Quality Living Through
Sustainable Engineering
• Fire Protection & Safety
• Air Conditioning & Sanitary
• Refrigeration
• Digital Printing
• Harn 3DMed

สารบััญ
2

วิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ
และเป้้าหมายการดำำ�เนิินธุุรกิิจ

65

การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

4

ข้้อมููลสำำ�คััญทางการเงิิน

88

ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม

6

สารจากคณะกรรมการบริิษััท

มภายในและ
103 การควบคุุ
การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

7

คณะกรรมการบริิษััท

104 รายการระหว่่างกััน

12

คณะผู้้�บริิหารและเลขานุุการบริิษััท

�อธิิบายและการวิิเคราะห์์
106 คำำของฝ่่
ายจััดการ (MD&A)

13

ข้้อมููลทั่่�วไป

119 คณะกรรมการบริิษััท	
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ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ

120 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

22

โครงสร้้างรายได้้

122 รายงานคณะกรรมการสรรหา
และพิิจารณาค่่าตอบแทน

23

ภาวะอุุตสาหกรรมและการแข่่งขััน

124 รายงานคณะกรรมการบริิหาร

34

ปััจจััยความเสี่่�ยง

126 รายงานคณะกรรมการ
บริิหารความเสี่่�ยง

37

โครงสร้้างการถืือหุ้้�น

129 รายงานของผู้้�สอบบััญชีีอนุุญาต

41

นโยบายการจ่่ายเงิินปัันผล

134 งบการเงิิน

42

โครงสร้้างการจััดการ

144 หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน

รายงานความรัับผิิดชอบของ
ต่่อรายงานทางการเงิิน

ผู้้ล� งทุุนสามารถศึึกษาข้อ้ มููลของบริิษัทั เพิ่่ม� เติิมได้้จากแบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1)
ที่่�แสดงไว้้ใน www.set.or.th, www.sec.or.th และเว็็บไซต์์ของบริิษััท www.harn.co.th
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รายงานประจำำ�ปีี 2563

วิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ และเป้้าหมายการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ในปีี 2563 หาญยัังคงมีีเป้้าหมายที่่�จะส่่งเสริิมการเติิบโตอย่่าง
ยั่่�งยืืนผ่่านกลยุุทธ์์หลัักขององค์์กร ลดความผัันผวนของผลกำำ�ไรผ่่าน
การสร้้างความหลากหลายเชิิงธุุรกิจิ โดยคำำ�นึงึ ถึึงผลประโยชน์์ของผู้้มี� ี
ส่่วนได้้ส่ว่ นเสีียอย่่างรอบด้้าน รวมถึึงดำำ�เนิินธุุรกิจิ ด้้วยธรรมาภิิบาลที่่ดี� ี

เพื่่�อสร้้างคุุณค่่าระยะยาว เสริิมคุุณภาพชีีวิิตของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย 
และมอบผลตอบแทนที่่ยั่่� ง� ยืืนด้้วยนวััตกรรม เทคโนโลยีีและโครงสร้้าง
ธุุรกิจิ ที่่แ� ข็็งแกร่่งภายใต้้ความรัับผิิดชอบด้้านการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดี� ี
เพื่่�อให้้บรรลุุวิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจและเป้้าหมายการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ดัังนี้้�

วิิสััยทััศน์์
เราจะเป็็นผู้้�นำำ�การให้้บริิการโซลููชั่่�นที่่�ยั่่�งยืืนของงานระบบวิิศวกรรมดัับเพลิิงและความปลอดภััย
ระบบทำำ�ความเย็็น และระบบการพิิมพ์์ดิิจิิทััล ในประเทศไทยและประเทศเพื่่�อนบ้้าน

พัันธกิิจ
• เราจะสร้้างความพึึงพอใจให้้ ลููกค้า้ ด้้วยสิินค้้าและบริิการที่มี�่ คุี ณ
ุ ภาพสููงเทคโนโลยีีที่นำ�่ �ำ หน้้าและการจััดการธุุรกิจิ ที่่เ� ป็็นเลิิศ
• เราเชื่่�อมั่่�นในคุุณค่่าและศัักยภาพของ พนัักงาน และมุ่่�งมั่่�นที่่�จะสร้้างบรรยากาศการทำำ�งานที่่�มีีความสุุข

1

กระตืือรืือร้้นมีีความคิิดริิเริ่่�ม  และมีีการพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�องให้้แก่่ทีีมงานที่่�มีีความสามารถ รอบรู้้�
บนหลัักการของความถููกต้้อง เที่่�ยงธรรม ความคิิดบวก และความรัับผิิดชอบอย่่างมืืออาชีีพ

2

• เราจะสร้้างผลตอบแทนที่่�ดีีต่่อ ผู้้�ถืือหุ้้�น และขยายธุุรกิิจให้้เติิบโตต่่อเนื่่�องอย่่างยั่่�งยืืน
• เราจะสร้้างคุุณค่่าระยะยาวและเสริิมคุุณภาพชีีวิิตให้้แก่่ ผู้้�มีีส่่วนได้้

3

	ส่่วนเสีีย ทุุกฝ่่ายของเราภายใต้้การบริิหารจััดการอย่่างสุุขุุมรอบคอบ
และบรรษััทภิิบาลที่่�ดีี

4

บริิษััท หาญ เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง โซลููชั่่�นส์์ จำำ�กััด (มหาชน) 3
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ความรัับผิิดชอบ
อย่่างมืืออาชีีพ

มีีความรััก
ผููกพััน และเป็็น
เจ้้าขององค์์กร

การพััฒนา
อย่่างยั่่�งยืืน

ความซื่่�อสััตย์์
และยึึดมั่่�น
ในความถููกต้้อง
และเป็็นธรรม

ความร่่วมมืือ
ทำำ�งานเป็็นทีีม

ความคิิดริิเริ่่�ม
สร้้างสรรค์์

การสร้้าง
คุุณค่่า

การมุ่่�งมั่่�นสู่่�
ความเป็็นเลิิศ

เป้้าหมายการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
เพิ่่� ม การเป็็ น ตัั ว แทนจำำ � หน่่ า ยสิิ น ค้้ า และเพิ่่� มจำ ำ � นวน ผลิิตภััณฑ์์ใน
ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ระบบวิิศวกรรมความปลอดภััย ระบบทำำ�ความเย็็น และระบบ
การพิิมพ์ดิ์ จิิ ทัิ ลั เพื่่�อเพิ่่�ม ทางเลืือกและรองรัับความต้้องการของลููกค้้า
ได้้ครบทุุกกลุ่่�มมาตรฐานของสิินค้้า

มุ่่�งเน้้นการบริิหารงานโดยการสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีี
กัับลููกค้้าหลัักอย่่างต่่อเนื่่�องสม่ำำ��เสมอ
1

ขยายฐานลููกค้้ารัับเหมางานโครงการ 
กลุ่่�มลููกค้้าโรงงานอุุตสาหกรรม และขยายธุุรกิิจ
ไปยััง ลููกค้้าขนาดกลางและขนาดย่่อม 
ลููกค้้ากลุ่่�มผู้้�ใช้้งาน โดยตรงมากขึ้้�น
8

มุ่่�งเน้้นให้้มีีการติิดตามดููแลลููกค้้ากลุ่่�มงานโครงการ 
ติิดต่่อประสานงานผู้้�ออกแบบโครงการ เน้้นการ
จำำ�หน่่ายสิินค้้าที่่�บริิษััทเป็็นเจ้้าของตราสิินค้้าเอง
และสิินค้้าที่่�เป็็นตััวแทนจำำ�หน่่ายให้้มากขึ้้�น

2
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สร้้างค่่านิิยมร่่วมกัันภายในองค์์กร เพื่่�อให้้บริิษััท
มีีวััฒนธรรมการทำำ�งานที่่�ดีี
6

ทั้้� ง นี้้� เพื่่� อ สนัั บ สนุุ น ให้้ ก ลยุุ ท ธ์์ ข องหาญประสบผลสำำ � เร็็ จ
คณะกรรมการบริิษัทั มีีมติิอนุุมัติั กิ ารทบทวนกลยุุทธ์์ วิสัิ ยทั
ั ศั น์์ ภารกิิจ
และทิิศทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ในการพััฒนาศัักยภาพองค์์กรและ
พนัักงาน ด้้วยการพััฒนาบุุคลากรควบคู่่�กัับการใช้้นวััตกรรมและ
เทคโนโลยีี นอกจากนั้้�น ยัังให้้ความสำำ�คััญในการดููแลสิ่่�งแวดล้้อม 
สัังคม  และบรรษััทภิิบาล เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการดำำ�เนิินงานให้้

5

ขยายการจำำ�หน่่ายสิินค้้าไปยัังกลุ่่�มประเทศเพื่่�อนบ้้าน
เช่่น เมีียนมา เวีียดนาม กััมพููชา เป็็นต้้น
3

รัักษาระบบการทำำ�งานที่่�เป็็นมาตรฐานสากล และ
ปรัับปรุุง กระบวนการทำำ�งานอย่่างต่่อเนื่่�อง
4

สร้้างองค์์กรให้้เกิิดการเรีียนรู้� ้ เพื่่�อเพิ่่�มขีดี ความสามารถ
ที่่�จะขัับเคลื่่�อนบริิษััท ไปสู่่�ความสำำ�เร็็จ
5

บรรลุุเป้้าหมายการเป็็นองค์์กรที่่ยั่่� ง� ยืืนอย่่างแท้้จริิง ผ่่าน 3 กลยุุทธ์์หลััก
SMART Business, SMART People, และ SMART Environment
โดยผู้้บ� ริิหารระดัับสููง ได้้มีกี ารถ่่ายทอดแผนดัังกล่่าวไปสู่่�ผู้้บ� ริิหารและ
พนัักงานทุุกระดัับให้้ได้้ทราบ และติิดตามดููแลให้้มีีการนำำ�กลยุุทธ์์
ไปปฏิิบััติิ ให้้เป็็นไปตาม เป้้าหมายที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้ พร้้อมทั้้�งรายงาน
ความคืืบหน้้าให้้คณะกรรมการบริิษััททราบทุุกไตรมาส
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รายงานประจำำ�ปีี 2563

ข้้อมููลสำำ�คััญทางการเงิิน
25634)

25624)

2561

ผลการดำำ�เนิินงาน		
รายได้้จากการขายและบริิการ
ล้้านบาท
1,152.32
1,366.88
1,344.27
รายได้้รวม
ล้้านบาท
1,169.43
1,393.97
1,356.02
ต้้นทุุนขายและบริิการ
ล้้านบาท
799.28
948.69
931.23
กำำ�ไรขั้้�นต้้น
ล้้านบาท
353.04
418.19
413.04
กำำ�ไร/ (ขาดทุุน) สุุทธิิ
ล้้านบาท
100.97
149.62
134.36
กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จรวม
ล้้านบาท
100.57
147.98
134.36
ฐานะทางการเงิิน		
สิินทรััพย์์รวม
ล้้านบาท
1,657.46
1,596.30
1,548.59
หนี้้�สิินรวม
ล้้านบาท
339.83
274.64
281.38
ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นรวม
ล้้านบาท
1,317.02
1,321.66
1,267.21
อััตราส่่วนทางการเงิิน		
อััตราผลตอบแทนผู้้�ถืือหุ้้�น 1)
%
7.65
11.56
2)
อััตราผลตอบแทนจากสิินทรััพย์์
%
7.72
11.89
อััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้น
%
30.64
30.59
อััตรากำำ�ไรสุุทธิิ 1)
%
8.63
10.73
อััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
เท่่า
0.26
0.21
อััตราการหมุุนของสิินทรััพย์์รวม
เท่่า
0.72
0.89

10.83
11.15
30.73
9.91
0.22
0.90

ข้้อมููลสำำ�คััญในตลาดทุุน		
ราคาพาร์์ต่่อหุ้้�น
บาท
0.50
0.50
มููลค่่าหุ้้�นตามบััญชีี
บาท/หุ้้�น
2.25
2.26
3)
เงิินปัันผลต่่อหุ้้�น
บาท/หุ้้�น
0.13
0.18
อััตราการจ่่ายเงิินปัันผล
ร้้อยละ
76.47
69.23
กำำ�ไร/ (ขาดทุุน) ต่่อหุ้้�น
บาท/หุ้้�น
0.17
0.26

0.50
2.17
0.16
69.57
0.23

หมายเหตุุ : 1) ใช้้กำำ�ไร(ขาดทุุน)สุุทธิิรวมในการคำำ�นวณ
2)
		
ใช้้กำำ�ไรก่่อนหัักภาษีีและต้้นทุุนทางการเงิินในการคำำ�นวณ
3)
		
ยัังมีีความไม่่แน่่นอนจนกว่่าจะได้้รัับอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี
4)
		
 อ้้างอิิงข้้อมููลจากงบการเงิินรวมของบริิษััท หาญ เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง โซลููชั่่�นส์์ จำำ�กััด (มหาชน)

บริิษััท หาญ เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง โซลููชั่่�นส์์ จำำ�กััด (มหาชน) 5
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(ใช้้กำำ�ไรก่่อนหัักภาษีีและต้้นทุุนทางการเงิินในการคำำ�นวณ)

10

11.15
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รายงานประจำำ�ปีี 2563

สารจากคณะกรรมการบริิษััท

ดร. ถกล นัันธิิราภากร

นายวิิรััฐ สุุขชััย

ประธานกรรมการบริิษััท

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร

ในรอบปีีที่ผ่�่ า่ นมา มีีปัจั จััยหลายอย่่างที่ส่�่ ง่ ผลกระทบต่่อภาวะเศรษฐกิิจ
โลกและประเทศไทย โดยจะเห็็นได้้ว่่าเกืือบทุุกประเทศทั่่�วโลกมีีการถดถอย 
ทางเศรษฐกิิจ รวมถึึงประเทศไทยด้้วย ซึ่่�งปััญหาหลัักเกิิดจากการแพร่่ระบาด
ของโรคโควิิ ด -19 ตั้้� ง แต่่ ต้ ้ น ปีี 2563 มีี ก ารจำำ �กั ั ด การเดิิ น ทางทั่่� ว โลก
ทำำ�ให้้ธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการท่่องเที่่�ยวเกิิดผลกระทบอย่่างรุุนแรง ส่่งผลให้้
ภาวะเศรษฐกิิจโดยรวมมีีการชะลอตััวลงอย่่างมาก บริิษัท 
ั หาญ เอ็็นจิิเนีียริ่่ง�
โซลููชั่่�นส์์ จำ�กั
ำ ดั (มหาชน) ตััวย่่อหลัักทรััพย์์ HARN ซึ่่ง� ดำำ�เนิินธุุรกิจิ จำำ�หน่่าย
สิินค้้าและให้้บริิการในระบบวิิศวกรรมหลากหลายประเภท ได้้แก่่ ผลิตภั
ิ ณ
ั ฑ์์
ระบบดัับเพลิิง ผลิิตภััณฑ์์ระบบปรัับอากาศ ผลิิตภััณฑ์์ระบบทำำ�ความเย็็น
และผลิิตภัณ
ั ฑ์์ระบบการพิิมพ์ดิ์ จิิ ทัิ ลั  ก็็ได้้รับั โดยผลกระทบจากการชะลอตััว
ทางด้้านเศรษฐกิิจเช่่นเดีียวกััน ถึึงแม้้บริิษัทั ฯ ได้้มีกี ารดำำ�เนิินงานขยายธุุรกิจิ
และตลาดใหม่่ๆ เพิ่่�มเติิม  แต่่ยัังไม่่สามารถสร้้างรายได้้เพิ่่�มขึ้้�นได้้มากพอ
เนื่่�องจากการขยายงานอยู่่�ในระยะเริ่่�มต้้น ซึ่่�งทำำ�ให้้ผลการดำำ�เนิินงานของ
บริิษััทฯ ในปีีที่่�ผ่่านมาไม่่ได้้ตามเป้้าหมายที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้ อย่่างไรก็็ตาม
คณะกรรมการบริิษัทั และพนัักงานได้้มุ่่�งมั่่น� ในการดำำ�เนิินธุุรกิจิ อย่่างรอบคอบ
และรััดกุุม  เพื่่�อให้้ผลการดำำ�เนิินงานเกิิดผลกระทบไม่่มาก ซึ่่�งจะเห็็นได้้ว่่า
บริิษััทฯ ยัังคงมีีผลประกอบการที่่�อยู่่�ในเกณฑ์์ดีี มีีกำำ�ไรอย่่างต่่อเนื่่�องมาโดย
ตลอด และยัังคงมุ่่�งมั่่�นในการขยายสิินค้้าใหม่่เข้้าสู่่�ตลาดที่่�ยัังมีีโอกาส เช่่น
การจััดตั้้ง� บริิษัทย่
ั อ่ ยในประเทศเวีียดนามเพื่่�อขยายธุุรกิจิ การพิิมพ์แ์ บบดิิจิทัิ ลั
และในปีีที่่�ผ่่านมา บริิษััทฯ ได้้เข้้าร่่วมหุ้้�นจดทะเบีียนจััดตั้้�งบริิษััทที่่�ดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับดิิจิิทััล เพื่่�อเตรีียมพร้้อมในการนำำ�ดิิจิิทััลเข้้ามาเป็็น
ส่่วนหนึ่่ง� ของการดำำ�เนิินธุุรกิจิ นอกจากนั้้น� ยัังมีีการขยายงานให้้บริิการเพิ่่�มขึ้้น�
ในแต่่ละหน่่วยธุุรกิจิ มีีโรงประกอบชุุดเครื่่อ� งทำำ�ความเย็็น และสร้้างโรงบรรจุุ
สารดัับเพลิิงที่่�ได้้มาตรฐาน เพื่่�อสร้้างรายได้้จากการให้้บริิการที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�น
โดยบริิษััทฯ ยัังคงมีีความพร้้อมทางด้้านฐานะการเงิินที่่�แข็็งแกร่่ง ซึ่่�งทำำ�ให้้

มีีความสามารถในการหาโอกาสทางธุุรกิจิ ใหม่่ๆ ในอนาคตได้้เพิ่่�มขึ้้น� อีีก ซึ่่�ง
พวกเรามั่่�นใจว่่าจะทำำ�ให้้บริิษััทฯ สามารถเติิบโตได้้อย่่างมั่่�นคงต่่อเนื่่�องไป
ส่่วนการดำำ�เนิินงานภายใต้้นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี บริิษััทฯ
ได้้ให้้ความสำำ�คััญในการปฏิิบััติิตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีมาอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง มีีการดำำ�เนิินงานด้้วยความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย 
อย่่างเป็็นธรรม โปร่่งใสและตรวจสอบได้้ ซึ่่ง� จะเห็็นได้้อย่่างเป็็นรููปธรรมจาก
การที่ไ�่ ด้้รับั คะแนนการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่ดี�่ ใี นระดัับสููงสุุด (CG score 5 ดาว)
อย่่างต่่อเนื่่�องมา 2 ปีี อีีกทั้้�งบริิษััทฯ ยัังได้้ผ่่านการรัับรองเป็็นสมาชิิกภาคีี
เครืือข่่ายต่่อต้้านทุุจริิตคอร์์รัปชั่่
ั น� มีีการจััดทำำ�คู่่�มือื ออกนโยบายและประกาศ
เจตนารมณ์์ให้้แก่่พนัักงาน คู่่�ค้้า และสาธารณชน จััดให้้มีีกระบวนการ
ตรวจสอบ แจ้้งเบาะแส ฝึึกอบรม ตลอดจนสร้้างแนวทางปฏิิบััติิ เพื่่�อแสดง
ให้้เห็็นถึึงความมุ่่�งมั่่�นในการต่่อต้้านทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น โดยมุ่่�งหวัังให้้ธุุรกิิจ
สามารถเติิบโตได้้อย่่างยั่่�งยืืนและได้้รัับความเชื่่�อมั่่�นจากพนัักงาน คู่่�ค้้า
ตลอดจนนัักลงทุุนทั่่�วไป
ในนามของคณะกรรมการบริิษััท ขอขอบพระคุุณผู้้�ถืือหุ้้�น ลููกค้้า คู่่�ค้้า
พัันธมิิตรทางธุุรกิจิ  ตลอดจนคณะกรรมการ ผู้้บ� ริิหาร และพนัักงานทุุกท่่าน ที่�่
ได้้ให้้ความไว้้วางใจและสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั ฯ ด้้วยดีีเสมอมา
และขอให้้คำำ�มั่่�นว่่าคณะกรรมการบริิษััท ผู้้�บริิหารและพนัักงานของเรา
จะร่่วมมืือ มุ่่�งมั่่�นฝ่่าฟัันอุุปสรรคต่่างๆ เพื่่�อพััฒนาบริิษััทฯ ให้้เติิบโตอย่่าง
ยั่่�งยืืนภายใต้้หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี เพื่่�อให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดต่่อ
ผู้้มี� ส่ี ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียทุกุ ฝ่่าย และก่่อให้้เกิิดการพััฒนาและส่่งผลดีีต่อ่ ภาพรวม 
ทางเศรษฐกิิจและสัังคมต่่อไป

บริิษััท หาญ เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง โซลููชั่่�นส์์ จำำ�กััด (มหาชน) 7

คณะกรรมการบริิษััท

ดร. ถกล นัันธิิราภากร
กรรมการอิิสระ (ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร)
ประธานกรรมการบริิษััท และประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุุ 75 ปีี

• สััดส่่วนการถืือหุ้้�นบริิษััท (ณ วัันที่่่่่� 31 ธ.ค. 2563)
- ไม่่มีี • วัันที่่่่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�ง 			
5 กัันยายน 2555
(บริิษััทฯ เข้้าจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ ปีี 2557 ทำำ�ให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งต่่อเนื่่�องมา)
• คุุณวุุฒิิการศึึกษา
• ปริิญญาเอก Col. of BAd./Accounting, MIS, Economics, University of Arkansas,
USA.
• ปริิญญาโท Col. of BAd./MBA, University of Louisiana, Monroe, USA.
• ปริิญญาตรีี Business Administration/BS (Finance), West Liberty State University,
West Virginia
• ประกาศนีียบััตรชั้้�นสููง (การเงิินการธนาคาร) มหาวิิทยาลััยหอการค้้าไทย
• ประวััติิการฝึึกอบรม
	หลัักสููตรอบรมของสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
1. หลัักสููตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่่�น 43/2018
2. หลัักสููตร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) รุ่่�น 36/2017
3. หลัักสููตร Chairman Forum (R-CF) รุ่่�น 1/2016
4. หลัักสููตร Directors Certification Program (DCP) รุ่่�น 228/2016
5. หลัักสููตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่่�น 3/2016
6. หลัักสููตร Audit Committee Program (ACP) รุ่่�น 8/2005
7. หลัักสููตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่่�น 8/2004
	หลัักสููตรอื่่�นๆ
• หลัักสููตร P01 การบริิหารความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมเพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
• หลัักสููตร S01-S03 ชุุดหลัักสููตรกลยุุทธ์์ด้้านความยั่่�งยืืนของธุุรกิิจ
• หลัักสููตร S04 การวิิเคราะห์์ความเสี่่�ยงและประเด็็นสำำ�คััญด้้านความยั่่�งยืืน
• หลัักสููตร S05 การประเมิินผลและการจััดการข้้อมููลด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
• หลัักสููตร Internal Audit's Challenge in Value Adding
• ประสบการณ์์การทำำ�งานในช่่วงระยะเวลา 5 ปีี
	ทางธุุรกิิจ
• 2562 - ปััจจุุบััน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ, บมจ.ยููไนเต็็ด เปเปอร์์
• 2558 - ปััจจุุบััน กรรมการอิิสระ ประธานกรรมการบริิษััท และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ, บมจ.หาญ เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง โซลููชั่่�นส์์
• 2545 - ปััจจุุบััน กรรมการอิิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ,
บมจ.ราชธานีีลิิสซิ่่�ง
• 2555 - 2558
กรรมการอิิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ,
บมจ.หาญ เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง โซลููชั่่�นส์์

ทางการศึึกษา
• 2555 - 2558
คณบดีี คณะบััญชีี, มหาวิิทยาลััยหอการค้้าไทย
• 2548 - 2554
รองอธิิการบดีี ฝ่่ายบริิหารธุุรกิิจ, มหาวิิทยาลััยหอการค้้า
• Adjunct Professor คณะบััญชีี, มหาวิิทยาลััยหอการค้้าไทย
• กรรมการ โครงการพััฒนาและจััดตั้้�งมหาวิิทยาลััยหอการค้้าไทยแห่่งใหม่่
• อาจารย์์พิิเศษ บััณฑิิตวิิทยาลััย, มหาวิิทยาลััยหอการค้้าไทย
• 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.
ทางสัังคม
• กรรมการมููลนิิธิิเฉลิิมพระเกีียรติิ พระบาทสมเด็็จพระนั่่�งเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว
• กรรมการมููลนิิธิิ โรงพยาบาลสมเด็็จพระนั่่�งเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว
• ที่่�ปรึึกษากิิตติิมศัักดิ์์� สมาคมศิิษย์์เก่่า มหาวิิทยาลััยหอการค้้าไทย
• นายกสมาคมศิิษย์์เก่่า มหาวิิทยาลััยหอการค้้าไทย
• ที่่�ปรึึกษา สมาคมศิิษย์์เก่่าบริิหารธุุรกิิจ สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์ (นิิด้้า)
• ตำำ�แหน่่งที่่�สำำ�คััญอื่่�นๆ ในปััจจุุบััน
1. บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ (2)
		• บริิษััท ราชธานีีลิิสซิ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน)
		• บริิษััท ยููไนเต็็ด เปเปอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)
2. บริิษััทจำำ�กััด
- ไม่่มีี 3. องค์์กรหรืือหน่่วยงานอื่่�นๆ
- ไม่่มีี 4. รััฐวิิสาหกิิจ
- ไม่่มีี • การมีีส่่วนได้้เสีียพิิเศษที่่�แตกต่่างจากกรรมการอื่่�น
- ไม่่มีี • ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการด้้วยกััน
- ไม่่มีี • ประวััติิการกระทำำ�ผิิดกฎหมายในระยะ 10 ปีี ย้้อนหลััง
- ไม่่มีี • การมีีส่่วนร่่วมในการบริิหารงาน พนัักงาน ลููกจ้้าง หรืือที่่�ปรึึกษาที่่�ได้้รัับ
- ไม่่มีี เงิินเดืือนประจำำ�
• การเป็็นผู้้�ให้้บริิการทางวิิชาชีีพ เช่่น ผู้้�สอบบััญชีีที่่�ปรึึกษาทางกฎหมาย
- ไม่่มีี • ความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจอย่่างมีีนััยสำำ�คััญอัันอาจมีีผลทำำ�ให้้ไม่่สามารถ
- ไม่่มีี ทำำ�หน้้าที่่�ได้้อย่่างอิิสระ

8

รายงานประจำำ�ปีี 2563

นางสาววรนุุช สุุไพบููลย์์พิิพััฒน์์

ดร. โสตถิิธร มััลลิิกะมาส

กรรมการอิิสระ (ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร)
กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา
และพิิจารณาค่่าตอบแทน
อายุุ 57 ปีี

กรรมการอิิสระ (ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร)
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
และพิิจารณาค่่าตอบแทน
อายุุ 58 ปีี

• สััดส่่วนการถืือหุ้้�นบริิษััท (ณ วัันที่่่่่� 31 ธ.ค. 2563)
- ไม่่มีี • วัันที่่่่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�ง 			
5 กัันยายน 2555
(บริิษััทฯ เข้้าจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ ปีี 2557 ทำำ�ให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งต่่อเนื่่�องมา)
• คุุณวุุฒิิการศึึกษา
• บริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต  Middle Tennessee State University, USA.
• เศรษฐศาสตรบััณฑิิต จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• ประวััติิการฝึึกอบรม
	หลัักสููตรอบรมของสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
1. หลัักสููตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่่�น 8/2019
2. หลัักสููตร Director Certification Program (DCP) รุ่่�น 281/2019
3. หลัักสููตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่่�น SET/2012
	หลัักสููตรอื่่�นๆ
1. หลัักสููตร Executive Development Program (Thai Listed Companies
Association) รุ่่�นที่่� 10
• ประสบการณ์์การทำำ�งานในช่่วงระยะเวลา 5 ปีี
• 2561 - ปััจจุุบััน กรรมการอิิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา
และพิิจารณาค่่าตอบแทน, บมจ.หาญ เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง โซลููชั่่�นส์์
• 2555 - 2561
กรรมการอิิสระ และกรรมการตรวจสอบ, บมจ.หาญ เอ็็นจิิเนีียริ่่ง�
โซลููชั่่�นส์์
• 2530 - 2561
First Senior Vice President, บมจ.ทิิสโก้้ ไฟแนลเชีียลกรุ๊๊�ป
• ตำำ�แหน่่งที่่�สำำ�คััญอื่่�นๆ ในปััจจุุบััน
1. บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
- ไม่่มีี 2. บริิษััทจำำ�กััด
- ไม่่มีี 3. องค์์กรหรืือหน่่วยงานอื่่�นๆ
- ไม่่มีี 4. รััฐวิิสาหกิิจ
- ไม่่มีี • การมีีส่่วนได้้เสีียพิิเศษที่่�แตกต่่างจากกรรมการอื่่�น
- ไม่่มีี • ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการด้้วยกััน
- ไม่่มีี • ประวััติิการกระทำำ�ผิิดกฎหมายในระยะ 10 ปีี ย้้อนหลััง
- ไม่่มีี • การมีีส่่วนร่่วมในการบริิหารงาน พนัักงาน ลููกจ้้าง หรืือที่่�ปรึึกษาที่่�ได้้รัับ
- ไม่่มีี เงิินเดืือนประจำำ�
• การเป็็นผู้้�ให้้บริิการทางวิิชาชีีพ เช่่น ผู้้�สอบบััญชีีที่่�ปรึึกษาทางกฎหมาย
- ไม่่มีี • ความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจอย่่างมีีนััยสำำ�คััญอัันอาจมีีผลทำำ�ให้้ไม่่สามารถ
- ไม่่มีี ทำำ�หน้้าที่่�ได้้อย่่างอิิสระ

• สััดส่่วนการถืือหุ้้�นบริิษััท (ณ วัันที่่่่่� 31 ธ.ค. 2563)
- ไม่่มีี • วัันที่่่่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�ง 			
5 กัันยายน 2555
(บริิษััทฯ เข้้าจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ ปีี 2557 ทำำ�ให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งต่่อเนื่่�องมา)
• คุุณวุุฒิิการศึึกษา
• เศรษฐศาสตรดุุษฎีีบััณฑิิต University of Wisconsin, USA.
• เศรษฐศาสตรมหาบััณฑิิต University of Wisconsin, USA.
• เศรษฐศาสตรบััณฑิิต จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• ประวััติิการฝึึกอบรม
	หลัักสููตรอบรมของสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
1. หลัักสููตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่่�น 8/2019
2. หลัักสููตร Director Certification Program (DCP) รุ่่�น 278/2019
3. หลัักสููตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่่�น 102/2013
	หลัักสููตรอื่่�นๆ
1. หลัักสููตร Internal Audits Challenge in Value Adding
• ประสบการณ์์การทำำ�งานในช่่วงระยะเวลา 5 ปีี
• 2561 - ปััจจุุบััน กรรมการอิิ สร ะ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
และพิิจารณาค่่าตอบแทน, บมจ.หาญ เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง โซลููชั่่�นส์์
• 2555 - 2563
ประธานหลัักสููตรศิิลปศาสตร์์บััณฑิิต สาขาเศรษฐศาสตร์์,
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• 2555 - 2561
กรรมการอิิสระ และกรรมการตรวจสอบ, บมจ.หาญ เอ็็นจิิเนีียริ่่ง�
โซลููชั่่�นส์์
• 2549 - 2552
คณบดีี คณะเศรษฐศาสตร์์, จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• 2546 - 2549
รองคณบดีี คณะเศรษฐศาสตร์์, จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• 2542 - 2546
ผู้้ �อำ ำ � นวยการศููนย์์ วิ ิ จั ั ย เศรษฐศาสตร์์ คณะเศรษฐศาสตร์์ ,
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• 2535 - 2541
ที่่�ปรึึกษาสถาบัันวิิจััยภััทร, บลจ.ภััทรธนกิิจ
• 2537 - 2538
ที่่�ปรึึกษาคณะกรรมาธิิการการเงิินการคลััง, สภาผู้้�แทนราษฎร
• ตำำ�แหน่่งที่่�สำำ�คััญอื่่�นๆ ในปััจจุุบััน
1. บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
- ไม่่มีี 2. บริิษััทจำำ�กััด
- ไม่่มีี 3. องค์์กรหรืือหน่่วยงานอื่่�นๆ (1)
		• จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
4. รััฐวิิสาหกิิจ
- ไม่่มีี • การมีีส่่วนได้้เสีียพิิเศษที่่�แตกต่่างจากกรรมการอื่่�น
- ไม่่มีี • ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการด้้วยกััน
- ไม่่มีี • ประวััติิการกระทำำ�ผิิดกฎหมายในระยะ 10 ปีี ย้้อนหลััง
- ไม่่มีี • การมีีส่่วนร่่วมในการบริิหารงาน พนัักงาน ลููกจ้้าง หรืือที่่�ปรึึกษาที่่�ได้้รัับ
- ไม่่มีี เงิินเดืือนประจำำ�
• การเป็็นผู้้�ให้้บริิการทางวิิชาชีีพ เช่่น ผู้้�สอบบััญชีีที่่�ปรึึกษาทางกฎหมาย
- ไม่่มีี • ความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจอย่่างมีีนััยสำำ�คััญอัันอาจมีีผลทำำ�ให้้ไม่่สามารถ
- ไม่่มีี ทำำ�หน้้าที่่�ได้้อย่่างอิิสระ

บริิษััท หาญ เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง โซลููชั่่�นส์์ จำำ�กััด (มหาชน) 9
นายวิิรััฐ สุุขชััย

นายธรรมนููญ ตรีีเพ็็ชร

กรรมการ (เป็็นผู้้�บริิหาร)
ประธานกรรมการบริิหาร 
ประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
และกรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนามผููกพัันบริิษััท
อายุุ 55 ปีี

กรรมการ (เป็็นผู้้�บริิหาร)
กรรมการบริิหาร กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
และกรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนามผููกพัันบริิษััท
อายุุ 53 ปีี

• สััดส่่วนการถืือหุ้้�นบริิษััท (ณ วัันที่่่่่� 31 ธ.ค. 2563)
89,178,367 หุ้้�น (15.26%)
• วัันที่่่่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�ง 			
5 กัันยายน 2555
(บริิษััทฯ เข้้าจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ ปีี 2557 ทำำ�ให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งต่่อเนื่่�องมา)
• คุุณวุุฒิิการศึึกษา
• บริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต (E-MBA) สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์ (นิิด้้า)
• บริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต (การขายและการตลาด) มหาวิิทยาลััยกรุุงเทพ
• ประวััติิการฝึึกอบรม
	หลัักสููตรอบรมของสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
1. หลัักสููตร How to Develop a Risk Management (HRP) รุ่่�น 12/2017
2. หลัักสููตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่่�น 24/2015
3. หลัักสููตร Director Certification Program (DCP) รุ่่�น 204/2015
4. หลัักสููตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่่�น 36/2015
5. หลัักสููตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่่�น 14/2015
6. หลัักสููตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่่�น SET/2012
	หลัักสููตรอื่่�นๆ
• หลัักสููตร ผู้้�บริิหารระดัับสููง (วตท.) รุ่่�นที่่� 29
• หลัักสููตร ISO 9001:2015 Understanding and Implementation
• หลัักสููตร 12 คุุณภาพผู้้�นำำ�สู่่�การเปลี่่�ยนแปลงยุุคดิิจิิตอลและ AEC
• หลัักสููตร การบริิหารความเสี่่�ยงขององค์์กร
• หลัักสููตร 4 สุุดยอดไอเดีียเชิิงกลยุุทธ์์
• หลัักสููตร Finance for Non-finance Executive
• หลัักสููตร marketing 3.0 : Human Spirit Marketing
• หลัักสููตร Vice Excellence
• หลัักสููตร Root Cause Analysis & Corrective Actions
• หลัักสููตร การเสริิมสร้้างและต่่อยอดทางวิิชาการ Refreshment Program 4th
• เสวนาเจาะลึึก เรื่่�อง แนวทางการทำำ�ธุุรกิิจรัับเหมาติิดตั้้�งและธุุรกิิจจำำ�หน่่ายสิินค้้า
ให้้ประสบความสำำ�เร็็จ
• หลัักสููตร Fire Research, Education, Performance Codes & Investigation
• หลัักสููตร HYGOOD SAPPHIRE FIRE SUPPRESSION SYSTEM
• หลัักสููตร TQM : การบริิหารคุุณภาพทั่่�วทั้้�งองค์์กร
• หลัักสููตร การตรวจสอบระบบความปลอดภััยด้้านอััคคีีภััยของอาคาร
• ประสบการณ์์การทำำ�งานในช่่วงระยะเวลา 5 ปีี
• 2559 - ปััจจุุบััน ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร และกรรมการผู้้�จััดการ : ธุุรกิิจระบบ
ดัับเพลิิง ปรัับอากาศ และสุุขาภิิบาล, บมจ.หาญ เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง
โซลููชั่่�นส์์
• 2555 - 2559
กรรมการผู้้�จััดการ, บมจ.หาญ เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง โซลููชั่่�นส์์
• 2544 - 2555
ผู้้�จััดการทั่่�วไป, บจก.ไฟร์์วิิคเตอร์์
• ตำำ�แหน่่งที่่�สำำ�คััญอื่่�นๆ ในปััจจุุบััน
1. บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
- ไม่่มีี 2. บริิษััทจำำ�กััด
- ไม่่มีี 3. องค์์กรหรืือหน่่วยงานอื่่�นๆ
- ไม่่มีี 4. รััฐวิิสาหกิิจ
- ไม่่มีี • การมีีส่่วนได้้เสีียในบริิษััทฯ
- ไม่่มีี • ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการด้้วยกััน
- ไม่่มีี • ประวััติิการกระทำำ�ผิิดกฎหมายในระยะ 10 ปีี ย้้อนหลััง
- ไม่่มีี -

