำาหริับเงินปีันผ่ลปีริะจำาปีี	 2563	 ยัังมีีความีไมี่

แน่นอนจนกว่าที่ี�ปีริะชิุมีผ่้้ถึือหุ้นส่ามีัญปีริะจำาปีีจะได้พึิจาริณาอนุมีัติิ

2.3 สภัาพิ่ค้ล่องและค้ว้ามเพิ่ย่งพิ่อข้องเงนิทุุนหุ้มนุเว้ย่น

2.3.1 กระแสเงินสด้จากงบการเงินข้องบริษัทุฯ

สำาหุ้รับปีสิ�นสุด้ว้ันทุ่� 31 ธุันว้าค้ม
รายการ

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

เงิินสดสุทธิิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงิาน	 184.43	 150.99	 163.44

เงิินสดสุทธิิได้มาจาก(ใช้้ไปใน)กิจกรรมลงิทุน	 100.10	 40.37	 (94.26)

เงิินสดสุทธิิได้มาจาก	(ใช้้ไปใน)	กิจกรรมจัดหาเงิิน		 (105.25)	 (93.52)	 (81.83)

ผลกระทบจากการแปลงิค่่างิบการเงิินท่�เป็นเงิินตราต่างิประเทศ	 (0.31)	 (0.05)	 -

เงิินสดและรายการเทีียบเที่าเงิินสดเพิ่ิ�มขึ้้�น(ลดลงิ)สุทีธิิ	 178.97	 97.79	 (12.65)

เงิินสดและรายการเทีียบเที่าเงิินสดต้้นปีี	 127.10	 29.31	 41.96

เงิินสดและรายการเทีียบเที่าเงิินสดปีลายปีี	 306.07	 127.10	 29.31
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2.3.3 อัติราส่ว้นสำาค้ัญ่ ณ ว้ันทุ่� 31 ธุันว้าค้ม 2563, 2562 และ 2561

อัติราส่ว้นทุางการเงิน ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

อััตราส่่วนส่่วนหน้�ส่ินต่อัส่่วนขอังเจ้้าขอัง (D/E ratio) เท่่า 0.26 0.21 0.22

อััตราผลตอับแท่นจ้ากส่ินท่รัพย์์ (ROA) 1) % 7.72 11.89 11.15

อััตราส่่วนผลตอับแท่นจ้ากผ้้ถืือัห้้น (ROE) 2) % 7.65 11.56 10.83

1) ใช้้กำำ�ไรกำ่อนหัักำดอกำเบี้้�ยและภ�ษี้ในกำ�รคำำ�นวณ
2) ใช้้กำำ�ไรสุุทธิิในกำ�รคำำ�นวณ

	 บริิษััที่ฯ	มีีอัติริาส่่วนหนี�ส่ินติ่อส่่วนของเจ้าของอย้ั่ในริะดับติำ�า	

มีาก	โดยัในปีี	2561	-	2563	มีีอัติริา	0.22,	0.21	และ	0.26	ติามีลำาดับ	

อัติริาส่่วนผ่ลติอบแที่นจากส่ินที่ริัพึยั์	 (ROA)	 ของปีี	 2561	 -	 2563	

เที่่ากับ	11.15%	และ	11.89%	และ	7.72%	ติามีลำาดับ	และอัติริาส่่วน

ผ่ลติอบแที่นจากผ่้้ถึือหุ้น	(ROE)	ของปีี	2561	-	2563	เที่่ากับ	10.83%	

และ	11.56%	และ	7.65%	ติามีลำาดับ	ในปีี	2563	บริิษััที่มีีการิบันที่ึก

ส่นิที่ริพัึย์ัส่ทิี่ธ์กิาริใช้ิ	จำานวน	104.97	ล้านบาที่	และหนี�ส่นิติามีส่ญัญา

เชิ่าในจำานวนเดียัวกันในงบการิเงิน	ส่่งผ่ลให้อัติริาส่่วนหนี�ส่ินติ่อส่่วน

ของเจ้าของเพึิ�มีขึ�นเล็กน้อยั	และอัติริาผ่ลติอบแที่นจากส่ินที่ริัพึยั์และ

อัติริาส่่วนผ่ลติอบแที่นจากผ้่้ถืึอหุ้นทีี่�ลดลง	 เนื�องจากกำาไริสุ่ที่ธ์ิของ

ปีี	2563	ลดลง



บริิษััท หาญ เอ็็นจิิเนียริิ�ง โซลููชั่ั�นส์์ จิำากััด (มหาชั่น) 119

เร่ยน ทุ่านผู้้�ถือหุุ้�น

	 คณะกริริมีการิบริิษััที่	เปี็นผ่้้ริับผ่ิดชิอบติ่องบการิเงินของบริิษััที่

หาญ	 เอ็นจิเนียัริิ�ง	 โซล้ชิั�นส่์	 จำากัด	 (มีหาชิน)	 (�บริิษััที่ฯ�)	 (เดิมีชิื�อ	

บริิษััที่	ไฟัริ์วิคเติอริ์	จำากัด	 (มีหาชิน))	และบริิษััที่ยั่อยั	ซึ�งได้จัดที่ำาขึ�น

ติามีมีาติริฐานการิบัญชิีและมีาติริฐานการิริายังานที่างการิเงินของ

ปีริะเที่ศไที่ยั	ภิายัใติ้พึริะริาชิบัญญัติิการิบัญชิี	พึ.ศ.	2543	ริวมีถึึงการิ

ติีความีและแนวปีฏิิบัติิที่างการิบัญชิีที่ี�ปีริะกาศขึ�นใชิ้โดยัส่ภิาวิชิาชิีพึ

บัญชิีในพึริะบริมีริาชิ้ปีถัึมีภิ์และติามีข้อกำาหนดของคณะกริริมีการิ

กำากับหลักที่ริัพึยั์และติลาดหลักที่ริัพึยั์ว่าด้วยัการิจัดที่ำาและนำาเส่นอ

ริายังานที่าง	 การิเงินภิายัใติ้	 พึริะริาชิบัญญัติิหลักที่ริัพึยั์และติลาด

หลักที่ริัพึยั์	 โดยัได้มีีการิพึิจาริณานโยับายัที่างการิบัญชิีที่ี�เหมีาะส่มี

และถึอืปีฏิบิตัิอิย่ัาง	ส่มีำ�าเส่มีอการิใช้ิดุลยัพึนิจิอย่ัางริะมัีดริะวงัริอบคอบ

และการิริายังานที่ี�ส่มีเหติุ	 ส่มีผ่ลในการิจัดที่ำางบการิเงิน	 ริวมีที่ั�งให้มีี

การิเปีิดเผ่ยัข้อมี้ลทีี่�ส่ำาคัญ	 อยั่างเพึียังพึอและโปีริ่งใส่ในหมีายัเหติุ

ปีริะกอบงบการิเงินเพึื�อปีริะโยัชิน์ติ่อผ่้้ถึือหุ้นและนักลงทีุ่นที่ั�วไปี

	 คณะกริริมีการิบริิษััที่	 ได้จัดให้มีีการิกำากับด้แลกิจการิที่ี�ดีและ	

ดำาริงริักษัาไว้ซึ�งริะบบการิบริิหาริความีเส่ี�ยังและการิควบคุมีภิายัใน

เพืึ�อให้เกิดความีมีั�นใจได้ว่ามีีการิบันที่ึกข้อมี้ลที่างบัญชิีได้อยั่าง	

ถึ้กติ้อง	คริบถึ้วน	ที่ันเวลา	และเพึียังพึอที่ี�จะดำาริงริักษัาไว้ซึ�งส่ินที่ริัพึยั์