• สััดส่่วนการถืือหุ้้�นบริิษััท (ณ วัันที่่่่่� 31 ธ.ค. 2563)
21,972,905 หุ้้�น (3.76%)
• วัันที่่่่่� ได้้รัับการแต่่งตั้้�ง 			
1 พฤศจิิกายน 2559
• คุุณวุุฒิิการศึึกษา
• บริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต (การจััดการทั่่�วไป)  มหาวิิทยาลััยอััสสััมชััญ
• ประวััติิการฝึึกอบรม
	หลัักสููตรอบรมของสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
1. หลัักสููตร Director Certification Program (DCP) รุ่่�น 211/2015
2. หลัักสููตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่่�น 24/2015
3. หลัักสููตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่่�น 28/2015
4. หลัักสููตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่่�น 116/2015
	หลัักสููตรอื่่�นๆ
• หลัักสููตร Chief Transformation Officer (CTO)
• หลัักสููตร P01 การบริิหารความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมเพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
• หลัักสููตร S01 การบริิหารความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมเชิิงกลยุุทธ์์
• หลัักสููตร S02 การเชื่่�อมโยงห่่วงโซ่่อุุปทานและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
• หลัักสููตร S03 การพััฒนากิิจกรรมเชิิงกลยุุทธ์์เพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
• ISO 9001:2015 Understanding and Implementation
• หลัักสููตร เจ้้าหน้้าที่่�ความปลอดภััยในการทำำ�งาน
• หลัักสููตร การพััฒนาความคิิดเชิิงกลยุุทธ์์
• หลัักสููตร การตลาด การขาย และการบริิการ
• หลัักสููตร Leadership Skill
• หลัักสููตร Internal Quality Audit
• หลัักสููตร After Sales Service Strategy
• หลัักสููตร การประยุุกต์์ใช้้ KPIs กัับ ISO 9001:2000
• หลัักสููตร CRM - Strategy & Technology
• ประสบการณ์์การทำำ�งานในช่่วงระยะเวลา 5 ปีี
• 2563 - ปััจจุุบััน กรรมการ, บริิษััท ไอยราหาญ จำำ�กััด
• 2559 - ปััจจุุบััน กรรมการผู้้�จััดการ  : ธุุรกิิจระบบการพิิมพ์์ดิิจิิทััล, บมจ.หาญ
เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง โซลููชั่่�นส์์
• 2558 - 2559
กรรมการผู้้�จััดการ, บจก.คิิว ทูู เอส
• 2557 - 2559
กรรมการ, บจก.ชิิลแมทช์์
• 2553 - 2558
กรรมการและผู้้�จััดการทั่่�วไป, บจก.คิิว ทูู เอส
• 2545 - 2553
ผู้้�จััดการขาย, บจก.คิิว ทูู เอส
• 2544 - 2545
ผู้้�จัดั การขายแผนกเครื่่อ� งพิิมพ์บ์ รรจุุภัณ
ั ฑ์์, บจก.หาญเอ็็นยิิเนีียริ่่ง�
• ตำำ�แหน่่งที่่�สำำ�คััญอื่่�นๆ ในปััจจุุบััน
1. บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
- ไม่่มีี 2. บริิษััทจำำ�กััด (1)
		• บริิษััท ไอยราหาญ จำำ�กััด
3. องค์์กรหรืือหน่่วยงานอื่่�นๆ
- ไม่่มีี 4. รััฐวิิสาหกิิจ
- ไม่่มีี • การมีีส่่วนได้้เสีียในบริิษััทฯ
- ไม่่มีี • ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการด้้วยกััน
- ไม่่มีี • ประวััติิการกระทำำ�ผิิดกฎหมายในระยะ 10 ปีี ย้้อนหลััง
- ไม่่มีี -

10 รายงานประจำำ�ปีี 2563
ดร. เจน ชาญณรงค์์

นางสิิริิมา เอี่่�ยมสกุุลรััตน์์

กรรมการ (ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร)
กรรมการบริิหาร 
และกรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนามผููกพัันบริิษััท
อายุุ 54 ปีี

กรรมการ (ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร)
กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
และกรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนามผููกพัันบริิษััท
อายุุ 58 ปีี

• สััดส่่วนการถืือหุ้้�นบริิษััท (ณ วัันที่่่่่� 31 ธ.ค. 2563)
72,319,130 หุ้้�น (12.37%)
• วัันที่่่่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�ง 			
28 เมษายน 2560
• คุุณวุุฒิิการศึึกษา
• 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
• วิิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต (เกีียรติินิิยม อัันดัับ 1) จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• ประวััติิการฝึึกอบรม
	หลัักสููตรอบรมของสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
1. หลัักสููตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่่�น 8/2015
2. หลัักสููตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่่�น 23/2015
3. หลัักสููตร Family Business Sustainability (FBS) รุ่่�น 1/2014
4. หลัักสููตร Director Certification Program (DCP) รุ่่�น 173/2013
	หลัักสููตรอื่่�นๆ
• หลัักสููตร ทิิศทางการขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจตามเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
• หลัักสููตร ทิิศทางและแนวโน้้มของเทคโนโลยีีสำำ�คััญสู่่� Digital Transformation
• หลัักสููตร P01 การบริิหารความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมเพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
• หลัักสููตร S01 การบริิหารความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมเชิิงกลยุุทธ์์
• หลัักสููตร S02 การเชื่่�อมโยงห่่วงโซ่่อุุปทานและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
• หลัักสููตร S03 การพััฒนากิิจกรรมเชิิงกลยุุทธ์์เพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
• หลัักสููตร S04 การวิิเคราะห์์ความเสี่่�ยงและประเด็็นสำำ�คััญด้้านความยั่่�งยืืน
• หลัักสููตร S05 การประเมิินผลและการจััดการข้้อมููลด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
• หลัักสููตร S06 การจััดทำำ�รายงานแห่่งความยั่่�งยืืน
• ประสบการณ์์การทำำ�งานในช่่วงระยะเวลา 5 ปีี
• 2563 - ปััจจุุบััน กรรมการ, บริิษััท ไอยราหาญ จำำ�กััด
• 2560 - ปััจจุุบััน กรรมการ และกรรมการบริิหาร, บมจ.หาญ เอ็็นจิิเนีียริ่่ง� โซลููชั่่�นส์์
• 2560 - ปััจจุุบััน กรรมการ, บจก.เจนนพสิิริิ
• 2560 - ปััจจุุบััน กรรมการ, บจก.พระบริิบาล
• 2550 - ปััจจุุบััน กรรมการ, บจก.หาญเอ็็นยิิเนีียริ่่�ง
• 2544 - 2557
ผู้้�ก่่อตั้้�งและประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร, Siam General Aviation
Company Limited (SGA)
• 2542 - 2544
กรรมการและผู้้�จััดการทั่่�วไป, Siam Land Flying Company
Limited
• 2541 - 2543
Business Analyst, ธนาคารไทยพาณิิชย์์ จำำ�กััด (มหาชน)
• 2540 - 2541
ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการทั่่�วไป, Thai Air Cargo Co., Ltd.
• ตำำ�แหน่่งที่่�สำำ�คััญอื่่�นๆ ในปััจจุุบััน
1. บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
- ไม่่มีี 2. บริิษััทจำำ�กััด (4)
		• บริิษััท หาญเอ็็นยิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด
		• บริิษััท เจนนพสิิริิ จำำ�กััด
		• บริิษััท พระบริิบาล จำำ�กััด
		• บริิษััท ไอยราหาญ จำำ�กััด
3. องค์์กรหรืือหน่่วยงานอื่่�นๆ
- ไม่่มีี 4. รััฐวิิสาหกิิจ
- ไม่่มีี • การมีีส่่วนได้้เสีียในบริิษััทฯ
- ไม่่มีี • ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการด้้วยกััน น้้องชาย นางสิิริมิ า เอี่่ยมสกุ
�
ลุ รััตน์์
• ประวััติิการกระทำำ�ผิิดกฎหมายในระยะ 10 ปีี ย้้อนหลััง
- ไม่่มีี -

• สััดส่่วนการถืือหุ้้�นบริิษััท (ณ วัันที่่่่่� 31 ธ.ค. 2563)
84,234,151 หุ้้�น (14.41%)
• วัันที่่่่่� ได้้รัับการแต่่งตั้้�ง 			
5 กัันยายน 2555
(บริิษััทฯ เข้้าจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ ปีี 2557 ทำำ�ให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งต่่อเนื่่�องมา)
• คุุณวุุฒิิการศึึกษา
• บริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต MBA, Stanford, USA.
• เศรษฐศาสตรบััณฑิิต จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• ประวััติิการฝึึกอบรม
	หลัักสููตรอบรมของสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
1. หลัักสููตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่่�น 5/2018
2. หลัักสููตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่่�น 24/2015
3. หลัักสููตร Director Certification Program (DCP) รุ่่�น 211/2015
4. หลัักสููตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่่�น SET/2012
	หลัักสููตรอื่่�นๆ
• หลัักสููตร P01 การบริิหารความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมเพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
• หลัักสููตร S01 การบริิหารความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมเชิิงกลยุุทธ์์
• หลัักสููตร S02 การเชื่่�อมโยงห่่วงโซ่่อุุปทานและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
• หลัักสููตร S03 การพััฒนากิิจกรรมเชิิงกลยุุทธ์์เพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
• หลัักสููตร S04 การวิิเคราะห์์ความเสี่่�ยงและประเด็็นสำำ�คััญด้้านความยั่่�งยืืน
• หลัักสููตร S05 การประเมิินผลและการจััดการข้้อมููลด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
• หลัักสููตร S06 การจััดทำำ�รายงานแห่่งความยั่่�งยืืน
• หลัักสููตร ความท้้าทายของผู้้�ตรวจสอบภายในต่่อการสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มในภาวะ
เศรษฐกิิจปััจจุุบััน
• ประสบการณ์์การทำำ�งานในช่่วงระยะเวลา 5 ปีี
• 2561 - ปััจจุุบััน กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน,
บมจ.หาญ เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง โซลููชั่่�นส์์
• 2560 - ปััจจุุบััน กรรมการ, บจก.เจนนพสิิริิ
• 2560 - ปััจจุุบััน กรรมการ, บจก.พระบริิบาล
• 2532 - ปััจจุุบััน กรรมการบริิหาร, บจก.หาญเอ็็นยิิเนีียริ่่�ง
• 2559 - 2561
กรรมการ และประธานกรรมการบริิหาร, บมจ.หาญ เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง
โซลููชั่่�นส์์
• 2555 - 2559
กรรมการบริิหาร, บมจ.หาญ เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง โซลููชั่่�นส์์
• 2544 - 2555
กรรมการบริิหาร, บจก.ไฟร์์วิิคเตอร์์
• 2545 - 2559
กรรมการบริิหาร, บจก.คิิว ทูู เอส
• 2532 - 2559
กรรมการบริิหาร, บจก.ชิิลแมทช์์
• ตำำ�แหน่่งที่่�สำำ�คััญอื่่�นๆ ในปััจจุุบััน
1. บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
- ไม่่มีี 2. บริิษััทจำำ�กััด (3)
		• บริิษััท หาญเอ็็นยิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด
		• บริิษััท เจนนพสิิริิ จำำ�กััด
		• บริิษััท พระบริิบาล จำำ�กััด
3. องค์์กรหรืือหน่่วยงานอื่่�นๆ
- ไม่่มีี 4. รััฐวิิสาหกิิจ
- ไม่่มีี • การมีีส่่วนได้้เสีียในบริิษััทฯ
- ไม่่มีี • ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการด้้วยกััน
พี่่�สาว ดร.เจน ชาญณรงค์์
• ประวััติิการกระทำำ�ผิิดกฎหมายในระยะ 10 ปีี ย้้อนหลััง
- ไม่่มีี -

บริิษััท หาญ เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง โซลููชั่่�นส์์ จำำ�กััด (มหาชน) 11
นางวลีีรััตน์์ เชื้้�อบุุญชััย

นายภาคภููมิิ ว่่องไพฑููรย์์

กรรมการ (ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร)
อายุุ 66 ปีี

กรรมการ (ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร)
อายุุ 80 ปีี

• สััดส่่วนการถืือหุ้้�นบริิษััท (ณ วัันที่่่่่� 31 ธ.ค. 2563)
7,477,686 หุ้้�น (1.28%)
• วัันที่่่่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�ง 			
5 กัันยายน 2555
(บริิษััทฯ เข้้าจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ ปีี 2557 ทำำ�ให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งต่่อเนื่่�องมา)
• คุุณวุุฒิิการศึึกษา
• บริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต (บััญชีี) มหาวิิทยาลััยอััสสััมชััญ
• ประวััติิการฝึึกอบรม
	หลัักสููตรอบรมของสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
1. หลัักสููตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่่�น 28/2015
2. หลัักสููตร Director Certification Program (DCP) รุ่่�น 205/2015
3. หลัักสููตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่่�น 14/2015
4. หลัักสููตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่่�น SET/2012
	หลัักสููตรอื่่�นๆ
• หลัักสููตร 12 คุุณภาพผู้้�นำำ�สู่่�การเปลี่่�ยนแปลงยุุคดิิจิิตอลและ AEC
• หลัักสููตร การบริิหารความเสี่่�ยงขององค์์กร
• หลัักสููตร 4 สุุดยอดไอเดีียเชิิงกลยุุทธ์์
• หลัักสููตร Finance for Non-finance Executive
• หลัักสููตร The habits of Highly Effective Working Person
• หลัักสููตร Marketing 3.0 Human Spirit Marketing
• หลัักสููตร เจาะประเด็็นปััญหาการหัักภาษีีเงิินเดืือนค่่าจ้้างสวััสดิิการ
• หลัักสููตรผ่่านมาตรฐานบััญชีีใหม่่ที่่�กระทบธุุรกิิจ
• หลัักสููตร เทคนิิคการใช้้ข้้อมููลบััญชีีและการเงิินสำำ�หรัับผู้้�บริิหาร
• ประสบการณ์์การทำำ�งานในช่่วงระยะเวลา 5 ปีี
• 2561 - ปััจจุุบััน กรรมการ, บมจ.นููทริิกซ์์
• 2561 - ปััจจุุบััน กรรมการ, บมจ.หาญ เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง โซลููชั่่�นส์์
• 2555 - 2561
กรรมการ และกรรมการบริิหาร, บมจ.หาญ เอ็็นจิิเนีียริ่่ง� โซลููชั่่�นส์์
• 2555 - 2560
ผู้้�ช่ว่ ยกรรมการผู้้�จัดั การ : ด้้านปฏิิบัติั กิ าร, บมจ.หาญ เอ็็นจิิเนีียริ่่ง�
โซลููชั่่�นส์์
• 2550 - 2559
กรรมการ และกรรมการบริิหาร, บจก.ชิิลแมทช์์
• 2550 - 2559
กรรมการ และกรรมการบริิหาร บจก.คิิว ทูู เอส
• 2552 - 2558
กรรมการ, บจก.โปรมาร์์ค
• 2550 - 2555
ผู้้�อำำ�นวยการสายงานการเงิิน, บจก.ไฟร์์วิิคเตอร์์
• 2547 - 2555
ผู้้�จัดั การทั่่�วไป สายการเงิินและบริิหารทั่่�วไป, บจก.หาญเอ็็นยิิเนีียริ่่ง�
• 2542 - 2547
ผู้้�จััดการฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน, บจก.หาญเอ็็นยิิเนีียริ่่�ง
• ตำำ�แหน่่งที่่�สำำ�คััญอื่่�นๆ ในปััจจุุบััน
1. บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
- ไม่่มีี 2. บริิษััทจำำ�กััด/บริิษััทมหาชน (1)
		• บริิษััท นููทริิกซ์์ จำำ�กััด (มหาชน)
3. องค์์กรหรืือหน่่วยงานอื่่�นๆ
- ไม่่มีี 4. รััฐวิิสาหกิิจ
- ไม่่มีี • การมีีส่่วนได้้เสีียในบริิษััทฯ
- ไม่่มีี • ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการด้้วยกััน
- ไม่่มีี • ประวััติิการกระทำำ�ผิิดกฎหมายในระยะ 10 ปีี ย้้อนหลััง
- ไม่่มีี -

• สััดส่่วนการถืือหุ้้�นบริิษััท (ณ วัันที่่่่่� 31 ธ.ค. 2563)
4,230,325 หุ้้�น (0.72%)
• วัันที่่่่่� ได้้รัับการแต่่งตั้้�ง 			
5 กัันยายน 2555
(บริิษััทฯ เข้้าจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ ปีี 2557 ทำำ�ให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งต่่อเนื่่�องมา)
• คุุณวุุฒิิการศึึกษา
• วิิศวกรรมศาสตร์์มหาบััณฑิิต  (สาขาไฟฟ้้า) มหาวิิทยาลััย  Illinois Institute of
Technology, U.S.A.
• วิิศวกรรมศาสตร์์บััณฑิิต (สาขาไฟฟ้้า) มหาวิิทยาลััย University of Illinois, USA.
• ประวััติิการฝึึกอบรม
	หลัักสููตรอบรมของสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
1. หลัักสููตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่่�น 14/2015
2. หลัักสููตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่่�น 36/2015
3. หลัักสููตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่่�น 42/2005
	หลัักสููตรอื่่�นๆ
• หลัักสููตร การบริิหารระบบคุุณภาพ  ISO 9001 : 2000
• หลัักสููตร Self - Improvement (7-Habits)
• หลัักสููตร สรุุปประเด็็นกฎหมายคุ้้�มครองแรงงานฉบัับใหม่่ 2551
• หลัักสููตร การตรวจสอบและการควบคุุมภายในเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพขององค์์กร
• หลัักสููตร การบััญชีี แบบ ลีีน
• หลัักสููตร EVA สำำ�หรัับผู้้�บริิหาร
• หลัักสููตร การประยุุกต์์ใช้้ the Balance Scorecard & KPIs
• ประสบการณ์์การทำำ�งานในช่่วงระยะเวลา 5 ปีี
• 2558 - ปััจจุุบััน กรรมการ, บมจ.หาญ เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง โซลููชั่่�นส์์
• 2542 - 2560
กรรมการ, บจก.หาญเอ็็นยิิเนีียริ่่�ง
• 2545 - 2559
กรรมการ, บจก.คิิว ทูู เอส
• 2542 - 2559
กรรมการ, บจก.ชิิลแมทช์์
• 2555 - 2558
ประธานกรรมการ, บมจ.หาญ เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง โซลููชั่่�นส์์
• 2544 - 2555
กรรมการบริิหาร, บจก.ไฟร์์วิิคเตอร์์
• 2541 - 2554
กรรมการผู้้�จััดการ, บริิษััทในเครืือ บจก.หาญเอ็็นยิิเนีียริ่่�ง
• 2535 - 2540
กรรมการผู้้�จััดการ, บมจ.อุุตสาหกรรมพรมไทย
• 2528 - 2534
กรรมการและผู้้�จััดการทั่่�วไป, บมจ.คาร์์เปทอิินเตอร์์แนชั่่�นแนล
• ตำำ�แหน่่งที่่�สำำ�คััญอื่่�นๆ ในปััจจุุบััน
1. บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
- ไม่่มีี 2. บริิษััทจำำ�กััด
- ไม่่มีี 3. องค์์กรหรืือหน่่วยงานอื่่�นๆ
- ไม่่มีี 4. รััฐวิิสาหกิิจ
- ไม่่มีี • การมีีส่่วนได้้เสีียในบริิษััทฯ
- ไม่่มีี • ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการด้้วยกััน
- ไม่่มีี • ประวััติิการกระทำำ�ผิิดกฎหมายในระยะ 10 ปีี ย้้อนหลััง
- ไม่่มีี -
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คณะผู้้�บริิหารและเลขานุุการบริิษััท
01

02
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09
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11

12

01 นายวิิรััฐ สุุขชััย

02 นายธรรมนููญ ตรีีเพ็็ชร

03 นายวิิศิิษฏ์์ วชิิรลาภไพฑููรย์์

04 นางวริินกาญจน์์ ธีีระอััมรานนท์์

05 นายรััตนพัันธ์์ มุุขหริิวััฒนานนท์์

06 นายประชา พร้้อมพรชััย

07 นายสุุชาติิ สุุวััฒโนดม

08 นายกิิตติิพงษ์์ กิิตติิเมธาวีีนัันท์์

09 นายวชิิรวิิทย์์ อััครเศรณีี

10 นายสุุกิิจ ลิิติิกรณ์์

11 นายวิิฑููรย์์ ทามีี

12 นายพงษ์์สวััสดิ์์� เพ่่งเล็็งผล

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและกรรมการผู้้�จััดการ:
ธุุรกิิจระบบดัับเพลิิง ปรัับอากาศ และสุุขาภิิบาล
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�ปฏิิบััติิการ
และเลขานุุการบริิษััท

ผู้้�อำำ�นวยการสายงานขายปิิโตรเคมีี:
ธุุรกิิจระบบดัับเพลิิงปรัับอากาศ และสุุขาภิิบาล
ผู้้�อำำ�นวยการสายงานสนัับสนุุนวิิศวกรรม:
ธุุรกิิจระบบทำำ�ความเย็็น

กรรมการผู้้�จััดการ:
ธุุรกิิจระบบการพิิมพ์์ดิิจิิทััล

ผู้้�อำำ�นวยการสายงานขาย: ธุุรกิิจระบบดัับเพลิิง
ปรัับอากาศ และสุุขาภิิบาล
ผู้้�อำำ�นวยการสายงานขาย:
ธุุรกิิจระบบทำำ�ความเย็็น

ผู้้�อำำ�นวยการสายงานขาย:
ธุุรกิิจระบบการพิิมพ์์ดิิจิิทััล

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�การเงิิน

ผู้้�อำำ�นวยการสายงาน ขายโครงการ:
ธุุรกิิจระบบดัับเพลิิง ปรัับอากาศ และสุุขาภิิบาล
ผู้้�อำำ�นวยการสายงานขายโครงการ:
ธุุรกิิจระบบทำำ�ความเย็็น
ผู้้�อำำ�นวยการสายงานขายสิินค้้าพิิเศษ:
ธุุรกิิจระบบการพิิมพ์์ดิิจิิทััล

บริิษััท หาญ เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง โซลููชั่่�นส์์ จำำ�กััด (มหาชน) 13

ข้้อมููลทั่่�วไป
บริิษััท  หาญ เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง โซลููชั่่�นส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
HARN ENGINEERING SOLUTIONS PUBLIC  COMPANY  LIMITED
HARN
0107557000217
mai
บริิการ
13 พฤศจิิกายน 2557
0.50 บาท
292,250,000 บาท (หุ้้�นสามััญ  584,500,000 หุ้้�น)
292,250,000 บาท (หุ้้�นสามััญ  584,500,000 หุ้้�น)
ประกอบธุุรกิิจนำำ�เข้้า และจััดจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ในระบบดัับเพลิิง ระบบปรัับอากาศและสุุขาภิิบาล ระบบทำำ�
ความเย็็น ระบบการพิิมพ์์ดิิจิิทััล ให้้บริิการพััฒนาระบบ IOT Products and Solutions รวมทั้้�งให้้คำำ�ปรึึกษา
และออกแบบระบบในโครงการต่่างๆ และการให้้บริิการโซลููชั่่�นด้้านวิิศวกรรมครบวงจร 
ที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่
เลขที่่� 559 ซอยศููนย์์วิิจััย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิิ เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพมหานคร 10310
โทรศััพท์์ (02) 318-9744  โทรสาร (02) 318-9744 ต่่อ 4000
ที่่�ตั้้�งคลัังสิินค้้าศููนย์์วิิจััย
เลขที่่� 509 ซอยศููนย์์วิิจััย 4 แขวงบางกะปิิ เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพมหานคร 10310
โทรศััพท์์ (02) 318-9744
ที่่�ตั้้�งคลัังสิินค้้าจงศิิริิ
เลขที่่� 888/14-16 หมู่่�ที่่� 21 ตำำ�บลบางพลีีใหญ่่ อำำ�เภอบางพลีี จัังหวััดสมุุทรปราการ 10540
โทรศััพท์์ (02) 105-3295
เว็็บไซต์์บริิษััท
www.harn.co.th
เลขานุุการบริิษััท
นางวริินกาญจน์์ ธีีระอััมรานนท์์  โทรศััพท์์ (02) 318-9744  E-mail : varinkan.t@harn.co.th
นัักลงทุุนสััมพัันธ์์
นายวิิรััฐ สุุขชััย  โทรศััพท์์ (02) 318-9744,  E-mail : wirat.s@harn.co.th
ผู้้�รัับผิิดชอบสููงสุุดในสายงาน นายวิิศิิษฏ์์ วชิิรลาภไพฑููรย์์  โทรศััพท์์ (02) 318-9744  E-mail : wisit.w@harn.co.th
บััญชีีและการเงิิน
ผู้้�ควบคุุมดููแลการทำำ�บััญชีี นางสาวอนััญญา โปรยเงิิน  โทรศััพท์์ (02) 318-9744  E-mail : ananya.p@harn.co.th
ข้้อมููลบริิษััทย่่อย
1. Harn Vietnam Co., Ltd. 68 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.
2. บริิษััท ไอยราหาญ จำำ�กััด เลขที่่� 559 ซอยศููนย์์วิิจััย 4 แขวงบางกะปิิ เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพมหานคร 10310
ชื่่�อบริิษััท
ชื่่�อบริิษััท
ชื่่�อย่่อ
เลขทะเบีียนบริิษััท
ตลาดหลัักทรััพย์์
กลุ่่�มอุุตสาหกรรม
วัันที่่�เริ่่�มต้้นซื้้�อขาย
ราคาพาร์์
ทุุนจดทะเบีียน
ทุุนจดทะเบีียนชำำ�ระแล้้ว
ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ

ชื่่�อ สถานที่่�ตั้้�งของบุุคคลอ้้างอิิงอื่่�นๆ

นายทะเบีียนหลัักทรััพย์์
บริิษััท ศููนย์์รัับฝากหลัักทรััพย์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
93 ถนนรััชดาภิิเษก แขวงดิินแดง เขตดิินแดง
กรุุงเทพมหานคร 10400
โทรศััพท์์ (02) 009-9999
โทรสาร (02) 009-9991
เว็็บไซต์์ http://www.set.or.th/tsd

•
ผู้้�สอบบััญชีี
บริิษััท สอบบััญชีีธรรมนิิติิ จำำ�กััด
178 อาคารธรรมนิิติิ ชั้้�น 6-7 ซอยเพิ่่�มทรััพย์์ (ประชาชื่่�น20)
ถนนประชาชื่่�น แขวงบางซื่่�อ เขตบางซื่่�อ
กรุุงเทพมหานคร 10800
โทรศััพท์์ (02) 596-0500  
โทรสาร (02) 596-0560

ผู้้�ลงทุุนสามารถศึึกษาข้้อมููลเพิ่่�มเติิมของบริิษััทเพิ่่�มเติิมได้้จากแบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1)
ที่่�แสดงไว้้ใน www.set.or.th, www.sec.or.th และเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ ที่่�  www.harn.co.th
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ผลิิตภััณฑ์์และบริิการของบริิษััทฯ แบ่่งออกเป็็น 5 ผลิิตภััณฑ์์ ได้้แก่่
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ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิง
และงานโครงการติดตัง้
ระบบดับเพลิง

ผลิตภัณฑ์ระบบปรับ
อากาศและระบบ
สุขาภิบาล

ผลิตภัณฑ์ระบบ
ทําความเย็น

DIGITAL
PRINTING

ผลิตภัณฑ์ระบบการ
พิมพ์ดจิ ทิ ลั และระบบ
การพิมพ์ 3 มิตชิ ีวภาพ

Internet
of Things

FIREFIRE
PROTECTION
PROTECTIO&
ผลิตภัณฑ์ระบบ
AIR-CONDITIONING
AIR-CONDITION
ไอโอที (IoT)

1)	ผลิิตภััณฑ์์ระบบดัับเพลิิง และงานโครงการติิดตั้้�งระบบดัับเพลิิง
เป็ นผูน้ เป็าํ เข้นผูาและผู
น้ าํ เข้าแ้ และผู
ทนจาํ แ้ หน่
ทนจ
ายอุ
าํ หน่
ปกรณ์
ายอุรปะบบ
กรณ์ระบบ
ดับเพลิดังบครบวงจร
เพลิงครบวงจร
เพือ่ สร้เพื
างความสะดวกสบายและความปลอดภั
ย ย
อ่ สร้างความสะดวกสบายและความปลอดภั
ให้แก่ผให้
บู ้ ริแโก่ภคผบู ้ ริโภค

ผลิิตภััณฑ์์ระบบดัับเพลิิงเป็็นอุุปกรณ์์ในระบบอาคารโรงงาน
อุุตสาหกรรมขนาดเล็็กและใหญ่่ รวมทั้้�งโรงผลิิตไฟฟ้้าและโรงงาน
อุุตสาหกรรมปิิโตรเคมีี สำำ�หรัับการป้้องกััน เตืือนภััยและเพื่่�อควบคุุม
เพลิิงและควัันไฟ ผลิิตภััณฑ์์ระบบดัับเพลิิงที่่�บริิษััทฯ จััดจำำ�หน่่าย
ประกอบด้้วย  วาล์์วและข้้อต่่อ ซึ่่�งเป็็นอุุปกรณ์์ที่่�ใช้้ติิดตั้้�งในระบบ
ป้้องกัันอััคคีีภัย 
ั โดยวาล์์วช่่วยในการเปิิดหรืือปิิดน้ำำ�� ของระบบดัับเพลิิง
ที่ติ�่ ดิ ตั้้�งอยู่่�กัับท่่อน้ำำ�� ของระบบดัังกล่่าว เช่่น วาล์์วควบคุุมการไหลของ
น้ำำ��ในระบบ วาล์์วเปิิดปิิดน้ำำ��เมื่่�อต้้องการซ่่อมบำำ�รุุงรัักษาระบบ วาล์์ว
ป้้องกัันน้ำำ�ย้
� อ้ นไหลกลัับ เป็็นต้้น สำำ�หรัับอุุปกรณ์์ดับั เพลิิง เป็็นอุุปกรณ์์
ที่่เ� ป็็นส่่วนประกอบหรืืออุุปกรณ์์ร่ว่ มที่ใ�่ ช้้งานคู่่�กัับอุุปกรณ์์หลัักในระบบ
ดัับเพลิิง เพื่่�อให้้ระบบดัับเพลิิง ใช้้งานได้้อย่่างสมบููรณ์์ และรวมถึึง
อุุปกรณ์์ต่า่ งๆ ที่่ช่� ว่ ยในการป้้องกัันเพลิิงไหม้้ ได้้แก่่ วาล์์วระบบดัับเพลิิง
เช่่น ข้้อต่่อ, ตู้้�สายฉีีดน้ำำ��ดัับเพลิิง รวมถึึงอุุปกรณ์์ภายใน, สายฉีีดน้ำำ��
ดัับเพลิิง, ถัังดัับเพลิิง และระบบสปริิงเกอร์์ (หััวกระจายน้ำำ��ดัับเพลิิง),
ข้้อต่่ออ่่อนสำำ�หรัับติิดตั้้�งหััวกระจายน้ำำ��ดัับเพลิิง, สวิิตช์์แจ้้งสััญญาณ
และปั๊๊�มสููบน้ำำ�ดั
� บั เพลิิง ทั้้�งนี้้� บริิษัทั ฯ เป็็นเจ้้าของ ตราสิินค้้าถัังดัับเพลิิง
Guardian (การ์์เดีียน) สำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์เครื่่�องดัับเพลิิง

3

สำำ�หรัับงานโครงการติิดตั้้�งระบบดัับเพลิิง บริิษัทั ฯ ให้้คำ�ปรึ
ำ กึ ษา
ออกแบบ และติิดตั้้�งระบบดัับเพลิิงต่่างๆ เช่่น ระบบโฟมดัับเพลิิง
ระบบปั๊๊มดั
� บั เพลิิง ระบบท่่อน้ำำ�ดั
� บั เพลิิง ระบบดัับเพลิิงอััตโนมััติด้ิ ว้ ยก๊๊าซ
(FM-200, NOVEC 1230, CO2, Inert Gas) และระบบสััญญาณ
แจ้้งเหตุุเพลิิงไหม้้ ทั้้ง� ในอาคารและโรงงานต่่างๆ ตลอดจนอุุตสาหกรรม
ปิิโตรเคมีีและโรงไฟฟ้้า ที่่มี� แี นวโน้้มความต้้องการติิดตั้้ง� ระบบดัับเพลิิง
เพิ่่�มขึ้้น� เพื่่�อให้้เป็็นไปตามกฎหมายควบคุุมอาคารและโรงงานที่่ต้� อ้ งมีี
การปรัับปรุุงให้้มีีระบบป้้องกัันอััคคีีภััยที่่�ได้้มาตรฐานโดยบริิษััทฯ มีี
ทีีมงาน วิิศวกรที่เ�่ ชี่่ย� วชาญติิดต่่อประสานงานกัับลููกค้้า แนะนำำ�สินิ ค้้า
ที่่�จำำ�หน่่าย รวมถึึงการออกแบบ และนำำ�เสนอสิินค้้าและบริิการให้้แก่่
ลููกค้้าตาม มาตรฐานดัับเพลิิงสากล การทดสอบระบบหลัังการติิดตั้้�ง
แล้้ว รวมถึึงงานบริิการตรวจสอบระบบดัับเพลิิง ซึ่่ง� ในการติิดตั้้�งระบบ
ดัับเพลิิง จะมีีการใช้้วาล์์วและอุุปกรณ์์ระบบดัับเพลิิง ร่่วมกัับอุุปกรณ์์
ที่ ่ � เ กี่่� ย วข้้ อ งในระบบดัั บ เพลิิ ง ต่่ า งๆ ได้้ แ ก่่  ร ะบบโฟมดัั บ เพลิิ ง ,
ระบบดัับเพลิิงอััตโนมััติิด้้วยก๊๊าซ, ระบบสััญญาณแจ้้งเหตุุเพลิิงไหม้้
และระบบกล้้องตรวจจัับควัันไฟและเปลวไฟ 
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2)	ผลิิตภััณฑ์์ระบบปรัับอากาศ และระบบสุุขาภิิบาล
เป็เป็นนผูผูน้ น้าํ เข้
าํ เข้าและผู
าและผูแ้ แทนจ
้ ทนจาํ หน่
าํ หน่ายอุ
ายอุปปกรณ์
กรณ์ระบบ
ระบบ
ปรัปรับบอากาศครบวงจร
อากาศครบวงจร
เพืเพือ่ อ่สร้สร้างความสะดวกสบายและความปลอดภั
างความสะดวกสบายและความปลอดภัยย
ให้ให้แแก่ก่ผผบู ้ บู ้ ริโริภค
โภค

ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ระบบปรัับอากาศ เป็็นอุุปกรณ์์ร่ว่ มที่ปร
�่ ะกอบรวมกัับ
ระบบปรัับอากาศหลัักในอาคารขนาดใหญ่่ที่ใ�่ ช้้ระบบปรัับอากาศด้้วย
น้ำำ��เย็็นสำำ�หรัับการปรัับทั้้�งอุุณหภููมิิ เเละคุุณภาพอากาศให้้อยู่่�ใน
อุุ ณ หภููมิิ และคุุ ณ ภาพที่ ่ � เ หมาะสม  ในขณะที่ ่ � ผลิ ิ ตภั ั ณ ฑ์์ ร ะบบ
สุุขาภิิบาลเป็็น อุุปกรณ์์ในระบบอาคาร  ได้้แก่่ ระบบประปา ระบบ
ท่่ อ ระบายน้ำำ � �ทิ้้ � ง และระบบท่่ อ ระบายอากาศ เป็็ น ต้้ น บริิ ษั ั ท ฯ
จััดจำำ�หน่่ายผลิิตภัณ
ั ฑ์์ที่เ�่ ป็็นอุุปกรณ์์ในระบบควบคุุมระบบปรัับอากาศ
และระบบสุุขาภิิบาล ได้้แก่่ วาล์์ว ซึ่่ง� เป็็นอุุปกรณ์์ที่ช่�่ ว่ ยในการเปิิดหรืือ
ปิิดน้ำำ��เย็็นและควบคุุมอััตราการไหลของน้ำำ��ให้้คงที่่�เพื่่�อที่่�จะทำำ�ให้้
เครื่่� อ งปรัั บ อากาศทำำ � งานได้้ อ ย่่ า งเต็็ มปร ะสิิ ทธิ ิ ภ าพ  และระบบ
สุุขาภิิบาลที่่�ติิดตั้้�งอยู่่�กัับท่่อของระบบ ดัังกล่่าว นอกจากนี้้�ในระบบ

แนะนําบริ
าบริษษัทัท
22 แนะนํ

ปรัับอากาศ และระบบสุุขาภิิบาล ยัังมีีอุุปกรณ์์ที่่�เป็็นส่่วนประกอบ
หรืืออุุปกรณ์์ร่่วมที่่�สำำ�คััญ ได้้แก่่ วาล์์วเปิิดปิิดน้ำำ��, เกจวััดความดััน,
เทอร์์โมมิิเตอร์์ (อุุปกรณ์์วัดั อุุณหภููมิิและแรงดัันของน้ำำ�� ในระบบ), สวิิตช์์
แจ้้งการไหลของน้ำำ�� ในระบบ(Flow Switch), แผ่่นกรองอากาศ, ข้้อต่่อ,
ห้้องปั๊๊�ม, ท่่อทองแดงและข้้อต่่อทองแดง และน้ำำ��ยาสารทำำ�ความเย็็น  
ทั้้ง� นี้้� นอกเหนืือจากการนำำ�เข้้าและจััดจำำ�หน่่ายตราสิินค้้าจากต่่างประเทศ
ที่่�มีีชื่่�อเสีียง บริิษััทฯ ยัังเป็็นเจ้้าของตราสิินค้้า Valtec (วาล์์วเทค)
สำำ�หรัับผลิิตภัณ
ั ฑ์์วาล์์วและผลิิตภัณ
ั ฑ์์ระบบสุุขาภิิบาลและปรัับอากาศ
FIRE
PROTECTION
PROTECTION
&
และเป็็นเจ้้าของตราสิินค้้า KopparFIRE
(ค๊๊อปป้้
า) สำำ
�หรัั
บผลิิตภััณฑ์์
ท่่อทองแดง
AIR-CONDITIONING
AIR-CONDITIONIN

3)	ผลิิตภััณฑ์์ระบบทำำ�ความเย็็น
เป็ นเป็ผูน้ าํผูด้น้ าาํ นการขายอุ
ด้านการขายอุ
ปกรณ์
ปกรณ์
เครืเอ่ ครืงทอ่ าํ งท
ความเย็
าํ ความเย็
น น
นาํ า้ สมั
นาํ ยสมัย
และเป็
และเป็
นผูน้ าํผูด้น้ าาํ นเทคโนโลยี
ด้านเทคโนโลยี
ทกี่ า้ทวล
กี่ า้ า้ํ วล
เชีย่ เชีวชาญในการออกแบบและให้
ย่ วชาญในการออกแบบและให้
คาํ ปรึ
คาํ กปรึษาใน
กษาใน
ระบบท
ระบบท
าํ ความเย็
าํ ความเย็
น น

ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ระบบทำำ�ความเย็็นเป็็นอุุปกรณ์์ในระบบห้้องเย็็นหรืือ
ระบบขนส่่งสิินค้้าเพื่่�อทำำ�การแช่่แข็็งหรืือลดอุุณหภููมิิของสิินค้้า ซึ่่�ง
ต้้องการ  การควบคุุมอุุณหภููมิิที่่�คงที่่� โดยทั่่�วไประบบทำำ�ความเย็็น
สามารถลดอุุณหภููมิิได้้ตั้้�งแต่่ -30  C ถึึง +25  C บริิษััทฯ จััดจำำ�หน่่าย
ผลิิ ตภั ั ณ ฑ์์ ร ะบบทำำ � ความเย็็ น อย่่ า งครบวงจร ซึ่่� ง ประกอบด้้ ว ย 
คอมเพรสเซอร์์ , คอยล์์ ร้ ้ อ น, คอยล์์ เ ย็็ น , คอยล์์ เ ย็็ น แบบพิิ เ ศษ,
อุุปกรณ์์ประหยััดพลัังงาน, อุุปกรณ์์ควบคุุมการละลายน้ำำ�� แข็็งอััตโนมััติิ

(DOD) และในระบบทำำ�ความเย็็นยัังมีีวาล์์วซึ่่ง� เป็็นอุุปกรณ์์ที่สำ�่ �คั
ำ ญ
ั ที่�่
ช่่วยในการเปิิดหรืือปิิดของเหลวและความดััน ของระบบทำำ�ความเย็็น  
นอกจากนี้้�บริิษััทฯ ได้้ออกแบบและผลิิตชุุดคอนเดนซิ่่�ง, แดนฟอส์์ส 
คอนเดนซิ่่�งยููนิิต  และชุุดเครื่่�องทำำ�ความเย็็นขนาดเล็็ก สำำ�หรัับตู้้� 
ขายเครื่่�องดื่่�มอััตโนมััติิ โดยการประกอบรวมอุุปกรณ์์และหลัักการ
ระบบทำำ�ความเย็็นต่่างๆ เป็็นหน่่วยผลิิตภััณฑ์์หนึ่่�ง ซึ่่�งสามารถ
ใช้้ติิดตั้้�งระบบห้้องเย็็นหรืือระบบขนส่่งสิินค้้าได้้ทัันทีี

FIRE
FIRE
PROTECTION
PROTECTION
& S&
AIR-CONDITIONING
AIR-CONDITIONING
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4)	ผลิิตภััณฑ์์ระบบการพิิมพ์์ดิิจิิทััล และระบบการพิิมพ์์ 3 มิิติิชีีวภาพ
เป็ นผูเป็น้ าํนด้ผูาน้ นการให้
าํ ด้านการให้
บริการโซลู
บริการโซลู
ชน่ั ด้าชนวิ
น่ั ด้ศาวกรรม
นวิศวกรรม
“ระบบพิ
“ระบบพิ
มพ์ดมจิ ิทพ์ลั ด”จิ ิทลั ”
งระบบการพิ
รวมถึรวมถึ
งระบบการพิ
มพ์ 3มมิพ์ต3ิ มิติ

บริิษััทฯ จััดจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ระบบการพิิมพ์์ดิิจิิทััลและระบบ
การพิิมพ์์ 3 มิิติิชีีวภาพ  ได้้แก่่ เครื่่�องพิิมพ์์ระบบ Ink Jet (CIJ
Continuous InkJet), เครื่่�องพิิมพ์์แบบเลเซอร์์, เครื่่�องพิิมพ์์ระบบ
Thermal Transfer และเครื่่อ� งพิิมพ์ล์ าเบลสติิกเกอร์์ Digital UV Inkjet,
เครื่่อ� งพิิมพ์์ บรรจุุภัณ
ั ฑ์์และอุุปกรณ์์บรรจุุภัณ
ั ฑ์์อื่่น� ๆ, อุุปกรณ์์การพิิมพ์์
และวััสดุสิุ้้ น� เปลืืองประเภทต่่างๆ รวมถึึงเครื่่อ� งพิิมพ์แ์ บบ 3 มิิติิ เป็็นต้้น
โดยรายละเอีียดผลิิตภััณฑ์์มีีดัังนี้้�
4.1) ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ระบบการพิิมพ์ดิ์ จิิ ทัิ ลั กลุ่่�มเครื่่อ� งพิิมพ์วั์ นั ที่ผลิ
�่ ต 
ิ /
หมดอายุุ ลอตนััมเบอร์์ ประกอบด้้วย เครื่่อ� งพิิมพ์ข้์ อ้ ความบนบรรจุุภัณ
ั ฑ์์
เครื่่อ� งป้้อนชิ้้น� งาน อุุปกรณ์์การพิิมพ์์ และวััสดุสิุ้้ น� เปลืืองประเภทต่่างๆ
เป็็นต้้น เครื่่�องพิิมพ์์ที่่�บริิษััทจััดจำำ�หน่่าย เป็็นเครื่่�องพิิมพ์์ที่่�ใช้้เพื่่�อการ
พิิมพ์์รหััส (Coding) ได้้แก่่ วัันที่่�ผลิิต วัันหมดอายุุและข้้อความต่่างๆ
บนบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ อาทิิเช่่น ลอตนััมเบอร์์ เป็็นต้้น และยัังสามารถพิิมพ์ภ์ าพ
กราฟิิก Barcode, 2D Datamatrix, QR Code พิิมพ์เ์ ลขรหััสชิิงโชคได้้ด้ว้ ย 
พื้้�นผิิวที่่�พิิมพ์์ได้้มีีดัังนี้้� บรรจุุภััณฑ์์ที่่�เป็็นขวดพลาสติิก ขวดแก้้ว
กระป๋๋องโลหะ อะลููมิิเนีียม กล่่องกระดาษ กระดาษผิิวมััน ซองพลาสติิก
ฟอยล์์อะลููมิิเนีียมถ้้วยพลาสติิกและอื่่�นๆ ด้้วยเทคโนโลยีีหลายชนิิด
เช่่น ชนิิดเลเซอร์์ไม่่ใช้้หมึึก ชนิิดพิิมพ์์ด้้วย หมึึกโดยไม่่สััมผััสพื้้�นผิิว
ชนิิดพิิมพ์์ผ่่านริิบบอนหมึึก ชนิิดตลัับหมึึก เป็็นต้้น

5)	ผลิิตภััณฑ์์ระบบไอโอทีี (IoT) (ไอยราหาญ)

4.2) ผลิิตภััณฑ์์ระบบการพิิมพ์์ดิิจิิทััลกลุ่่�มเครื่่�องพิิมพ์์ 3 มิิติิ
จััดจำำ�หน่่าย และให้้บริิการพิิมพ์์ สำำ�หรัับสร้้างชิ้้�นงานจากไฟล์์ดิิจิิทััล
สำำ�หรัับอุุตสาหกรรมการแพทย์์ในยุุค 4.0 คืือ การให้้บริิการปรัับเปลี่่�ยน
ไฟล์์ จ ากเครื่่� อ งสแกนชนิิ ด MRI/CT Scan เป็็ น ไฟล์์ 3D PDF
วััตถุุประสงค์์เพื่่�อแสดงเป็็นภาพ คุุณภาพสููง บ่่งชี้้�บริิเวณที่่�ปกติิ หรืือ
ผิิดปกติิได้้ชัดั เจน และยัังรวมถึึงการพิิมพ์์ โมเดลอวััยวะจากไฟล์์ MRI/
CT Scan ซึ่่�งจะสนัับสนุุนการวิิเคราะห์์ การวิิจััยและพััฒนาทางการ
แพทย์์ ด้้วยเทคโนโลยีีดิิจิิทััล
4.3) ผลิิตภััณฑ์์ระบบการพิิมพ์์ดิิจิิทััลกลุ่่�มเครื่่�องพิิมพ์์ลาเบล
สติิกเกอร์์ระบบ Digital UV Inkjet จััดจำำ�หน่่ายเครื่่�องพิิมพ์์ลาเบล
สติิกเกอร์์ ระบบ UV Digital Inkjet ซึ่่�งสามารถพิิมพ์์ลาเบลสติิกเกอร์์
ด้้ ว ยเทคโนโลยีี ดิ ิ จิ ิ ทั ั ล  คุุ ณ ภาพสููง คมชัั ด สวยงาม สีี สั ั น สดใส 
ที่่�ความเร็็วสููง และช่่วยลดต้้นทุุนให้้กัับโรงงานผู้้�ผลิิตลาเบลสติิกเกอร์์
4.4) การให้้บริิการหลัังการขาย สิินค้้าทุุกกลุ่่�มที่่จำ� �ำ หน่่ายครอบคลุุม
รวมถึึงการให้้คำ�ปรึ
ำ กึ ษาแนะนำำ�การเลืือกสเปกให้้ตรงตามความต้้องการ
การติิดตั้้�งเครื่่�อง การฝึึกอบรม การบริิการ และการบำำ�รุุงรัักษาเครื่่�อง
การรัับประกััน เป็็นต้้น

บริิษััท หาญ เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง โซลููชั่่�นส์์ จำำ�กััด (มหาชน) 17
Central Monitoring Dashboard
• ติดตามการท�ำงานของระบบพืน้ ฐานของงานอาคารจากส่วนกลาง
• อาคารขนาดใหญ่ จะมีอปุ กรณ์ทใี่ ช้พลังงานไฟฟ้าสูง จะเป็นระบบ
HVAC
• แจ้งเตือนความผิดปกติ/เสียหาย เพื่อการแก้ไขหรือซ่อมบ�ำรุง
• เก็บข้อมูลการท�ำงานของระบบ ส�ำหรับการตรวจสอบย้อนหลัง
และสร้างเป็นรายงานได้
• มีหน้าแสดงผล (Dashboard) ทีจ่ �ำเป็นส�ำหรับการประสานงานกับ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานอาคาร

Central Monitoring Dashboard HVAC System
• ในอาคารขนาดใหญ่ จะมีอปุ กรณ์ทใี่ ช้พลังงานไฟฟ้าสูง จะเป็นระบบ HVAC และ ระบบปรับอากาศ
• มอนิเตอร์ การใช้พลังงาน จะน�ำไปสู่การจัดการได้อย่างมีประสิทธภิ าพมากขึน้
• แจ้งเตือนถ้าระบบมีการใช้พลังงานไฟฟ้า เกินกว่าทีก่ �ำหนด หรือใช้งานผิดปกติ
• รายงานการใช้งานพลังงาน โดยเทียบชัว่ โมงการท�ำงานของเครือ่ งจักร

	การรัับประกัันสิินค้้า
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บริิษััทฯ รัับประกัันความเสีียหายหรืือชำำ�รุุดของสิินค้้า ตาม
เงื่่�อนไขการรัับประกัันสิินค้้าที่่�บริิษััทฯ จำำ�หน่่ายหรืือติิดตั้้�งให้้แก่่ลููกค้้า
เป็็นระยะเวลา 1 ปีี หรืือ 6 เดืือน สำำ�หรัับสิินค้้าประเภทเครื่่�อง
และอะไหล่่ตามลำำ�ดับั  ซึ่่ง� สิินค้้าของบริิษัทั ฯ ได้้รับั การรัับประกัันมาจาก
ผู้้ �ผลิ ิ ตสิ ิ น ค้้ า อีี ก ทอดหนึ่่�ง เป็็น ระยะเวลาอย่่า งน้้อย  1 ปีี หรืือ 6
เดืือนเช่่นกััน

สำำ�หรัับงานโครงการ ภายหลัังติิดตั้้�งงานแล้้วเสร็็จ บริิษััทฯ
มีีการรัับประกัันผลงานหลัังติิดตั้้�ง โดยรัับประกัันสิินค้้าที่่�จำำ�หน่่าย
ตามเงื่่อ� นไขการรัับประกัันเป็็นเวลา 1 ปีี ซึ่่ง� ผู้้�ผลิตสิ
ิ นิ ค้้ามีีการรัับประกััน
สิินค้้าที่่�จำำ�หน่่ายให้้แก่่บริิษััทฯ อย่่างน้้อย 1 ปีี เช่่นเดีียวกัันและอาจ
พิิจารณาซื้้�อการรัับประกัันจากผู้้�ขายเพิ่่�มกรณีีลููกค้้าต้้องการการรัับ
ประกัันสิินค้้าที่่�ยาวขึ้้�น

	คลัังสิินค้้าและการจััดส่่งสิินค้้าให้้แก่่ลููกค้้า
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บริิษััทฯ มีีคลัังสิินค้้ารวม 3 แห่่ง โดย 
คลัังสิินค้้าหลััก ตั้้�งอยู่่�เลขที่่� 888/14 - 16 หมู่่�ที่่� 21 ตำำ�บล
บางพลีีใหญ่่ อำำ�เภอบางพลีี จัังหวััดสมุุทรปราการ 10540 พื้้�นที่่�รวม 
6,374.23 ตารางเมตร ซึ่่�งบริิษัทั เป็็นเจ้้าของกรรมสิิทธิ์์� เพื่่�อใช้้เป็็นพื้้�นที่่�
เก็็บผลิิตภััณฑ์์วาล์์ว และผลิิตภััณฑ์์ระบบดัับเพลิิง ระบบปรัับอากาศ
ระบบสุุขาภิิบาล และผลิิตภััณฑ์์ระบบทำำ�ความเย็็น และผลิิตภััณฑ์์
ระบบการพิิมพ์ดิ์ จิิ ทัิ ลั  รวมทั้้�งใช้้เป็็นพื้้�นที่่ก� ารประกอบชิ้้น� ส่่วนอุุปกรณ์์
ต่่างๆ ตามคำำ�สั่่�งซื้้�อ

คลัังสิินค้้าแห่่งที่่� 2 ตั้้�งอยู่่�ที่่� 509 ซอยศููนย์์วิจัิ ย 
ั 4 ถนนพระราม 9
แขวงบางกะปิิ เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพมหานคร 10310 ซึ่่ง� เช่่าจากบุุคคล
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบริิษััทฯ เพื่่�อใช้้เป็็นพื้้�นที่่�เก็็บสิินค้้า ประกอบ และซ่่อม
บำำ�รุุงรัักษาเครื่่�องพิิมพ์์และอุุปกรณ์์รวมถึึงดำำ�เนิินกิิจการอื่่�นในระบบ
การพิิมพ์์ดิิจิิทััล

18 รายงานประจำำ�ปีี 2563
คลัั ง สิิ น ค้้ า แห่่ ง ที่่� 3 ตั้้� ง อยู่่�ที่่� 38/43 หมู่่�  4 ถนนลำำ �ลูู กกา
ตำำ�บลลำำ�ลููกกา อำำ�เภอลำำ�ลููกกา จัังหวััดปทุุมธานีี 12150 พื้้�นที่่�รวม 80
ตารางเมตร ซึ่่�งเช่่ากัับบุุคคลภายนอกที่่�ให้้บริิการคลัังสิินค้้าและไม่่มีี
ความเกี่่�ยวข้้องกัับบริิษััทฯ เพื่่�อใช้้เป็็นพื้้�นที่่�เก็็บสารเคมีีอัันตรายที่่�สั่่�ง
ซื้้อ� จากผู้้�ผลิต 
ิ และรอการจััดส่่งให้้แก่่ลููกค้้า หรืือนำำ�ไปใช้้ในงานโครงการ 
ติิดตั้้�งระบบดัับเพลิิงให้้แก่่ลููกค้้า

ต่่างๆ เช่่น ไฟไหม้้ ฟ้้าผ่่า แผ่่นดิินไหว ลมพายุุ น้ำำ��ท่่วม รวมถึึงอุุบััติิเหตุุ
ต่่างๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นในคลัังสิินค้้าที่่�ส่่งผลให้้ทรััพย์์สิินเสีียหายซึ่่�งปััจจุุบััน
การประกัันภััยครอบคลุุมมููลค่่า ทรััพย์สิ์ นิ ในสำำ�นักั งาน ใหญ่่และสิินค้้า
ในคลัังสิินค้้า ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 25631 รวมทั้้�งบริิษััทฯ มีีการทำำ� 
ประกัันภััยสิินค้้าที่่�ขนส่่งใน ประเทศสำำ�หรัับคำำ�สั่่�งซื้้�อที่่�มีีมููลค่่าสููงเพื่่�อ
คุ้้�มครองความเสีียหาย หรืือความสููญเสีียของสิินค้้าจากอุุบัติั เิ หตุุ การ 
บริิษััทฯ จััดส่่งสิินค้้าจากคลัังสิินค้้าให้้แก่่ลููกค้้า (ค่่าจััดส่่งรวม  ยกขนสิินค้้าขึ้้น� ไปยัังพาหนะที่ใ่� ช้้ขนส่่ง  และคุ้้�มครองตลอดระยะเวลา
อยู่่�ในราคาสิินค้้าแล้้ว) โดยใช้้รถบรรทุุกขนส่่งของบริิษัทั ฯ และรถบรรทุุก ที่่สิ� นิ ค้้านั้้�นอยู่่�บนพาหนะที่่ใ� ช้้ขนส่่ง โดยมีีบริิษัทั ฯ เป็็นผู้้�รับั ผลประโยชน์์
ขนาดต่่างๆ ที่่บ� ริิษัทั ฯ ได้้ว่า่ จ้้างผู้้�ประกอบการขนส่่งจากภายนอกที่่ไ� ม่่มีี แต่่เพีียงผู้้�เดีียว และตั้้�งแต่่ปีี 2555 - ปััจจุุบััน บริิษััทฯ ยัังไม่่มีีประวััติิ
ความเกี่่�ยวข้้องใดๆ กัับบริิษััทฯ ซึ่่�งผ่่านการคััดเลืือกและขึ้้�นทะเบีียน การเคลมประกัันภััยสินิ ค้้าที่่เ� กิิดจากเหตุุการณ์์ร้า้ ยแรง ยกเว้้นอุุบัติั เิ หตุุ
ผู้้�ขาย (Approved Vendor List, AVL) กัับบริิษััทฯ นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ที่่เ� กิิดจากการเคลื่่�อนย้้ายสิินค้้าในคลัังสิินค้้าซึ่่ง� ความเสีียหายแต่่ละครั้้ง�
ได้้ทำ�ปร
ำ ะกัันภััยสินิ ค้้าที่เ่� ก็็บในคลัังสิินค้้าเพื่่�อคุ้้�มครองอุุบัติั เิ หตุุที่่�อาจ ไม่่เกิิน 10,000 บาท
เกิิดขึ้้�นในระหว่่างการเก็็บสิินค้้าหรืือการปฏิิบัติั งิ านโดยคุ้้�มครองภััย

	กระบวนการรัับสิินค้้าเข้้าเก็็บในคลัังสิินค้้าและการจััดส่่งสิินค้้าให้้แก่่ลููกค้้า
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กระบวนการขั้้�นตอนการรัับสิินค้้าจากผู้้�ผลิิตสิินค้้า

• เมื่อพนักงานคลังสินค้าได้รับใบตรวจรับสินค้าจากฝ่ายจัดซื้อ จะ

• จััดเตรีียมบาร์์โค้้ดสิินค้้า สถานที่่�จััดวางสิินค้้า  
• เมือ่ มีการส่งสินค้ามาทีค่ ลังสินค้า พนักงานคลังสินค้าจะ ตรวจรับ
สินค้าตามรายละเอียดที่ได้รับแจ้งจากแผนกจัดซื้อ ติดบาร์โค้ด
ที่่�สิินค้้า จััดทำำ�ใบแจ้้งรัับสิินค้้า
• พนักงานคลังสินค้าซึง่ ท�ำหน้าทีจ่ ดั เก็บสินค้า จะตรวจสอบประเภท 
สภาพสินค้า จ�ำนวน และบาร์โค้ดกับใบแจ้งรับสินค้าว่าถูกต้อง
ครบถ้วนตรงกัน จากนั้นน�ำสินค้าเข้าเก็บในคลังสินค้า จัดเรียง
• สิินค้้าที่รั่� บั เข้้าก่่อนไว้้ด้า้ นนอกและสิินค้้าที่รั่� บั เข้้าทีีหลัังจััดเรีียงไว้้
• ด้้านใน เพื่่�อความสะดวกในการเบิิกจ่่ายต่่อไป และบัันทึึกสต็็อก
สิินค้้า พร้้อมทั้้�งส่่งรายละเอีียดให้้แก่่ฝ่่ายอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ได้้แก่่
ฝ่่ายจััดซื้้�อ และฝ่่ายบััญชีี
• ในกรณีที่ตรวจรับไม่ตรงตามการสัง่ ซือ้ หรือมีสนิ ค้าช�ำรุด เสียหาย 
พนักงานคลังสินค้าจะแจ้งข้อมูลมาที่ฝ่ายจัดซื้อเพื่อให้ตรวจสอบ
• และดำำ�เนิินการแจ้้งผู้้�ผลิิต  และ/หรืือ บริิษััทที่่�รัับประกัันภััยสิินค้้า
ต่่อไป

กระบวนการและขั้้�นตอนการเบิิกสิินค้้าเพื่่�อจััดส่ง่ ให้้แก่่
ลููกค้้า
• พนักงานจัดส่ง บันทึกรายการจัดของ (Picking List) ส่งมอบให้แก่

พนัักงานคลัังสิินค้้า เพื่่�อเตรีียมสิินค้้าส่่งมอบให้้แก่่ลููกค้้า รวมทั้้�ง
ทำำ�หน้้าที่่� ตรวจสอบรายชื่่�อลููกค้้า ปริิมาณสิินค้้า สถานที่่�ส่่งมอบ
เพื่่�อวางแผนเส้้นทางการจััดส่่งสิินค้้า ติิดต่่อประสานงานกัับฝ่่าย
การเงิินเพื่่�อรัับ เอกสารที่่�ใช้้ในการจััดส่่งสิินค้้า
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• พนักงานจัดส่ง จัดท�ำใบควบคุมการขนส่งสินค้า เพือ่ บันทึกรายการ

• ในแต่่ละเส้้นทางการจััดส่่งให้้เรีียบร้้อยภายในเวลา 9.00 น.
ของทุุกวัันทำำ�การ เพื่่�อให้้ฝ่่ายขายมีีข้้อมููลประสานงานกัับลููกค้้า
ในการแจ้้งช่่วงเวลาโดยประมาณที่่�สิินค้้าจะส่่งถึึง
• ในกรณีการขนส่งสินค้าเร่งด่วน หรือการจองเวลาจัดส่งสินค้า
ล่วงหน้า พนักงานจัดส่งจะรับใบแจ้งการจัดส่งสินค้าจากพนักงาน
• ขาย และทำำ�หน้้าที่่�ประสานงานกัับผู้้�ให้้บริิการขนส่่งตามรายชื่่�อที่่�
บริิษัทั ฯ ได้้อนุุมัติั ไิ ว้้ โดยแจ้้งผู้้ใ� ห้้บริิการขนส่่งถึึงกำำ�หนดเวลาในการ 
เข้้ารัับ สิินค้้า ณ คลัังสิินค้้า กำำ�หนดเวลาในการส่่งมอบ และเส้้นทาง
ในการส่่งมอบสิินค้้าให้้ลููกค้้า และจััดทำำ�ใบควบคุุมการขนส่่งสิินค้้า
• พนัักงานจััดส่่ง ส่่งเอกสารที่่�ใช้้ในการจััดส่่งสิินค้้า รวมทั้้�งใบ
ควบคุุมการขนส่่งสิินค้้าให้้พนัักงานขัับรถ/พนัักงานส่่งของ โดย
พนัักงานขัับรถ/พนัักงานส่่งของตรวจสอบประเภทผลิิตภััณฑ์์
จำำ�นวนสิินค้้ากัับรายละเอีียดเอกสารที่่ใ� ช้้ในการจััดส่่ง และเซ็็นชื่่อ�
ผู้้�รับั สิินค้้าในสำำ�เนาส่่วนของคลัังสิินค้้า จากนั้้�นนำำ�สิินค้้าออกจาก
พื้้�นที่่เ� ตรีียมจ่า่ ยขึ้้�นรถตามเส้้นทางที่่ไ� ด้้วางแผนไว้้และจััดส่่งสิินค้้า
ตามเส้้นทาง ชี้้�แจงและทบทวนรายการสิินค้้าที่่ส่� ง่ มอบกัับเอกสาร
ที่่�ใช้้ในการจััดส่่งกัับลููกค้้า และให้้ลููกค้้าเซ็็นชื่่�อผู้้�รัับสิินค้้าใน
เอกสารที่่�ใช้้ในการจััดส่่ง จากนั้้�นนำำ�เอกสารประกอบด้้วยเอกสาร 
อาทิิ ต้้นฉบัับใบวางบิิล สำำ�เนาใบกำำ�กัับภาษีี กลัับคืืนจากลููกค้้า
และนำำ�ส่่งให้้พนัักงานจััดส่่งเพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�รวบรวม เอกสารให้้ฝ่่าย
การเงิิน ติิดตามการชำำ�ระเงิินตามระเบีียบปฏิิบััติิทางการเงิินและ
บััญชีีต่่อไป

บริิษััทกำำ�หนดทุุนประกัันภััยในแต่่ละปีี โดยพิิจารณาจากมููลค่่าทรััพย์์สิินตามงบการเงิินงวดล่่าสุุดก่่อนที่่�จะมีีการทำำ�ประกัันภััยนั้้�นๆ

บริิษััท หาญ เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง โซลููชั่่�นส์์ จำำ�กััด (มหาชน) 19

	คุุณภาพและมาตรฐานผลิิตภััณฑ์์ที่่�จำำ�หน่่าย
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บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญกัับคุุณภาพและมาตรฐานของสิินค้้า
ที่่�จััดจำำ�หน่่าย  เพื่่�อให้้ลููกค้้ามั่่�นใจในคุุณภาพและความปลอดภััย 
ของสิินค้้า ว่่าเป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดที่่�ลููกค้้าได้้ตกลงไว้้กัับบริิษััทฯ
โดยสิินค้้าที่่�บริิษััทฯ จััดจำำ�หน่่ายส่่วนใหญ่่ผ่่านการรัับรองมาตรฐาน
UL (Underwriters Laboratories)2 และ/หรืือมาตรฐาน FM (Factory
Mutual) 3 และ/หรืื อ มาตรฐาน BS (British Standard) 4 และ/

หรืือมาตรฐาน TIS (Thai Industrial Standards)5 และ/หรืือมาตรฐาน
EN (European Standard) และ/หรืือมาตรฐาน Vds6 สำำ�หรัับสิินค้้า
ว่่าจ้้างผลิิตภายใต้้แบรนด์์ของบริิษััทฯ จะผลิิตภายใต้้มาตรฐาน BS
หรืือ ASTM International รวมทั้้�งระบบงานทุุกระบบของบริิษััท 
ผ่่านการรัับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2015

ประวัตคิ วามเป็ นมา

	การเปลี่่�ยนแปลงและพััฒนาการที่่�สำำ�คััญ
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ห้างหุน้ ส่วนจํากัด
หาญวัฒนา
2503

2545

2531

2508

จดทะเบียนบริษัท หาญ
เอ็นยิเนียริง่ จํากัด

เปลี่ยนชื่อจาก FIRE เป็ น
HARN และเพิ่มทุนจาก
175 ลบ. เป็ น 292.25 ลบ.

ก่อตัง้ บริษัท
คิว ทู เอส จํากัด

ก่อตัง้ บริษัท
ชิลแมทซ์ จํากัด

2544

ก่อตัง้ บริษัท
ไฟร์วิคเตอร์ จํากัด

ได้รบั รองเป็ นสมาชิกแนวร่วม
ปฏิบตั ิ CAC ของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริต

2559

2557

เข้าสูต่ ลาด
หลักทรัพย์ mai

บริิษััท หาญ เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง โซลููชั่่�นส์์ จำำ�กััด (มหาชน) (บริิษััทฯ)
เดิิมชื่่�อ บริิษััท  ไฟร์์วิิคเตอร์์ จำำ�กััด (มหาชน) ซึ่่�งเริ่่�มต้้นจากการเป็็น
ส่่วนหนึ่่�งของบริิษััท  หาญเอ็็นยิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด (บ.หาญฯ) ต่่อมา
ภายหลััง บ.หาญฯ ปรัับโครงสร้้างการบริิหารงานแบบครอบครััว
สู่่�การบริิหารงานแบบมืืออาชีีพ  บริิษััทฯ จึึงได้้จดทะเบีียนจััดตั้้�งขึ้้�น
เมื่่�อวัันที่่� 9 พฤษภาคม 2544 ในนาม บริิษััท  ไฟร์์วิิคเตอร์์ จำำ�กััด
ด้้วยทุุนจดทะเบีียนเริ่่ม� แรก 1 ล้้านบาท โดยกลุ่่�มนามสกุุลชาญณรงค์์7
และคุุณวิิรััฐ สุุขชััย ซึ่่�งเป็็นอดีีตผู้้�บริิหารเดิิมของ บ.หาญฯ ในสายงาน
ขายวาล์์วและอุุปกรณ์์ดัับเพลิิง บริิษััทฯ จััดตั้้�งขึ้้�นเพื่่�อดำำ�เนิินธุุรกิิจ
นำำ�เข้้าและจำำ�หน่่ายผลิิตภัณ
ั ฑ์์วาล์์วและอุุปกรณ์์ระบบดัับเพลิิง วาล์์ว
และอุุปกรณ์์ระบบสุุขาภิิบาลและปรัับอากาศ และให้้บริิการติิดตั้้�ง
ระบบดัับเพลิิงงานโครงการ ต่่อมาเมื่่�อวัันที่่� 21 กุุมภาพัันธ์์ 2546,
24 กรกฎาคม 2549 และ10 ตุุลาคม 2555 บริิษัทั ฯ ได้้เพิ่่�มทุนุ จดทะเบีียน
เป็็น 3 ล้้านบาท, 4 ล้้านบาท และ 65 ล้้านบาทตามลำำ�ดัับ เพื่่�อใช้้เป็็น
เงิินทุุนหมุุนเวีียนในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ

2560

เข้าร่วมการประกาศ
เจตนารมย์เป็ นแนวร่วม
ปฏิบตั ิ CAC ของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริต

- ลงนามร่วมทุนจด
ทะเบียน “ไอยราหาญ”
- ได้รบั การประเมิน CG
“ดีเลิศ 5 ดาว”
2563

2561

2562

- ขยายธุรกิจด้วยการเปิ ด
บริษัทย่อยที่เวียดนาม
- ได้รบั การประเมิน CG
“ดีเลิศ 5 ดาว”

ในเดืือนพฤศจิิกายน 2559 บริิษัทั ฯ ได้้ปรับั เปลี่่�ยนชื่่อ� จากบริิษัท 
ั
Pages
ไฟร์์วิคิ เตอร์์ จำ�กั
ำ ดั (มหาชน) หลัังจากการเข้้าควบรวมกิิจการกัับ บริิ
ษัท 
ั1
ชิิลแมทช์์ จำำ�กััด และ บริิษััท คิิว ทูู เอส จำำ�กััด แต่่เดิิมนั้้�นบริิษััททั้้�งสาม
เคยเป็็นหน่่วยธุุรกิจิ ของ บ.หาญฯ ซึ่่�งมีีประวััติยิ าวนานในด้้านการเป็็น
ตััวแทนจำำ�หน่่ายและการให้้คำ�ปรึ
ำ กึ ษาออกแบบระบบวิิศวกรรมตั้้�งแต่่
ปีี 2508 ด้้วยประสบการณ์์และชื่่�อเสีียงกว่่า 60 ปีี การควบรวมกิิจการ 
ในครั้้�งนี้้�ทำำ�ให้้บริิษััทฯ พร้้อมที่่�จะมุ่่�งเน้้นการเป็็นผู้้�นำำ�การให้้บริิการ
โซลููชัันที่่ยั่่� ง� ยืืนของงานระบบวิิศวกรรมความปลอดภััย ระบบทำำ�ความเย็็น
ระบบปรัับอากาศ และระบบการพิิมพ์์ดิิจิิทััลในประเทศไทยและ
ประเทศเพื่่�อนบ้้าน

Underwriters Laboratories (UL) มาตรฐานความปลอดภััย  โดย Underwriters Laboratories Inc. (UL) ซึ่่�งเป็็นองค์์กรอิิสระที่่�ไม่่แสวงหาผลกำำ�ไรในประเทศ
สหรััฐอเมริิกา เป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการทดสอบผลิิตภััณฑ์์ จััดทำำ�มาตรฐานด้้านความปลอดภััย และให้้การรัับรองความปลอดภััยของสิินค้้า
3
Factory Mutual (FM) หน่่วยงานที่่�ทํําการทดสอบอุุปกรณ์์ป้้องกัันและระงัับอััคคีีภััยของกลุ่่�มประกัันภััยในประเทศสหรััฐอเมริิกา
4
   British Standard (BS) มาตรฐานความปลอดภััย โดยสถาบัันมาตรฐานแห่่งประเทศสหราชอาณาจัักร (The British Standard Institution หรืือ BSI)
5
   Thai Industrial Standards (TIS) มาตรฐานผลิิตภััณฑ์์อุุตสาหกรรม การรัับรองคุุณภาพผลิิตภััณฑ์์โดยสำำ�นัักงานมาตรฐานผลิิตภััณฑ์์อุุตสาหกรรมของประเทศไทย 
6
VdS เป็็นสถาบัันอิิสระที่่�ทํําการทดสอบอุุปกรณ์์ป้้องกัันและระงัับอััคคีีภััย ที่่�รัับรองความปลอดภััย และความน่่าเชื่่�อถืือในด้้านการป้้องกัันอััคคีีภััยและความปลอดภััย 
ประเทศเยอรมนีี
7
กลุ่่�มนามสกุุลชาญณรงค์์ ประกอบด้้วย นางประยููรศรีี ชาญณรงค์์ นางสิิริิมา เอี่่�ยมสกุุลรััตน์์ และนายเจน ชาญณรงค์์
2