ติลอดจนปี้องกันมีิให้เกิดการิทุี่จริิติ	หริือการิดำาเนินงานในริายัการิทีี่�	

ผ่ิดปีกติิอยั่างมีีนัยัส่ำาคัญ

ดำร. ถืกิล น์ัน์ธิราภากิร

ปีริะธ์านกริริมีการิบริิษััที่

น์ายวิิรัฐ สุข้ชัย

ปีริะธ์านเจ้าหน้าที่ี�บริิหาริ

รายงาน์คัวิามรับัผิิดำชอบัข้องคัณะกิรรมกิารบัริษััทั
ต่่อรายงาน์ทัางกิารเงิน์

	 คณะกริริมีการิบริิษััที่	 ได้แติ่งติั�งคณะกริริมีการิติริวจส่อบ	

ซึ�งปีริะกอบด้วยักริริมีการิอิส่ริะ	 เพืึ�อที่ำาหน้าที่ี�กำากับด้แล	 ส่อบที่าน

ความีน่าเชิื�อถืึอ	และความีถ้ึกต้ิองของริายังานที่างการิเงนิ	ซึ�งได้กำากับ	

ด้แลที่ำาการิปีริะเมิีนริะบบการิควบคุมีภิายัใน	การิบริิหาริความีเส่ี�ยัง	

และการิติริวจส่อบ	 ภิายัในให้มีีปีริะส่ิที่ธ์ิภิาพึ	 โดยัความีเห็นของ

คณะกริริมีการิติริวจส่อบเกี�ยัวกับเริื�องนี�ได้ปีริากฏิในริายังานของ

คณะกริริมีการิติริวจส่อบซึ�ง	แส่ดงไว้ในริายังานปีริะจำาปีีนี�แล้ว

	 คณะกริริมีการิบริิษััที่	มีีความีเห็นว่า	ริะบบการิควบคุมีภิายัใน	

และการิติริวจส่อบภิายัในของบริิษััที่	 ส่ามีาริถึให้ความีเชิื�อมีั�นได้ว่า	

งบการิเงินของ	บริษิัทัี่	หาญ	เอน็จเินยีัริิ�ง	โซลช้ิั�นส์่	จำากัด	(มีหาชิน)	และ

บริิษััที่ยั่อยั	ส่ำาหริับปีีส่ิ�นสุ่ด	ณ	วันที่ี�	31	ธ์ันวาคมี	2563	นั�นแส่ดงฐานะ

การิเงนิ	ผ่ลการิดำาเนนิงาน	และกริะแส่เงินส่ด	โดยัถ้ึกต้ิองติามีทีี่�ส่มีควริ

ในส่าริะส่ำาคัญติามีมีาติริฐานการิบัญชิีและมีาติริฐานการิริายังาน	

ที่างการิเงิน		ซึ�งผ่้ส้่อบบัญชิ	ีได้ติริวจส่อบติามีมีาติริฐานการิส่อบบัญชิี	

และแส่ดงความีเห็นอยั่างไมี่มีีเงื�อนไขไว้ในริายังานของผ่้้ส่อบบัญชิี

ติามีที่ี�ได้แส่ดงไว้ในริายังานปีริะจำาปีีนี�แล้ว
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ดำร. ถืกิล น์ัน์ธิราภากิร

ปีริะธ์านคณะกริริมีการิติริวจส่อบ

เร่ยน  ทุ่านผู้้�ถือหุุ้�น

คณะกริริมีการิบริษิัทัี่	ได้แต่ิงตัิ�งคณะกริริมีการิติริวจส่อบ	ซึ�งปีริะกอบด้วยั

กริริมีการิอิส่ริะ	จำานวน	3	ที่่าน	ดังนี�

1.	 ดริ.	ถึกล	 นันธ์ิริาภิากริ	 ปีริะธ์านกริริมีการิติริวจส่อบ

2.	 นางส่าววรินุชิ	 สุ่ไพึบ้ลยั์พึิพึัฒน์	 กริริมีการิติริวจส่อบ

3.	 ดริ.	โส่ติถึิธ์ริ	 มีัลลิกะมีาส่	 กริริมีการิติริวจส่อบ

คณะกริริมีการิติริวจส่อบมีหีน้าทีี่�และรัิบผ่ดิชิอบในการิส่อบที่านริายังาน

ที่างการิเงนิของบริษิัทัี่ฯ	ให้มีกีาริริายังานที่างการิเงนิที่ี�ถ้ึกต้ิอง	มีรีิะบบ

ควบคมุีภิายัในและการิติริวจส่อบภิายัในที่ี�เหมีาะส่มีและมีปีีริะส่ทิี่ธ์ผิ่ล

มีีการิปีฏิิบัติิงานเปี็นไปีติามีกฎี	 ริะเบียับ	 นโยับายั	 กฎีหมีายัและ

ข้อกำาหนดที่ี�เกี�ยัวข้อง	 พิึจาริณาคัดเลือกเส่นอแติ่งตัิ�ง	 และเลิกจ้าง

ผ่้้ส่อบบัญชิีภิายันอกของบริิษััที่ฯ	 ริวมีถึึงการิพึิจาริณาเส่นอแติ่งติั�ง	

โยักยั้ายั	 และเลิกจ้างผ้่้ติริวจส่อบภิายัในของบริิษััที่ฯ	 พิึจาริณาการิ	

เปิีดเผ่ยัข้อมีล้ของบริิษัทัี่ฯ	ให้มีคีวามีถ้ึกต้ิอง	คริบถ้ึวน	และมีกีาริปีฏิบัิติิ	

งานอยั่างเปี็นอิส่ริะติามีทีี่�ได้รัิบมีอบหมีายัจากคณะกริริมีการิบริิษััที่

และติามีกฎีบตัิริคณะกริริมีการิติริวจส่อบ	ซึ�งส่อดคล้องกบัข้อกำาหนด	

และแนวที่างปีฏิิบตัิทิี่ี�ดสี่ำาหริบัคณะกริริมีการิติริวจส่อบของส่ำานกังาน

คณะกริริมีการิกำากับหลักที่ริัพึยั์และติลาดหลักที่ริัพึยั์	 (ก.ล.ติ.)	

และติลาดหลักที่รัิพึยั์แห่งปีริะเที่ศไที่ยั	 (ติ.ล.ที่.)	 โดยัมีี	 นายัวิศิษัฏิ์	

วชิริิลาภิไพึฑ้์ริย์ั	เป็ีนเลขานกุาริคณะกริริมีการิติริวจส่อบ	ปีฏิบิตัิหิน้าที่ี�

ภิายัใต้ิขอบเขติหน้าทีี่�	และความีริบัผิ่ดชิอบติามีกฎีบตัิริคณะกริริมีการิ

ติริวจส่อบ	

ในปีี	 2563	 มีีการิปีริะชุิมีคณะกริริมีการิติริวจส่อบทัี่�งสิ่�น	 4	 คริั�ง	

ซึ�งกริริมีการิติริวจส่อบทัี่�ง	3	ท่ี่านได้เข้าร่ิวมีปีริะชิมุีอย่ัางพึร้ิอมีเพึริยีังกนั

โดยัได้มีีการิปีริะชิุมี	 หาริือ	 แลกเปีลี�ยันข้อคิดเห็นกับผ้่ ้บริิหาริ

ผ่้้ติริวจส่อบภิายัในและผ่้้ส่อบบัญชิีในเริื�องที่ี�เกี�ยัวข้อง	 โดยัมีีส่าริะ

ส่ำาคัญส่ริุปีได้ดังนี�

1. การสอบทุานงบการเงินรายไติรมาสและการติรว้จสอบงบ

 การเงินประจำาปี คณะกริริมีการิติริวจส่อบได้ส่อบที่านงบการิเงนิ

	 ริายัไติริมีาส่และติริวจส่อบงบการิเงินปีริะจำาปีีของบริิษััที่ฯ	 และ

	 งบการิเงินริวมี	 ริ่วมีกับผ่้ ้ส่อบบัญชิีและผ่้ ้บริิหาริทีี่�เกี�ยัวข้อง

	 ติลอดจนการิเปิีดเผ่ยัข้อมีล้และการิให้ความีส่ำาคัญกบัเริื�องส่ำาคัญ

	 ในการิติริวจส่อบในริายังานผ้่้ส่อบบัญชิี	 ที่ี�ติริวจส่อบโดยั	บริิษััที่	

	 ส่อบบัญชิีธ์ริริมีนิติิ	 จำากัด	 โดยัการิซักถึามีและพิึจาริณาความี	

เชิื�อถึือได้ของตัิวเลขปีริะมีาณการิ	 ส่มีมีติิฐานทีี่�ฝ่ ่ายับริิหาริ	

ติ้องใชิ้ดุลยัพิึนิจ	 การิแส่ดงริายัการิ	ติลอดจนผ่ลกริะที่บจากการิ

	 เปีลี�ยันแปีลงมีาติริฐานการิริายังานที่างการิเงิน	 เพืึ�อให้มีั�นใจว่า

	 การิจัดที่ำางบการิเงินเปี็นไปีติามีมีาติริฐานการิบัญชิี	 มีาติริฐาน

	 การิริายังานที่างการิเงิน	 และมีีการิปีฏิิบัติิติามีข้อกำาหนดของ

	 กฎีหมีายั	 ส่ำานักงานคณะกริริมีการิกำากับหลักที่รัิพึยั์และติลาด	

หลกัที่ริพัึย์ั	(ก.ล.ติ.)	และติลาดหลกัที่ริพัึย์ัแห่งปีริะเที่ศไที่ยั	(ติ.ล.ที่.)	

มีีการิเปีิดเผ่ยัข้อมี้ลอยั่างถึ้กติ้อง	เพึียังพึอ	คริบถึ้วน	และเชิื�อถึือได้	

เป็ีนปีริะโยัชิน์ต่ิอผ้้่ใช้ิงบการิเงนิ	เพืึ�อนำาเส่นอคณะกริริมีการิบริษิัทัี่	

พึิจาริณาอนุมีัติิ	 ที่ั�งนี�	 ผ้่้ส่อบบัญชิีได้ติริวจส่อบแล้วและริายังาน	

ความีเห็นอยั่างไมี่มีีเงื�อนไข

2. การสอบทุานและประเมินค้ว้ามเพิ่ย่งพิ่อข้องระบบการค้ว้บคุ้ม

 ภัายใน	 คณะกริริมีการิติริวจส่อบได้ส่อบที่านริะบบการิควบคุมี

	 ภิายัใน	แผ่นการิติริวจส่อบปีริะจำาปีี	การิปีฏิิบตัิงิานติามีแผ่น	ผ่ลการิ

	 ติริวจส่อบและการิติดิติามีปีริบัปีริงุแก้ไขปีริะเดน็ที่ี�มีนียััส่ำาคญั	และ

	 ยัังได้ผ่ลักดันให้เกิดการิพัึฒนาและยักริะดับงานติริวจส่อบภิายัใน	

	 ด้านการิปีฏิิบัติิงานเชิิงรุิก	 เพืึ�อให้ข้อคิดเห็นและข้อเส่นอแนะทีี่�

	 ผ่้ป้ีฏิิบัติงิานจะปีรัิบปีรุิงแก้ไขได้ทัี่นทีี่	โดยัคณะกริริมีการิติริวจส่อบ	

ได้ริบัริายังานผ่ลการิติริวจส่อบทีี่�จดัที่ำาโดยัผ้้่ติริวจส่อบภิายัในจาก

รายงาน์คัณะกิรรมกิารต่รวิจสอบั



บริิษััท หาญ เอ็็นจิิเนียริิ�ง โซลููชั่ั�นส์์ จิำากััด (มหาชั่น) 121

	 บริษิัทัี่	อัลทิี่มีา	แอดไวเซอริี�	จำากัด	ทุี่กไติริมีาส่เพืึ�อปีริะเมิีนความีเพีึยังพึอ

	 ของริะบบการิควบคุมีภิายัในทีี่�จะส่่งเส่ริิมีให้บริริลุวัติถุึปีริะส่งค์

	 ที่ั�งในด้านปีริะส่ิที่ธ์ิผ่ลและปีริะส่ิที่ธิ์ภิาพึในการิดำาเนินงาน	ความี

	 เชืิ�อถึือได้ของริายังานที่างการิเงินและการิปีฏิิบัติิติามีกฎีริะเบียับ

	 และนโยับายับริิษััที่ฯ	

3. การสอบทุานรายการทุ่�เก่�ยว้โยงกัน	 คณะกริริมีการิติริวจส่อบ

	 ได้พิึจาริณาและส่อบที่านริายัการิทีี่�เกี�ยัวโยังกันหริอืริายัการิทีี่�อาจมีี

ความีขัดแย้ังที่างผ่ลปีริะโยัชิน์ของบริษิัทัี่ฯ	ริวมีถึึงการิเปิีดเผ่ยัข้อมีล้	

ริายัการิดังกล่าว	 ให้เปี็นไปีติามีปีริะกาศและข้อกำาหนดของ

	 ส่ำานักงานคณะกริริมีการิกำากับหลักที่ริัพึยั์และติลาดหลักที่ริัพึยั์

	 (ก.ล.ติ.)	และติลาดหลกัที่ริพัึย์ัแห่งปีริะเที่ศไที่ยั	(ติ.ล.ที่.)	มีคีวามีเหน็ว่า

	 บริิษััที่ฯ	 ได้ดำาเนินการิติามีเงื�อนไขการิค้าที่ั�วไปี	มีีความีเปี็นธ์ริริมี	

ส่มีเหติุส่มีผ่ล	เปี็นปีริะโยัชิน์ส่้งสุ่ดติ่อการิดำาเนินธ์ุริกิจของบริิษััที่ฯ

	 และผ่้้ถึือหุ้นเปี็นส่ำาคัญ	 พึริ้อมีทัี่�งเปีิดเผ่ยัส่าริส่นเที่ศให้ติลาด

	 หลักที่ริัพึยั์แห่งปีริะเที่ศไที่ยัที่ริาบอยั่างถึ้กติ้องติามีเวลาที่ี�กำาหนด

	 โดยัผ่่านการิพึจิาริณาอนมุีติัิจากคณะกริริมีการิบริษิัทัี่ก่อนที่ำาริายัการิ

	 แล้ว	ริวมีทัี่�งมีกีาริเปิีดเผ่ยัข้อมีล้อย่ัางถ้ึกต้ิอง	คริบถ้ึวนและเพึยีังพึอ	

เปี็นไปีติามีหลักการิกำากับด้แลกิจการิที่ี�ดี

4. การสอบทุานการปฏ์ิบัติิงานใหุ้�เป็นไปติามกฎหุ้มาย	 คณะ

	 กริริมีการิติริวจส่อบได้พึจิาริณาและส่อบที่านความีมีปีีริะส่ทิี่ธ์ภิิาพึ

	 และปีริะสิ่ที่ธิ์ผ่ลการิบริหิาริจัดการิ	เพืึ�อให้เกิดการิกำากับด้แลกิจการิ

	 ทีี่�ดอีย่ัางเป็ีนริะบบ	การิที่ำาธ์รุิกริริมีที่ี�โปีร่ิงใส่	การิปีฏิิบติัิติามีกฎีหมีายั