20 รายงานประจำำ�ปีี 2563
สำำ �หรัั บ โซลููชั่่� นระบบวิิศ วกรรมความปลอดภััย  ในปีี 2544
บริิษััทฯ เริ่่�มดำำ�เนิินธุุรกิิจนำำ�เข้้าและจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์วาล์์วและ
อุุปกรณ์์ระบบ ดัับเพลิิง วาล์์วและอุุปกรณ์์สุขุ าภิิบาลและปรัับ อากาศ
พร้้อมกัับให้้บริิการติิดตั้้�งระบบดัับเพลิิงงานโครงการ ต่่อมาในปีี
2546 ได้้ขยายกิิจการ โดยเพิ่่�มแผนกขายโครงการ เพื่่�อบริิการให้้คำำ�
ปรึึกษา, ออกแบบ และติิดตั้้�งระบบดัับเพลิิงต่่างๆ เช่่น ระบบดัับเพลิิง
ด้้วยน้ำำ�� , ระบบโฟมดัับเพลิิง (Foam Fire Protection), ระบบสััญญาณ
แจ้้งเหตุุเพลิิงไหม้้ (Fire Alarm Systems) และระบบกล้้องวงจรปิิด
โดยทีีมงานวิิศวกรผู้้�เชี่่�ยวชาญ มุ่่�งเน้้นการรัับงานโครงการที่่�มีีขนาด
ไม่่ใหญ่่มากนััก เช่่น โรงงานขนาดกลาง และโรงงานขนาดเล็็ก และในปีี
2548 เพิ่่�มผลิตภั
ิ ณ
ั ฑ์์ระบบดัับเพลิิง อััตโนมััติ ด้ิ ว้ ยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์
(CO2) และ ระบบดัับเพลิิงสารสะอาด FM-2008 จนถึึง ณ ปััจจุุบันั ได้้มีกี าร 
เพิ่่�มผลิตภั
ิ ณ
ั ฑ์์ระบบดัับเพลิิง อััตโนมััติด้ิ ว้ ยสารสะอาด Novec 1230,
ระบบดัับเพลิิงด้้วยก๊๊าซเฉื่่�อย  (Inert Gas), ระบบดัับเพลิิงห้้องครััว
Wet Chemical
ในปีี 2550 บริิษัทั ฯ ได้้รับั รางวััลประกาศเกีียรติิคุณ
ุ Outstanding
Distributor Award จาก NIBCO Inc. ประเทศสหรัั ฐ อเมริิ ก า
ปัั จ จุุ บัั น บริิ ษัั ท ฯ ได้้ ข ยายกิิ จ การเข้้ า ไปในระบบดัั บ เพลิิ ง สำำ � หรัั บ
อุุตสาหกรรมปิิโตรเคมีีคอลพร้้อมกัับระบบรัักษาความปลอดภััย

กว้้างขวาง ปััจจุุบัันบริิษััทฯ เป็็นผู้้�นำำ�เทคโนโลยีีระบบทำำ�ความเย็็น ใน
ประเทศไทยและยัังคงเติิบโตอย่่างมั่่�นคงต่่อไป
ในด้้านระบบการพิิมพ์์ดิิจิิทััล บริิษััทฯ เริ่่�มดำำ�เนิินธุุรกิิจเกี่่�ยวกัับ
เครื่่�องพิิมพ์์และอุุปกรณ์์การพิิมพ์์ วัันเดืือนปีีที่่�ผลิิต/หมดอายุุ ตั้้�งแต่่ปีี
2508 โดยมุ่่�งมั่่�นที่่�จะดำำ�เนิินธุุรกิิจจััดจำำ�หน่่าย และให้้บริิการหลัังการ 
ขายโดยยึึดหลัักเรื่่อ� งความเร็็วและคุุณภาพเพื่่�อให้้ลููกค้้าพึึงพอใจสููงสุุด
ปัั จ จุุ บัั น บริิ ษัั ท ฯ เป็็ น ผู้้ �นำำ � เทคโนโลยีี ก ารพิิ มพ์ ์ ดิิ จิิ ทัั ล สำำ � หรัั บ สาย
การผลิิตในประเทศไทยและได้้รัับความไว้้วางใจจากบริิษััทชั้้�นนำำ�
ทั่่�วประเทศ ในปีี 2558 บริิษััทฯ ได้้ขยายกิิจการเข้้าสู่่�โซลููชั่่�นการพิิมพ์์
สามมิิติิจนสามารถผลัักดัันให้้เกิิดการสร้้างต้้นแบบอย่่างรวดเร็็วและ
การผลิิตระบบดิิจิิทััลในภาคการศึึกษา ทัันตกรรม  การแพทย์์ และ
อุุตสาหกรรมบรรจุุภััณฑ์์และการผลิิต ในปีี 2562 บริิษััทฯ มุ่่�งเน้้นการ
เป็็นผู้้�นำำ�ในประเทศเพื่่�อนบ้้านโดยการจดทะเบีียนจััดตั้้�งบริิษััท  หาญ
เวีียดนาม จำำ�กัดั (บริิษัทย่
ั อ่ ย) ประเทศเวีียดนาม ด้้วยทุุนจดทะเบีียน
800,000,000 ดองเวีียดนาม หรืือประมาณ 1,057,444 บาท โดยบริิษัทั ฯ
ถืือหุ้้�นในบริิษััทย่่อยคิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 100 ของทุุนจดทะเบีียน
เมื่่�อวัันที่่� 30 กรกฎาคม 2562

ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ ได้้นำำ�มาตรฐานสากลในการบริิหารงานคุุณภาพ
มาปฏิิบััติิ ปััจจุุบัันได้้รัับการรัับรองมาตรฐานการบริิหารงานคุุณภาพ
เป็็นเวลากว่่า 60 ปีี ที่่�บริิษััทฯ มีีประสบการณ์์ในการให้้บริิการ ISO 9001:2015 จากสถาบัั น UKAS (UNITED KINGDOM
ด้้านโซลููชัันของระบบทำำ�ความเย็็นคุุณภาพสููงสำำ�หรัับสิินค้้าอุุตสาหกรรม ACCREDITATION SERVICE) ซึ่่�งเป็็นสถาบัันที่่�ให้้การรัับรองระดัับ
และเกษตรกรรม โดยทีีมวิิศวกรที่่�มีีความชำำ�นาญในการออกแบบ โลกจากสหราชอาณาจัักรด้้วยการตรวจประเมิินระบบคุุณภาพจาก
ระบบทำำ�ความเย็็นให้้เหมาะกัับการถนอมสิินค้้าเพื่่�อรัักษาคุุณภาพ  บริิษััท  เอสจีีเอส (ประเทศไทย) จำำ�กััด โดยบริิษััทฯ ได้้รัับการรัับรอง
น้ำำ��หนััก และความสดใหม่่ อย่่างสููงสุุด นัับแต่่ปีี 2545 ได้้เกิิดวิิกฤต  มาตรฐาน ISO 9001:2000 ตั้้�งแต่่ปีี 2549 และพััฒนาเป็็น ISO
ด้้านพลัังงานขึ้้�นหลายครั้้�ง ทำำ�ให้้บริิษััทฯ พััฒนาความรู้้�ความชำำ�นาญ 9001:2008 ตั้้�งแต่่ปีี 2552 จนพััฒนาเป็็น ISO 9001:2015 ในปีี 2560
ในด้้านพััฒนาโซลููชั่่�นที่่�ประหยััดพลัังงานจนได้้รัับการยอมรัับอย่่าง
	พััฒนาการที่่�สำำ�คััญของบริิษััทฯ ในช่่วง 5 ปีีที่่�ผ่่านมา สรุุปได้้ดัังนี้้�
ปีี 2563 • บริิษััทฯ จัับมืือกัับกลุ่่�มไอยราฟัันส์์ ลงนามสััญญาร่่วมทุุนพััฒนาธุุรกิิจดิิจิิทััล สร้้างระบบ IoT Products and Solutions เพื่่�อดำำ�เนิินธุุรกิิจ
•
•
•
•
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ให้้บริิการพััฒนาอาคารอััจฉริิยะ (Smart Building) ภายใต้้ชื่่�อ ไอยราหาญ เมื่่�อวัันที่่� 24 มิิถุุนายน 2563
บริิษััทฯ ได้้รัับการประกาศเป็็น 1 ใน 20 บริิษััทที่่�สถาบัันไทยพััฒน์์คััดเลืือกให้้เป็็นกลุ่่�มบริิษััทวิิถีียั่่�งยืืนที่่�น่่าลงทุุน หรืือ ESG Emerging List
พิิจารณาจากข้้อมููลแนวโน้้มการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และธรรมาภิิบาล (ESG) ของบริิษัทั ที่ริ่� เิ ริ่่มขึ้้
� น� หรืืออยู่่�ในระหว่่างดำำ�เนิินงาน
ที่่�มีีโอกาสสร้้างผลตอบแทนเพิ่่�มขึ้้�นในระยะยาวให้้แก่่ผู้้�ลงทุุน
บริิษััทฯ ได้้รัับการรัับรอง CG Score ว่่ามีีหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี สำำ�หรัับบริิษััทจดทะเบีียน ประจำำ�ปีี 2563 ที่่�ระดัับ 5 ดาว ดีีเลิิศ
ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 2 เมื่่�อวัันที่่� 19 พฤศจิิกายน 2563
หาญ เวีียดนาม (บริิษััทย่่อย) ประสบความสำำ�เร็็จจำำ�หน่่ายเครื่่�องพิิมพ์์ลาเบลสติิกเกอร์์ระบบ UV Digital Inkjet ได้้จำำ�นวน 1 เครื่่�อง และ
สามารถติิดตั้้�งได้้สำำ�เร็็จโดยทีีมวิิศวกรเวีียดนาม โดยไม่่ได้้มีีวิิศวกรจากต่่างประเทศเข้้าไปสนัับสนุุน เนื่่�องจากสถานการณ์์โควิิด-19 ที่่�ไม่่
อนุุญาตให้้ชาวต่่างชาติิเดิินทางเข้้าประเทศในช่่วงเวลานั้้�น
บริิษััทฯ ได้้ขยายความร่่วมมืือกัับ Domino UK Ltd. ผู้้�ผลิิตและจำำ�หน่่ายเครื่่�องพิิมพ์์ลาเบลสติิกเกอร์์ระบบ UV Digital Inkjet เพื่่�อจััดตั้้�ง
โชว์์รููมขนาดพื้้�นที่่� 120 ตรม. ตั้้�งเครื่่อ� งพิิมพ์ฯ์ ที่ชั้้่� น� 1 อาคารสำำ�นักั งานใหม่่ คาดว่่าจะแล้้วเสร็็จในไตรมาส 1/2564 ซึ่่ง� จะใช้้เพื่่�อสนัับสนุุนการขาย 
การจััดอบรม การให้้ลููกค้้าเยี่่�ยมชมที่่�โชว์์รููม  และการเยี่่�ยมชมผ่่านระบบออนไลน์์ สำำ�หรัับลููกค้้าในประเทศไทย และกลุ่่�มประเทศอาเซีียน
โดย Domino ตกลงเป็็นผู้้�จ่่ายค่่าเช่่าพื้้�นที่่� และจำำ�หน่่ายเครื่่�องให้้บริิษััทฯ ในราคาลดพิิเศษ พร้้อมด้้วยระยะเวลาชำำ�ระเงิินนานถึึง 1 ปีี
หรืือเมื่่�อจำำ�หน่่ายเครื่่�องฯ ให้้ลููกค้้าได้้

ระบบดัับเพลิิงอััตโนมััติิ FM 200 เป็็นระบบดัับเพลิิงด้้วยสารสะอาด ซึ่่�งได้้รัับการรัับรองมาตรฐาน UL/FM โดยใช้้สารเคมีีชนิิดที่่�ไม่่ทำำ�ความเสีียหายต่่ออุุปกรณ์์
คอมพิิวเตอร์์ อุุปกรณ์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ และไม่่เป็็นอัันตรายต่่อมนุุษย์์ เหมาะสำำ�หรัับติิดตั้้�งในห้้องสำำ�คััญ เช่่น Server Room, Data Center, UPS Room

บริิษััท หาญ เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง โซลููชั่่�นส์์ จำำ�กััด (มหาชน) 21
ปีี 2562 • บริิษััทฯ ได้้รัับเกีียรติิจาก ศ.ดร.บััณฑิิต เอื้้�ออาภรณ์์ อธิิการบดีี จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย ในการร่่วมเปิิด สำำ�นัักพิิมพ์์สามมิิติิ หาญ-จุุฬาฯ

ณ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย เมื่่�อวัันที่่� 8 มกราคม 2562 ซึ่่�งเป็็นหนึ่่�งในโครงการกิิจกรรมเพื่่�อชุุมชนและสัังคม ร่่วมสนัับสนุุนให้้คณาจารย์์
และนิิสิิตเข้้าถึึงเทคโนโลยีีการพิิมพ์์สามมิิติิได้้ในราคาต่ำำ��กว่่าต้้นทุุนในท้้องตลาด
• บริิษััทฯ จดทะเบีียนจััดตั้้�งบริิษััท หาญ เวีียดนาม จำำ�กััด (บริิษััทย่่อย) ประเทศเวีียดนาม ด้้วยทุุนจดทะเบีียน 800,000,000 ดองเวีียดนาม 
หรืือประมาณ 1,057,444 บาท โดยบริิษััทฯ ถืือหุ้้�นในบริิษััทย่่อยคิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 100 ของทุุนจดทะเบีียน เมื่่�อวัันที่่� 30 กรกฎาคม 
2562
• บริิษัทั ฯ ได้้รับั การรัับรอง CG Score ว่่ามีีหลัักการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่ดี่�  สำ
ี �ำ หรัับบริิษัทั จดทะเบีียน ประจำำ�ปีี 2562 ที่ร่� ะดัับ 5 ดาว ยอดเยี่่�ยม
เมื่่�อวัันที่่� 25 ตุุลาคม 2562
• บริิษััทฯ จััดแถลงข่่าวผลสำำ�เร็็จโครงการ 3D Med แบบจำำ�ลองอวััยวะ ด้้วยเทคโนโลยีีการพิิมพ์์สามมิิติิขั้้�นสููงเพื่่�อช่่วยวิินิิจฉััยและวางแผน
การรัักษาอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ เป็็นโครงการที่่�ได้้รัับทุุนสนัับสนุุนจากสำำ�นัักงานนวััตกรรมแห่่งชาติิ (องค์์การมหาชน) เมื่่�อวัันที่่� 17
ธัันวาคม 2562 โดยจากจำำ�นวนแบบจำำ�ลองอวััยวะที่่�ทำำ�ไป 50 ชิ้้�น ตั้้�งแต่่เดืือน พ.ค. 2561 - พ.ย. 2562 ได้้รัับผลคะแนนประเมิินเฉลี่่�ย 4.49
จากคะแนนเต็็ม 5

ปีี 2561 • บริิษััทฯ ได้้รัับทุุนสนัับสนุุน โครงการ HARN 3DMed: การสร้้างแบบจำำ�ลองอวััยวะด้้วยเทคโนโลยีีการพิิมพ์์สามมิิติิขั้้�นสููง เพื่่�อวิินิิจฉััยและ

วางแผนการรัักษาอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ จากสำำ�นัักงานนวััตกรรมแห่่งชาติิ (องค์์การมหาชน) ในรููปแบบแปลงเทคโนโลยีีเป็็นทุุน เมื่่�อวัันที่่�
15 พฤษภาคม 2561
• บริิษััทฯ ได้้รัับการรัับรองการเป็็นสมาชิิกแนวร่่วมปฏิิบััติิของภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านการทุุจริิต (CAC) รอบไตรมาส 3/2561 เมื่่�อวัันที่่�
5 พฤศจิิกายน 2561

ปีี 2560 • บริิษััทฯ เข้้าร่่วมการประกาศเจตนารมณ์์เป็็นแนวร่่วมปฏิิบััติิ (Collective Action Coalition : CAC) ของภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้าน

การทุุจริิต เมื่่�อวัันที่่� 21 มีีนาคม 2560
• บริิษััทฯ ให้้การสนัับสนุุนงาน International Packaging and Printing Exhibition for Asia (PACKPRINT INTERNATIONAL 2017)
ณ ศููนย์์นิทรร
ิ ศการและการประชุุมไบเทค กรุุงเทพฯ เมื่่�อวัันที่่� 20-23 กัันยายน 2560 และได้้รับั ใบประกาศนีียบัตร 
ั จากสมาคมการพิิมพ์ไ์ ทย 
และสมาคมการบรรจุุภััณฑ์์ไทยและ บริิษััท เมสเซ่่ ดุุสเซลดอร์์ฟ เอเชีีย
• บริิ ษัั ท ฯ ได้้ เ ข้้ า ร่่ ว มโครงการส่่ ง เสริิ ม ความสามารถทางนวัั ต กรรมสำำ � หรัั บ บริิ ษัั ท จดทะเบีี ย นในตลาดหลัั ก ทรัั พย์ ์ แ ห่่ ง ประเทศไทย 
และตลาดหลัักทรััพย์์ เอ็็ม เอ ไอ และได้้รัับรางวััล องค์์กรนวััตกรรมยอดเยี่่�ยม ประจำำ�ปีี 2560 เมื่่�อวัันที่่� 6 ตุุลาคม 2560
• บริิษััทฯ ได้้การรัับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 จาก SGS เมื่่�อวัันที่่� 23 พฤศจิิกายน 2560
• บริิษัทั ฯ ได้้รับั รางวััล Highest Revenue Growth in Asia-Pacific 2016 จากบริิษัท 
ั Domino ผู้้�ผลิติ เครื่่อ� งพิิมพ์ร์ ายใหญ่่จากประเทศอัังกฤษ
ซึ่่�งเป็็นรางวััล 3 ปีีซ้้อน สำำ�หรัับธุุรกิิจระบบการพิิมพ์์ดิิจิิทััล และยัังได้้รัับสิิทธิ์์�เป็็นผู้้�แทนจำำ�หน่่ายในประเทศไทย เมีียนมา และกััมพููชา โดย 
สามารถสร้้างมููลค่่าธุุรกิิจได้้เป็็นอัันดัับที่่� 4 ในภููมิิภาคเอเชีียรองจากประเทศญี่่�ปุ่่�น เกาหลีีใต้้ และไต้้หวััน
• บริิษััทฯ ได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้เป็็นตััวแทนจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ระบบดัับเพลิิงสำำ�หรัับห้้องครััว Wet Chemical System ของ Lehavot
ประเทศอิิสราเอล
• บริิษััทฯ ได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้เป็็นตััวแทนจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์คอนเดนเซอร์์แบบไอระเหย ของ EVAPCO ประเทศสหรััฐอเมริิกา
• บริิษััทฯ ได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้เป็็นตััวแทนจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์อุุปกรณ์์ในระบบทำำ�ความเย็็น และชุุดคอนเดนซิ่่�งยููนิิต  ของ DANFOSS
ประเทศเดนมาร์์ก

ปีี 2559 • ที่่�ประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นครั้้�งที่่� 1/2559 เมื่่�อวัันที่่� 1 พฤศจิิกายน 2559 มีีมติิให้้ซื้้�อและรัับโอนกิิจการทั้้�งหมดของ บริิษััท  ชิิลแมทช์์ จำำ�กััด

และบริิษััทย่่อย ภายใต้้กระบวนการโอนกิิจการทั้้�งหมด (Entire Business Transfer) และการเข้้าลงนามในสััญญาที่่�เกี่่�ยวข้้อง ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ
ชำำ�ระค่่าโอนกิิจการด้้วยหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุนุ ของบริิษัทั ฯ จำำ�นวน 234,500,000 หุ้้�น มููลค่่าที่ตร
่� าไว้้หุ้้�นละ 0.50 บาท โดยกำำ�หนดราคาหุ้้�นสามััญ
เพิ่่�มทุุนที่่�ราคาหุ้้�นละ 2.62 บาทต่่อหุ้้�นบริิษััทจะออกหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนของบริิษััทจำำ�นวน 234,500,000 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 0.5 บาท 
ให้้แก่่กลุ่่�มผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท ชิิลแมทช์์ จำำ�กััด แทนการชำำ�ระด้้วยเงิินสด
• วัันที่่� 2 พฤศจิิกายน 2559 บริิษััทฯ จดทะเบีียนเปลี่่�ยนแปลงชื่่�อบริิษััท จากบริิษััท ไฟร์์วิิคเตอร์์ จำำ�กััด (มหาชน) เป็็น บริิษััท หาญ เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง
โซลููชั่่�นส์์ จำ�กั
ำ ดั (มหาชน) และได้้เปลี่่�ยนแปลงชื่่อ� ย่่อหลัักทรััพย์ข์ องบริิษัทั ฯ จาก FIRE เป็็น HARN ต่่อตลาดหลัักทรััพย์แ์ ห่่งประเทศไทย 
(มีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 7 พฤศจิิกายน 2559) เพื่่�อรองรัับการซื้้�อ และรัับโอนกิิจการทั้้�งหมดของบริิษััท  ชิิลแมทช์์ จำำ�กััด และบริิษััทย่่อย ตามมติิ
ที่่�ประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นครั้้�งที่่� 1/2559

ปีี 2558 • บริิษััทฯ ได้้เริ่่�มดำำ�เนิินการขยายตลาดสิินค้้าไปยัังประเทศเพื่่�อนบ้้าน เช่่น ประเทศราชอาณาจัักรกััมพููชา

• บริิษััทฯ มีีการจััดตั้้�งฝ่่ายขายโครงการปิิโตรเคมีีคอล ขึ้้�นเพื่่�อเป็็นการเพิ่่�มช่่องทางการจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ระบบป้้องกัันอััคคีีภััยเต็็มรููปแบบ
ในเขตอุุตสาหกรรมหนััก
• บริิษัทั ฯ นำำ�ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning Application) โดยเลืือกโปรแกรม SAP มาใช้้ในการจััดการ  โดยเชื่่อ� มโยงการทำำ�งาน
ทุุกระบบ ลดกระบวนการทำำ�งาน ช่่วยให้้การรายงานผลทางบััญชีีมีีความถููกต้้อง แม่่นยำำ�  และทัันต่่อเวลา อีีกทั้้�งสามารถวิิเคราะห์์ข้้อมููล
ได้้ฉัับไวมากยิ่่�งขึ้้�น

22 รายงานประจำำ�ปีี 2563

โครงสร้้างรายได้้
บริิ ษัั ท ฯ ดำำ � เนิิน ธุุรกิิจนำำ�เข้้า และจััด จำำ�หน่่า ยผลิิตภััณฑ์์ใ น
ระบบดัับเพลิิง ระบบปรัับอากาศและสุุขาภิิบาล ระบบทำำ�ความเย็็น
ระบบการพิิมพ์์ดิิจิิทััล ให้้บริิการพััฒนาระบบ IOT Products and
Solutions รวมทั้้�งให้้คำำ�ปรึึกษาและออกแบบระบบในโครงการต่่างๆ
และการให้้บริิการโซลููชั่่�นด้้านวิิศวกรรมครบวงจร นอกจากนี้้� บริิษััทฯ

ยัังเป็็นผู้้ใ� ห้้บริิการติิดตั้้�งงานโครงการระบบต่่างๆ เช่่น ระบบโฟมดัับเพลิิง
(Foam Fire Protection System) ระบบดัับเพลิิงอััตโนมััติิ และระบบ
สััญญาณเตืือนภััย  (Fire Suppression and Alarm Systems) โดย
ทีีมงานวิิศวกรผู้้�เชี่่�ยวชาญของบริิษััทฯ

โครงสร้้างรายได้้ของบริิษััทฯ สำำ�หรัับปีี 2561 - 2563 มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
ปีี 25621)

ปีี 25631)

ประเภทรายได้้

ปีี 2561

ล้้านบาท

ร้้อยละ

ล้้านบาท

ร้้อยละ

ล้้านบาท

ร้้อยละ

รายได้้จากการขายและบริิการ
1. ผลิิตภััณฑ์์ระบบดัับเพลิิง และ
งานโครงการติิดตั้้�งระบบดัับเพลิิง
534.18
2. ผลิิตภััณฑ์์ระบบปรัับอากาศ และระบบสุุขาภิิบาล
63.82
3. ผลิิตภััณฑ์์ระบบทำำ�ความเย็็น
202.83
4. ผลิิตภััณฑ์์ระบบการพิิมพ์์ดิิจิิทััล
349.07
5. ผลิิตภััณฑ์์ระบบไอโอทีี (ไอยราหาญ)
2.43
รวมรายได้้จากการขายและบริิการ
1,152.33
รายได้้อื่่�น 2)
17.10
รายได้้รวม
1,169.43

45.68
5.46
17.34
29.85
0.21
98.54
1.46
100.00

644.12
81.10
262.00
379.66
1,366.88
27.09
1,393.97

46.21
5.82
18.80
27.24
98.07
1.93
100.00

569.59
89.33
320.39
364.96
1,344.27
11.75
1,356.02

42.00
6.59
23.63
26.91
99.13
0.87
100.00

หมายเหตุุ :

1)
2)

อ้้างอิิงข้้อมููลจากงบการเงิินรวมของบริิษััท หาญ เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง โซลููชั่่�นส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
 รายได้้ อื่่� น  ประกอบด้้ ว ยกำำ � ไรขาดทุุ น จากเงิิ น ลงทุุ น ในกองทุุ น รวมและหลัั ก ทรัั พย์ ์ ใ นความต้้ อ งการของตลาด ดอกเบี้้� ยรัั บ  รายได้้ เ งิิ น ปัั น ผล
และกำำ�ไรขาดทุุนจากอััตราแลกเปลี่่�ยน รวมทั้้�งรายได้้ค่่าเช่่าและค่่าบริิการจากอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน เป็็นต้้น

โครงสร้้างรายได้้ปีี 2563
0.21%

1.46%

29.85%
45.68%

1,169.43
17.34%

ผลิิตภััณฑ์์ระบบดัับเพลิิงฯ

534.18 ลบ.

ผลิิตภััณฑ์์ระบบการพิิมพ์์ดิิจิิทััล

349.07 ลบ.

ผลิิตภััณฑ์์ระบบทำำ�ความเย็็น	

202.83 ลบ.

ผลิิตภััณฑ์์ระบบปรัับอากาศฯ

63.82 ลบ.

รายได้้อื่่�นๆ

17.10 ลบ.

ผลิิตภััณฑ์์ระบบไอโอทีี	
5.46%
หมายเหตุุ : ข้้อมููลที่่�นำำ�เสนอใช้้ข้้อมููลตามงบการเงิินรวม

2.43 ลบ.

บริิษััท หาญ เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง โซลููชั่่�นส์์ จำำ�กััด (มหาชน) 23

ภาวะอุุตสาหกรรมและการแข่่งขััน
1

ภาวะอุุตสาหกรรมและแนวโน้้มอุุตสาหกรรม

บริิษััทฯ ประกอบธุุรกิิจนำำ�เข้้าและจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ระบบ
ดัับเพลิิง ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ระบบปรัับอากาศและสุุขาภิิบาล ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ระบบ
ทำำ�ความเย็็นและผลิิตภัณ
ั ฑ์์ระบบการพิิมพ์ดิ์ จิิ ทัิ ลั  สำำ�หรัับอุุตสาหกรรม 
รวมทั้้�งให้้บริิการให้้คำำ�ปรึึกษา ออกแบบ และติิดตั้้�งระบบดัับเพลิิงให้้
กัับงานโครงการต่่างๆ โดยสิินค้้าส่่วนใหญ่่ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับวิิศวกรรม
อาคาร  เช่่น ระบบดัับเพลิิง ระบบปรัับอากาศ ระบบสุุขาภิิบาล
และระบบทำำ�ความเย็็น กว่่าร้้อยละ 50 ของรายได้้จากการขาย 
จำำ�หน่่าย ให้้แก่่กลุ่่�มลููกค้้าผู้้�รับั เหมาซึ่่ง� ส่่วนใหญ่่เป็็นผู้้�รับั เหมาก่่อสร้้าง
งานอาคาร  งานภาครััฐ หรืือโรงงานต่่างๆ ได้้แก่่ อาคารสำำ�นัักงาน
คอนโดมิิเนีียม  โรงพยาบาล ห้้างสรรพสิินค้้า โครงการรถไฟฟ้้า
โรงงานอุุตสาหกรรม  และห้้องเย็็น เป็็นต้้น ทำำ�ให้้การดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ของบริิษััทฯ มีีความสััมพัันธ์์โดยตรงกัับการเติิบโตของอุุตสาหกรรม 
ก่่อสร้้าง ซึ่่�งเป็็นอุุตสาหกรรมที่่�มีีการเติิบโตสอดคล้้องกัับการเติิบโต
ของเศรษฐกิิจ หรืือการเติิบโตของผลิิตภััณฑ์์มวลรวมภายในประเทศ
(Gross Domestic Product: GDP) แต่่จะมีีความผัันผวนมากกว่่า
กล่่าวคืือ เมื่่�อเศรษฐกิิจเริ่่ม� ขยายตััว การก่่อสร้้างอสัังหาริิมทรัพย์
ั ต่์ า่ งๆ
จะขยายตััวได้้มากและเร็็วกว่่า แต่่เมื่่�อเศรษฐกิิจเริ่่�มชะลอตััวการ 
ก่่อสร้้างอสัังหาริิมทรััพย์์ต่่างๆ จะชะลอตััวลงเร็็วกว่่า และสอดคล้้อง
กัับพื้้�นที่่ไ� ด้้รับั อนุุญาตให้้ก่อ่ สร้้างในแต่่ละปีี อย่่างไรก็็ตาม บริิษัทั มีีการ
กระจายความเสี่่�ยงด้้านธุุรกิิจได้้หลากหลาย โดยจะเห็็น ได้้ว่่าธุุรกิิจ
ระบบทำำ�ความเย็็น และธุุรกิจิ ระบบพิิมพ์แ์ บบดิิจิทัิ ลั มีีความสััมพันั ธ์์กับั
กลุ่่�มอุุตสาหกรรมอาหาร และบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ ซึ่่ง� มีีความแตกต่่างจากธุุรกิจิ
ระบบดัับเพลิิงและระบบปรัับอากาศ เป็็นต้้น

แนวโน้้มเศรษฐกิิจไทยปีี 2563-2564

แนวโน้้มเศรษฐกิิจไทย ปีี 2563 - 2564 แนวโน้้มเศรษฐกิิจไทย 
ปีี 2563 คาดว่่าจะลดลงร้้อยละ 6.0 โดยมููลค่่าการส่่งออกสิินค้้า
ปรัับตััวลดลงร้้อยละ 7.5 การบริิโภคภาคเอกชน และการลงทุุน รวม
ปรัับตััวลดลงร้้อยละ 0.9 และร้้อยละ 3.2 ตามลำำ�ดับั  อััตราเงิินเฟ้้อทั่่�วไป 
เฉลี่่�ยอยู่่�ที่่�ร้้อยละ -0.9 และดุุลบััญชีีเดิินสะพััดเกิินดุุลร้้อยละ 2.8 ของ
GDP แนวโน้้มเศรษฐกิิจไทยปีี 2564 คาดว่่าจะขยายตััวในช่่วงร้้อยละ
3.5 - 4.5 โดยมีีแรงสนัับสนุุนจาก
(1) การปรัับตััวดีีขึ้้�นของอุุปสงค์์ภายในประเทศ
(2) การฟื้้�นตััวของเศรษฐกิิจและปริิมาณการค้้าโลก
(3) แรงขัับเคลื่่�อนจากภาครััฐจากการเบิิกจ่่ายภายใต้้กรอบ
งบประมาณรายจ่่ายประจำำ�ปีีและมาตรการทางเศรษฐกิิจ
(4) ฐานการขยายตััวที่่�ต่ำำ��ผิิดปกติิในปีี 2563
ทั้้�งนี้้� คาดว่่ามููลค่่าการส่่งออกสิินค้้าจะขยายตััวร้้อยละ 4.2
การบริิโภค ภาคเอกชน และการลงทุุนรวมขยายตััวร้้อยละ 2.4
และร้้อยละ 6.6 ตามลำำ�ดัับ อััตราเงิินเฟ้้อทั่่�วไปเฉลี่่�ยอยู่่�ที่่�ช่่วงร้้อยละ
0.7 - 1.7 และดุุลบััญชีี เดิินสะพััดเกิินดุุลร้้อยละ 2.6 ของ GDP

แนวโน้้มเศรษฐกิิจไทยปีี 2564

เศรษฐกิิจไทยในปีี 2564 มีีแนวโน้้มที่จ่� ะฟื้้น� ตััวต่่อเนื่่�องจากช่่วง
ครึ่่�งหลัังของปีี 2563 โดยมีีปััจจััยสนัับสนุุนสำำ�คััญมาจาก
(1) ความสำำ�เร็็จในการควบคุุมการแพร่่ระบาดภายในประเทศ และ
แรงสนัับสนุุนเพิ่่�มเติิมจากมาตรการบริิหารเศรษฐกิิจของรััฐบาล
ซึ่่�งจะส่่งผลให้้อุุปสงค์์ ภายในประเทศให้้ขยายตััวต่่อเนื่่�อง
เศรษฐกิิจไทยในไตรมาสที่่�สามของ 2563
(2) การฟื้้น� ตััวของเศรษฐกิิจและปริิมาณการค้้าโลกภายใต้้สถานการณ์์
เศรษฐกิิจไทยในไตรมาสที่่�สามของปีี 2563 ลดลงร้้อยละ 6.4
การแพร่่ระบาดในหลายประเทศที่่� ผ่่านพ้้นจุุดสููงสุุดไปแล้้วและ
ต่่อเนื่่�องจากการลดลงร้้อยละ 12.1 ในไตรมาสก่่อนหน้้า ด้้านการ
คาดว่่าจะสามารถควบคุุมการแพร่่ระบาดได้้มากขึ้้�น ซึ่่�งจะช่่วย
ใช้้จ่่ายการใช้้จ่่ายของรััฐบาลและการลงทุุนภาครััฐขยายตััวเร่่งขึ้้�น
สนัับสนุุนภาคการส่่งออกของไทย 
การบริิโภคและการลงทุุนภาคเอกชน และการส่่งออกสิินค้้าลดลง
(3) การเบิิกจ่่ายภายใต้้กรอบงบประมาณรายจ่่ายประจำำ�ปีีงบประมาณ
ในอััตราที่่�ชะลอลงจากไตรมาสก่่อนหน้้า ขณะที่่�การส่่งออกบริิการ 
2564 และมาตรการขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจของภาครััฐ และ
ลดลงต่่อเนื่่�อง ด้้านการผลิิต  การผลิิตสาขาก่่อสร้้างขยายตััวเร่่งขึ้้�น
(4) ผลของการปรัับตััวตาม ฐานการขยายตััวที่่ต่ำ� �ผิ
ำ� ดิ ปกติิในปีี 2563
สาขาที่่�พัักแรมและบริิการด้้านอาหาร สาขาอุุตสาหกรรม สาขา
อย่่างไรก็็ตาม ยัังมีีข้้อจำำ�กััดและความเสี่่�ยงที่่�อาจส่่งผลต่่อการ
เกษตรกรรม สาขาการขนส่่งและสถานที่่�เก็็บสิินค้้า สาขาการขายส่่ง
การขายปลีีกและการซ่่อมฯ และสาขาไฟฟ้้าและก๊๊าซฯ ปรัับตััวลดลง ฟื้้น� ตััวของเศรษฐกิิจในปีี 2564 ได้้แก่่ ความไม่่แน่่นอนของสถานการณ์์
ในอััตราที่่�น้้อยกว่่าการลดลงในไตรมาสก่่อนหน้้า เมื่่�อปรัับผลของ การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ในหลายประเทศซึ่่ง� อาจมีีความยืืดเยื้้�อ
ฤดููกาลออกแล้้ว เศรษฐกิิจไทยในไตรมาสที่่�สามของปีี 2563 เพิ่่�มขึ้้�น และรุุนแรงมากขึ้้�น ซึ่่�งจะส่่งผลต่่อการฟื้้�นตััวของเศรษฐกิิจ ปริิมาณ
จากไตรมาสที่่�สองของ ปีี 2563 (QoQ_SA) ร้้อยละ 6.5 รวม 9 เดืือน การค้้าโลก ภาคการท่่องเที่่�ยว เงื่่�อนไขด้้านการจ้้างงาน และฐานะ
การเงิินภาคครััวเรืือนและภาคธุุรกิจิ  รวมทั้้�งความเสี่่�ยงจากสถานการณ์์
แรกของปีี 2563 เศรษฐกิิจไทยปรัับตััวลดลงร้้อยละ 6.7
ภััยแล้้งและความผัันผวนของระบบเศรษฐกิิจและการเงิินโลก