	 กฎีริะเบยีับที่ี�เกี�ยัวข้องกบัการิดำาเนนิธ์รุิกจิ	และริะบบงานที่ี�กำาหนด

	 ไว้	ริวมีถึึงกริะบวนการิริับเริื�องริ้องเริียันและแจ้งเบาะแส่การิทีุ่จริิติ

	 คณะกริริมีการิติริวจส่อบไมี่พึบปีริะเด็นที่ี�เปี็นส่าริะส่ำาคัญในเริื�อง

	 การิไม่ีปีฏิิบตัิติิามีกฎีหมีายัว่าด้วยัหลกัที่ริพัึย์ัและติลาดหลกัที่ริพัึย์ั

	 กฎีริะเบียับของส่ำานักงานคณะกริริมีการิกำากับหลักที่ริัพึยั์และ

	 ติลาดหลกัที่ริพัึย์ั	ข้อกำาหนดของติลาดหลกัที่ริพัึย์ัแห่งปีริะเที่ศไที่ยั

	 และหน่วยังานที่ี�เกี�ยัวข้อง	และกฎีหมีายัที่ี�เกี�ยัวข้องกับการิดำาเนิน

	 ธ์รุิกจิ	ริวมีถึึงได้การิปีฏิิบตัิติิามีข้อกำาหนดของบริษิัทัี่ฯ	และข้อผ่ก้พึนั

	 ที่ี�บริิษััที่ฯ	มีีไว้กับบุคคลภิายันอก

5. การพิ่ิจารณาเสนอแติ่งติั�งผู้้�สอบบัญ่ชื่่ และค้่าสอบบัญ่ชื่่

 ประจำาปี 2563	 คณะกริริมีการิติริวจส่อบได้พิึจาริณาคัดเลือก	

ผ่้้ส่อบบัญชิีจากผ่ลการิปีฏิิบัติิงาน	ปีริะส่บการิณ์	ความีเปี็นอิส่ริะ	

ความีน่าเชิื�อถึือ	ค่าติอบแที่นการิส่อบบัญชิี	 ริวมีทัี่�งติ้องไมี่ขัดติ่อ

	 ปีริะกาศคณะกริริมีการิกำากับหลักที่รัิพึยั์และติลาดหลักที่รัิพึยั์

	 โดยัมีีมีติิเห็นชิอบเส่นอติ่อคณะกริริมีการิบริิษััที่เพืึ�อพิึจาริณาและ

	 ขออนุมีัติิจากทีี่�ปีริะชุิมีส่ามัีญผ้่้ถืึอหุ ้นให้แติ่งติั�ง	 นายัธ์นะวุฒิ	

พึิบ้ลยั์ส่วัส่ดิ�	 ผ้่ ้ส่อบบัญชิีริับอนุญาติ	 ที่ะเบียันเลขทีี่�	 6699,	

นางส่าวพึจนริตัิน์	ศริิพิึพิึฒัน์	ผ่้ส้่อบบญัชิรีิบัอนญุาติ	ที่ะเบยีันเลขที่ี�	

9012,	นางส่าวริุง่นภิา	แส่งจนัที่ร์ิ	 ผ้้่ส่อบบญัชิรีิบัอนญุาติ	ที่ะเบียัน

	 เลขที่ี�	 10142,	นางส่าวเติชิินี	พึริเพึ็ญพึบ	ผ่้้ส่อบบัญชิีริับอนุญาติ	

ที่ะเบียันเลขทีี่�	10769	หริอืผ้้่ส่อบบัญชีิท่ี่านอื�นทีี่�ได้รัิบความีเหน็ชิอบ

	 จากส่ำานักงานคณะกริริมีการิกำากับหลักที่ริพัึย์ัและติลาดหลักที่รัิพึย์ั

	 ซึ�งบริิษััที่มีอบหมีายัให้เปี็นผ่้้ส่อบบัญชิีผ้่้ริับผ่ิดชิอบ	 จากบริิษััที่	

	 ส่อบบญัชิธี์ริริมีนติิิ	จำากัด	เป็ีนผ่้ส้่อบของบริษิัทัี่ฯ	และอนมุีติัิค่าส่อบ

	 บัญชิี	ปีริะจำาปีี	2563	

	 โดยัส่รุิปี	 คณะกริริมีการิติริวจส่อบ	 ได้ปีฏิิบัติิหน้าที่ี�และความี

	 ริบัผ่ดิชิอบติามีทีี่�ได้ริะบุไว้ในกฎีบัติริคณะกริริมีการิติริวจส่อบ	โดยั

ใชิ้ความีริ้้ความีส่ามีาริถึที่ี�หลากหลายั	ความีริะมีัดริะวัง	ริอบคอบ	

มีีความีเปี็นอิส่ริะ	 ติลอดจนให้ข้อคิดเห็นและข้อเส่นอแนะ	 เพืึ�อ

	 ปีริะโยัชิน์ต่ิอผ้้่มีส่ี่วนได้เส่ยีัอย่ัางเท่ี่าเที่ยีัมีกัน	คณะกริริมีการิติริวจส่อบ

	 มีีความีเห็นว่า	 บริิษััที่ฯ	 ได้ให้ความีส่ำาคัญติ่อการิดำาเนินงานที่ี�มี	ี

ปีริะส่ิที่ธิ์ภิาพึและปีริะส่ิที่ธิ์ผ่ล	มีีการิจัดที่ำางบการิเงินแส่ดงข้อมี้ล

อันเปีน็ส่าริะส่ำาคญัคริบถ้ึวน	ถึก้ติ้องและเชิื�อถึอืได้	ส่อดคลอ้งติามี	

มีาติริฐานการิบัญชิีและมีาติริฐานการิริายังานที่างการิเงิน	มีีการิ

	 เปิีดเผ่ยัข้อมีล้ริายัการิริะหว่างกันทีี่�อาจก่อให้เกิดความีขัดแย้ังที่าง

	 ผ่ลปีริะโยัชิน์อยั่างเพึียังพึอ	มีีกริะบวนการิกำากับด้แลกิจการิที่ี�ดี

	 กริะบวนการิควบคุมีภิายัในและกริะบวนการิบริิหาริความีเส่ี�ยัง

	 ทีี่�เพึียังพึอและเหมีาะส่มีอย้ั่ในริะดับที่ี�ยัอมีริับได้	 โดยัมีีการิ

	 ติริวจส่อบภิายัในที่ี�มีีปีริะส่ิที่ธ์ิผ่ลและปีริะส่ิที่ธ์ิภิาพึ	 ริวมีทัี่�งได้

	 ปีฏิิบตัิติิามีกฎีหมีายั	ริะเบยีับและนโยับายั	ข้อผ่ก้พึนัที่ี�เกี�ยัวข้องกบั	

การิดำาเนินธ์ุริกิจ	 โดยัคณะกริริมีการิติริวจส่อบ	 ไมี่พึบริายัการิ

	 ผ่ดิพึลาดที่ี�เป็ีนส่าริะส่ำาคญัที่ี�จะกริะที่บฐานะการิเงนิบริษิัทัี่ฯ	มีกีาริ	

พึฒันาปีริบัปีริงุริะบบการิปีฏิบิตัิงิานให้มีคุีณภิาพึและเหมีาะส่มีกบั	

ส่ภิาพึแวดล้อมีที่างธุ์ริกิจอยั่างติ่อเนื�อง	 ติลอดจนการิปีฏิิบัติิงาน	

เป็ีนไปีติามีริะเบียับของส่ำานักงานคณะกริริมีการิกำากับหลักที่รัิพึย์ั

และติลาดหลกัที่รัิพึย์ั	ข้อกำาหนดของติลาดหลกัที่รัิพึย์ัแห่งปีริะเที่ศ

ไที่ยั	และกฎีหมีายัที่ี�เกี�ยัวข้องกับการิดำาเนินธ์ุริกิจของบริิษััที่ฯ

	 ที่ั�งนี�	การิปีฏิิบตัิหิน้าที่ี�ของคณะกริริมีการิติริวจส่อบริะหว่างปีี	2563	

ได้ริบัความีร่ิวมีมีอืด้วยัดีจากคณะกริริมีการิบริษิัทัี่	ผ้้่บริหิาริ	ผ่้ส้่อบ

บัญชิีและหน่วยังานที่ี�เกี�ยัวข้อง



รายงานประจำำาปี 2563122

เร่ยน  ทุ่านผู้้�ถือหุุ้�น

คณะกริริมีการิบริิษััที่ฯ	 ได้แติ่งติั�งคณะกริริมีการิส่ริริหาและพิึจาริณา	

ค่าติอบแที่น	ซึ�งปีริะกอบด้วยั	กริริมีการิบริิษััที่ซึ�งเปี็นกริริมีการิอิส่ริะ

และกริริมีการิที่ี�ไม่ีเป็ีนผ้้่บริหิาริ	ไม่ีน้อยักว่า	3	คน	และกริริมีการิมีากกว่า

กึ�งหนึ�งต้ิองเป็ีนกริริมีการิอสิ่ริะ	เพืึ�อที่ำาหน้าที่ี�ส่ริริหาบคุคลที่ี�มีคีณุส่มีบตัิิ

เหมีาะส่มีติามีกริะบวนการิ	และหลกัเกณฑ์์ที่ี�บริษิัทัี่ฯ	กำาหนด	เพืึ�อเส่นอ	

เข้าริับการิแติ่งติั�งให้ดำาริงติำาแหน่งกริริมีการิและปีริะธ์านเจ้าหน้าที่ี�

บริิหาริ	 ติลอดจนคัดเลือกกริริมีการิบริิษััที่	 เพืึ�อที่ำาหน้าที่ี�กริริมีการิ

ชิุดยั่อยั	ริวมีถึึงพึิจาริณาริ้ปีแบบและหลักเกณฑ์์การิจ่ายัค่าติอบแที่น

กริริมีการิบริิษััที่	 เพืึ�อนำาเส่นอติ่อคณะกริริมีการิบริิษััที่	และทีี่�ปีริะชุิมี	

ผ่้้ถึือหุ้นติามีที่ี�กฎีหมีายักำาหนด

โดยัคณะกริริมีการิส่ริริหาและพึิจาริณาค่าติอบแที่น	 ชิุดปีัจจุบัน	

ปีริะกอบด้วยักริริมีการิบริิษััที่	จำานวน	3	ที่่าน	ซึ�งเปี็นกริริมีการิอิส่ริะ	

จำานวน	2	ที่่าน	และกริริมีการิที่ี�ไมี่เปี็นผ่้้บริิหาริ	จำานวน	1	ที่่าน	ดังนี�

1.	 นางส่าววรินุชิ	 สุ่ไพึบ้ลยั์พึิพึัฒน์	 ปีริะธ์านกริริมีการิส่ริริหาและ	

	 	 	 พึิจาริณาค่าติอบแที่น

	 	 	 (กริริมีการิอิส่ริะ)

2.	 ดริ.	โส่ติถึิธ์ริ	 มีัลลิกะมีาส่	 กริริมีการิส่ริริหาและ	 	

	 	 	 พึิจาริณาค่าติอบแที่น

	 	 	 (กริริมีการิอิส่ริะ)

3.	 นางส่ิริิมีา	 เอี�ยัมีส่กุลริัติน์	 กริริมีการิส่ริริหาและ	 	

	 	 	 พึิจาริณาค่าติอบแที่น	

ส่ำาหริับปีี	 2563	คณะกริริมีการิส่ริริหาและพึิจาริณาค่าติอบแที่น	 ได้

ปีฏิบัิติหิน้าทีี่�ติามีทีี่�กำาหนดไว้ในกฎีบัติริอย่ัางคริบถ้ึวนโดยัมีกีาริปีริะชิมุี

ริวมีทัี่�งส่ิ�น	2	คริั�ง	ซึ�งกริริมีการิทุี่กคนที่ี�ดำาริงติำาแหน่งอย่้ัได้เข้าร่ิวมีปีริะชิมุี

โดยัพึริ้อมีเพึรีิยังกันคริบทุี่กคริั�ง	 ส่รุิปีส่าริะส่ำาคัญของการิดำาเนินงาน	

ในการิปีฏิิบัติิหน้าที่ี�ได้ดังนี�

1. ทุบทุว้นนโยบายการสรรหุ้าและกำาหุ้นด้ค่้าติอบแทุนกรรมการ

	 ให้การิส่ริริหากริริมีการิและการิกำาหนดค่าติอบแที่น	 ริวมีถึึงการิ

	 ส่่งเส่ริิมีการิพัึฒนาคณะกริริมีการิบริิษััที่	 มีีความีเหมีาะส่มีกับ

	 หน้าทีี่�ความีรัิบผิ่ดชิอบ	มีคีวามีส่อดคล้องกับกลยุัที่ธ์์และเชิื�อมีโยัง

	 กับผ่ลการิดำาเนินงานโดยัริวมีของบริิษััที่ฯ	 ริวมีถึึงโดยัยัึดมัี�น

	 ในหลกัการิกำากับดแ้ลกจิการิที่ี�ด	ีเพืึ�อนำาเส่นอคณะกริริมีการิบริษิัทัี่	

พึิจาริณาอนุมีัติิ

2. ทุบทุว้นแผู้นการสรรหุ้ากรรมการ	 ได้กำาหนดกริอบโคริงส่ริ้าง

	 คณุส่มีบัติโิดยัริวมี	(Skill	Matrix)	ติามีหลกัการิกำากับดแ้ลกิจการิทีี่�ดี	

เพืึ�อให้คริอบคลุมีและส่อดคล้องกับแผ่นธุ์ริกิจ	 ติลอดจนกลยุัที่ธ์์

	 ของบริิษััที่ฯ	ริวมีถึึงแนวโน้มีกริะแส่ธ์ุริกิจในอนาคติ	

3. ทุบทุว้นแผู้นการพิ่ัฒนากรรมการและผู้้�บริหุ้ารระด้ับส้ง ได้

	 พึิจาริณาหลักส่้ติริที่ี�เกี�ยัวข้องกับการิพึัฒนาความีริ้้ความีส่ามีาริถึ

	 ในการิปีฏิิบัติิหน้าที่ี�	 ที่ี�จะส่ามีาริถึเพิึ�มีมีุมีมีองที่ี�เปี็นปีริะโยัชิน์

	 มีาปีริะยัุกติ์ใชิ้กับธ์ุริกิจของบริิษััที่ฯ

น์างสาวิวิรน์ุช สุไพับัูลย์พัิพััฒน์์

ปีริะธ์านกริริมีการิส่ริริหาและพึิจาริณาค่าติอบแที่น

รายงาน์คัณะกิรรมกิารสรรหาและพัิจารณาคั่าต่อบัแทัน์
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4. พิ่จิารณานโยบายการสรรหุ้าและกำาหุ้นด้ค่้าติอบแทุนประธุาน

 เจ�าหุ้น�าทุ่�บริหุ้าร	 เพืึ�อกำาหนดเกณฑ์์การิปีริะเมีินผ่ลการิปีฏิิบัติ	ิ

งานปีริะจำาปีี	 และเกณฑ์์การิปีรัิบอัติริาค่าติอบแที่นทีี่�เหมีาะส่มี

	 ให้แก่ปีริะธ์านเจ้าหน้าทีี่�บริหิาริของบริษิัทัี่ฯ	เพืึ�อเส่นอคณะกริริมีการิ	

บริิษััที่พึิจาริณาอนุมีัติิ

5. พิ่ิจารณานโยบายการสืบทุอด้ติำาแหุ้น่งผู้้�บริหุ้ารระด้ับส้ง

	 เพืึ�อเติรีิยัมีความีพึร้ิอมีเป็ีนแผ่นต่ิอเนื�องให้มีกีาริส่บืที่อดงาน	ให้การิ

	 บริหิาริงานส่ามีาริถึดำาเนนิไปีได้อย่ัางต่ิอเนื�องเพืึ�อเส่นอคณะกริริมีการิ

	 บริิษัทัี่พิึจาริณาอนุมีตัิ	ิริวมีทัี่�งได้ริายังานผ่ลการิพัึฒนาและสื่บที่อด

	 ติำาแหน่งติ่อคณะกริริมีการิบริิษััที่เพึื�อพึิจาริณา

6. ด้ำาเนินการสรรหุ้าและคั้ด้เลือกกรรมการบริษัทุ เข้าเปี็น

	 กริริมีการิอิส่ริะ	 เพืึ�อเส่นอให้คณะกริริมีการิบริิษััที่	 และที่ี�ปีริะชิุมี

	 ส่ามัีญผ้่้ถืึอหุ้นพิึจาริณาอนุมีัติิในปีี	 2564	 และภิายัหลังจากได้

	 ริับการิแติ่งติั�งให้เปี็นกริริมีการิอิส่ริะอาจได้ริับมีอบหมีายัจาก

	 คณะกริริมีการิให้ติัดส่ินใจในการิดำาเนินกิจการิของบริิษััที่ฯ

7. ทุบทุว้นแบบประเมินผู้ลการปฏิ์บตัิงิานข้องประธุานเจ�าหุ้น�า

ทุ่�บรหิุ้าร ปี 2563	โดยัใช้ิแนวที่างของติลาดหลกัที่ริพัึย์ัแห่งปีริะเที่ศ

ไที่ยั	แบ่งเป็ีนการิวัดผ่ลด้านผ้้่นำา	กลยุัที่ธ์์	การิวางแผ่น	ความีสั่มีพัึนธ์์	

ความีริ้	้และคุณลักษัณะส่่วนตัิว	เส่นอคณะกริริมีการิบริษิัทัี่พิึจาริณา	

เพึื�อนำาไปีกำาหนดค่าติอบแที่นปีริะจำาปีี	2564

8. ส่งเสริมและสนับสนุนเพืิ่�อเปิด้โอกาสใหุ้�ผู้้�ถือหุุ้�นรายย่อย

 เสนอว้าระและรายชืื่�อบุค้ค้ลเพิ่ื�อเข้�ารับการสรรหุ้าเป็น

 กรรมการบริษัทุ ก่อนการิปีริะชิุมีส่ามีัญผ่้้ถึือหุ้น	ปีริะจำาปีี	2564	

อยั่างน้อยั	3	เดือนล่วงหน้าผ่่านชิ่องที่างเว็บไซติ์ของบริิษััที่ฯ

คณะกริริมีการิส่ริริหาและพึิจาริณาค่าติอบแที่น	 ได้ใชิ้ความีริ้้	 ความี

ส่ามีาริถึ	ความีริะมีัดริะวัง	 และความีเปี็นอิส่ริะอยั่างเพึียังพึอในการิ

ให้ความีเห็นและข้อเส่นอแนะเพึื�อปีริะโยัชิน์โดยัริวมีของบริิษััที่ฯ	และ	

เพืึ�อปีริะโยัชิน์ส่้งสุ่ดของผ่้้ถึือหุ้น	 ริวมีถึึงที่ำาหน้าที่ี�ส่อดส่่องด้แลให้

คณะกริริมีการิปีฏิิบัติภิิายัใต้ิริะบบการิกำากับด้แลกจิการิทีี่�ด	ีให้เป็ีนไปี	

ติามีกฎีหมีายัและหลักเกณฑ์์ทีี่�เกี�ยัวข้อง	 ในปีี	 2563	 ไมี่พึบริายัการิ

ผ่ิดพึลาดที่ี�มีีส่าริะส่ำาคัญที่ี�กริะที่บกับบริิษััที่ฯ	 และผ่้ ้ถึือหุ้น	 ไมี่มีี