24 รายงานประจำำ�ปีี 2563

ปััจจััยสนัับสนุุน

1) แนวโน้้มการฟื้้น� ตััวของอุุปสงค์์ภายในประเทศ ซึ่่ง� เป็็นผลมาจาก
ความสำำ�เร็็จในการควบคุุมและป้้องกัันการระบาดภายในประเทศทำำ�ให้้
มีีการผ่่อนคลายมาตรการควบคุุมการแพร่่ระบาดต่่างๆ ของภาครััฐ
จนเข้้าสู่่�ภาวะปกติิมากขึ้้�นนัับตั้้�งแต่่ในช่่วงไตรมาสที่่� 3 ของปีี 2563
ส่่งผลให้้กิจิ กรรมทางเศรษฐกิิจภายในประเทศสามารถฟื้้น� ตััวได้้อย่่าง
ต่่อเนื่่�องและความเชื่่อ� มั่่�นภายในประเทศปรัับตััวสููงขึ้้น� ในขณะเดีียวกััน
ยัังมีีแรงสนัับสนุุนจากการดำำ�เนิินมาตรการทางเศรษฐกิิจทั้้�งการเงิิน
และการคลัังของภาครััฐที่ค่� าดว่่าจะช่่วยให้้การใช้้จ่า่ ยภายในประเทศ
ฟื้้�นตััวได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง ประกอบกัับแนวโน้้มการเริ่่�มผ่่อนปรนการ
เดิินทางเข้้าประเทศสำำ�หรัับนัักท่่องเที่่�ยวเฉพาะกลุ่่�ม  อาทิิ กองถ่่าย
ภาพยนตร์์ ผู้้�มาเข้้าร่่วมงานแสดงสิินค้้า กลุ่่�มผู้้�มีีกำำ�ลัังซื้้�อสููง และกลุ่่�ม
นัักท่่องเที่่�ยวต่่างชาติิแบบพิิเศษ  (Special Tourist Visa (STV))
ทำำ�ให้้ชาวต่่างชาติิบางส่่วนสามารถเดิินเข้้ามาในประเทศได้้ตั้้�งแต่่
ช่่วงปลายปีี 2563 ภายใต้้มาตรการควบคุุมและกัักตััวอย่่างรััดกุุม 
และคาดว่่าจำำ�นวนนัักท่่องเที่่�ยว ต่่างชาติิจะเริ่่�มเพิ่่�มขึ้้�นโดยเฉพาะ
ในช่่วงครึ่่ง� หลัังของปีี 2564 หากมีีการเริ่่ม� เปิิดให้้มีกี ารเดิินทางระหว่่าง
ประเทศอย่่างเป็็นวงกว้้างมากขึ้้น� ภายใต้้เงื่่อ� นไขของความสำำ�เร็็จในการ
ค้้นพบวััคซีีนและนำำ�มาใช้้ได้้อย่่างแพร่่หลาย ซึ่่�งจะเป็็นแรงสนัับสนุุน
ต่่อเนื่่�องไปยัังการใช้้จ่่ายภายในประเทศ
2) การปรัับตััวในทิิศทางที่่�ดีีขึ้้�นของเศรษฐกิิจและปริิมาณการค้้า
โลกในปีี 2564 สอดคล้้องกัับทิิศทางเศรษฐกิิจโลกในครึ่่�งหลัังของปีี
2563 ที่่�ฟื้้�นตััวได้้เร็็วมากกว่่าที่่�คาดการณ์์ เนื่่�องจากการผ่่อนคลาย 
มาตรการควบคุุมการแพร่่ระบาด ควบคู่่�ไปกัับการดำำ�เนิินมาตรการ
กระตุ้้�นเศรษฐกิิจขนาดใหญ่่ของหลายประเทศสำำ�คััญ โดยเฉพาะ
ประเทศเศรษฐกิิจหลััก อาทิิ สหรััฐฯ ยููโรโซน และจีีน สะท้้อนจากดััชนีี
PMI ภาคอุุตสาหกรรมและภาคบริิการในประเทศเศรษฐกิิจหลััก
ที่่�ปรัับขึ้้�นมาสู่่�ระดัับใกล้้เคีียงกัับช่่วงก่่อนการแพร่่ระบาดเช่่นเดีียวกัับ
ดััชนีกี ารค้้าปลีีกที่่เ� ริ่่ม� กลัับมาขยายตััวในเดืือนสิิงหาคมและกัันยายน
2563 ทั้้�งนี้้� ในกรณีีฐานคาดว่่าสถานการณ์์การแพร่่ระบาดในหลาย 
ประเทศผ่่านพ้้นจุุดสููงสุุดไปแล้้วในปีี 2563 และจะสามารถควบคุุม 
การแพร่่ระบาดให้้อยู่่�ในระดัับที่่�ไม่่เกิินศัักยภาพทางสาธารณสุุขของ
ประเทศและสามารถควบคุุมการแพร่่ระบาดได้้มากขึ้้น� ผ่่านการรัักษา
สุุขอนามััยและการรัักษาระยะห่่าง (Social Distancing) ซึ่่�งจะส่่งผล
ให้้มาตรการการควบคุุมการระบาดของภาครััฐจะไม่่เข้้มงวดเท่่าเดิิม
ประกอบกัับรููปแบบการประกอบธุุรกิจิ และพฤติิกรรมผู้้บ� ริิโภคที่่ปรั
� บั ตััว
ได้้มากขึ้้�น ทำำ�ให้้คาดว่่าผลกระทบต่่อเศรษฐกิิจจะไม่่มากเท่่าการ 
ระบาดระลอกแรกในปีี 2563
3) แรงขัั บ เคลื่่� อ นจากภาครัั ฐ จากการเบิิ ก จ่่ า ยภายใต้้ ก รอบ
งบประมาณและมาตรการทางเศรษฐกิิจ ประกอบด้้วย 
(1) การเบิิกจ่่ายภายใต้้ กรอบงบประมาณรายจ่่ายประจำำ�ปีี
2564 ซึ่่�งในกรณีีฐานคาดว่่าจะมีีอััตราการเบิิกจ่่ายสะสม
ทั้้�งปีีงบประมาณ 2564 ทั้้�งสิ้้�นร้้อยละ 94.4 ของ งบประมาณ

(2)

(3)

(4)

(5)

ทั้้�งหมด แบ่่งเป็็น อััตราการเบิิกจ่่ายงบรายจ่่ายประจำำ�และ
รายจ่่ายลงทุุนร้้อยละ 98.0 และร้้อยละ 80.0 ตามลำำ�ดัับ
ส่่งผลให้้ทั้้�งปีีงบประมาณ 2564 คาดว่่าจะมีีการใช้้จ่่าย
งบประมาณทั้้� ง สิ้้� น 3,103,374 ล้้ า นบาท  เทีี ย บกัั บ
2,943,853 ล้้านบาทในปีีงบประมาณ 2563 หรืือคิิดเป็็น
การเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 5.4
งบประมาณรายจ่่ายเหลื่่�อมปีี 2564 คาดว่่าจะมีีการเบิิก
จ่่ายทั้้�งสิ้้�นร้้อยละ 85.0 ของงบประมาณทั้้�งหมด คิิดเป็็น
วงเงิินงบประมาณทั้้�งสิ้้�น 519,418 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจาก
367,916 ล้้านบาทในปีีงบประมาณ 2563
การเบิิกจ่่ายภายใต้้พระราชกำำ�หนดเงิินกู้้� 1 ล้้านล้้านบาท
ซึ่่�งคาดว่่าจะมีีการเบิิกจ่่ายในปีีงบประมาณ 2564 รวม 
403,249 ล้้านบาท ทั้้�งนี้้� เมื่่�อรวมวงเงิินงบประมาณจาก
รายจ่่ายงบประมาณประจำำ�ปีีงบรายจ่่ายเหลื่่�อมปีี และ
งบประมาณภายใต้้ พระราชกำำ�หนดเงิินกู้้� 1 ล้้านล้้านบาท 
คิิดเป็็นเงิิน งบประมาณทั้้�งสิ้้�น 3,757,017 ล้้านบาท 
เทีียบกัับ 3,467,967 ล้้านบาทในปีีงบประมาณ 2563
หรืือคิิดเป็็นการขยายตััวร้้อยละ 8.3
การเบิิกจ่่ายภายใต้้งบลงทุุนรััฐวิิสาหกิิจในปีีงบประมาณ
2564 โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งการลงทุุนในโครงการลงทุุน
โครงสร้้างพื้้�นฐาน ที่่�สำำ�คััญ ทั้้�งนี้้� คาดว่่าจะมีีอััตราการ 
เบิิ ก จ่่ า ยที่่� ร้ ้ อ ยละ 70 จากวงเงิิ น ลงทุุ น ที่่� ไ ด้้ รัั บ อนุุ มัั ติิ
เทีียบกัับร้้อยละ 64.9 ในปีีงบประมาณ 2563 และ
การดำำ�เนิินการตามมาตรการด้้านเศรษฐกิิจอื่่น� ๆ ที่สำ่� �คั
ำ ญ
ั
อาทิิ สินิ เชื่่อ� ดอกเบี้้�ยต่ำ�ำ� เพื่่�อช่่วยเหลืือผู้้�ประกอบการภายใต้้
พระราชกำำ�หนดการให้้ความช่่วยเหลืือทางการเงิินแก่่
ผู้้�ประกอบวิิสาหกิิจที่่�ได้้รัับผลกระทบจากสถานการณ์์
โควิิด-19 ของธนาคารแห่่งประเทศไทย โครงการค้ำำ�ปร
� ะกััน
สิินเชื่่�อ Portfolio Guarantee Scheme ระยะพิิเศษของ
บรรษััทประกััน สิินเชื่่�ออุุตสาหกรรม ขนาดย่่อม (บสย.)
รวมทั้้�งมาตรการกระตุ้้�นการบริิโภคภายในประเทศ และ
ลดค่่าครองชีีพของประชาชน

4) ฐานการขยายตััวที่่ต่ำ� �ผิ
ำ� ดิ ปกติิในปีี 2563 ผลกระทบของ การแพร่่
ระบาดโรคโควิิด-19 ส่่งผลให้้ในเศรษฐกิิจไทยในไตรมาสที่่�สองลดลง
ร้้อยละ 12.1 เป็็นการลดลงมากที่่�สุุดเป็็นประวััติิการณ์์และเริ่่�มฟื้้�นตััว
ขึ้้�นโดยลดลงร้้อยละ 6.4 ในไตรมาสที่่�สามเช่่นเดีียวกัับประเทศอื่่�นๆ
ทั่่�วโลกส่่งผลให้้เศรษฐกิิจโลกเข้้าสู่่�การถดถอยทางเศรษฐกิิจและลดลง
ต่ำำ��สุุดเป็็นประวััติิการณ์์โดยคาดว่่าเศรษฐกิิจโลกในปีี 2563 จะลดลง
ร้้อยละ 3.5 ซึ่่�งเป็็นระดัับที่่ต่ำ� �ำ� ที่่สุ� ดุ นัับตั้้�งแต่่สิ้้น� สุุดสงครามโลกครั้้ง� ที่่� 2
เงื่่�อนไขดัังกล่่าวจะเป็็นปััจจััยสนัับสนุุนให้้เศรษฐกิิจในปีี 2564 จะ
สามารถกลัับมาขยายตััวได้้ภายใต้้แนวโน้้มการฟื้้�นตััวของอุุปสงค์์
ภายในประเทศภาคการส่่งออกและภาคการผลิิต
ที่่�มา: สำำ�นัักงานสภาพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ

บริิษััท หาญ เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง โซลููชั่่�นส์์ จำำ�กััด (มหาชน) 25

1.1) ธุุรกิิจระบบดัับเพลิิง ปรัับอากาศ และสุุขาภิิบาล

สภาวะตลาดของธุุรกิิจระบบดัับเพลิิงและปรัับอากาศ ในปีี
2563 มีียอดขายลดลง จากสถานการณ์์โควิิด-19 ทำำ�ให้้ลููกค้้ามีีการ
ชะลอโครงการ และผลกระทบจากปััญหาเศรษฐกิิจภาพรวม โดยกลุ่่�ม
ลููกค้้าหลัักที่เ่� ป็็นผู้้�รับั เหมาประสบปััญหาดัังกล่่าว อย่่างไรก็็ตามยัังคงมีี
โครงการในมืือส่่วนใหญ่่เป็็นคอนโดมิิเนีียมในเขตกรุุงเทพและปริิมณฑล
โดยเฉพาะคอนโดมิิเนีียมแนวเขตรถไฟฟ้้าและกรุุงเทพชั้้�นใน ถึึงแม้้
ชะลอตัั ว แต่่ ยัั ง ได้้ รัั บ ความนิิ ยม โครงการออฟฟิิ ศ สำำ �นัั ก งานงาน
โรงพยาบาล ตลอดจนสาธารณููปโภคต่่างๆ โดยเฉพาะ ส่่วนงานภาครััฐ
ยัั ง คงขยายตัั ว และเร่่ ง ดำำ � เนิิ น การ  คาดการณ์์ ว่ ่ า แนวโน้้ มธุุ รกิิ จ
อสัังหาริิมทรััพย์์ในเขต กรุุงเทพฯ และปริิมณฑลยัังมีีแนวโน้้มที่่�ลดลง
บ้้าง แต่่จะมีีงานสาธารณููปโภคภาครััฐและโรงงานอุุตสาหกรรม 
โรงไฟฟ้้าและปิิโตรเคมีี ที่มี่� แี นวโน้้มขยายตััวมากขึ้้น� แต่่มีปัี จั จััยลบบ้้าง
ในเรื่่�อง การจำำ�กััดสิินเชื่่�อตลอดจนการ  ควบคุุมอััตราเงิินดาวน์์ของ
ธนาคารแห่่งประเทศไทยที่จ่� ะกำำ�หนดให้้ผู้�ซื้้้ อ� บ้้านหลัังที่ส่� อง และบ้้าน
ที่่� มีี มูู ลค่่ า มากกว่่ า 10 ล้้า นบาท ต้้องจ่่า ยเงิิน ดาวน์์ไ ม่่น้้อยกว่่า
20% นอกจากนั้้�นสถานการณ์์โควิิด-19 ที่่�หากจััดการได้้โดยเร็็ว
คาดว่่าจะทำำ�ให้้ เศรษฐกิิจและอุุตสาหกรรมต่่างๆ กลัับมาฟื้้�นตััวได้้
อย่่างรวดเร็็วขึ้้�น
สายงานขายระบบปรัับอากาศและอุุปกรณ์์ดัับเพลิิง : ภาพรวม
ของปีี 2563 มีียอดขายรวมทั้้�ง 2 ระบบลดลงจากปีี 2562 สาเหตุุ
เนื่่�องจากในปีีที่่�ผ่่านมาสถานการณ์์โควิิด-19 ทำำ�ให้้ มีีการชะลอการ
ส่่งมอบโครงการต่่างๆ หลายแห่่ง งานก่่อสร้้าง คอนโดมิิเนีียมและ
โรงแรม สถานบริิการ ลดลง จึึงทำำ�ให้้ความต้้องการ ในการใช้้อุุปกรณ์์
ดัับเพลิิงลดลงตามไปด้้วย  โดยคาดการณ์์ว่่าปีี 2564 งานในส่่วน
สาธารณููปโภคภาครััฐ กลุ่่�มโรงพยาบาล และโรงงานอุุตสาหกรรม
มีีแนวโน้้มที่่�จะกลัับมาขยายตััวได้้ อย่่างไรก็็ตาม บริิษััทได้้มีีการนำำ�
เสนอสิินค้้านวััตกรรมใหม่่ๆ เข้้าสู่่�ตลาดซึ่่�งทำำ�ให้้ลููกค้้าที่่�เป็็น กลุ่่�ม
ผู้้�รับั เหมาสามารถติิดตั้้�งงานได้้รวดเร็็วขึ้้น�  ประหยััดค่่าแรงงาน และการ
บำำ �รุุ ง รัั ก ษา ซึ่่� ง ทำำ � ให้้ เ พิ่่� มย อดขายงานระบบดัั บ เพลิิ ง และระบบ
ปรัับอากาศมากขึ้้�นเพื่่�อมาทดแทนงานส่่วนที่่�ลดลงได้้ อย่่างไรก็็ตาม 
ต้้องติิดตามสถานการณ์์โควิิด-19 ซึ่่�งส่่งผลกระทบต่่อ อุุตสาหกรรม
โดยรวมต่่อไป
สายงานขายระบบดัับเพลิิงโครงการอุุตสาหกรรม : ภาพรวมของ
ปีี 2563 มีียอดขายเพิ่่�มขึ้้�นเทีียบกัับปีีที่่�ผ่่านมาประมาณ 15% จาก
ยอดขายที่่�เพิ่่�มขึ้้�นของระบบก๊๊าซดัับเพลิิงและรายได้้จากงานบริิการ
รวมถึึงมีีความคืืบหน้้าของโครงการติิดตั้้�งระบบดัับเพลิิงของโรงไฟฟ้้า
ย่่อย 4 แห่่ง ซึ่่ง� สามารถเก็็บงวดงานตามความคืืบหน้้าของงานได้้เพิ่่�มขึ้้น�
คาดว่่าในปีี 2564 จะมีียอดขายที่่�เติิบโตดีี จากยอดขายค้้างส่่งของ
ปีี 2563 จำำ�นวนหนึ่่�ง และมีีโอกาสสููงที่่�จะได้้อีีกหลายงานจากการ
ประมููลงานบริิการตรวจสอบระบบดัับเพลิิงมีีแนวโน้้มการเติิบโตที่่�ดีี
จากฐานลููกค้้าเก่่าในปีี 2563 และลููกค้้าใหม่่ที่จ่� ะเพิ่่�มขึ้้น� หลัังจากหมด

ระยะเวลาการรัับประกัันงานโครงการที่่�บริิษััทฯ ได้้ติิดตั้้�งไป โดยงาน
บริิการมีีแนวโน้้มที่่�จะเพิ่่�มสููงขึ้้�นในทุุกๆ ปีี
สายงานขายระบบดัับเพลิิงโครงการปิิโตรเคมีีคััลและโรงไฟฟ้้า :
แผนกโครงการปิิโตรเคมีีคััลและโรงไฟฟ้้า ภาพรวมของปีี 2563 มีี
ยอดขายรวมทั้้�ง 2 ตลาดลดลงจากปีี 2562 ประมาณ 60% เนื่่�องจาก
โครงการมีีการขยายระยะเวลาในการก่่อสร้้างทำำ�ให้้เกิิดความล่่าช้้า
ในการรัับรู้้�รายได้้ เนื่่�องจากโรคโควิิด-19 โดยสััดส่่วนยอดขายในส่่วน
ที่่�ยัังไม่่สามารถส่่งมอบสิินค้้า ประมาณ 50 ล้้านบาท (40%-50%)
และยัังมีีงานโครงการระหว่่างการติิดตั้้�งอยู่่�จำำ�นวนหนึ่่�ง และอยู่่�ใน
ระหว่่างการติิดตามโครงการขนาดใหญ่่ที่่�จะเริ่่�มประมููลในปีี 2564
ซึ่่�งมีีโอกาสขยายตััวได้้มากขึ้้�นในปีี 2564 เนื่่�องจากอุุตสาหกรรม
ปิิโตรเคมีีจะมีีการลงทุุนขยายโรงงานและปรัับปรุุงอุุปกรณ์์ระบบ
ดัับเพลิิงเพิ่่�มเติิมในระยะถััดไป

1.2) ธุุรกิิจระบบทำำ�ความเย็็น

สำำ�หรัับสภาวะตลาดเครื่่อ� งทำำ�ความเย็็น ในปีี 2563 ในภาพรวม
ของการแข่่งขัันในธุุรกิิจระบบทำำ�ความเย็็นนั้้�น ยัังคงมีีการแข่่งขัันที่่�สููง
ทั้้�งในด้้านราคา คุุณภาพของสิินค้้า และความพร้้อมของสิินค้้าในการ
จำำ�หน่่าย โดยสิินค้้าที่่�จำำ�หน่่ายได้้โดยมาก ได้้แก่่ ชุุดคอนเดนซิ่่�งยููนิิต 
สำำ�เร็็จรููปขนาดเล็็ก และห้้องเย็็นสำำ�เร็็จรููป เนื่่�องจากใช้้เงิินลงทุุนไม่่สููง
ติิ ด ตั้้� ง และเคลื่่� อ นย้้ า ยได้้ ส ะดวก ในตลาดเครื่่� อ งทำำ � ความเย็็ น ใน
ปััจจุุบััน มีีผู้เ�้ ล่่นเข้้ามาแข่่งขััน จากทั้้�งในและต่่างประเทศ ซึ่่�งสามารถ 
นำำ�สินิ ค้้าที่่มี� รี าคาถููกและมีีคุณ
ุ ภาพที่่ดี� ขึ้้ี น� เข้้ามาแข่่งขัันในตลาด ทำำ�ให้้
เกิิดการแข่่งขัันที่่�เข้้มข้้นมากขึ้้�น งานโครงการในการขยายกำำ�ลัังการ 
ผลิิตของผุ้้�ประกอบการโรงงานอุุตสาหกรรมต่่างๆ ไม่่ได้้มีีแผนลงทุุน
มากนัักแต่่หันั มาเพิ่่�มประสิิทธิภิ าพในการหารายได้้แทนจากทรััพยากร
ที่่�มีีอยู่่�เดิิม  โดยตลาดกลุ่่�มที่่�สำำ�คััญและมีีความเกี่่�ยวเนื่่�องกัับธุุรกิิจ
ระบบทำำ�ความเย็็น ได้้แก่่
อุุตสาหกรรมเนื้้�อสััตว์์แปรรููป
สำำ�หรัับประเทศไทยมีีผลผลิิตไก่่เนื้้�อสููงเป็็นอัันดัับ 8 ของโลก
ในปีี 2562 ที่่�ระดัับ 2.36 ล้้านตััน คิิดเป็็นสััดส่่วน 3.3% ของผลผลิิต
ไก่่เนื้้�อทั่่�วโลก ขณะที่่�การบริิโภคเนื้้�อไก่่ในประเทศอยู่่�ที่่� 1.51 ล้้านตััน
หรืือประมาณ 62% ของผลผลิิตไก่่เนื้้�อทั้้�งหมด ส่่วนใหญ่่เป็็นการบริิโภค
ในรููปเนื้้�อไก่่สด ชำำ�แหละ ส่่วนผลผลิิตไก่่เนื้้�อที่่�เหลืือจะถููกนำำ�ไปเป็็น
วััตถุุดิิบในอุุตสาหกรรมไก่่แปรรููปและแช่่แข็็งซึ่่�งตลาดหลัักคืือตลาด
ส่่งออก โดยไทยมีีมููลค่่า ส่่งออกผลิิตภััณฑ์์ดัังกล่่าวเป็็นอัันดัับ 1 และ
5 ของโลก ตามลำำ�ดัับ (ที่่�มา : Trademap 2562)
ปริิมาณการผลิิตไก่่แช่่เย็็น แช่่แข็็ง และแปรรููปในปีี 2564-2566
มีีแนวโน้้มเติิบโตเฉลี่่�ย 3-5% ต่่อปีี ตามกำำ�ลังั ซื้้อ� ที่่ฟื้� น�้ ตััวอย่่างค่่อยเป็็น
ค่่อยไป ปััจจััยหนุุนจากความต้้องการบริิโภคเนื้้�อไก่่ในประเทศที่่�
เพิ่่� มขึ้้� น ส่่ ว นหนึ่่� ง เป็็ น ผลจากเนื้้� อ ไก่่ มีี ไ ขมัั น ต่ำำ� � และราคาถููกกว่่ า
เนื้้�อสััตว์์ประเภทอื่่�น ขณะที่่�การส่่งออกเนื้้�อไก่่จะเติิบโตจากตลาด

26 รายงานประจำำ�ปีี 2563
ที่่�มีีฐานลููกค้้าแข็็งแกร่่ง เช่่น ญี่่�ปุ่่�นและจีีน เมื่่�อผนวกกัับความเชื่่�อมั่่�น
ของต่่างประเทศต่่อมาตรฐานการผลิิตสินิ ค้้าไก่่ของไทยตลอดจนความ
ตกลงการค้้าเสรีี (FTA) ระหว่่างไทยและประเทศคู่่�ค้้า ซึ่่�งมีีส่่วนเอื้้�อให้้
ไทยสร้้างความได้้เปรีียบและเพิ่่�มศัักยภาพการแข่่งขัันของผลิิตภััณฑ์์
ในตลาดโลก

ปีี 2564-2566 ความต้้องการบริิโภคไก่่เนื้้�อทั่่�วโลกมีีแนวโน้้ม 
เพิ่่�มขึ้้�นเฉลี่่�ยปีีละ 1.0% อยู่่�ที่่� 135 ล้้านตัันจาก 131 ล้้านตัันปีี 2563
ซึ่่�งส่่วนหนึ่่�งเป็็นผลจากกระแสรัักษ์์สุุขภาพที่่�ทำำ�ให้้มีีความต้้องการ 
บริิโภคเนื้้�อไก่่เพิ่่�มขึ้้�นเนื่่�องจากมีีไขมัันต่ำำ��กว่่าเนื้้�อสััตว์์ประเภทสุุกร
และเนื้้�อวััว และการแพร่่ระบาดเป็็นระยะของโรคไข้้หวััดนกและ
โรคอหิิวาต์์แอฟริิกาในสุุกร ทำำ�ให้้ประเทศผู้้�ผลิิตและผู้้�ส่่งออกไก่่เนื้้�อ
(อาทิิ จีีน บราซิิล ยุุโรป และสหรััฐฯ) ที่่�ได้้รัับผลกระทบต้้องใช้้เวลาใน
การฟื้้น� ตััว โดยโรคอหิิวาต์์แอฟริิกาในสุุกรที่ร่� ะบาดในจีีนและเวีียดนาม
ต้้องใช้้เวลามากกว่่า 3 ปีี กว่่าที่่�อุุปทานจากผู้้�ผลิิตจะเท่่ากัับระดัับ
ก่่อนการแพร่่ระบาด ขณะที่่�กระบวนการผลิิตผลิิตภััณฑ์์ไก่่ของไทย
ได้้มาตรฐานตามหลัักสากล และปราศจากเชื้้อ� ปนเปื้้อ� นทั้้�งโรคระบาด
จากคน (โควิิด-19) และสััตว์์ (HPAI และ ASF) จึึงได้้รัับการยอมรัับ
ด้้านคุุณภาพ  ส่่งผลให้้ความต้้อง การนำำ�เข้้าไก่่จากไทยมีีแนวโน้้ม 
เพิ่่�มขึ้้�น รวมถึึงความตกลงการค้้าเสรีี (FTA) ระหว่่างไทยและประเทศ
คู่่�ค้้ามีีส่ว่ นเอื้้�อให้้ไทยสร้้างความได้้เปรีียบและเพิ่่�มศักั ยภาพการแข่่งขััน
สะท้้อนจากปีี 2562 ไทยมีีมููลค่่าส่่งออกสิินค้้าปศุุสััตว์์ไปประเทศ
คู่่�เจรจา FTA รวม 3.3 พัันล้้านดอลลาร์์ คิิดเป็็นสััดส่่วนสููงถึึง 82%
ของการส่่งออกสิินค้้าปศุุสััตว์์ทั้้�งหมด โดยมููลค่่าส่่งออกไก่่สดและ
แปรรููปภายใต้้ข้้อตกลง FTA เพิ่่�มขึ้้�น 15% และ 7% ตามลำำ�ดัับ
ในระยะต่่อไป กรมเจรจาการค้้าระหว่่างประเทศของไทยระบุุจะเจรจา
FTA เพื่่�อเปิิดตลาดสิินค้้าปศุุสัตว์
ั เ์ พิ่่�มเติิม อาทิิ ตุรกี
ุ  ป
ี ากีีสถาน ศรีีลังั กา  
รวมถึึงอัังกฤษและสหภาพยุุโรป จึึงคาดว่่าจะทำำ�ให้้มููลค่่าส่่งออก
สิินค้้าไก่่ของไทยเติิบโตได้้ต่่อเนื่่�อง

ธุุรกิิจร้้านค้้าปลีีก
ภาพรวมการค้้าปลีีกไทย 2563 โดยรวมยัังไม่่สดใส โดยมีีอัตร
ั า
หดตััวอยู่่�ที่่�ประมาณ 5-8% จากกำำ�ลัังซื้้�อที่่�ยัังไม่่ฟื้้�นตััวจากผลกระทบ
ของโรคระบาดที่่�ขยายวงกว้้าง รวมถึึงภาระหนี้้�สิินภาคครััวเรืือนที่่�
เพิ่่�มสููงขึ้้�น โดยในปีีนี้้�ธุุรกิิจค้้าปลีีกต้้องเผชิิญแรงกดดัันอย่่างมาก
จากมาตรฐานควบคุุมโรคของรััฐบาล รวมถึึงต้้องปรัับตััวให้้เข้้ากัับ
สถานการณ์์โรคระบาดที่่�เกิิดขึ้้�น เพื่่�อรัักษายอดขาย และสร้้างความ
มั่่�นใจให้้แก่่ผู้บ�้ ริิโภค โดยจะเห็็นได้้ว่า่ ผู้้�ประกอบการต่่างให้้ความสำำ�คัญ
ั
กัับการขายสิินค้้าผ่่านทางออนไลน์์ และการจััดทำำ�โปรโมชั่่�นลดราคา
สิินค้้า เพื่่�อกระตุ้้�นยอดขาย

• ดิ ส เคาท์ ส โตร์ /ไฮเปอร์ ม าร์ เ ก็ ต : ตลาดไฮเปอร์ ม าร์ เ ก็ ต  และ

• ดิิสเคาท์์สโตร์์ ที่่มี� กี ารรวบรวมสิินค้้าหลายหมวดหมู่่�ไว้้ในที่่เ� ดีียวนั้้�น
ได้้รับั ผลกระทบเป็็นอย่่างมากในปีีที่่�ผ่่านมา โดยอััตราการเติิบโต
ลดลงประมาณ 6.6% ในปีี 2563 ลููกค้้าเป้้าหมายส่่วน ใหญ่่เป็็น
กลุ่่�มรายได้้ปานกลางหรืือน้้อยกว่่า ส่่วนการแข่่งขัันด้้าน ราคา
ภายในธุุรกิจิ ยัังคงรุุนแรง ทั้้�งยัังต้้องแข่่งขัันกัับร้้านค้้าปลีีกอื่่น� ๆ เช่่น
ร้้านสะดวกซื้้�อ และซุุปเปอร์์มาร์์เก็็ต โดยผู้้�บริิโภคเข้้ามาใช้้บริิการ
ที่่�ไฮเปอร์์มาร์์เก็็ตลดลงอย่่างเห็็นได้้ชััด เนื่่�องจากสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ส่่งผลทำำ�ให้้ยอดขายของธุุรกิิจ
กลุ่่�มนี้้�ลดลงอย่่างมาก เนื่่�องจากมาตรการการจำำ�กัดั คนเข้้าใช้้บริิการ
และความกัังวลของผู้้�บริิโภคที่่จ� ะเลืือกไปใช้้บริิการ ในสถานที่่ที่� มี่� ี
ขนาดไม่่ใหญ่่มากและใช้้เวลาน้้อยลงในการซื้้�อสิินค้้าแต่่ละครั้้�ง
• ซูเปอร์มาร์เก็ต: ธุรกิจซุปเปอร์มาร์เก็ตซึ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

• ส่่วนใหญ่่มีีรายได้้ปานกลางถึึงสููง ในปีี 2563 มีีอััตราหดตััวลง
ประมาณ 6.5% แต่่ยังั คงประคองตััวได้้ แต่่จะจำำ�กัดั อยู่่�ในกลุ่่�มสิินค้้า
ที่่�เป็็นสิ่่�งจำำ�เป็็นในการดำำ�รงชีีวิิตประจำำ�วัันเท่่านั้้�น เนื่่�องมาจาก
ผู้้�บริิโภคยัังคงซื้้�อแต่่สิินค้้าจำำ�เป็็นเพื่่�อประหยััดค่่าใช้้จ่่าย  โดย
ยอดขายของสิินค้้าที่่�เป็็นสิินค้้าฟุ่่�มเฟืือยจะลดลงอย่่างเห็็นได้้ชััด
ส่่วนสิินค้้าจำำ�เป็็นนั้้�นจะยัังใกล้้เคีียงกัับปกติิ เพีียงแต่่ความถี่่�ที่่�
ผู้้ � บ ริิ โ ภคจะมาซื้้� อ สิิ น ค้้ า นั้้� น ลดลง เนื่่� อ งจากความกัั ง วลต่่ อ

บริิษััท หาญ เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง โซลููชั่่�นส์์ จำำ�กััด (มหาชน) 27
โรคระบาด และกำำ�ลัังซื้้�อที่่�ถดถอย รวมถึึงยัังได้้รัับผลกระทบจาก
จำำ�นวนนัักท่่องเที่ย่� งต่่างชาติิที่ล่� ดลงอย่่างมากเนื่่�องจากไม่่สามารถ
เดิินทางมาท่่องเที่่ย� วได้้ ทำ�ำ ให้้ยอดจำำ�หน่่ายสิินค้้าประเภท ของฝาก
นั้้�นหายไป

เปิิดกิิจการใหม่่ ลููกค้้าที่่มี� กี ารขยายสายการผลิิตเพิ่่�มเติิม รวมทั้้�งลููกค้้า
ที่่�มีีการเปลี่่�ยนแทนระบบใหม่่และผลิิตภััณฑ์์ที่่�เสื่่�อมสภาพตามอายุุ
ใช้้งาน ปััจจุุบัันบริิษััทฯ จััดจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ระบบการพิิมพ์์ดิิจิิทััล
ให้้แก่่กลุ่่�มอุุตสาหกรรมหลากหลายประเภท เนื่่�องจากผลิิตภััณฑ์์ที่่�
• ร้านสะดวกซือ้ / มินมิ าร์ท: ในปี2563 ที่ผา่ นมาเติบโตลดลงประมาณ จำำ�หน่่ายสามารถนำำ�ไปติิดตั้้�งใช้้งานได้้เกืือบทุุกอุุตสาหกรรม  อาทิิ
6.9% จากก�ำลังซื้อที่ถดถอยในกลุ่มลูกค้าระดับกลางลงล่าง อุุตสาหกรรมอาหารและเครื่่�องดื่่�ม อุุตสาหกรรมเครื่่�องอุุปโภคบริิโภค
รวมถึง การแข่งขันที่สูงทั้งจากการเปิดสาขาของคู่แข่งในพื้น อุุตสาหกรรมวััสดุุก่่อสร้้าง อุุตสาหกรรมยาและเครื่่�องมืือแพทย์์ และ
ที่เดียวกัน และผู้ประกอบการซูเปอร์มาร์เก็ต  ไฮเปอร์มาร์เก็ต  อุุตสาหกรรมไฟฟ้้าและอิิเล็็กทรอนิิกส์์ เป็็นต้้น ด้้วยเหตุุนี้้โ� ดยภาพรวม
ที่แตกแบรนด์ลงมา แข่งขันกันอย่างคับคั่ง สวนทางกับก�ำลังซื้อ ของภาวะอุุตสาหกรรมระบบ การพิิมพ์์ดิิจิิทััลของบริิษััทฯ จึึงมีีความ
• ที่่ล� ดลง ทำำ�ให้้ในปีีนี้้ ผู้
� �ปร
้ ะกอบการธุุรกิจิ ร้้านสะดวกซื้้อ� หลายราย  สััมพัันธ์์โดยตรงกัับดััชนีีการลงทุุนภาคเอกชน และมููลค่่าเงิินลงทุุน
ก่่อสร้้างโรงงานอุุตสาหกรรม ซึ่่�งสามารถ สะท้้อนภาวะโดยรวมของ
งดการขยายสาขาเพิ่่�มเติิม เพื่่�อประหยััดค่่าใช้้จ่่าย
อุุตสาหกรรมต่่างๆ ได้้

กลุ่มธุรกิจเครื่องท�ำความเย็นขนาดเล็ก

เพื่่� อ กระจายสิิ น ค้้ า ไปถึึ ง มืื อ ผู้้ � บ ริิ โภค และด้้ วยความเจริิ ญ
ก้้าวหน้้าของเทคโนโลยีี ทำ�ำ ให้้การกระจายสิินค้้าจึึงไม่่ได้้จำ�กั
ำ ดั อยู่่�เพีียง
แค่ร้านค้าทั่วไปเท่านั้น เครื่องจ�ำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ หรือ Vending
Machine ก็ เ ป็ น หนึ่ง ช่องทางซึ่ง ถูกพัฒ นามาจากเทคโนโลยี ซึ่ง
ตู้อัตโนมัติดังกล่าว สามารถกระจายสินค้าให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค
ได้ง่ายขึ้นตอบโจทย์ได้ทั้งผู้บริโภคและเจ้าของธุรกิจ ใช้เงินลงทุนต�่ำ
เสียค่าเช่าพืน้ ที่ทขี่ นาดเล็กลง ใช้พนื้ ทีไ่ ม่มากก็สามารถแทรกเข้าไปใน
ท�ำเลที่มรี าคาสูงได้งา่ ยขึน้ ท�ำให้เข้าถึงได้ทกุ พืน้ ที่ และสามารถเปลี่ยน
พื้้�นที่่�เล็็กๆ ให้้กลายเป็็นพื้้�นที่่� ค้้าปลีีกที่่�มีีมููลค่่าด้้วยความสะดวก
รวดเร็็วและสามารถรองรัับความต้้องการได้้แบบ 24 ชั่่�วโมง