กริริมีการิทีี่�ไม่ีเป็ีนผ้้่บริหิาริลาออกอันเนื�องจากปีริะเด็นการิกำากบัดแ้ล

กจิการิของบริษิัทัี่ฯ	ติลอดจนหลกีเลี�ยังวธิ์กีาริที่ำาลายัชิื�อเสี่ยังในที่างลบ

ของบริิษััที่ฯ



รายงานประจำำาปี 2563124

เร่ยน  ทุ่านผู้้�ถือหุุ้�น

คณะกริริมีการิบริษิัทัี่ได้แต่ิงติั�งคณะกริริมีการิบริหิาริ	ซึ�งปีริะกอบด้วยั	

กริริมีการิบริิษััที่และผ่้้บริิหาริริะดับส่้ง	จำานวน	5	ที่่าน	ดังนี�

1.	 นายัวิริัฐ	 สุ่ขชิัยั	 ปีริะธ์านกริริมีการิบริิหาริ	

	 	 	 และปีริะธ์านเจา้หน้าที่ี�บริิหาริ

2.	 นายัธ์ริริมีน้ญ	 ติริีเพึ็ชิริ	 กริริมีการิบริิหาริ	และ

	 	 	 กริริมีการิผ่้้จัดการิ

3.	 ดริ.	เจน	 ชิาญณริงค์	 กริริมีการิบริิหาริ

4.	 นายัวิศิษัฏิ์	 วชิิริลาภิไพึฑ์้ริยั์	 กริริมีการิบริิหาริ	และ

	 	 	 ปีริะธ์านเจ้าหน้าที่ี�การิเงิน

5.	 นางวริินกาญจน์	 ธ์ีริะอัมีริานนที่์	 กริริมีการิบริิหาริ	ปีริะธ์าน

	 	 	 เจ้าหน้าที่ี�ปีฏิิบัติิการิและ

	 	 	 เลขานุการิบริิษััที่

ส่ำาหริับปีี	 2563	 ยัังคงเปี็นปีีที่ี�เศริษัฐกิจของปีริะเที่ศไที่ยัมีีการิ	

ผ่ันผ่วนและติำ�ากว่าทีี่�คาดการิณ์ไว้	 ซึ�งมีีผ่ลจากส่ถึานการิณ์การิแพึริ	่

ริะบาดของโควิด-19	ที่ำาให้ภิาวะเศริษัฐกิจมีีการิขยัายัตัิวในลักษัณะ

ชิะลอตัิวของการิลงทุี่นภิาครัิฐ	 และภิาคเอกชิน	 แติ่ถึึงกริะนั�น	

การิดำาเนินธ์ุริกิจของบริิษััที่ฯ	ในปีี	2563	ยัังคงมีีการิเติิบโติที่ี�แข็งแกริ่ง	

โดยัมีรีิายัได้ที่ี�อย่้ัในเกณฑ์์ด	ีมีกีำาไริอย่ัางต่ิอเนื�อง	และยัังคงได้ริบัความี

ไว้วางใจจากลก้ค้าในการิดำาเนินโคริงการิมีาโดยัติลอด	โดยัมีกีาริขยัายั	

ธ์รุิกจิและติลาดใหม่ีอย่ัางต่ิอเนื�อง	เน้นโคริงการิและบริกิาริที่ี�ส่ามีาริถึ

ส่ริ้างริายัได้ริะยัะยัาวเพึื�อความีมีั�นคงและยัั�งยัืน	

บริิษััที่ฯ	มีีเปี้าหมีายัในการิเปี็นผ้่้นำาการิให้บริิการิโซล้ชัินที่ี�ยัั�งยัืนของ

งานริะบบวิศวกริริมีดับเพึลิงและความีปีลอดภัิยั	 ริะบบที่ำาความีเย็ัน	

และริะบบการิพึมิีพ์ึดจิิที่ลั	ในปีริะเที่ศไที่ยัและปีริะเที่ศเพึื�อนบ้าน	เพึื�อ

ริองรัิบการิขยัายัตัิวของอุติส่าหกริริมีและโอกาส่ที่างธุ์ริกิจ	และไม่ีหยุัดยัั�ง

ที่ี�จะมีองหาโอกาส่ในการิให้บริิการิล้กค้าด้วยัโซล้ชิั�นใหมี่	 ที่ี�มีาพึริ้อมี

นวตัิกริริมีและคณุค่าใหม่ี	ริวมีถึึงการิขยัายัฐานบริกิาริไปียัังกลุม่ีลก้ค้า

ใหมี่อยั่างติ่อเนื�อง	พึริ้อมีการิยักริะดับคุณภิาพึมีาติริฐานบริิการิใน

ด้านติ่างๆ	ที่ี�ให้กับล้กค้า	นอกจากนี�	 แล้วยัังมีีการิปีริับกลยัุที่ธ์์ให้ทัี่น

ติ่อส่ถึานการิณ์ทีี่�เปีลี�ยันแปีลงที่ั�งในด้านเศริษัฐกิจ	 เที่คโนโลยีั	 และ

ความีติ้องการิของล้กค้าในยัุคดิจิที่ัล

โดยัคณะกริริมีการิบริหิาริได้ที่ำาหน้าทีี่�ช่ิวยัคณะกริริมีการิบริษิัทัี่ในการิ

พึจิาริณาติริวจส่อบและกลั�นกริองด้วยัความีริะมีดัริะวงั	ริอบคอบ	และ

ริัดกุมีก่อนนำาเส่นอคณะกริริมีการิบริิษััที่เพืึ�อพึิจาริณา	ที่ำาให้บริิษััที่ฯ

ส่ามีาริถึดำาเนนิธ์รุิกจิได้เป็ีนอย่ัางดี	โดยัมี	ีนางวรินิกาญจน์			ธี์ริะอัมีริานนท์ี่

เปี็นเลขานุการิคณะกริริมีการิบริิหาริ	 ปีฏิิบัติิหน้าทีี่�ภิายัใติ้ขอบเขติ

หน้าที่ี�	และความีริับผ่ิดชิอบติามีกฎีบัติริคณะกริริมีการิบริิหาริ

ในปีี	 2563	คณะกริริมีการิบริิหาริได้จัดให้มีีการิปีริะชุิมีริวมี	12	คริั�ง

เพืึ�อพิึจาริณาเริื�องติ่างๆ	ที่ี�ส่ำาคัญของบริิษััที่ฯ	 โดยัมีีส่าริะส่ำาคัญส่รุิปี

ได้ดังนี�

น์ายวิิรัฐ สุข้ชัย

ปีริะธ์านคณะกริริมีการิบริิหาริ

รายงาน์คัณะกิรรมกิารบัริหาร
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1. กำาหุ้นด้แผู้นและกลยุทุธุ์ทุางธุุรกิจ	พึิจาริณาที่บที่วนวิส่ัยัทัี่ศน	์

ภิาริกิจ	กลยัุที่ธ์์ของบริิษััที่ฯ	ในริอบปีีที่ี�ผ่่านมีา	เพึื�อกำาหนดกลยัุที่ธ์์	

	 และแผ่นการิดำาเนนิงานของบริษิัทัี่ฯ	ในแต่ิละส่ายัธุ์ริกิจให้ส่อดคล้อง

	 กบัวิส่ยััทัี่ศน์และพัึนธ์กจิของบริษิัทัี่ฯ	โดยัคำานงึถึึงปัีจจยััภิายัในและ	

ภิายันอกทีี่�มีีผ่ลกริะที่บ	 ริวมีถึึงโอกาส่และความีเส่ี�ยังทีี่�ยัอมีริับได้

	 ซึ�งได้มีกีาริถ่ึายัที่อดแผ่นดังกล่าวไปีส่้ผ้้่่บริหิาริและพึนักงานทุี่กริะดับ

	 ในบริิษััที่ฯ	 ให้ได้ที่ริาบ	 ริวมีที่ั�งติิดติามีด้แลให้มีีการินำากลยัุที่ธ์์	

ของบริิษััที่ฯ	ไปีปีฏิิบัติิ	 เพึื�อให้เปี็นไปีติามีเปี้าหมีายัที่ี�ได้กำาหนดไว้	

และริายังานความีคบืหน้าติามีแผ่นกลยัทุี่ธ์์ให้คณะกริริมีการิบริษิัทัี่

	 ที่ริาบทีุ่กไติริมีาส่

2. ติรว้จสอบและติดิ้ติามผู้ลการด้ำาเนนิงานข้องบรษิทัุฯ พึจิาริณา

	 ติริวจส่อบ	ติิดติามีผ่ลการิดำาเนินงานของทีุ่กส่ายัธ์ุริกิจเปี็นปีริะจำา	

ที่กุเดอืน	เพืึ�อให้เป็ีนไปีติามีนโยับายัแผ่นงาน	เป้ีาหมีายัที่ี�กำาหนดไว้	

ริวมีถึึงงบปีริะมีาณที่ี�ได้ริับอนุมีัติิจากคณะกริริมีการิบริิษััที่	 และ

	 ริายังานผ่ลการิดำาเนินงานให้คณะกริริมีการิบริษิัทัี่ที่ริาบทุี่กไติริมีาส่

3. พิ่ิจารณางบประมาณและโค้รงการลงทุุนข้องบริษัทุฯ

	 พึิจาริณากลั�นกริองและให้ความีเห็นชิอบติ่องบปีริะมีาณริายัจ่ายั

	 ปีริะจำาปีี	 และการิเพิึ�มีเงินทุี่นหมุีนเวียันบริิษััที่ยั่อยัของบริิษััที่ฯ

	 ปีริะเที่ศเวียัดนามี	ติลอดจนโคริงการิลงทีุ่น	และเริื�องอื�นๆ	ที่ี�ฝ่่ายั

	 จัดการิเส่นอ	เพึื�อเส่นอคณะกริริมีการิบริิษััที่พึิจาริณาอนุมีัติิ

4. พิ่จิารณาจ่ายเงนิปันผู้ลประจำาปี 2563	พึจิาริณากลั�นกริองและ	

ให้ความีเห็นชิอบติ่อผ่ลกำาไริสุ่ที่ธิ์จากผ่ลการิดำาเนินงานปีริะจำาปีี

	 2562	 และกำาหนดจ่ายัเงินปีันผ่ลริะหว่างกาล	 ในอัติริา	 0.18	

บาที่ติ่อหุ้น	 เพืึ�อเส่นอคณะกริริมีการิบริิษััที่อนุมีัติิก่อนนำาเส่นอติ่อ

ที่ี�ปีริะชิุมีส่ามีัญผ่้้ถึือหุ้น	ปีริะจำาปีี	2563	อนุมีัติิ

5. พิ่ิจารณาการสรรหุ้าผู้้�บริหุ้ารระด้ับผู้้ �จัด้การฝ่่ายข้ึ�นไป 

พึิจาริณาคัดเลือก	แติ่งติั�ง	โยักยั้ายั	เลิกจ้าง	และกำาหนดโคริงส่ริ้าง	

กริอบอำานาจหน้าที่ี�	บคุคลที่ี�มีคุีณส่มีบตัิเิหมีาะส่มีให้ดำาริงติำาแหน่ง

	 บริิหาริในริะดับผ่้ ้จัดการิฝ่่ายัขึ�นไปี	 ยักเว้นติำาแหน่งปีริะธ์าน

	 เจ้าหน้าทีี่�บริหิาริ	โดยัในปีี	2563	ได้แต่ิงติั�งผ่้อ้ำานวยัการิส่ายังานขายั	

และผ่้้อำานวยัการิส่ายังานขายัโคริงการิของส่ายังานธ์ุริกิจริะบบ

	 ที่ำาความีเยั็น	เพึื�อเส่นอคณะกริริมีการิบริิษััที่พึิจาริณาอนุมีัติิ

6. กำาหุ้นด้นโยบายอัติราค้่าติอบแทุนและโค้รงสร�างเงินเด้ือน 

ข้องพิ่นักงาน และผู้้�บริหุ้าร	 พิึจาริณากลั�นกริองนโยับายัอัติริา

	 ค่าติอบแที่น	โคริงส่ร้ิางเงนิเดอืน	โบนสั่	และผ่ลปีริะโยัชิน์ติอบแที่น

	 อื�นๆ	ที่ี�เหมีาะส่มีส่ำาหริับพึนักงาน	และผ่้้จัดการิฝ่่ายัขึ�นไปี	ยักเว้น

ติำาแหน่งปีริะธ์านเจ้าหน้าที่ี�บริิหาริและกริริมีการิผ่้้จัดการิ

	 คณะกริริมีการิบริิหาริมีีความีเชิื�อมีั�นอยั่างเติ็มีเปีี�ยัมีในทิี่ศที่าง

	 ดำาเนินงานของบริิษััที่ฯ	 และจากความีพึริ้อมี	 ความีส่ามีาริถึ	

ปีริะส่บการิณ์	ริวมีถึึงส่ิ�งที่ี�เหน็ได้ชิดั	คอื	ความีมีานะมีุง่มีั�นของกลุม่ี

ผ่้บ้ริหิาริและพึนักงาน	คณะกริริมีการิบริหิาริ	จึงเหน็ติริงกนัว่าในปีี	

2563	บริิษััที่ฯ	จะส่ามีาริถึส่ริ้างผ่ลงานที่ี�แข็งแกริ่งได้อย่ัางติ่อเนื�อง

	 ควบค้่ไปีกับความีริับผ่ิดชิอบติ่อส่ังคมี	ส่ิ�งแวดล้อมี	และผ่้้มีีส่่วนได้

	 ส่่วนเส่ียัทีุ่กกลุ่มี	 ริวมีทัี่�งด้แลให้บริิษััที่ฯ	 มีีริะบบการิดำาเนินงาน

ที่ี�เปี็นไปีในลักษัณะทีี่�ถ้ึกติ้องติามีกฎีหมีายั	 และมีีจริิยัธ์ริริมีติามี	

หลักการิกำากับด้แลกิจการิทีี่�ดี	 เพืึ�อให้บริิษััที่ฯ	บริริลุเปี้าหมีายัใน	

การิเติิบโติอยั่างมีั�นคงและยัั�งยัืน



รายงานประจำำาปี 2563126

เร่ยน  ทุ่านผู้้�ถือหุุ้�น

คณะกริริมีการิบริิษััที่ได้แติ่งตัิ�งและมีอบหมีายัให้ปีริะธ์านเจ้าหน้าที่ี�	

บริิหาริ	 กริริมีการิผ่้้จัดการิ	 และผ่้้อำานวยัการิส่ายังานติ่างๆ	ปีฏิิบัติิ

หน้าที่ี�เปี็นคณะกริริมีการิบริิหาริความีเส่ี�ยัง	ซึ�งปีริะกอบไปีด้วยัผ่้้มีี

ความีริ้	้ความีส่ามีาริถึและปีริะส่บการิณ์	ติลอดจนมีคีวามีริ้	้ความีเข้าใจ

ในการิดำาเนินธ์ุริกิจ	 จำานวน	12	ที่่าน	 โดยัมีีกริริมีการิอิส่ริะที่ำาหน้าที่ี�

ปีริะธ์านคณะกริริมีการิบริิหาริความีเส่ี�ยัง	ดังนี�

1.	 นายัวริิฐั	 ส่ขุชิยัั	 (ริกัษัาการิ	)				ปีริะธ์านกริริมีการิ

	 	 	 บริิหาริความีเส่ี�ยัง

2.	 นายัธ์ริริมีน้ญ	 ติริีเพึ็ชิริ	 กริริมีการิบริิหาริความีเส่ี�ยัง

3.	 นายัปีริะชิา	 พึริ้อมีพึริชิัยั	 กริริมีการิบริิหาริความีเส่ี�ยัง

4.	 นายัริัตินพึันธ์์	 มีุขหริิวัฒนานนที่์	 กริริมีการิบริิหาริความีเส่ี�ยัง

5.	 นายัสุ่ชิาติิ	 สุ่วัฒโนดมี	 กริริมีการิบริิหาริความีเส่ี�ยัง

6.	 นายักิติติิพึงษั์	 กิติติิเมีธ์าวีนันที่์	 กริริมีการิบริิหาริความีเส่ี�ยัง

7.	 นายัวชิิริวิที่ยั์	 อัคริเศริณี	 กริริมีการิบริิหาริความีเส่ี�ยัง

8.	 นายัสุ่กิจ	 ลิติิกริณ์	 กริริมีการิบริิหาริความีเส่ี�ยัง

9.	 นายัวิฑ์้ริยั์	 ที่ามีี	 กริริมีการิบริิหาริความีเส่ี�ยัง

10.	นายัพึงษั์ส่วัส่ดิ�	 เพึ่งเล็งผ่ล	 กริริมีการิบริิหาริความีเส่ี�ยัง

11.	นายัวิศิษัฏิ์	 วชิิริลาภิไพึฑ์้ริยั์	 กริริมีการิบริิหาริความีเส่ี�ยัง

12.	นางวริินกาญจน์	 ธ์ีริะอัมีริานนที่์	 กริริมีการิบริิหาริความีเส่ี�ยัง

คณะกริริมีการิบริิหาริความีเส่ี�ยังมีีภิาริะความีริับผิ่ดชิอบติามีที่ี�ได้ริับ

มีอบหมีายัจากคณะกริริมีการิบริิษััที่ให้ที่ำาหน้าทีี่�ควบคุมี	 ด้แลและ

กลั�นกริองนโยับายัการิบริิหาริความีเส่ี�ยังในด้านติ่างๆ	ที่ี�เกี�ยัวข้องกับ

การิดำาเนินธ์ุริกิจ	 ทัี่�งในส่่วนของความีเส่ี�ยังด้านกลยุัที่ธ์์	 ความีเสี่�ยัง

ด้านเคริดิติ	 ความีเส่ี�ยังด้านการิติลาด	 ความีเส่ี�ยังด้านส่ภิาพึคล่อง	

ความีเส่ี�ยังด้านปีฏิบัิติกิาริ	และความีเส่ี�ยังด้านอื�นๆ	ที่ี�เกี�ยัวข้องกับการิ	