2

สภาพการแข่่งขััน

ธุุรกิิจนำำ�เข้้าและจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ระบบดัับเพลิิง: มีี
สภาพการแข่่งขัันระดัับปานกลาง และยัังเป็็นคู่่�แข่่งรายเดิิมๆ เนื่่�องจาก
เป็็นผลิิตภััณฑ์์เกี่่�ยวกัับความปลอดภััย จึึงจำำ�เป็็นต้้องใช้้ผลิิตภััณฑ์์
ที่่�มีีคุุณภาพดีี ผ่่านการรัับรองมาตรฐานสากล และมีีตััวแทนจำำ�หน่่าย
ที่่�น่่าเชื่่�อถืือคู่่�แข่่งสำำ�คััญของบริิษััทฯ จะเป็็นบริิษััทที่่�เป็็นกลุ่่�มตััวแทน
จำำ�หน่่ายสิินค้้าจากต่่างประเทศ ซึ่่�งมีีจำำ�นวนไม่่มากนััก เนื่่�องจาก
ตราสิินค้้ามีีความ น่่าเชื่่อ� ถืือในระดัับโลกมีีไม่่มาก ประกอบกัับนโยบาย
ผู้้�ผลิิตสิินค้้าส่่วนใหญ่่มีีนโยบายจััดจำำ�หน่่ายผ่่านตััวแทนจำำ�หน่่าย 
แต่่เพีียงผู้้เ� ดีียว หรืือมีีการ แต่่งตั้้�งตััวแทนจำำ�หน่่ายให้้มีจำี �ำ นวนน้้อยราย
สิินค้้าหลายประเภทในเครื่่�องจำำ�หน่่ายสิินค้้าอััตโนมััติิ หรืือ เพื่่�อป้้องกัันการแข่่งขัันกัันเองระหว่่างตััวแทนจำำ�หน่่าย ทั้้�งนี้้� คู่่�แข่่งขััน
Vending Machine ต้้องถููกจััดเก็็บในตู้้ที่� ทำ่� �อุ
ำ ณ
ุ หภููมิิต่ำ� 
ำ� เพื่่�อให้้สินิ ค้้ามีี ทางตรงซึ่่�งดำำ�เนิินธุุรกิิจนำำ�เข้้าจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ดัับเพลิิงในตลาด
คุุณภาพสดใหม่่อยู่่�เสมอ จึึงจำำ�เป็็นต้้องใช้้เครื่่�องทำำ�ความเย็็นขนาด อาคารสููงและโรงงานมีีจำ�ำ นวน 4-5 ราย โดยการดำำ�เนิินธุุรกิจิ ในบางครั้้ง�
เล็็ก เพื่่�อรัักษาอุุณหภููมิิของสิินค้้าโอกาสทางการตลาดในการขยาย คู่่�แข่่งขัันอาจเป็็นคู่่�ค้้าในการซื้้�อสิินค้้าจาก บริิษััทฯ ได้้เช่่นกััน หาก
ธุุรกิิจ เครื่่�องทำำ�ความเย็็นในกลุ่่�มของ Vending Machine ซึ่่�งปััจจุุบััน พิิจารณาส่่วนแบ่่งตลาดของบริิษััทฯ โดยเทีียบเคีียงรายได้้ของบริิษััท 
มีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�นเรื่่�อยๆ จากปััจจุุบัันที่่�มีีอยู่่�ราว 21,100 ตู้้�  และ และคู่่�แข่่งขัันหลัักรวม 3 ราย ครองส่่วนแบ่่งตลาดประมาณร้้อยละ 80
คาดอีีกว่่าจากนี้้�ไประดัับการขยายตััวจะพุ่่�งสููงขึ้้�นอย่่างรวดเร็็วจาก โดยบริิษััทฯ มีีส่่วนแบ่่งการตลาดในตลาดอาคารสููงและโรงงาน
ความสะดวกสบายที่่�มากขึ้้�น โดยเฉพาะการจ่่ายเงิินที่่�ไม่่ได้้จำำ�กััดเป็็น ประมาณร้้อยละ 25 โดยหากคิิดทั้้�งอุุตสาหกรรมคาดว่่ามีีส่่วนแบ่่ง
เหรีียญหรืือธนบััตร ซึ่่�งชำำ�ระได้้หลายรููปแบบ เช่่น คิิวอาร์์โค้้ด วอลเลต  การตลาดในอุุตสาหกรรมอุุปกรณ์์ระบบดัับเพลิิงประมาณร้้อยละ 10
และบััตรเครดิิต-เดบิิต อีกี ทั้้�งปััจจััยด้า้ นการขยายตััวของเมืืองยัังเอื้้�อให้้
ธุุรกิิจการให้้บริิการงานโครงการเพื่่�อรัับเหมา ออกแบบ
พื้้�นที่่�การวางตู้้�ใน ทำำ�เลใหม่่ๆ มีีมากขึ้้�น โดยจากปััจจััยดัังกล่่าว จััดหา ติิดตั้้�ง ทดสอบระบบดัับเพลิิง: มีีจำำ�นวนคู่่�แข่่งขัันน้้อยราย
ส่่งผลให้้เครื่่อ� งทำำ�ความเย็็นขนาดเล็็กในกลุ่่�มของ Vending Machine เนื่่�องจากงานโครงการติิดตั้้�งระบบดัับเพลิิงต้้องใช้้ความสามารถ
เป็็นกลุ่่�มตลาดใหม่่ที่่�จะ สามารถขยายธุุรกิิจให้้เติิบโตขึ้้�น
ทางด้้านวิิศวกรรมออกแบบ คู่่�แข่่งหลััก จะเป็็นกลุ่่�มผู้้�จััดจำำ�หน่่าย

1.3) ธุุรกิิจระบบการพิิมพ์์ดิิจิิทััล

สำำ�หรัับธุุรกิิจระบบการพิิมพ์์ดิิจิิทััล กลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมายหลััก
ของบริิษัทั ฯ ได้้แก่่ กลุ่่�มลููกค้้าโรงงานอุุตสาหกรรมซึ่่�งเป็็นกล่่มผู้ใ�้ ช้้งาน
โดยตรง (End user) เนื่่�องจากกระบวนการพิิมพ์์บรรจุุภััณฑ์์ถืือเป็็น
กระบวนการที่สำ่� �คั
ำ ญ
ั หนึ่่�งในกระบวนการผลิิตของโรงงานอุุตสาหกรรม
ต่่างๆ ซึ่่�งต้้องพิิมพ์์วัันที่่�ผลิิตหมดอายุุ หรืือล็็อตการผลิิต หรืือข้้อความ
ลงบนสิินค้้าก่่อนที่่�จะจััดจำำ�หน่่าย ซึ่่�งจะรวมถึึงกลุ่่�มลููกค้้าโรงงานที่่�

และรัับเหมางานวิิศวกรรมระบบดัับเพลิิง โดยธุุรกิจิ นี้้�ยังั มีีโอกาสเติิบโต
ได้้อีกี เนื่่�องจากภาครััฐมีีการออกกฎหมายเพื่่�อป้้องกัันการเกิิดอััคคีีภัยั
ให้้มีีความเข้้มงวดมากขึ้้�น ตลอดจนการปรัับปรุุงอาคารโรงงานเพื่่�อ
ให้้เป็็นไปตามกฎหมายพระราชบััญญััติิควบคุุมอาคาร พ.ศ. 2535
ทำำ�ให้้ตลาดมีีความต้้องการสิินค้้า และบริิการเกี่่�ยวกัับระบบดัับเพลิิง
มากขึ้้�น

28 รายงานประจำำ�ปีี 2563
ธุุรกิิจนำำ�เข้้าและจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ระบบสุุขาภิิบาลและปรัับ
อากาศ: ในปีีที่่�ผ่่านมายัังมีีสภาพการแข่่งขัันรุุนแรง แต่่เนื่่�องจาก
เป็็นตลาดที่่�ใหญ่่และบริิษััทฯ ยัังมีีตราสิินค้้าหลากหลายที่่�ได้้รัับการ 
ยอมรัับในกลุ่่�มลููกค้้า และมีีการหาสิินค้้าในกลุ่่�มงานระบบสุุขาภิิบาล
และปรัับอากาศมาจำำ�หน่่ายเพิ่่�มขึ้้�น จึึงยัังคิิดว่่าสามารถเติิบได้้อย่่าง
ต่่อเนื่่�องและบริิษัทั ฯ มีีช่อ่ งทางจำำ�หน่่ายไปสู่่�ลููกค้้าได้้อีกี มาก โดยบริิษัทั ฯ
มีีจุุดเด่่น ที่่�มีีสิินค้้าหลากหลาย สิินค้้ามีีชื่่�อเสีียงในตลาด สามารถ
จำำ�หน่่ายให้้ลููกค้้าทั่่�วไปและลููกค้้ากลุ่่�มผู้้�รัับเหมาได้้อย่่างทั่่�วถึึง
ธุุรกิิจนำำ�เข้้าและจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ระบบทำำ�ความเย็็น: ในปีี
2563 ธุุรกิิจทำำ�ความเย็็นยัังคงมีีสภาพการแข่่งขัันสููงเนื่่�องจากงาน
โครงการที่่�ลดลง และสถานการณ์์ทางเศรษฐกิิจที่่�ไม่่แน่่นอน ทำำ�ให้้
โครงการห้้องเย็็นต่่างๆ มีีแผนจะดำำ�เนิินงานต้้องเลื่่�อน หรืือชะลอ
ออกไปก่่อน ทำำ�ให้้ยอดขายสิินค้้านั้้�นลดลงอย่่างเห็็นได้้ชัดั  สะท้้อนการ 
เติิบโตของกลุ่่�มธุุรกิิจที่่�มีีความเกี่่�ยวเนื่่�องกัับระบบทำำ�ความเย็็น เช่่น
ธุุรกิจิ ค้้าปลีีกที่ปี่� นี้้ี ไ� ด้้รับั ผลกระทบค่่อนข้้างมาก จากกำำ�ลังั ซื้้อ� ที่ห่� ดตััวลง
เป็็นต้้น คู่่�แข่่งหลัักของธุุรกิิจระบบทำำ�ความเย็็น จะยัังคงเป็็นบริิษััท
ที่่�จััดจำำ�หน่่ายสิินค้้าและอุุปกรณ์์ระบบทำำ�ความเย็็นในประเทศไทย 
รวมถึึงแบรนด์์สิินค้้าที่่�มีีการนำำ�เข้้ามาใหม่่จากจีีน ซึ่่�งมีีราคาถููกกว่่า
และสามารถส่่งมอบได้้เร็็วกว่่า แต่่อย่่างไรก็็ดีีธุุรกิิจทำำ�ความเย็็น
ยัังคงมีีความได้้เปรีียบในเรื่่�องของ คุุณภาพสิินค้้า ความพร้้อมในการ
บริิการ  และความรู้้�ของบุุคคลากรฝ่่ายขาย ทำำ�ให้้ได้้เปรีียบคู่่�แข่่ง
ใน เรื่่�องของการนำำ�เสนอเทคโนโลยีีใหม่่ๆ ที่่�สามารถตอบโจทย์์แก่่
ผู้้�ประกอบการได้้ รวมถึึงสิินค้้าที่่ธุ� รกิ
ุ จิ ทำำ�ความเย็็นเป็็นผู้้แ� ทนจำำ�หน่่าย 
เป็็นสิินค้้าที่่�มีีคุุณภาพดีี ได้้รัับการยอมรัับไปทั่่�วโลก ทั้้�งนี้้�ธุุรกิิจระบบ
ทำำ�ความเย็็น ยัังคงเร่่งเพิ่่�มความ หลากหลายของสิินค้้า เพื่่�อให้้สามารถ 
บริิการลููกค้้าได้้อย่่างครบวงจร อีีกทั้้�งยัังได้้ดำ�ำ เนิินการผลิิตชุดุ ทำำ�ความ
เย็็นตามความต้้องการของลููกค้้าโดยผ่่านการออกแบบจากผู้้เ� ชี่่ย� วชาญ
ตามหลัักวิิศวกรรมที่่�ถููกต้้อง เพื่่�อให้้ลููกค้้าได้้รัับสิินค้้าและบริิการที่่�มีี
คุุณภาพสููง และมีีเทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััย คุ้้�มค่่าแก่่การลงทุุน

คู่่�แข่่ ง หลัั ก จะเป็็ น บริิ ษัั ท ที่่� เ ป็็ น ผู้้ � แ ทนจำำ � หน่่ า ยสิิ น ค้้ า จาก
ต่่างประเทศซึ่่�งมีีจำำ�นวนไม่่มากนััก เนื่่�องจากตราสิินค้้าที่่�ได้้รัับการ
ยอมรัับในระดัับโลกมีีจำ�ำ นวนจำำ�กัดั ดัังนั้้�นกลุ่่�มลููกค้้าโรงงานอุุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดใหญ่่จึงึ เลืือกซื้้อ� สิินค้้าจากตราสิินค้้าที่ไ่� ด้้รับั การ
ยอมรัั บ ในระดัั บ โลกเป็็ น หลัั ก เมื่่� อ เปรีี ย บเทีี ย บรายได้้ ข องธุุ รกิิ จ
ระบบการพิิมพ์์ดิิจิิทััลและคู่่�แข่่งขัันหลัักอีีก 5 ราย รวมเป็็น 6 ราย 
คิิดเป็็นยอดขายรวม 1,751 ล้้านบาท พบว่่ามีีส่ว่ นแบ่่งการตลาด อยู่่�ใน
กลุ่่�มผู้้�นำ� 
ำ 3 อัันดัับแรก โดยส่่วนแบ่่งการตลาดประมาณร้้อยละ 21.83%
และยอดขายเติิบโต 4.68% เทีียบกัับการเติิบโตรวมของ 6 บริิษััท  ที่่�
2.09% (อ้้างอิิงจากฐานข้้อมููลกรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้า ยอดขายปีี
2562)

	ลัักษณะลููกค้า้ และลููกค้า้ กลุ่่�มเป้้าหมาย
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กลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมายหลัักของบริิษััทฯ เป็็นลููกค้้าโครงการ
ก่่ อ สร้้ า งอาคาร  งานภาครัั ฐ หรืื อ โรงงานอุุ ตส าหกรรม  เช่่ น
ห้้างสรรพสิินค้้า อาคารสำำ�นัักงาน คอนโดมีีเนีียม  โครงการรถไฟฟ้้า
บีีทีเี อส โครงการรถไฟฟ้้าใต้้ดินิ อาคารหน่่วยงานราชการ อาคารโรงงาน
อาคารห้้องเย็็น และคลัังสิินค้้า รวมทั้้�งผู้้�รัับเหมาข้้ามชาติิ ทั้้�งเกาหลีี
ญี่่�ปุ่่�น และสหรััฐอเมริิกา สำำ�หรัับงานปิิโตรเคมีีและโรงไฟฟ้้าขนาดใหญ่่
เป็็นต้้น ที่่�ต้้องมีีการติิดตั้้�ง ระบบวิิศวกรรมอาคาร ได้้แก่่ งานระบบดัับ
เพลิิงเพื่่�อความปลอดภััยตามกฎหมายควบคุุมอาคาร  งานระบบ
สุุขาภิิบาลและปรัับอากาศในอาคารหรืือโรงงานต่่างๆ งานระบบ
ทำำ�ความเย็็นในห้้องเย็็นโดยลููกค้้าของบริิษัทั ฯ อาจเป็็น ลููกค้้าทางตรง
ซึ่่ง� เป็็นเจ้้าของโครงการก่่อสร้้างหรืือเป็็นผู้้�รับั เหมา โครงการที่่ซื้้� อ� สิินค้้า
จากบริิษััทฯ ไปติิดตั้้�งในงานโครงการนั้้�นๆ ตลอดจนร้้านค้้าหรืือ
ผู้้�จำ�ำ หน่่ายสิินค้้าที่่เ� กี่่�ยวข้้องกัับงานระบบ ต่่างๆ ที่่ซื้้� อ� สิินค้้าจากบริิษัทั ฯ
เพื่่�อจำำ�หน่่ายต่่อให้้แก่่ผู้�รั้ บั เหมาโครงการหรืือผู้้ใ� ช้้งานโดยตรงซึ่่ง� บริิษัทั ฯ
มีีความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับกลุ่่�มลููกค้้าดัังกล่่าวมาโดยตลอด และมีีกลุ่่�ม
ลููกค้้าที่สั่่่� ง� ซื้้อ� สิินค้้าของบริิษัทั ฯ เป็็นประจำำ� เนื่่�องจากเชื่่อ� มั่่�นในคุุณภาพ 
ความปลอดภััยของสิินค้้า ที่่�ส่่วนใหญ่่ได้้รัับการรัับรองมาตรฐาน
ธุุรกิิจนำำ�เข้้าและจำำ�หน่่ายระบบการพิิมพ์์ดิิจิิทััล: มีีสภาพ ในระดัับสากล ประกอบกัับการบริิการที่่�ดีีจากทีีมงานขายที่่�มีีความรู้้�
การแข่่งขัันระดัับปานกลาง เนื่่�องจากลููกค้้าให้้ความสำำ�คััญกัับบริิการ  อย่่างดีีเกี่่�ยวกัับสิินค้้านั้้�นๆ อย่่างไรก็็ตาม ในปีี 2562 และปีี 2563
หลัังการขายที่่�ดีี และความพร้้อมด้้านบุุคลากรสำำ�หรัับบริิการหลัังการ  บริิษััทฯ ไม่่มีีลููกค้้ารายใดที่่�มีีสััดส่่วนเกิินกว่่าร้้อยละ 30 ของรายได้้
ขาย สต๊๊อคสิินค้้าประเภทวััสดุุสิ้้�นเปลืือง และอะไหล่่ ซึ่่�งลููกค้้าความ  จากการขายและบริิการรวม
ต้้องการใช้้เป็็นประจำำ�ต่อ่ เนื่่�อง สิินค้้าที่จำ่� �ำ หน่่ายส่่วนใหญ่่เป็็นสิินค้้าที่มี่� ี
ชื่่�อเสีียง และมีีคุุณภาพชั้้�นนำำ� และได้้รัับแต่่งตั้้�งให้้เป็็นผู้้�แทนจำำ�หน่่าย
แต่่เพีียงผู้้�เดีียว โครงสร้้างรายได้้แบ่่งเป็็น 3 ประเภทหลััก คืือ
1) รายได้้จากการจำำ�หน่่ายเครื่่�อง
2) รายได้้จากการจำำ�หน่่ายวััสดุุสิ้้�นเปลืือง และ
3) รายได้้จากค่่าอะไหล่่ ค่่าบริิการ และสััญญาบริิการ 
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างกลุ่ม29
ลูกค้า
บริิษััท หาญ เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง โซลููชั่่�นส์์ จำำ�ตักััวดอย่
(มหาชน)

แนะนําบริษัท
อาคาร

Modern Trade

โรงงาน

• มีสินค้าหลากหลาย ครบวงจร มีสต็อคสินค้าเพียงพอต่อ

บริิษััทฯ มุ่่�งเน้้นการจำำ�หน่่ายสิินค้้าที่่�มีีคุุณภาพสููง ให้้บริิการ  •	ความต้้องการและไม่่ทำำ�ให้้ลููกค้้าต้้องรอสิินค้้านาน
บริิษัทั ฯ เป็็นหนึ่่�งในผู้้�จัดั จำำ�หน่่ายผลิิตภัณ
ั ฑ์์วิศิ วกรรมอาคารแบบ
ลููกค้้าด้้วยสิินค้้าที่มี่� คุี ณ
ุ ภาพ พร้้อมให้้คำ�ำ แนะนำำ�ด้ว้ ยวิิศวกรผู้้เ� ชี่่ย� วชาญ
ครบวงจร  โดยเป็็นผู้้�นำำ�ในธุุรกิิจนำำ�เข้้าและจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์
ทีีมงานบริิการหลัังการขายที่ร่� วดเร็็วและเป็็นมืืออาชีีพ ด้ว้ ยนโยบายการ 
ระบบดัับเพลิิง ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ระบบความเย็็น ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ระบบปรัับอากาศ
บริิหารจััดการเสริิมสร้้างความรู้้�  ความชำำ�นาญในสิินค้้า เพื่่�อให้้ลููกค้้า
และระบบสุุขาภิิบาล รวมทั้้�งผลิิตภััณฑ์์ระบบการพิิมพ์์ดิิจิิทััล
ได้้รัับการบริิการอย่่างรวดเร็็ว และสร้้างความพึึงพอใจสููงสุุด โดยมีี
ที่่�มีีสิินค้้าหลากหลาย สิินค้้าที่่�จำำ�หน่่ายส่่วนใหญ่่นำำ�เข้้าจาก
กลยุุทธ์์การแข่่งขััน ดัังนี้้�
ต่่างประเทศ ซึ่่�งต้้องใช้้ระยะเวลาในการสั่่�งซื้้�อและรอการขนส่่ง
• จ�ำหน่ายสินค้าคุณภาพและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
เข้้ามาในประเทศ บริิษััทฯ จึึงต้้องประมาณการยอดขาย วางแผน
• เน้้นจำำ�หน่่ายสิินค้้าที่่มี� คุี ณ
ุ ภาพและมาตรฐานที่่ย� อมรัับทั่่�วโลก โดย
การสั่่�งซื้้�อสิินค้้าและเก็็บสต็็อคสิินค้้าให้้เหมาะสม เพื่่�อให้้มีีสิินค้้า
บริิษัทั ฯ จะคััดเลืือกสิินค้้าที่่มี� คุี ณ
ุ ภาพ โดยเฉพาะผลิิตภัณ
ั ฑ์์ระบบ
หมุุนเวีียนเพีียงพอต่่อ ความต้้องการของลููกค้้า และสามารถ
วิิศวกรรมอาคาร ได้้แก่่ ระบบดัับเพลิิง ระบบปรัับอากาศ ระบบ
ส่่งมอบสิินค้้าให้้ลููกค้้าได้้อย่่างรวดเร็็วทัันทีี ไม่่เกิิดความล่่าช้้า ซึ่่�ง
สุุขาภิิบาล และระบบความเย็็น รวมทั้้�งผลิิตภััณฑ์์ระบบการพิิมพ์์
อาจจะทำำ�ให้้เสีียยอดขายและเสีียโอกาสในการขายครั้้�งต่่อไปได้้
ดิิจิทัิ ลั  ซึ่่ง� มีีความเกี่่ย� วข้้องกัับความปลอดภััย กระบวนการเก็็บรัักษา
ในขณะเดีียวกัันบริิษัทั ฯ ต้้องไม่่สต็อ็ คสิินค้้าไว้้มากเกิินไป จนทำำ�ให้้
สิินค้้า และความต่่อเนื่่�องของกระบวนการผลิิตเป็็นอย่่างมาก
มีีค่่าใช้้จ่่ายในการจััดเก็็บสต็็อคสิินค้้าสููง  
จึึงจำำ�เป็็นต้้องเลืือก ผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีคุุณภาพดีี ผ่่านการรัับรอง
มาตรฐานสากล เหมาะสมกัับความต้้องการของลููกค้้า สิินค้้าที่่� • จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นยอดขาย
บริิ ษัั ท ฯ มีี ก ารจัั ด กิิ จ กรรมส่่ ง เสริิ ม การขายอย่่ า งสม่ำำ� � เสมอ
มีีชื่่�อเสีียงได้้รัับความนิิยมและ ยอมรัับอย่่างกว้้างขวางในตลาด
เช่่ น การออกงานแสดงสิิ น ค้้ า เพื่่� อ ให้้ เ ป็็ น ที่่� รู้้ �จัั ก และเข้้ า ถึึ ง
เพื่่�อสร้้างความไว้้วางใจ ความเชื่่�อมั่่�น และความพึึงพอใจให้้แก่่
กลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมายโดยตรง มีีการจััดสััมมนาผลิิตภััณฑ์์ให้้
ลููกค้้าอย่่างต่่อเนื่่�อง  
ผู้้�ออกแบบโครงการและลููกค้้าเพื่่�อให้้รู้้�จัักและเลืือกใช้้ผลิิตภััณฑ์์
• การเพิ่มการเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้า
ที่่�บริิษััทฯ จำำ�หน่่าย มีีการโฆษณาประชาสััมพัันธ์์ผ่่านสื่่�อนิิตยสาร
• บริิษััทฯ วางแผนจะเพิ่่�มการเป็็นตััวแทนจำำ�หน่่ายสิินค้้าในสิินค้้า
ต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััทฯ รวมทั้้�งจััดกิิจกรรมเชิิญ
ของระบบวิิศวกรรมอาคาร ได้้แก่่ ระบบดัับเพลิิง ระบบปรัับอากาศ
ผู้้�ออกแบบโครงการไปเยี่่�ยมชมโรงงานของผู้้�ผลิิตในต่่างประเทศ
ระบบสุุขาภิิบาล และระบบความเย็็น รวมทั้้�งผลิิตภััณฑ์์ระบบ
ที่่มี� ชื่่ี อ� เสีียงในตลาดโลก เพื่่�อศึึกษาเทคโนโลยีีและรัับแนวความคิิด
การพิิ มพ์ ์ ดิิ จิิ ทัั ล โดยจะทยอยสั่่� ง ซื้้� อ สิิ น ค้้ า เพื่่� อ เพิ่่� มท างเลืื อ ก
เกี่่�ยวกัับอุุตสาหกรรมก่่อสร้้างในมุุมมองใหม่่ ยกระดัับ มาตรฐาน
ให้้กัับลููกค้้า โดยรองรัับความต้้องการของลููกค้้าได้้ครบทุุกกลุ่่�ม
การก่่อสร้้างในประเทศไทย ซึ่่�งเป็็นส่่วนหนึ่่�งในนโยบาย  CSR
มาตรฐานของสิินค้้า นอกจากนี้้� บริิษััทฯ จะเพิ่่�มจำำ�นวนบุุคลากร
และสร้้างความเชื่่�อมั่่�นในสิินค้้าของบริิษััทฯ ที่่�นำำ�เข้้ามาจำำ�หน่่าย 
ให้้เพีียงพอต่่อการขยายธุุรกิิจ โดยเฉพาะงานโครงการติิดตั้้�ง
และพิิ จ ารณานำำ �สิิ น ค้้ า ของบริิ ษัั ท ฯ ไปใช้้ ใ นโครงการต่่ า งๆ
ระบบดัั บ เพลิิ ง และระบบวิิ ศ วกรรมอาคารอื่่� น ๆ ซึ่่� ง บริิ ษัั ท ฯ
ได้้อย่่างมั่่�นใจ
ต้้ อ งการให้้ มีี จำำ � นวนวิิ ศ วกรเพีี ย งพอที่่� จ ะสามารถรองรัั บ งาน
โครงการที่่�มีีปริิมาณงานมากขึ้้�นและมีีมููลค่่างานที่่�สููงขึ้้�น

30 รายงานประจำำ�ปีี 2563
• การขยายกิจการไปลงทุนยังประเทศในกลุ่มอาเซียน

• บริิษัทั ฯ วางแผนขยายกิิจการไปลงทุุนยัังประเทศในกลุ่่�มอาเซีียน
เช่่น ราชอาณาจัักรกััมพููชา และเวีียดนาม เป็็นต้้น  เนื่่�องจากเป็็น
ประเทศ มีี อัั ตร าการเจริิ ญ เติิ บ โตทางด้้ า นโครงสร้้ า งพื้้� น ฐาน
งานก่่อสร้้างต่่างๆ ในปริิมาณมาก โดยนำำ�สิินค้้าที่่�บริิษััทฯ เป็็น
ตััวแทนจำำ�หน่่ายเข้้าไปจำำ�หน่่ายในประเทศดัังกล่่าวในลัักษณะ
เดีียวกัับที่จำ่� �ำ หน่่ายอยู่่�ในประเทศไทย หรืือว่่าจ้้างบุุคลากรในพื้้�นที่่�
เพื่่�อดำำ�เนิินกิิจกรรมทางด้้าน การตลาด จนมีียอดขายเป็็นที่่น่� า่ พอใจ
จึึงจะดำำ�เนิินการลงทุุน และจััดหาสถานที่ ทำ
่� �ำ การและสิ่่�งจำำ�เป็็นอื่่น� ๆ
ในลำำ�ดัับถััดไป ทั้้�งนี้้� จากการที่่� บริิษััทฯ เป็็นหนึ่่�งในผู้้�จััดจำำ�หน่่าย
ผลิิตภััณฑ์์วิิศวกรรมอาคารแบบครบวงจร ส่่งผลให้้บริิษััทมีีความ
ได้้เปรีียบในการนำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์และบริิการในกลุ่่�มประเทศ
เป้้าหมาย รวมทั้้�งยัังสามารถบริิหารจััดการค่่าใช้้จ่า่ ยในการขยาย
ธุุรกิิจในกลุ่่�มประเทศเป้้าหมายให้้มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�นเช่่นกััน
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บริิษัทั ฯ มีีนโยบายกำำ�หนดราคาขายสิินค้้าจากราคาต้้นทุุนสิินค้้า
บวกอััตรากำำ�ไร (Cost Plus Pricing) โดยการกำำ�หนดราคาขายสิินค้้าของ
บริิ ษัั ท ฯ จะต้้ อ งมีี ค วามยืื ด หยุ่่�นและเหมาะสมตามลัั ก ษณะของ
แต่่ละสิินค้้า ช่่องทางการจำำ�หน่่าย กลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมาย ปริิมาณ และมููลค่่า
การสั่่�งซื้้อ� รวมทั้้�งต้้องคำำ�นึงึ ถึึงราคาตลาดของสิินค้้านั้้�นๆ ซึ่่�งในบางครั้้ง�
อาจให้้ส่ว่ นลด (discount) ตามสภาวะตลาดและการแข่่งขััน ในขณะนั้้�น
เพื่่�อให้้สามารถแข่่งขัันกัับคู่่�แข่่งขัันในตลาดได้้ ในขณะเดีียวกัันก็็ต้้อง
รัักษาอััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้นที่่�เพีียงพอรองรัับต่่อค่่าใช้้จ่่ายในการขายและ
บริิหาร และการดำำ�เนิินงานต่่างๆ ได้้  
สำำ�หรัับการกำำ�หนดราคางานโครงการ  บริิษััทฯ กำำ�หนดราคา
การให้้บริิการจากงบประมาณของลููกค้้า และต้้นทุุนของแต่่ละโครงการ 
เป็็นหลััก โดยการเสนอราคาจะมีีความยืืดหยุ่่�นเพื่่�อให้้สามารถแข่่งขััน
กัับคู่่�แข่่งขัันในตลาดได้้  และในขณะเดีียวกัันก็็ต้อ้ งให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับ
คุุณภาพบริิการ รวมทั้้�งสิินค้้าและอุุปกรณ์์ที่่�นำำ�มาใช้้ในงาน เพื่่�อสร้้าง
ความน่่าเชื่่�อถืือและความไว้้วางใจจากลููกค้้าอย่่างต่่อเนื่่�อง รวมทั้้�ง
ในการเสนอราคา บริิษััทฯ จะต้้องมีีอััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้นที่่�เพีียงพอรองรัับ
ต่่อค่่าใช้้จ่่ายในการขายและบริิหาร และการดำำ�เนิินงานต่่างๆ ได้้
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บริิษััทฯ จำำ�หน่่ายสิินค้้าในประเทศทั้้�งหมด โดยทีีมงานขาย
และการตลาดของบริิษััทฯ ซึ่่�งปััจจุุบัันมีีจำำ�นวน 165 คน แบ่่งความ
รัับผิิดชอบ ดููแลการขายสิินค้้าตามแต่่ละประเภทของสิินค้้า รวมทั้้�ง
งานขายโครงการ  โดยทีีมงานขายและการตลาด ทำำ�หน้้าที่่�ติิดต่่อ
ดููแลความต้้องการ  และนำำ�เสนอสิินค้้าให้้แก่่ลููกค้้า รวมทั้้�งติิดต่่อ
ประสานงานกัับผู้้�ผลิติ หรืือคู่่�ค้้าอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้ทราบถึึงปริิมาณ
ความต้้องการของลููกค้้า ในปััจจุุบัันและแนวโน้้มความต้้องการใน

อนาคต ตลอดจนรายละเอีียดของผลิิตภัณ
ั ฑ์์ แนวโน้้มของปริิมาณและ
ราคาสิินค้้าของผู้้�ผลิติ ในตลาด  เพื่่�อประโยชน์์ในการวางแผน การขาย 
และการกำำ�หนดราคาสิินค้้าได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
สิินค้้าที่่�บริิษััทฯ จำำ�หน่่ายส่่วนใหญ่่ได้้รัับคำำ�สั่่�งซื้้�อล่่วงหน้้าจาก
ลููกค้้า โดยมีีระยะเวลาเพื่่�อเตรีียมการในการจััดซื้้�อและจััดส่่งให้้แก่่
ลููกค้้าตามกำำ�หนดเวลาที่่�ได้้ตกลงกััน ซึ่่�งส่่วนใหญ่่ลููกค้้าจะกำำ�หนด
ความต้้องการ มาตรฐานของสิินค้้า แหล่่งที่่�มาหรืือผู้้�ผลิิตสิินค้้าให้้แก่่
บริิษััทฯ ทราบ เพื่่�อให้้บริิษััทฯ เสนอสิินค้้าได้้ตรงกัับความต้้องการ
ของลููกค้้า รวมทั้้�งเสนอราคาและเงื่่�อนไขการขายต่่างๆ ให้้แก่่ลููกค้้า
โดยสิินค้้าที่่จั� ดั จำำ�หน่่ายส่่วนใหญ่่เป็็นสิินค้้าที่่ม� าจากผู้้�ผลิติ ที่่ลูู� กค้้าให้้
ความไว้้วางใจ และเป็็นไปตามมาตรฐานที่่�ใช้้ในงานระบบดัับเพลิิง
ระบบปรัับอากาศ ระบบทำำ�ความเย็็น และระบบการพิิมพ์ดิ์ จิิ ทัิ ลั  ลููกค้้า
จึึงไว้้วางใจในสิินค้้าของบริิษััทฯ อย่่างต่่อเนื่่�อง ทั้้�งนี้้� ช่่องทางการ 
จำำ�หน่่ายสิินค้้าของบริิษััทฯ แบ่่งออกเป็็น 3 ช่่องทางหลััก ได้้ดัังนี้้�
1)	ช่่องทางจำำ�หน่า่ ยผ่่านผู้้รั� บั เหมาก่่อสร้้างงานหลััก หรืือ
ผู้้ � รัั บ เหมางานระบบ บริิษััทฯ จำำ�หน่่ายสิินค้้าให้้แก่่
ผู้้�รัับเหมาก่่อสร้้าง งานหลััก หรืือผู้้�รัับเหมางานระบบของ
โครงการก่่อสร้้างอาคาร  โครงการภาครััฐ หรืือโรงงาน
อุุตสาหกรรม  และผู้้�รัับเหมางานห้้องเย็็น เป็็นต้้น ซึ่่�ง
ผู้้�รับั เหมาจะจััดหาสิินค้้าหรืือนำำ�สินิ ค้้าของบริิษัทั ไปติิดตั้้�ง
ในโครงการต่่างๆ ตามรายละเอีียด (Specification) ที่่�ผู้้�
ออกแบบโครงการได้้วางไว้้ โดยส่่วนใหญ่่บริิษััทจำำ�หน่่าย
สิินค้้าผ่่านช่่องทางจำำ�หน่่ายนี้้� หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 54.42
และร้้อยละ 53.58 ของรายได้้จากการขายและให้้บริิการ
รวม ในปีี 2562 และปีี 2563 ตามลำำ�ดัับ
2) 	ช่่องทางจำำ�หน่่ายผ่่านร้้านค้้าหรืือผู้้�จำำ�หน่่ายสิินค้้า
	ที่่�เกี่่�ยวข้้อง บริิษััทฯ อาจไม่่สามารถเข้้าถึึงผู้้�รัับเหมา
ขนาดเล็็กหรืือลููกค้้า เจ้้าของโครงการได้้อย่่างทั่่�วถึึง การ
จำำ � หน่่ า ยผ่่ า นช่่ อ งทางนี้้� เ ป็็ น ช่่ อ งทางที่่� ทำำ � ให้้ บ ริิ ษัั ท ฯ
สามารถกระจายสิินค้้าได้้อย่่างกว้้างขวางมากขึ้้�น โดย
สััดส่่วนการจำำ�หน่่ายผ่่านช่่องทางนี้้� คิิดเป็็นร้้อยละ 6.57
และร้้อยละ 6.61 ของรายได้้จากการขายและให้้บริิการ 
รวมในปีี 2562 และปีี 2563 ตามลำำ�ดัับ นอกจากนี้้� ในบาง
กรณีีร้า้ นค้้าหรืือผู้้�จำ�ำ หน่่ายสิินค้้าดัังกล่่าวก็็เป็็นคู่่�ค้้าที่่มี� กี าร
จำำ�หน่่ายสิินค้้า บางอย่่างให้้แก่่บริิษััทฯ เพื่่�อนำำ�มาติิดตั้้�ง
ในโครงการตามความต้้องการของลููกค้้าหรืือนำำ�มาจำำ�หน่่าย
ต่่อให้้แก่่ผู้้�รัับเหมาที่่�สั่่�งซื้้�อ สิินค้้าจากบริิษััทฯ โดยสิินค้้า
ดัังกล่่าวอาจเป็็นสิินค้้าของผู้้�ผลิิตอื่่�นที่่�บริิษััทฯ ไม่่ได้้เป็็น
ผู้้�จััดจำำ�หน่่าย  หรืือเป็็นสิินค้้าที่่�ไม่่มีีความต้้องการของ
ตลาดมากนัักและไม่่มีีเก็็บในสต็็อคของบริิษััทฯ เป็็นต้้น