ดำาเนินธ์รุิกจิของบริษิัทัี่ฯ	ริวมีถึึงการิจัดหาเคริื�องมีอืหริอืมีาติริการิอื�นๆ

ที่ี�ใช้ิส่ำาหริบัวดัและปีริะเมีนิความีเส่ี�ยังที่ี�มีปีีริะส่ทิี่ธ์ภิิาพึเหมีาะส่มี	เพืึ�อ	

ให้ความีเส่ี�ยังที่ี�เกี�ยัวข้องในการิดำาเนินธ์ุริกิจลดลงมีาอย้ั่ในริะดับที่ี�	

ยัอมีริับได้	 ริวมีถึึงการิปีริะเมีินปีัจจัยัที่ั�งภิายัในและภิายันอกที่ี�อาจมีี	

ผ่ลกริะที่บกับธ์ุริกิจของบริิษััที่อยั่างมีีนัยัส่ำาคัญ	ที่ั�งนี�	 คณะกริริมีการิ

บริหิาริความีเส่ี�ยังได้มีกีาริพึจิาริณาที่บที่วนนโยับายัการิบริหิาริจดัการิ

ความีเส่ี�ยังอย่ัางส่มีำ�าเส่มีอ	โดยัมี	ีนางวรินิกาญจน์	ธ์รีิะอมัีริานนท์ี่	เป็ีน	

เลขานุการิคณะกริริมีการิบริิหาริความีเส่ี�ยัง

ส่ำาหรัิบในปีี	 2563	 คณะกริริมีการิบริิหาริความีเสี่�ยังได้จัดให้มีีการิ	

ปีริะชิุมีริวมี	4	คริั�ง	โดยัมีีส่าริะส่ำาคัญส่ริุปีได้ดังนี�

1.	 ที่บที่วนนโยับายัการิบริิหาริความีเส่ี�ยัง	 ริวมีถึึงพิึจาริณาให้ความี	

เห็นชิอบกริอบความีเส่ี�ยังที่ี�ยัอมีริับได้ให้เหมีาะส่มีติ่อส่ภิาวการิณ์	

ความีเส่ี�ยังองค์กริ	มีาติริการิป้ีองกนัและริองรัิบความีเส่ี�ยัง	ดชัินีวัด	

ปีริะส่ิที่ธ์ิผ่ลการิบริิหาริความีเส่ี�ยัง	ติลอดจนที่บที่วนความีเส่ี�ยังที่ี�

	 เกี�ยัวกบัด้านการิที่จุริติิคอร์ิริปัีชิั�น	ให้ส่อดคล้องกบักริอบมีาติริการิ

ติ่อติ้านการิทีุ่จริิติคอริ์ริัปีชิั�นที่ี�ปีริับปีริุงปีริะกาศใชิ้ในปีี	2563

2.	 ที่บที่วนแผ่นงานบริิหาริความีเส่ี�ยังองค์กริ	พึิจาริณาแผ่นบริิหาริ

	 ความีเส่ี�ยังปีริะจำาปีีทีี่�ฝ่่ายับริิหาริจากทุี่กหน่วยังานได้ที่ำาการิ

	 ปีริะเมีินความีเส่ี�ยัง

3.	 กำาหนดริะดบัความีส่ำาคัญของความีเส่ี�ยังพึร้ิอมีกำาหนดผ่ลกริะที่บ

ที่ี�เกิดขึ�น	เพึื�อกำาหนดวิธ์ีการิบริิหาริความีเส่ี�ยัง

4.	 ส่นบัส่นุนและพัึฒนาการิบริหิาริความีเส่ี�ยังให้เกิดขึ�นอย่ัางต่ิอเนื�อง	

ที่ั�วที่ั�งองค์กริ

รายงาน์คัณะกิรรมกิารบัริหารคัวิามเส่�ยง

น์ายวิิรัฐ สุข้ชัย

(ริักษัาการิ)	ปีริะธ์านคณะกริริมีการิบริิหาริความีเส่ี�ยัง
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5.	 ติิดติามีและที่บที่วนการิดำาเนินงานติามีแผ่นการิบริิหาริจัดการิ

	 ความีเส่ี�ยัง	 ภิายัใติ้นโยับายัและกริอบการิบริิหาริความีเส่ี�ยัง	

ที่ี�กำาหนดไว้	และในทีุ่ก	ๆ 	ริะยัะเวลาที่ี�พึบว่าริะดับความีเส่ี�ยังมีีการิ

	 เปีลี�ยันแปีลง	โดยัผ้้่ติริวจส่อบภิายัในที่ำาการิติดิติามี	และส่อบที่าน

การิบริิหาริความีเส่ี�ยังอยั่างเปี็นริะบบและมีีปีริะส่ิที่ธ์ิภิาพึ	

6.	 ริายังานติ่อคณะกริริมีการิบริิษััที่เปี็นปีริะจำาทุี่กไติริมีาส่เกี�ยัวกับ

	 การิบริิหาริ	การิดำาเนินงาน	และส่ถึานะความีเส่ี�ยังของบริิษััที่และ

การิเปีลี�ยันแปีลงติ่างๆ	 ริวมีถึึงส่ิ�งทีี่�ติ้องดำาเนินการิปีรัิบปีรุิงแก้ไข

	 เพึื�อให้ส่อดคล้องกับนโยับายัและกลยัุที่ธ์์ที่ี�กำาหนด

โดยัส่ริุปี	 คณะกริริมีการิบริิหาริความีเส่ี�ยังมีีความีเห็นว่า	 ในริอบปีี	

2563	 ที่ี�ผ่่านมีา	 เศริษัฐกิจของปีริะเที่ศอย้ั่ในภิาวะชิะลอติัว	 จาก

ส่ถึานการิณ์โควิด-19	ที่ั�งภิายัในปีริะเที่ศและติ่างปีริะเที่ศ	ซึ�งล้วนแติ่

ส่่งผ่ลกริะที่บต่ิอภิาคอตุิส่าหกริริมีต่ิางๆ	เป็ีนวงกว้าง	ดังนั�น	จงึได้เฝ้่าริะวงั

และติดิติามีส่ถึานการิณ์ที่างเศริษัฐกจิ	อย่ัางใกล้ชิดิ	โดยัให้คำาแนะนำา

ในริะดับปีฏิิบัติิการิแติ่ละฝ่่ายัให้เห็น	 สั่ญญาณความีเส่ี�ยังล่วงหน้า

ในการิลดความีส่้ญเส่ียัจากการิดำาเนิน	 งานอยั่างแที่้จริิง	 ซึ�งถึือว่า

บริิษััที่ฯ	 มีีการิพัึฒนาริะบบบริิหาริความีเสี่�ยัง	 ขององค์กริได้อยั่าง

เหมีาะส่มีมีปีีริะส่ทิี่ธิ์ภิาพึและบริริลุเป้ีาหมีายัที่ี�วางไว้ภิายัใต้ิส่ถึานการิณ์

ดังกล่าว	และควบคุมีให้อยั้่ในริะดับที่ี�	ยัอมีริับได้	อันจะที่ำาให้บริิษััที่ฯ	

ส่ามีาริถึดำาเนินธ์ุริกิจได้อยั่างมีั�นคง	และเติิบโติได้อยั่างติ่อเนื�อง
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Harn Engineering Solutions Public Company Limited
559 Soi Soonvijai 4, Rama 9 Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10310, Thailand
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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