บริิษััท หาญ เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง โซลููชั่่�นส์์ จำำ�กััด (มหาชน) 31
3)	ช่่องทางจำำ�หน่่ายให้้แก่่ผู้้�ใช้้งานโดยตรง (End user)
เป็็นการจำำ�หน่่ายให้้เจ้้าของอาคาร โรงงานอุุตสาหกรรม 
หรืือผู้้ใ� ช้้งานทั่่�วไปโดยตรง โดยเป็็นการจำำ�หน่่ายผลิิตภัณ
ั ฑ์์
ระบบการพิิมพ์์ดิิจิิทััล รวมทั้้�งสิินค้้า และ/หรืือ พร้้อมการ
ให้้บริิการในลัักษณะของงานโครงการติิดตั้้�งระบบดัับเพลิิง
และระบบวิิศวกรรมต่่างๆ ที่่�บริิษััทฯ มีีความพร้้อมในด้้าน
วิิศวกรรมและทีีมงาน การออกแบบ ติิดตั้้�ง ตรวจสอบและ
บริิการบำำ�รุงุ รัักษาระบบดัับเพลิิง รวมทั้้�งมีีการจำำ�หน่่ายให้้
แก่่ผู้ใ�้ ช้้งานรายย่่อยทั่่�วไป แต่่มีจำี �ำ นวนไม่่มากและปริิมาณ
การสั่่�งซื้้อ� ต่่อครั้้ง� มีีมููลค่่าไม่่สููงนััก โดยสััดส่่วนการจำำ�หน่่าย 
ในช่่องทางนี้้� คิิดเป็็นร้้อยละ 39.01 และร้้อยละ 39.82
ของรายได้้จากการขายและให้้บริิการรวมในปีี 2562 และ
ปีี 2563 ตามลำำ�ดัับ
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7.1)	ลัักษณะการจััดให้้ได้้มาซึ่่�งผลิิตภััณฑ์์

ผลิิตภััณฑ์์ที่่�บริิษััทฯ จำำ�หน่่ายส่่วนใหญ่่กว่่าร้้อยละ 70 สั่่�งซื้้�อ
จากผู้้�ผลิติ หลายรายในต่่างประเทศ ซึ่่�งส่่วนใหญ่่เป็็นผู้้�ผลิตสิ
ิ นิ ค้้าชั้้น� นำำ�
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผลิิตภััณฑ์์ระบบดัับเพลิิง ระบบสุุขาภิิบาล ระบบปรัับ
อากาศ ผลิิตภััณฑ์์ระบบทำำ�ความเย็็น และผลิิตภััณฑ์์ระบบการพิิมพ์์
ดิิจิิทััลระดัับโลก โดยบริิษััทฯ มีีนโยบายมุ่่�งเน้้นการจำำ�หน่่ายสิินค้้าที่่�มีี
คุุณภาพและมาตรฐานตรงกัับความต้้องการของลููกค้้าโดยมีีขั้้�นตอน
กลุ่่�มสิินค้้า
•

วาล์วและอุปกรณ์ระบบดับเพลิง ได้แก่ อุปกรณ์ระบบท่อ
ข้้อต่่อ (Groove Coupling) วาล์์วดัับเพลิิง หััวฉีีดน้ำำ��
อััตโนมััติิ (Automatic Sprinkler) ชุุดสายฉีีดดัับเพลิิง
สายดัับเพลิิง เครื่่อ� งดัับเพลิิงแบบแขวน (Fire Hose Rack)
เครื่่�องดัับเพลิิงแบบหิ้้�ว น้ำำ��ยา โฟมดัับเพลิิง อุุปกรณ์์โฟม
ดัับเพลิิง ระบบดัับเพลิิงอััตโนมััติิ ระบบตรวจจัับควััน
ระบบดัับเพลิิงด้้วยก๊๊าซ ระบบกล้้องตรวจจัับควัันและ
เปลวไฟ เป็็นต้้น

การแสวงหา และคััดเลืือกสิินค้้าเพื่่�อให้้ได้้สินิ ค้้าที่่มี� คุี ณ
ุ ภาพ มาตรฐาน
ผ่่านการรัับรองจากหน่่วยงานหรืือสถาบัันต่่างๆ ที่่�น่่าเชื่่�อถืือ
ในการสั่่�งซื้้อ� สิินค้้าเพื่่�อมาจำำ�หน่่ายให้้แก่่ลููกค้้านั้้�น บริิษัทั ฯ มีีการ 
วางแผนการสั่่�งซื้้�อล่่วงหน้้าในปริิมาณที่่�เหมาะสม โดยพิิจารณาจาก
แนวโน้้มของตลาด ความต้้องการของลููกค้้าในแต่่ละช่่วงเวลา รวมทั้้�ง
ปริิมาณสิินค้้าคงคลััง เพื่่�อจะได้้จััดเตรีียมสิินค้้าให้้เพีียงพอต่่อการ
จำำ�หน่่าย  ลดความสููญเสีียจากการเสีียโอกาสเนื่่�องจากขาดแคลน
สิินค้้าคงคลััง หรืือไม่่สามารถจััดหาสิินค้้าได้้ทัันและเพีียงพอกัับ
ความต้้องการของลููกค้้า ในขณะเดีียวกัันก็็ต้อ้ งควบคุุมปริิมาณสิินค้้า
คงคลัังให้้อยู่่�ในระดัับที่่�เหมาะสม  และไม่่ให้้มีีสิินค้้าค้้างในคลัังนาน
เกิินไปจนเป็็นภาระแก่่บริิษััทฯ
สิินค้้าที่่บ� ริิษัทั ฯ จำำ�หน่่ายมีีหลากหลายมากกว่่า 13,000 รายการ 
ภายใต้้ตราสิินค้้าที่่�มีีชื่่�อเสีียงมากกว่่า 60 ตราสิินค้้า ซึ่่�งในจำำ�นวนนี้้�
เป็็นตราสิินค้้าที่่�บริิษััทฯ เป็็นเจ้้าของเอง 7 ตราสิินค้้า และได้้รัับการ
แต่่งตั้้�งเป็็นตััวแทนจำำ�หน่่าย 45 ตราสิินค้้า โดยเป็็นตััวแทนจำำ�หน่่าย
สิินค้้า รายเดีียว (Sole Distributor) ในประเทศไทยให้้กับั ผู้้�ผลิตจำ
ิ �ำ นวน
5 ตราสิินค้้า ประกอบด้้วย ผู้้�ผลิติ ในประเทศสหรััฐอเมริิกา 2 ตราสิินค้้า
ได้้แก่่ Potter Electric และ Weiss ผู้้�ผลิิตในประเทศเยอรมนีี 3
ตราสิินค้้า ได้้แ ก่่ KUBA DOD, ESK SCHULTZE และ DOD
defrost on demand และผู้้�ผลิิตในประเทศอื่่�นๆ ได้้แก่่ DOMINO
(อัังกฤษ) KORTHOFAH (ฮอลแลนด์์) EDM (ญี่่�ปุ่่�น) ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ
เป็็นผู้้�นำำ�เข้้าและจำำ�หน่่ายสิินค้้า ในแต่่ละกลุ่่�มสิินค้้า ดัังนี้้�

ผู้้�ผลิิตสิินค้้า

ประเทศเจ้้าของตราสิินค้้า

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

 สหรััฐอเมริิกา
 สหรััฐอเมริิกา
 ไอร์์แลนด์์
 สหรััฐอเมริิกา
 อิิตาลีี
 สหราชอาณาจัักร
 จีีน
 สหรััฐอเมริิกา
 สหรััฐอเมริิกา
 เยอรมนีี
 เยอรมนีี
 มาเลเซีีย
 ไต้้หวััน
 สหรััฐอเมริิกา
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กลุ่่�มสิินค้้า

ผู้้�ผลิิตสิินค้้า

ประเทศเจ้้าของตราสิินค้้า

วาล์วและอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ ได้แก่
วาล์วประตูน�้ำ (Gate Valve), วาล์วปีกผีเสื้อ (Butterfly
Valve), วาล์วกันน�้ำย้อนกลับ (Check Valve),วาล์ว
ระบายอากาศออกจากระบบน�้ำ  (Air Vent) เป็นต้น
ตัวกรองฝุ่นผงในระบบน�้ำ (Strainer) อุปกรณ์ระบบท่อ
ข้อต่อ อุปกรณ์ใช้วัดความดันและอุณหภูมิ เป็นต้น

 WEISS
 VICTAULIC
 HONEYWELL

 สหรััฐอเมริิกา
 สหรััฐอเมริิกา
 สหรััฐอเมริิกา

วาล์วปรับปริมาณน�้ำ (Balancing Valve), วาล์วควบคุม
อุณหภูมิและปรับอัตราการไหลของน�้ำอัตโนมัติ (PICV)

 OVENTROP

 เยอรมนีี

แผ่นกรองอากาศอลูมิเนียม  (Aluminum Filter) ส�ำหรับ
กรองสิ่งสกปรกและฝุ่นละอองในอากาศ

 RESEARCH PRODUCTS

 เบลเยีียม

•

อุปกรณ์ระบบท�ำความเย็น ได้แก่ ทอ่ ทองแดง และข้อต่อ
• ทองแดง น้ำำ��ยาทำำ�ความเย็็น คอมเพรสเซอร์์ คอยล์์เย็็น
• อุุปกรณ์์ควบคุุมการละลายน้ำำ��แข็็งอััตโนมััติิ อุุปกรณ์์
ประหยััดพลัังงาน อุุปกรณ์์ควบคุุมความดััน เป็็นต้้น

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

 เยอรมนีี
 เยอรมนีี
 เยอรมนีี
 เยอรมนีี
 ฟิินแลนด์์
 เดนมาร์์ก
 จีีน
 เยอรมนีี
 เยอรมนีี
 จีีน
 ไต้้หวััน
 เกาหลีีใต้้
 ไทย
 สหรััฐอเมริิกา

อุปกรณ์การพิมพ์ดิจิทัลส�ำหรับระบบบรรจุภัณฑ์ ได้แก่
• เครื่่อ� งพิิมพ์วั์ นั หมดอายุุ  เครื่่อ� งพิิมพ์ข้์ อ้ ความบนบรรจุุภัณ
ั ฑ์์
• เครื่่�องป้้อนชิ้้�นงาน สำำ�หรัับการพิิมพ์์ 3 มิิติิ และสำำ�หรัับ
การพิิมพ์์ลาเบลสติิคเกอร์์สีีพร้้อมด้้วยอุุปกรณ์์การพิิมพ์์
และวััสดุุสิ้้�นเปลืืองประเภทต่่างๆ เป็็นต้้น

 Domino
 Korthofah
 EDM
 MSSC
 United RIBtype
 EnvisionTEC
 Materialise

 อัังกฤษ
 เนเธอร์์แลนด์์
 ญี่่�ปุ่่�น
 สหรััฐอเมริิกา
 สหรััฐอเมริิกา
 เยอรมนีี
 เบลเยีียม 

•

•
•

•
•

•

•

บริิษััท หาญ เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง โซลููชั่่�นส์์ จำำ�กััด (มหาชน) 33
นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ได้้พััฒนาตราสิินค้้าเป็็นของตััวเอง จำำ�นวน
7 ตราสิินค้้า โดยเป็็นเจ้้าของแบรนด์์หรืือเครื่่�องหมายการค้้า ได้้แก่่
1) เครื่่อ� งหมายการค้้า HARN สำำ�หรัับ จััดการขาย ออกแบบติิดตั้้�ง
และให้้บริิการ อุุปกรณ์์ระบบดัับเพลิิง ระบบปรัับอากาศ และ
สุุขาภิิบาล, จััดการขาย ประกอบอุุปกรณ์์ระบบทำำ�ความเย็็น
อุุตสาหกรรม, จััดการขาย ติิดตั้้�ง และให้้บริิการ เครื่่�อง อุุปกรณ์์
อะไหล่่ วัสดุ
ั สิุ้้ น� เปลืือง สำำ�หรัับระบบการพิิมพ์ดิ์ จิิ ทัิ ลั บนบรรจุุภัณ
ั ฑ์์
หีีบห่่อ สลาก รวมถึึงการสร้้างแบบชิ้้�นงานจากไฟล์์ดิิจิิทััล
2) เครื่่�องหมายการค้้า VALTEC สำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์วาล์์วและ
ผลิิตภััณฑ์์ระบบสุุขาภิิบาลและปรัับอากาศ โดยการว่่าจ้้าง
ผู้้�ผลิิตในประเทศจีีน และผลิิตตามมาตรฐาน BS Standard
(ปััจจุุบัันได้้รัับการรัับรองมาตรฐาน UL เรีียบร้้อยแล้้ว)
3) เครื่่�องหมายการค้้า SPARK สำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์สาย ฉีีดน้ำำ��
ดัับเพลิิง โดยการว่่าจ้้างผู้้�ผลิติ ในประเทศมาเลเซีีย และผลิิตตาม
มาตรฐาน BS Standard
4) เครื่่�องหมายการค้้า GUARDIAN สำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์เครื่่�อง
ดัับเพลิิงบรรจุุชนิิดผงเคมีีแห้้ง โดยการว่่าจ้้างผู้้�ผลิิตในประเทศ
ไทยสิินค้้าได้้รัับการรัับรองมาตรฐานผลิิตภััณฑ์์อุุตสาหกรรม 
(TIS) จากสำำ�นัักงานมาตรฐานผลิิตภััณฑ์์อุุตสาหกรรม
5) เครื่่�องหมายการค้้า Blue Ice สำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์อุุปกรณ์์
ทำำ�ความเย็็นโดยการว่่าจ้้างผู้้�ผลิิตในประเทศจีีนและผลิิตตาม
มาตรฐาน American Society for Testing and Materials
(ASTM)
6) เครื่่�องหมายการค้้า Koppar สำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์ท่่อทองแดง
โดยการว่่าจ้้างผู้้�ผลิิตในประเทศจีีน และผลิิตตามมาตรฐาน
American Society for Testing and Materials (ASTM)

7)

เครื่่�องหมายการค้้า YUKI สำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์น้ำำ��ยาแอร์์ โดย
การว่่าจ้้างผู้้�ผลิติ ในประเทศจีีนสิินค้้าได้้รับั การรัับรอง มาตรฐาน
ผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ อุุ ตส าหกรรม  (TIS) จากสำำ �นัั ก งาน มาตรฐาน
ผลิิตภััณฑ์์อุุตสาหกรรม

บริิษััทฯ คััดเลืือกผู้้�ผลิิตเพื่่�อว่่าจ้้างผลิิตสิินค้้าสำำ�หรัับตราสิินค้้า
ของบริิษััทฯ โดยพิิจารณาจากความสามารถของผู้้�ผลิิตและความ 
สามารถของโรงงาน ซึ่่�งในแต่่ละตราสิินค้้า บริิษัทั ฯ ใช้้ผู้�ผลิ
้ ตร
ิ ายเดีียวที่่�
ติิดต่่อค้้าขายมาเป็็นเวลานาน โดยเป็็นการว่่าจ้้างผลิิตเป็็นคราว ๆ ไป 
ไม่่มีกี าร ทำำ�สัญ
ั ญาว่่าจ้้างผลิิตระยะยาว ซึ่่ง� ที่ผ่่� า่ นมาการจำำ�หน่่ายสิินค้้า
ในตราสิินค้้าของบริิษัทั ฯ เป็็นสััดส่่วนที่่น้� อ้ ยเมื่่�อเทีียบกัับสิินค้้าที่นำ่� �ำ เข้้า
จากผู้้�ผลิิตในต่่างประเทศ หรืือมีีสััดส่่วนยอดขายในปีี 2562 และปีี
2563 ร้้อยละ 5.10 และร้้อยละ 4.99 ของยอดขายรวม
ทั้้�งนี้้� ในปีี 2562 และปีี 2563 บริิษััทฯ ไม่่มีียอดสั่่�งซื้้�อสิินค้้าจาก
ผู้้�ผลิิตรายใดรายหนึ่่�ง เกิินกว่่าร้้อยละ 30 ของมููลค่่าการสั่่�งซื้้�อรวม 

7.2)	ผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
- ไม่่มีี -

7.3) งานที่่�ยัังไม่่ได้้ส่่งมอบ

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม  2563   บริิษััทฯ (ไม่่รวมบริิษััทย่่อย)
มีีงานที่่�ยัังไม่่ได้้ส่่งมอบ รวมมููลค่่าประมาณ 372.42 ล้้านบาท ซึ่่�งเป็็น
การจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ระบบดัับเพลิิง งานติิดตั้้�งระบบดัับเพลิิง
ระบบปิิโตรเคมีี และผลิิตภััณฑ์์ระบบปรัับอากาศ มููลค่่าประมาณ
286 ล้้านบาท ผลิิตภััณฑ์์ระบบทำำ�ความเย็็น มููลค่่าประมาณ 54.81
ล้้านบาท และผลิิตภัณ
ั ฑ์์ระบบการพิิมพ์ดิ์ จิิ ทัิ ลั  มููลค่่าประมาณ 31.61
ล้้านบาท ที่่�ได้้รัับใบสั่่�งซื้้�อและรอส่่งมอบในช่่วงปีี 2564
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ปััจจััยความเสี่่�ยง
บริิษัทั ฯ มีีความมุ่่�งมั่่�นในการพััฒนาการบริิหารความเสี่่�ยงอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง ด้้วยความตระหนัักถึึงภาวะความเสี่่�ยงที่่ซั� บั ซ้้อนและรุุนแรงขึ้้น�
ของการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ทั้้�งจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพแวดล้้อมภายใน
และภายนอกของบริิษัทั ฯ  การที่่บ� ริิษัทั ฯ จะดำำ�เนิินธุุรกิจิ ให้้เจริิญเติิบโต 
ได้้อย่่างมั่่�นคงในระยะยาวนั้้�น จำำ�เป็็นต้้องสร้้างพื้้�นฐานการบริิหาร 
ความเสี่่�ยงที่่�ดีี เพีียงพอที่่�จะป้้องกัันและลดผลกระทบของความเสี่่�ยง
อัันเกิิดขึ้้�นได้้จากปััจจััยผัันแปรต่่างๆ บริิษััทฯ จึึงจััดทำำ�แบบประเมิิน
และควบคุุ ม ความเสี่่� ย งด้้ ว ยตนเอง (Risk & Control Self

Assessment : RCSA) โดยมีีการประเมิิน ระบุุปััจจััยความเสี่่�ยง
และวิิเคราะห์์ความเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญ รวมถึึงกำำ�หนดมาตรการรองรัับ
และป้้องกัันความเสี่่�ยง โดยมีีผู้้�รัับผิิดชอบตามสายงานที่่�สัังกััด  อีีกทั้้�ง
ใช้้ดััชนีีชี้้�วััดความเสี่่�ยง เพื่่�อติิดตามประเมิินผลการบริิหารความเสี่่�ยง
เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินงานของบริิษัทั ฯ บรรลุุเป้้าหมายและประสบผลสำำ�เร็็จ
ตามทิิศทางที่่�กำำ�หนดไว้้ โดยมีีความเสี่่�ยงในการประกอบธุุรกิิจและ
ความเสี่่�ยงอื่่�นๆ ที่่�สำำ�คััญ ดัังนี้้�

ความเสี่ยงต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
ไม่่มากนััก ดัังจะเห็็นได้้จากผลการบริิหารความเสี่่�ยงจากอััตราแลก
สิินค้้าที่่�บริิษััทฯ จำำ�หน่่ายให้้ลููกค้้าส่่วนใหญ่่เป็็นสิินค้้าที่่�นำำ�เข้้า เปลี่่�ยนในปีี 2562 และ ปีี 2563 มีีกำำ�ไรจากอััตราแลกเปลี่่�ยนเท่่ากัับ
จากต่่างประเทศ ยอดสั่่�งซื้้�อสิินค้้าจากต่่างประเทศ ในปีี 2562 และ 4.63 ล้้านบาท และ 1.94 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ บริิษััทฯ ประเมิินการ 
ปีี 2563 คิิดเป็็นร้้อยละ 72.09 และร้้อยละ 72.80 ของยอดการสั่่�งซื้้อ� รวม  ควบคุุมความเสี่่�ยงนี้้�อยู่่�ในระดัับที่่�น่่าพอใจ
ตามลำำ�ดัับ การเสนอซื้้�อและการชำำ�ระเงิินค่่าซื้้�อสิินค้้าส่่วนใหญ่่ใช้้
นอกจากนี้้� หากอััตราแลกเปลี่่�ยนมีีการเปลี่่�ยนแปลงจนมีีผล
สกุุลเงิินดอลลาร์์สหรััฐอเมริิกา ปอนด์์สเตอร์์ลิงิ และยููโร รวมกัันคิิดเป็็น ทำำ�ให้้ต้น้ ทุุนสิินค้้าของบริิษัทั ฯ เพิ่่�มขึ้้น� มาก บริิษัทั ฯ จะทำำ�การปรัับราคา
ร้้อยละ 98.66 และร้้อยละ 99.37 ของยอดค่่าซื้้�อสิินค้้าต่่างประเทศ สิินค้้า ไปตามสภาพตลาดโดยแจ้้งให้้ลููกค้้าทราบล่่วงหน้้า และบริิษัทั ฯ
ตามลำำ�ดัับ ในขณะที่่�การจำำ�หน่่ายสิินค้้าส่่วนใหญ่่จำำ�หน่่ายภายใน มีีสต็็อคสิินค้้าจำำ�นวนหนึ่่�ง ซึ่่�งสามารถรองรัับงานจำำ�หน่่ายสิินค้้า
ประเทศเป็็นสกุุลเงิินบาท ซึ่่�งในบางครั้้�งบริิษััทฯ ไม่่สามารถปรัับราคา ล่่วงหน้้าทำำ�ให้้ความผัันผวนของอััตราแลกเปลี่่�ยนไม่่ส่่งผลกระทบต่่อ
สิินค้้าให้้สอดคล้้องกัับต้้นทุุนสิินค้้าที่่�เพิ่่�มขึ้้�นได้้ทัันทีี ดัังนั้้�น บริิษััทฯ รายได้้และต้้นทุุนของบริิษััทฯ อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ  
จึึงอาจได้้รัับผลกระทบจากความผัันผวนของอััตราแลกเปลี่่�ยนซึ่่�งจะ
ส่่ ง ผลกระทบต่่ อ ต้้ น ทุุ น สิิ น ค้้ า และกำำ � ไรขั้้� น ต้้ น ของบริิ ษัั ท ฯ ได้้ 2. ความเสี่่�ยงจากการสููญเสีียการเป็็นตััวแทนจำำ�หน่่าย
อย่่างไรก็็ตาม มีีข้้อตกลงสำำ�หรัับลููกค้้าบางรายให้้ชำำ�ระราคาเป็็นเงิิน สิินค้้า
บริิษััทฯ เป็็นผู้้�จำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์วาล์์วและอุุปกรณ์์ระบบ
สกุุล USD EUR และ GBP
ดัั บ เพลิิ ง  ระบบสุุ ข าภิิ บ าลและปรัั บ อากาศ ระบบทำำ � ความเย็็ น
บริิษััทฯ คำำ�นึึงถึึงผลกระทบดัังกล่่าว จึึงมีีนโยบายการบริิหาร  และระบบการพิิมพ์์ดิิจิิทััล ที่่�มีีสิินค้้าหลากหลายรายการ โดยบริิษััทฯ
อััตราแลกเปลี่่�ยน ดัังนี้้�
เป็็นตััวแทนจำำ�หน่่ายสิินค้้าที่่�มีีชื่่�อเสีียงระดัับโลก ซึ่่�งตราสิินค้้าที่่�มีี
• ก�ำหนดให้บริษัทฯ จะต้องด�ำเนินการเปิดวงเงินซื้อขายเงินตรา ยอดขายสููงสุุด 3 อัันดัับแรก คิิดเป็็นประมาณร้้อยละ 19.50 และร้้อยละ
• ต่่างประเทศล่่วงหน้้ากัับสถาบัันการเงิินเพื่่�อป้้องกัันความเสี่่�ยง 37.87 ของยอดขายรวมในปีี 2562 และปีี 2563 ตามลำำ�ดัับ ดัังนั้้�น
ดัังกล่่าว ซึ่่�งเป็็นวงเงิินที่่�สามารถครอบคลุุมยอดสั่่�งซื้้�อสิินค้้า หากบริิษััทฯ สููญเสีียการเป็็นตััวแทนจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ในตราสิินค้้า
จากต่่างประเทศเกืือบทั้้�งหมดโดยบริิษััทจะพิิจารณาซื้้�อเงิินตรา ที่่�สำำ�คััญไป อาจก่่อให้้เกิิดผลกระทบต่่อยอดขายของบริิษััทฯ ได้้
ต่่างประเทศล่่วงหน้้าตามยอดในใบแจ้้งหนี้้�การซื้้�อสิินค้้าในแต่่ละ
การได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นตััวแทนจำำ�หน่่ายตราสิินค้้าเป็็นปััจจััย
รอบการสั่่�งซื้้�อ นอกจากนี้้�บริิษััท  ฯ ได้้เปิิดบััญชีีเงิินฝากสกุุลเงิิน สำำ�คััญสำำ�หรัับธุุรกิิจของบริิษััทฯ ซึ่่�งการเป็็นตััวแทนจำำ�หน่่ายสิินค้้า
ต่่างประเทศในสกุุลเงิิน USD GBP EUR JPY และ AUD เพื่่�อใช้้ ให้้ กัั บ คู่่�ค้้ า มีี ทั้้� ง  ลัั ก ษณะที่่� กำำ � หนดอายุุ ข องการเป็็ น ตัั ว แทนและ
รัับชำำ�ระเงิิน จากลููกค้้ากรณีีเป็็นสกุุลเงิินตราต่่างประเทศ และ ไม่่มีีกำำ�หนดอายุุของการเป็็นตััวแทน โดยส่่วนใหญ่่บริิษััทฯ ไม่่ได้้ทำำ�
เป็็นการลดความเสี่่�ยงจากอััตราแลกเปลี่่�ยนอีีกทางหนึ่่�ง
สััญญาเป็็นตััวแทนจำำ�หน่่าย  อย่่างเป็็นทางการกัับบริิษััทเจ้้าของ
• ติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินอย่างต่อเนื่องเพื่อ ตราสิินค้้า ดัังนั้้�น บริิษััทฯ อาจมีีความเสี่่�ยงจากการเป็็นตััวแทน
• สามารถติิ ด ตาม ประเมิิ น และบริิ ห ารความเสี่่� ย งจากอัั ตร า จำำ�หน่่ายสิินค้้าในกรณีีดัังกล่่าว โดยหากบริิษััทฯ ถููกยกเลิิกการเป็็น
แลกเปลี่่�ยนได้้อย่่างใกล้้ชิิด
ตััวแทนจำำ�หน่่ายสิินค้้าให้้แก่่เจ้้าของตราสิินค้้า หรืือหากบริิษััทฯ

1. ความเสี่่�ยงจากอััตราแลกเปลี่่�ยน

ในปีี 2562 และ ปีี 2563 บริิษัทั ฯ ซื้้�อเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า
จำำ � นวน 603.63 ล้้ า นบาท  และ 432.54 ล้้ า นบาทตามลำำ �ดัั บ
คิิดเป็็นร้้อยละ 94.16 และร้้อยละ 85.97 ของยอดการสั่่�งซื้้อ� สิินค้้าจาก
ต่่างประเทศ ด้้วยการติิดตามความเคลื่่�อนไหวของอััตราแลกเปลี่่�ยน
อย่่างสม่ำำ�� เสมอทำำ�ให้้บริิษัทั ฯ ได้้รับั ผลกระทบจากความเสี่่�ยงดัังกล่่าว

ถููกยกเลิิ ก สัั ญ ญาไม่่ ว่ ่ า ด้้ ว ยกรณีี ใ ดๆ เช่่ น บริิ ษัั ทคู่่�ค้ ้ า มีี ก าร 
ควบรวมกิิ จ การกัั บ บริิ ษัั ทอื่่� น หรืื อ มีี ก ารเลิิ ก กิิ จ การคู่่�ค้้ า เป็็ น ต้้ น
อาจส่่ ง ผลกระทบต่่ อ ยอดขายของบริิ ษัั ท ฯ ได้้  ซึ่่� ง ตั้้� ง แต่่ ปี ี 2554
เป็็นต้้นมา บริิษััทฯ ไม่่มีีการสููญเสีียตราสิินค้้าที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็น
ตััวแทนจำำ�หน่่าย อย่่างไรก็็ตาม จากประสบการณ์์ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ  

บริิษััท หาญ เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง โซลููชั่่�นส์์ จำำ�กััด (มหาชน) 35
การรัักษาความสััมพันั ธ์์ ที่ดี่� กัี บั บริิษัทั เจ้้าของตราสิินค้้าที่มี่�  ม
ี ายาวนาน
และบริิษัทั ฯ มีีตราสิินค้้าที่่จั� ดั จำำ�หน่่ายมากกว่่า 60 ตราสิินค้้า ทั้้�งยัังให้้
บริิการและสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีต่่อลููกค้้าจนเป็็นที่่�ยอมรัับอีีกทั้้�งมีี
ฐานลููกค้้าที่่�กว้้างขวางมากกว่่า 5,400 ราย  บริิษััทฯ จึึงมั่่�นใจว่่า
หากบริิษััทฯ สููญเสีียการเป็็นตััวแทนจำำ�หน่่ายสิินค้้าในตราสิินค้้า
ใดสิิ น ค้้ า หนึ่่� ง ไป  บริิ ษัั ทฯ ก็็ มีี ค วามสามารถในการหาผลิิตภัั ณ ฑ์์
ตราสิินค้้าอื่่น� เข้้ามาทดแทนเพื่่�อตอบสนองความต้้องการของตลาดได้้
เนื่่�องจากบริิษััทฯ มีีเป้้าหมายในการคััดสรรสิินค้้าคุุณภาพดีีและ
เป็็นสิินค้้าที่่�มีีเทคโนโลยีีใหม่่ๆ อยู่่�ตลอดเวลา ในปีี 2562 บริิษััท ได้้รัับ
การแต่่งตั้้�งให้้เป็็นตััวแทนจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์เพิ่่�มอีีก 1 ตราสิินค้้า
อีีกทั้้�งบริิษััทฯ มีีการพััฒนาตราสิินค้้าภายใต้้เครื่่�องหมายการค้้าของ
บริิษััทฯ ในบางผลิิตภััณฑ์์เองเพื่่�อลดความเสี่่�ยงดัังกล่่าวด้้วย

มีการทบทวนโครงสร้างองค์กรและวิเคราะห์แผนความ ต้องการ
• อััตรากำำ�ลัังคน
•

ด�ำเนินการตามกระบวนการ สรรหา โดยคัดเลือกและเพิ่มชอ่ งทาง
• การสรรหาที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
•
•

จัดท�ำแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจ
มีีการประชุุมปรึกึ ษาหารืือระหว่่างผู้้บ� ริิหาร เพื่่�อพิิจารณาผู้้�สืบื ทอด
ตำำ�แหน่่งงาน รวมถึึงกระตุ้้�นให้้พนักั งานที่มี่� คี วามสามารถเล็็งเห็็น
เป้้าหมายและการเติิบโตในอนาคตที่่ชั� ดั เจน และเร่่งพััฒนาตนเอง
อย่่างต่่อเนื่่�อง

•

รักษาบุคลากร ผ่านกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
พนัักงานกัับบริิษััทฯ เช่่น การเตรีียมความพร้้อมและสร้้างความ
มั่่�นใจของพนัักงานใหม่่กิิจกรรมท่่องเที่่�ยวประจำำ�ปีี งานปีีใหม่่
Family Day และกีีฬาสีี รวมถึึงมีีการสำำ�รวจความผููกพััน ความสุุข
และความ พึึงพอใจของพนัักงานที่่�มีีต่่อการทำำ�งาน เป็็นประจำำ�
ทุุ ก ปีี เพื่่� อ นำำ �ผ ลสำำ �ร วจและข้้ อ เสนอแนะต่่ า งๆ มาปรัั บ ปรุุ ง
กระบวนการและสภาพแวดล้้อมการทำำ�งานให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น

นอกจากนี้้�  ตลอดระยะเวลาที่่�ผ่่านมา  บริิษััทฯ สามารถปฏิิบััติิ
ตามเงื่่อ� นไขทางการค้้าตามที่่ต� กลง และได้้รับั ความไว้้วางใจจากบริิษัทั
เจ้้าของตราสิินค้้าให้้เป็็นตััวแทนจำำ�หน่่ายสิินค้้ามาโดยตลอด ดัังจะเห็็น
ได้้จากการที่่บ� ริิษัทั ฯ มีียอดขายที่เ่� ติิบโตขึ้้�นเป็็นลำำ�ดับั   ประกอบกัับการที่่�
บริิษัทั ฯ  มีช่ี อ่ งทางการจำำ�หน่่ายที่่มี� ปร
ี ะสิิทธิภิ าพ  มีีทีมี งานขายที่่เ� ข้้มแข็็ง  
สิินค้้าที่บ่� ริิษัทั ฯ เป็็นตััวแทนจำำ�หน่่ายสามารถสร้้าง ยอดขายให้้เติิบโต
โดยปีี 2563 ผลประเมิินที่่�ได้้ เท่่ากัับร้้อยละ 76.70 เทีียบกัับปีี
อย่่างต่่อเนื่่�อง บริิษััทฯ จึึงเชื่่�อมั่่�นว่่าบริิษััทเจ้้าของตราสิินค้้าจะยัังคง 2562 เท่่ากัับร้้อยละ 74.47 เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 2.23 บริิษััทฯ ได้้ทำำ�การ 
มอบหมายให้้บริิษััทฯ เป็็นตััวแทนจำำ�หน่่ายสิินค้้าต่่างๆ อย่่างต่่อเนื่่�อง วิิเคราะห์์ผลและข้้อเสนอแนะต่่างๆ และมอบหมายให้้ฝ่า่ ยที่่เ� กี่่�ยวข้้อง
ต่่อไปในอนาคต จึึงจััดเป็็นความเสี่่�ยงในระดัับ บริิษััทฯ ประเมิินการ  นำำ�ไปทำำ�แผนการปรัับปรุุงในปีี 2564
ควบคุุมความเสี่่�ยงนี้้�อยู่่�ในระดัับที่่�น่่าพอใจ
ในปีี 2563 บริิษััทฯ มีีอััตราการลาออกของพนัักงานลดลงจาก
3. ความเสี่่ย� งจากการที่่บ� ริิษัทั เจ้้าของตราสิินค้า้ อาจเข้้า ร้้อยละ 14.86 ในปีี 2562 เป็็นร้้อยละ 8.00 ทำำ�ได้้ดีีกว่่าเป้้าหมายที่่�
มาทำำ�ตลาดเอง
กำำ�หนด และมีีอััตราการสรรหาพนัักงานเข้้าบรรจุุในตำำ�แหน่่งที่่�ว่่าง
กรณีทเี่ จ้าของตราสินค้าจากต่างประเทศมีความประสงค์จะเข้า คิิดเป็็นร้้อยละ 14.80 ซึ่่�งต่ำำ��กว่่าเป้้าหมายที่่�กำำ�หนด สืืบเนื่่�องจาก
มาด�ำเนินธุรกิจในประเทศไทยโดยไม่ผา่ น บริษทั ฯ ซึง่ จะท�ำให้บริษทั ฯ สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ทำำ�ให้้ชะลอการรัับ
มีความเสี่ยงในการสูญเสียความเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายตราสินค้านั้นๆ พนัักงาน อย่่างไรก็็ดีี บริิษััทฯ ยัังคงทำำ�การทบทวนคุุณสมบััติิ และ
ได้ และอาจต้องมีการแข่งขันกับบริษัทเจ้าของตราสินค้าดังกล่าว
โครงสร้้างค่่าตอบแทนโดยเปรีียบเทีียบกัับค่่าตอบแทนในตลาด
อย่่างไรก็็ตาม บริิษััทฯ เชื่่�อมั่่�นว่่า ความเสี่่�ยงดัังกล่่าวมีีโอกาส  แรงงาน ของบริิษััทฯ ในระดัับเดีียวกัันเป็็นประจำำ�ทุุกปีี
เกิิดขึ้้น� น้้อย เนื่่�องจากความไม่่คุ้้�มค่า่ ในการลงทุุนเข้้ามาจำำ�หน่่ายสิินค้้า
เองอีีกทั้้�งการจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ในระบบวิิศวกรรมอาคาร  ได้้แก่่
ระบบดัับเพลิิง ระบบปรัับอากาศ ระบบสุุขาภิิบาล ระบบความเย็็น
รวมทั้้�ง ระบบการพิิมพ์ดิ์ จิิ ทัิ ลั ต้้องมีีความหลากหลายและต้้องสามารถ 
ตอบสนองความพึึงพอใจของลููกค้้าได้้อย่่างครบวงจร ลููกค้้าจะคำำ�นึึง
ถึึงความสะดวกในการสั่่�งซื้้�อสิินค้้าจาก ผู้้�จำำ�หน่่ายที่่�มีีสิินค้้าให้้ครบ
ตามที่่�ต้้องการ ซึ่่�งจากที่่�ผ่่านมาเคยมีีผู้้�ผลิิตสิินค้้าจากต่่างประเทศ
บางรายให้้บริิษััทในเครืือเข้้ามาดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยตรงแทน แต่่ก็็ไม่่
ประสบความสำำ�เร็็จและเลืือกกลัับไปจำำ�หน่่ายผ่่านตััวแทนเหมืือนเดิิม
บริิษััทฯ ประเมิิน การควบคุุมความเสี่่�ยงนี้้�อยู่่�ในระดัับที่่�น่่าพอใจ

4. ความเสยี่ งจากอัตราก�ำลังคนและความสามารถของ
บุคลากรไม่เพียงพอต่อความต้องการทางธุรกิจ
บริิษัทั ฯ ตระหนัักถึึงความเพีียงพอของอััตรากำำ�ลังั คนซึ่่ง� สอดคล้้อง
กัับการขยายงานตามกลยุุทธ์์ บริิษััทฯ มีีมาตรการจััดการความเสี่่�ยง
ดัังกล่่าว ดัังนี้้�

บริิษัทั ฯ ประเมิินว่่าผลการควบคุุมความเสี่่�ยงอยู่่�ในระดัับควบคุุม
ได้้ในระดัับหนึ่่�ง แต่่ยัังไม่่เป็็นที่่�พอใจ  อย่่างไรก็็ตาม บริิษััทฯ ให้้ความ 
สำำ�คััญกัับการเร่่งดำำ�เนิินการตาม แนวทางการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนใน
มิิติิ Smart People ปีี 2564

5. ความเสี่่�ยงจากการด้้อยค่่าของค่่าความนิิยม

บริิษัทั ฯ บัันทึึกค่่าความนิิยมจากมููลค่่ายุุติธรรม
ิ ของสิ่่�งตอบแทน
เพื่่�อซื้้�อและรัับโอนกิิจการทั้้�งหมดของบริิษััท  ชิิลแมทช์์ จำำ�กััดและ
บริิษััทย่่อย ซึ่่�งมีีมููลค่่าสููงกว่่ามููลค่่ายุุติิธรรมของสิินทรััพย์์สุุทธิิ (Net
Assets) ของบริิษััท  ชิิลแมทช์์ จำำ�กััดและบริิษััทย่่อย  ณ วัันที่่�ออก
หุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนเพื่่�อตอบแทนการรัับโอนกิิจการทั้้�งหมด โดยฝ่่าย
บริิหารของบริิษัทั ฯจะทำำ�การทดสอบการด้้อยค่่าเป็็นประจำำ�ทุกุ ปีี และ
ตั้้�งค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่า (ถ้้ามีี) ดัังนั้้�นบริิษััทฯ อาจจะมีีความเสี่่�ยงหาก
ผู้้�สอบบััญชีีได้้พิจิ ารณาแล้้วว่่าค่่าความนิิยมนี้้ค� วรจะต้้องมีีการด้้อยค่่า
ซึ่่�งการด้้อยค่่าดัังกล่่าวจะมีีผลกระทบต่่องบกำำ�ไรขาดทุุนของบริิษััทฯ
ในด้้านของกำำ�ไรสุุทธิิ ส่่วนของเจ้้าของ และอััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อส่่วน
ของเจ้้าของ

36 รายงานประจำำ�ปีี 2563
ฝ่่ายบริิหารได้้ทดสอบการด้้อยค่่าของค่่าความนิิยม ซึ่่ง� ประกอบ
ไปด้้วย หน่่วยธุุรกิจิ ระบบทำำ�ความเย็็น และระบบพิิมพ์ดิ์ จิิ ทัิ ลั โดยจััดทำำ�
ประมาณการกระแสเงิินสดอิิสระที่ค่� าดว่่าจะได้้รับั ในอนาคต บางครั้้ง�
เรีียกว่่า มููลค่่าที่่�คาดว่่าจะได้้รัับคืืน หรืือ Realizable Value ของทั้้�ง
2 หน่่วยธุุรกิจิ  อัันประกอบไปด้้วย ประมาณการยอดขาย, ต้้นทุุนขาย,
ค่่าใช้้จ่่ายในการขายและบริิหาร  (ไม่่รวมค่่าเสื่่�อมราคาและค่่าตััด
จำำ�หน่่าย), ภาษีีเงิินได้้, งบประมาณการลงทุุนที่่จำ� �ำ เป็็นต่่อการดำำ�เนิินงาน,
ตลอดจนการเปลี่่�ยนแปลงในเงิินทุุนหมุุนเวีียน อัันได้้แก่่ ลููกหนี้้�การค้้า
สิินค้้าคงเหลืือ และเจ้้าหนี้้�การค้้า เมื่่�อได้้กระแสเงิินสดอิิสระในแต่่ละ
ปีีก็็คำำ�นวณเป็็นมููลค่่าปััจจุุบัันด้้วยอััตราคิิดลดที่่�อ้้างอิิงกัับอััตราก่่อน
ภาษีีที่่�สะท้้อนถึึงความเสี่่�ยงที่่�เป็็นลัักษณะเฉพาะของบริิษััทฯ ในภาพ
รวม ตามหลัักเกณฑ์์มููลค่่าจากการใช้้ (Value in Use)
ฝ่่ายบริิหารคำำ�นวณกระแสเงิินสดอิิสระโดยอ้้างอิิงกัับประมาณ
การทางธุุ รกิิ จ ที่่� สม เหตุุ สมผ ล มีี ค วามเป็็ น ไปได้้ และเหมาะกัั บ
สถานการณ์์ปััจจุุบััน ซึ่่�งมููลค่่าดัังกล่่าวมากกว่่ามููลค่่าตามบััญชีีของ
สิินทรััพย์์ถาวรที่่�ใช้้ในการดำำ�เนิินงานของหน่่วยธุุรกิิจ, ค่่าความนิิยม 
และความสััมพัันธ์์กัับลููกค้้าอัันได้้มาจากการซื้้�อและรัับโอนกิิจการ
ทั้้�งหมดจากบริิษัท 
ั ชิิลแมทช์์ จำ�กั
ำ ดั และบริิษัท คิ
ั วิ  ทูู เอส จำำ�กัดั  ซึ่่�งเป็็น
บริิษัทย่
ั อ่ ยภายใต้้กระบวนการโอนกิิจการทั้้�งหมดจึึงถืือได้้ว่า่ ความนิิยม
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ไม่่ด้้อยค่่า สำำ�หรัับความสััมพัันธ์์ลููกค้้า
ส่่วนที่่�ลููกค้้าไม่่ได้้ซื้้�อสิินค้้าต่่อเนื่่�องภายหลัังการซื้้�อและรัับโอนธุุรกิิจ
ทั้้�งหมด เกิิดการด้้อยค่่าบางส่่วน จำำ�นวนเท่่ากัับ 3.05 ล้้านบาท 
ทั้้�งนี้้�เป็็นไปตาม ข้้อกำำ�หนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิินและ
ผ่่านการตรวจสอบจากผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตแล้้ว

6. ความเสี่่�ยงจากการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น

บริิ ษัั ท ฯ เป็็ น ผู้้�จำำ�หน่่า ยผลิิตภััณ ฑ์์ว าล์์ว และอุุปกรณ์์ระบบ
ดัับเพลิิง ระบบสุุขาภิิบาลและปรัับอากาศ ระบบทำำ�ความเย็็น และ
ระบบการพิิมพ์์ดิิจิิทััล ซึ่่�งนำำ�เข้้าจากต่่างประเทศ รวมถึึงจััดจำำ�หน่่าย
ให้้แก่่บริิษัทั เอกชน หน่่วยงานราชการ ซึ่่�งอาจเกิิดการทุุจริิตคอร์์รัปชั่่
ั น�
ในกระบวนการในกรณีีบริิษััทฯ ปฏิิบััติิไม่่ถููกต้้องตามขั้้�นตอน อาทิิ
การนำำ � เข้้ า สิิ น ค้้ า การเดิิ น พิิ ธีี ก ารศุุ ล กากร  การเสนอขายสิิ น ค้้ า
รวมถึึงการประมููลงานขาย และ/หรืือ บริิการติิดตั้้�งโครงการที่มี่� มููี ลค่่าสููง
รวมถึึงกระบวนการภายในซึ่่�งอาจเกิิดจากการละเลยไม่่ปฏิิบััติิตาม
ระเบีี ย บวิิ ธีี ป ฏิิ บัั ติิ ง านของผู้้ �ป ฏิิ บัั ติิ ง าน อาทิิ การจัั ด ซื้้� อ จัั ด จ้้ า ง
การควบคุุมสินิ ค้้าหรืือทรััพย์สิ์ นิ การเบิิกจ่่ายค่่าใช้้จ่า่ ยต่่างๆ โดยรููปแบบ
การทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�นอาจเกิิดจาก การจ่่ายเงิินค่่าอำำ�นวยความสะดวก
การจ่่ายเงิินหรืือถููกเรีียกรัับเงิินจากเจ้้าหน้้าที่รั่� ฐั   การเบิิกจ่่ายค่่าใช้้จ่า่ ย
ที่่�ไม่่เหมาะสม หรืือการบัันทึึกบััญชีีไม่่ถููกต้้อง
•

บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อประเมิน
วิิเคราะห์์ และกำำ�หนดมาตรการในการบริิหาร ความเสี่่ย� ง ของการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจ รวมถึึงป้้องกัันและติิดตามความเสี่่�ยงจากการ
ทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�นทั้้�งในระดัับองค์์กรและระดัับปฏิิบััติิการ จััดให้้มีี
ระบบการควบคุุมภายใน และการตรวจสอบจากผู้้�ตรวจสอบ
ภายนอกที่่�มีี ประสิิทธิิภาพ รวมถึึงมีีการตรวจติิดตามคุุณภาพ 
ภายในตามมาตรฐานคุุณภาพ ISO 9001:2015

บริษัทฯ ได้รับการรรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติ
• ของภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านทุุจริิต  (CAC) เมื่่�อวัันที่่� 5
พฤศจิิกายน  2561 เพื่่�อแสดงถึึงความมุ่่�งมั่่�นในการต่่อต้้านการ
ทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�นทุุกรููปแบบ รวมถึึงได้้จััดทำำ�นโยบายต่่อต้้านการ
ทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�นและแนวทาง ปฏิิบััติิ สื่่�อสารแก่่ผู้้�บริิหารและ
พนัักงานทุุกระดัับให้้สามารถเข้้าถึึงผ่่านทางสื่่�อวีีดีีทััศรวมถึึง
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�เกี่่�ยวข้้องรัับทราบในช่่องทางที่่�กำำ�หนดและให้้
รายงานผลแก่่คณะกรรมการบริิษััทเป็็นรายไตรมาส
•

•

จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน และการแจ้งเบาะแส

ในรอบปีี 2563 บริิษััทฯ ประเมิินการควบคุุมความเสี่่�ยงนี้้�อยู่่� 
ในระดัับที่่�น่่าพอใจ ไม่่พบการกระทำำ�ผิิดด้้านการทุุจริิตหรืือกระทำำ�ผิิด
จริิยธรรม

7. ความเสี่่�ยงจากการระบาดของโรคโควิิด-19

จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ในปีีที่ผ่่� า่ นมา
ส่่งผลให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงด้้านเศรษฐกิิจและสัังคมในประเทศไทย
และทั่่�วโลกในวงกว้้าง ทำำ�ให้้ความต้้องการสิินค้้าและบริิการของ
ภาคธุุรกิิจชะลอการลงทุุนในโครงการต่่างๆ ส่่งผลกระทบต่่อ รายได้้
ของบริิ ษัั ท โดยตรง นอกจากนั้้� น บริิ ษัั ท  ยัั ง ต้้ อ งปรัั บ รููปแบบการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยนำำ�เทคโนโลยีีเข้้ามาช่่วยให้้ระบบงานหลัักยัังคง
สามารถทำำ�งานจากนอกบริิษััทได้้ทุุกที่่� ทุุกเวลา โดยคำำ�นึึงถึึงความ
ปลอดภััยของพนัักงานเป็็นหลััก แต่่ก็็ยัังต้้องสามารถส่่งมอบสิินค้้า
และบริิการแก่่ลููกค้้าได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง  
• ก�ำหนดแนวการปฏิบตั ติ วั ในช่วงที่มกี ารระบาดของโรคโควิด-19
• เพื่่�อสื่่�อสารให้้พนัักงานทราบถึึงการดููแลตนเองการปฏิิบััติิตน
เมื่่�ออยู่่�ในสถานการณ์์เสี่่�ยง การปฏิิบััติิสำำ�หรัับผู้้�มาติิดต่่อ หรืือ
การเข้้าพบลููกค้้า เป็็นต้้น
•

จัดตัง้ คณะท�ำงาน อันประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายธุรการ 
ส�ำนักงานและทรัพยากรบุคคล เพือ่ ติดตามสถานการณ์ ประเมิน
แนวทางปฏิบัติกรณีมีเหตุฉุกเฉินเพื่อประสานงานกับฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง

•

ก�ำหนดแนวทางให้พนักงานปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work from
home) ผ่านการเชื่อมต่อทางไกลข้าม Network VPN  เพื่อเป็น
การลดความแออัดในที่ท�ำงาน และลดความเสี่ยงระหว่างการเ
ดินทางของพนักงาน

ผลการรัับมืือกัับความเสี่่�ยงใหม่่ที่่�เกิิดขึ้้�นในปีี 2563 นี้้� บริิษััทฯ
ประเมิินการควบคุุมความเสี่่�ยงนี้้�อยู่่�ในระดัับได้้ในระดัับหนึ่่�ง แต่่ยััง
ไม่่น่่าพอใจ เนื่่�องจากกระทบต่่อรายได้้ของบริิษััทเนื่่�องจากการชลอ
การซื้้� อ หรืื อ ขยายโครงการของลููกค้้ า แต่่ ก็็ ไ ม่่ พ บการติิ ด เชื้้� อ ของ
พนัักงานที่่�อาจส่่งผลกระทบร้้ายแรงต่่อชีีวิิตและความปลอดภััยของ
พนัักงานและครอบครััว
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โครงสร้้างการถืือหุ้้�น
บริิษััทฯ เข้้าเป็็นบริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ เอ็็ม เอ ไอ (mai) มีีทุุนจดทะเบีียนและเรีียกชำำ�ระแล้้ว 292,250,000 บาท แบ่่งเป็็น
หุ้้�นสามััญ 584,500,000 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้ หุ้้�นละ 0.50 บาท การกระจายการถืือหุ้้�น ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ซึ่่�งเป็็นวัันปิิดสมุุดทะเบีียน
ล่่าสุุดของบริิษััทฯ ดัังนี้้�
ผู้้�ถืือหุ้้�น

จำำ�นวน
ราย

ผู้้�ถืือหุ้้�นสััญชาติิไทย
3,137
ผู้้�ถืือหุ้้�นสััญชาติิต่่างด้้าว
2
ยอดรวม
3,139

จำำ�นวนหุ้้�น
รวม

คิิดเป็็น
จำำ�นวน
%

นิิติิบุุคคล

บุุคคลธรรมดา

ราย

จำำ�นวนหุ้้�น
รวม

คิิดเป็็น
%

จำำ�นวน
ราย

7
1
8

1,450,181
73,316,475
74,766,656

0.25
12.55
12.80

3,130
1
3,131

510,583,525 87.35
73,916,475 12.65
584,500,000 100.00

จำำ�นวนหุ้้�น
รวม

คิิดเป็็น
%

509,133,344 87.10
600,000 0.10
509,733,344 87.20

โครงสร้้างกลุ่่�มธุุรกิิจ
บริิษััท หาญ เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง โซลููชั่่�นส์์ จำำ�กััด (มหาชน)

สายธุุรกิิจระบบดัับเพลิิง
และงานโครงการ
ติิดตั้้�ง ระบบดัับเพลิิง

สายธุุรกิิจระบบปรัับอากาศ
และระบบสุุขาภิิบาล

สายธุุรกิิจระบบ
ทำำ�ความเย็็น

สายธุุรกิิจระบบ
การพิิมพ์์ดิิจิิทััล

บริิษัทั ฯ จดทะเบีียนจััดตั้้�งบริิษัท 
ั หาญ เวีียดนาม จำำ�กัดั (บริิษัทย่
ั อ่ ย) ประเทศเวีียดนาม ด้้วยทุุนจดทะเบีียน 800,000,000 ดองเวีียดนาม 
หรืือประมาณ 1,057,444 บาท โดยบริิษััทฯ ถืือหุ้้�นในบริิษััทย่่อยคิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 100 ของทุุนจดทะเบีียน เมื่่�อวัันที่่� 30 กรกฎาคม 2562

100%
ในปีี 2563 บริิษััทฯ จัับมืือกัับกลุ่่�มไอยราฟัันส์์
โดยนายประเสริิฐศัักดิ์์� เดชอุุดม และนายสาธิิต วณิิชชัยกิ
ั จิ
ลงนามสััญญาร่่วมทุุนเพื่่�อประกอบกิิจการผลิิตซื้้�อขาย 
รัับจ้้างติิดตั้้�งให้้บริิการ และพััฒนาระบบ IOT Products
and Solutions เพื่่�อดำำ�เนิินธุุรกิจิ ให้้บริิการพััฒนาอาคาร 
อััจฉริิยะ (Smart Building) ภายใต้้ชื่่�อ ไอยราหาญ
ด้้วยทุุนจดทะเบีียน 2,000,000 บาท โดยบริิษัทั ฯ ถืือหุ้้�นใน
บริิษัทร่
ั ว่ มทุุนคิิดเป็็นสััดส่่วน ร้้อยละ 65 ของทุุนจดทะเบีียน
เมื่่�อวัันที่่� 24 มิิถุุนายน 2563
AIYARAHARN CO., LTD.

38 รายงานประจำำ�ปีี 2563
บริิษััทฯ มีีโครงสร้้างการถืือหุ้้�นที่่�ชััดเจน โปร่่งใส ไม่่มีีการถืือหุ้้�น
ไขว้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ และไม่่มีีโครงสร้้างการถืือหุ้้�นแบบปิิรามิิด
ในกลุ่่�มของบริิษัท จึ
ั งึ ไม่่ทำ�ำ ให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ให้้แก่่
ลำำ�ดัับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
13.
12.
14.
15.
17.

รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�น
นายวิิรััฐ
สุุขชััย
นางสิิริิมา
เอี่่�ยมสกุุลรััตน์์
Nice Noble Limited
นายเจน
ชาญณรงค์์
นายชััยวััฒน์์
แต้้ไพสิิฐพงษ์์
นางสาวนพพร  ชาญณรงค์์
นายธรรมนููญ
ตรีีเพ็็ชร
นางสาวปนััดดา ทองเหลี่่�ยม
นายวสัันต์์
นัันทขว้้าง
นางนพรััตน์์
สุุขชััย
นายประชา
พร้้อมพรชััย
นางสาวธารดา
ตรีีเพ็็ชร
นางวลีีรััตน์์
เชื้้�อบุุญชััย
นางสาวอุุไรรััตน์์ หาญทวีีภััทร
นายภาคภููมิิ
ว่่องไพฑููรย์์
นายรััตนพัันธ์์
มุุขหริิวััฒนานนท์์

ฝ่่ายใดฝ่่ายหนึ่่�ง โดยรายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ของบริิษััทฯ ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2563 มีีดัังนี้้� (มีีผู้้�ถืือหุ้้�นรายย่่อย จำำ�นวน 106,463,101 หุ้้�น
คิิดเป็็น 18.21% ของจำำ�นวนหุ้้�นทั้้�งหมด)
จำำ�นวนหุ้้�น

% ของจำำ�นวนหุ้้�นทั้้�งหมด

89,178,367
84,234,151
73,316,475
72,319,130
26,700,000
26,407,444
21,972,905
14,832,149
14,760,500
13,000,000
11,601,466
7,504,024
7,477,686
6,903,335
4,230,325
3,598,942

15.257
14.411
12.543
12.373
4.568
4.518
3.759
2.538
2.525
2.224
1.985
1.284
1.279
1.181
0.724
0.616

ข้้อมููลการถืือหุ้้�นของกรรมการ และผู้้�บริิหาร รวมถึึงผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องและบุุคคลที่่�มีีความสััมพัันธ์์ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
ลำำ�ดัับ

รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�น

จำำ�นวนหุ้้�น

% ของจำำ�นวนหุ้้�นทั้้�งหมด

กรรมการบริิษััท
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

นายถกล
นัันธิิราภากร (1) *
นางสาววรนุุช
สุุไพบููลย์์พิิพััฒน์์ (1)*
นายโสตถิิธร
มััลลิิกะมาส (1) *
กลุ่่�มนายวิิรััฐ สุุขชััย (2)
4.1 นายวิิรััฐ
สุุขชััย
4.2 นางนพรััตน์์
สุุขชััย (คู่่�สมรส)
กลุ่่�มนายธรรมนููญ ตรีีเพ็็ชร (2)
5.1 นายธรรมนููญ
ตรีีเพ็็ชร
5.2 นางสาวธารดา
ตรีีเพ็็ชร (บุุตร)
กลุ่่�มนายเจน ชาญณรงค์์ (2)
6.1 นายเจน
ชาญณรงค์์
6.2 นางประยููรศรีี
ชาญณรงค์์ (มารดา)
นางสิิริิมา
เอี่่�ยมสกุุลรััตน์์ (1)

-

-

89,178,367
13,000,000

15.257
2.224

21,972,905
7,504,024

3.759
1.284

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

12.373
0.126
14.411
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ลำำ�ดัับ

รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�น

จำำ�นวนหุ้้�น

% ของจำำ�นวนหุ้้�นทั้้�งหมด

กรรมการบริิษััท
8.

9.

กลุ่่�มนายภาคภููมิิ ว่่องไพฑููรย์์ (2)
8.1 นายภาคภููมิิ
ว่่องไพฑููรย์์
8.2 นางเทีียมจัันทร์์
ว่่องไพฑููรย์์ (คู่่�สมรส)
กลุ่่�มนางวลีีรััตน์์ เชื้้�อบุุญชััย (3)
9.1 นางวลีีรััตน์์
เชื้้�อบุุญชััย
9.2 นายฐานิิต 
สััจจริิตานัันท์์ (บุุตร)
9.3 นางสาวสุุธิิดา
สััจจริิตานัันท์์ (บุุตร)

4,230,325
21,500

0.724
0.004

7,477,686
53,000
40,000

1.279
0.009
0.007

หมายเหตุุ : * กรรมการอิิสระ

ลำำ�ดัับ

รายชื่่�อกรรมการ/ผู้้�บริิหาร

จำำ�นวนหุ้้�น

% ของจำำ�นวนหุ้้�นทั้้�งหมด

ผู้้�บริิหาร
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

นายวิิศิิษฏ์์
วชิิรลาภไพฑููรย์์ (1)
นางวริินกาญจน์์
ธีีระอััมรานนท์์ (1)
กลุ่่�มนายประชา พร้้อมพรชััย (2)
3.1 นายประชา
พร้้อมพรชััย
3.2 นางสาวสุุกัันยา
ลิ้้�มความสุุข (คู่่�สมรส)
กลุ่่�มนายรััตนพัันธ์์ มุุขหริิวััฒนานนท์์ (2)
4.1 นายรััตนพัันธ์์
มุุขหริิวััฒนานนท์์
4.2 นางระเบีียบ
มุุขหริิวััฒนานนท์์ (มารดา)
นายสุุชาติิ
สุุวััฒโนดม (1)
นายกิิตติิพงษ์์
กิิตติิเมธาวีีนัันท์์ (1)*
นายวชิิรวิิทย์์
อััครเศรณีี (1)*
นายสุุกิิจ
ลิิติิกรณ์์ (1)
นายวิิฑููรย์์
ทามีี (1)
นายพงษ์์สวััสดิ์์�
เพ่่งเล็็งผล (1)

436,532
1,160,353

0.075
0.199

11,601,466
200,000

1.985
0.034

3,598,942
140,000
237,548
26,508
23,383
526,853
550,368
8,689

0.616
0.024
0.041
0.005
0.004
0.090
0.094
0.002

หมายเหตุุ : * นายกิิตติิพงษ์์ กิิตติิเมธาวีีนัันท์์ ได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้�อำำ�นวยการสายงานขาย และนายวชิิรวิิทย์์ อััครเศรณีี ได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
ผู้้�อำำ�นวยการสายงานขายโครงการ ของธุุรกิิจระบบทำำ�ความย็็น โดยให้้มีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2563

40 รายงานประจำำ�ปีี 2563
รายงานการเปลี่่�ยนแปลงสััดส่่วนการถืือหุ้้�นของกรรมการและผู้้�บริิหาร ณ  วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
ลำำ�ดัับ

รายชื่่�อกรรมการ/ผู้้�บริิหาร

ณ วัันที่่่่่�

เพิ่่�มขึ้้�น

31 ธัันวาคม 2563

31 ธัันวาคม 2562

(ลดลง)

89,178,367
21,972,905
72,319,130
84,234,151
4,230,325
7,477,686

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

594,808
399,799
(604,300)

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

นายถกล
นายโสตถิิธร
นางสาววรนุุช
นายวิิรััฐ
นายธรรมนููญ
นายเจน
นางสิิริิมา
นายภาคภููมิิ
นางวลีีรััตน์์

นัันธิิราภากร *
มััลลิิกะมาส *
สุุไพบููลย์์พิิพััฒน์์ *
สุุขชััย
ตรีีเพ็็ชร
ชาญณรงค์์
เอี่่�ยมสกุุลรััตน์์
ว่่องไพฑููรย์์
เชื้้�อบุุญชััย

หมายเหตุุ : * กรรมการอิิสระ

ลำำ�ดัับ

รายชื่่�อกรรมการ/ผู้้�บริิหาร

ณ วัันที่่่่่�
31 ธัันวาคม 2563

เพิ่่�มขึ้้�น

31 ธัันวาคม 2562

(ลดลง)

ผู้้�บริิหาร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นางวริินกาญจน์์
นายวิิศิิษฏ์์
นายประชา
นายรััตนพัันธ์์
นายสุุชาติิ
นายกิิตติิพงษ์์
นายวชิิรวิิทย์์
นายสุุกิิจ
นายวิิฑููรย์์
นายพงษ์์สวััสดิ์์�

ธีีระอััมรานนท์์
วชิิรลาภไพฑููรย์์
พร้้อมพรชััย
มุุขหริิวััฒนานนท์์
สุุวััฒโนดม
กิิตติิเมธาวีีนัันท์์*
อััครเศรณีี*
ลิิติิกรณ์์
ทามีี
เพ่่งเล็็งผล

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

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

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

หมายเหตุุ : * นายกิิตติิพงษ์์ กิิตติิเมธาวีีนัันท์์ ได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้�อำำ�นวยการสายงานขาย และนายวชิิรวิิทย์์ อััครเศรณีี ได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
ผู้้�อำำ�นวยการสายงานขายโครงการ ของธุุรกิิจระบบทำำ�ความย็็น โดยให้้มีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2563

บริิษััท หาญ เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง โซลููชั่่�นส์์ จำำ�กััด (มหาชน) 41

นโยบายการจ่่ายเงิินปัันผล
บริิษัทั ฯ มีีนโยบายจ่่ายเงิินปัันผล ในอััตราไม่่น้อ้ ยกว่่าร้้อยละ 40
ของกำำ�ไรสุุทธิิหลัังหัักภาษีีเงิินได้้และหลัังหัักสำำ�รองทุุกประเภทตาม
กฎหมายกำำ�หนด โดยพิิจารณาจากงบการเงิินเฉพาะกิิจการ  ซึ่่�งการ
พิิจารณาจ่่ายเงิินปัันผลจะขึ้้�นอยู่่�กัับกระแสเงิินสด  ความเพีียงพอของ
เงิินทุุนหมุุนเวีียนในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ แผนการลงทุุน การจ่่ายชำำ�ระคืืน
เงิินกู้้�ยืืม  เงื่่�อนไขและข้้อกำำ�หนดในสััญญาต่่างๆ ที่่�บริิษััทฯ ผููกพัันอยู่่� 
รวมทั้้�งข้้อจำำ�กััดทางกฎหมาย ความจำำ�เป็็นและความเหมาะสมอื่่�นๆ
ในอนาคต  
ข้้อมููลการจ่่ายเงิินปัันผล
เงิินปัันผลระหว่่างกาล (บาท/หุ้้�น)
เงิินปัันผลประจำำ�ปีี (บาท/หุ้้�น)
หุ้้�นปัันผล (บาท/หุ้้�น)
กำำ�ไรสุุทธิิต่่อหุ้้�น (บาท)
อััตราการจ่่ายเงิินปัันผลต่่อกำำ�ไรสุุทธิิ (%)
ราคาพาร์์ (บาท/หุ้้�น)
จำำ�นวนหุ้้�นสามััญ ณ วัันสิ้้�นงวด (หุ้้�น)
หมายเหตุุ :

ทั้้�งนี้้� มติิของคณะกรรมการบริิษััท  ที่่�อนุุมััติิให้้จ่่ายเงิินปัันผล
จะต้้องถููกนำำ�เสนอเพื่่�อขออนุุมััติิจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น เว้้นแต่่การ
จ่่ายเงิินปัันผลระหว่่างกาล  ซึ่่�งคณะกรรมการของบริิษััทมีีอำำ�นาจ
อนุุมััติิให้้จ่่ายเงิินปัันผลได้้เป็็นครั้้�งคราว เมื่่�อเห็็นว่่าบริิษััทฯ มีีผลกำำ�ไร
สมควรพอจะทำำ�เช่่นนั้้�นได้้   โดยจะต้้องรายงานให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
ทราบ ในการประชุุมคราวถััดไป

ปีี 2563

ปีี 2562

ปีี 2561

ปีี 2560

0.13
0.17
76.47
0.50
584,500,000

0.18
0.26
69.23
0.50
584,500,000

0.16
0.23
69.57
0.50
584,500,000

0.14
0.22
63.64
0.50
584,500,000

• เงิินปัันผลประจำำ�ปีี 2563  จำำ�นวน 0.13 บาทต่่อหุ้้�น ยัังไม่่มีีความแน่่นอน จนกว่่าจะได้้รัับการอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2564
• ผู้้�ถือื หุ้้�นสามััญประเภทบุุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิิตภาษีีเงิินได้้ในอััตรา 20/80 ของเงิินปัันผลตามหลัักเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดไว้้ในมาตรา 47 ทวิิ
แห่่งประมวลรััษฎากร
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โครงสร้้างการจััดการ
แผนผัังโครงสร้้างองค์์กรของ บริิษััท หาญ เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง โซลููชั่่�นส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

ผู้ตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริหาร
เลขานุการบริษัท
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการผู้จัดการ
ธุรกิจระบบดับเพลิง
ปรับอากาศและสุขาภิบาล
5

ผู้อ�ำนวยการ

สายงานขายโครงการ

1

กรรมการผู้จัดการ
ธุรกิจระบบท�ำความเย็น

8

ผู้อ�ำนวยการ
สายงานขาย

2

กรรมการผู้จัดการ
ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล

11

ผู้อ�ำนวยการ
สายงานขาย

6

9

12

ผู้้�อำำ�นวยการ

ผู้อ�ำนวยการ

ผู้อ�ำนวยการ

สายงานขายทั่่�วไป
7

ผู้อ�ำนวยการ

สายงานขายปิโตรเคมี

สายงานขายโครงการ
10

ผู้้�อำำ�นวยการ

สายงานสนัับสนุุนวิิศวกรรม

3

ประธานเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการ

สายงานบริการ
13

ผู้อ�ำนวยการ

4

ประธานเจ้าหน้าที่
การเงิน

ฝ่่ายบริิหารระบบ
คุุณภาพ

ฝ่่าย
การเงิิน

แผนกความปลอดภััย
อาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม

ฝ่่าย
บััญชีี

ฝ่่ายกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการ

ฝ่่ายธุุรการ
สำำ�นัักงาน

สายงานขายสินค้าพิเศษ
ฝ่าย ICT

ฝ่่าย
ทรััพยากรบุุคคล
ฝ่่าย
จััดซื้้�อ
ฝ่่ายคลัังสิินค้้า
และจััดส่่ง

หมายเหตุุ : เลขที่่� 1 - 13 เป็็นผู้้�บริิหารของบริิษััทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.)

ฝ่่ายองค์์กรดิิจิิทััล
และสารนิเทศ
(DEC)

บริิษััท หาญ เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง โซลููชั่่�นส์์ จำำ�กััด (มหาชน) 43
โครงสร้้างการจััดการของบริิษัท 
ั หาญ เอ็็นจิิเนีียริ่่ง� โซลููชั่่�นส์์ จำ�กั
ำ ดั
(มหาชน) ประกอบด้้วย
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการชุดย่อยที่ช่วยกลั่นกรองเรื่องที่ส�ำคัญ ซึ่งได้รับ
• มอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััท จำำ�นวน 4 คณะ ได้้แก่่
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริิหาร คณะกรรมการ
สรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน และคณะกรรมการบริิหาร
ความเสี่่�ยง ซึ่่�งประกอบด้้วยผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิที่่�มีีคุุณสมบััติิครบตาม
มาตรา 68 แห่่งพระราชบััญญััติิบริิษััทมหาชน จำำ�กััด พ.ศ. 2535
และตามประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุนที่่�เกี่่�ยวข้้อง
• ฝ่ายบริหาร โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้บริหารสูงสุด
• ของบริิษััทฯ
•
•

ลำำ�ดัับ

ชื่่�อ-สกุุล

1.

ดร. ถกล

นัันธิิราภากร

2.

ดร. โสตถิิธร

มััลลิิกะมาส

3.

นางสาววรนุุช สุุไพบููลย์์พิิพััฒน์์

4.

นายวิิรััฐ

5.

นายธรรมนููญ ตรีีเพ็็ชร

6.

ดร. เจน

ชาญณรงค์์

7.

นางสิิริิมา

เอี่่�ยมสกุุลรััตน์์

8.
9.

นายภาคภููมิิ
นางวลีีรััตน์์

ว่่องไพฑููรย์์
เชื้้�อบุุญชััย

สุุขชััย 1)

	คณะกรรมการบริิษััท

1

ข้้ อ มููล ณ วัั น ที่่� 31 ธัั น วาคม  2563 คณะกรรมการบริิ ษัั ท 
มีีกรรมการ จำำ�นวน 9 คน ประกอบด้้วย 
• กรรมการที่ ไ ม่ เ ป็ น ผู้ บ ริ ห าร  จ�ำนวน 7 คน โดยในจ�ำนวนนี้ 
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ�ำนวน 3 คน
• กรรมการทีเ่ ป็นผู้บริหาร จ�ำนวน 2 คน คือ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร 
1 คน และกรรมการผู้จัดการ 1 คน
• รายชื่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท  ณ วั น ที่  31 ธั น วาคม  2563
ประกอบด้วย

ตำำ�แหน่่ง
กรรมการอิิสระ
ประธานกรรมการบริิษััท    
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิิสระ
กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
กรรมการอิิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
กรรมการ  
(รัักษาการ) ประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
ประธานกรรมการบริิหาร
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
กรรมการผู้้�จััดการ
กรรมการ
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
กรรมการบริิหาร  และกรรมการผู้้�จััดการ
กรรมการ
กรรมการบริิหาร
กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ  

วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�ง
5 กัันยายน 2555
1 มิิถุุนายน 2558
5 กัันยายน 2555
5 กัันยายน 2555
5 กัันยายน 2555
17 ธัันวาคม 2561
5 กัันยายน 2555
5 กัันยายน 2555
17 ธัันวาคม 2561
5 กัันยายน 2555
1 มกราคม 2563
1 มีีนาคม 2561
1 ธัันวาคม 2559
5 กัันยายน 2555
1 พฤศจิิกายน 2559
11 พฤศจิิกายน 2559
1 ธัันวาคม 2559
28 เมษายน 2560
1 มีีนาคม 2560
5 กัันยายน 2555
17 ธัันวาคม 2561
5 กัันยายน 2555
5 กัันยายน 2555

หมายเหตุุ : บริิษััทฯ เข้้าจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ ปีี 2557 ทำำ�ให้้กรรมการดำำ�รงตำำ�แหน่่งต่่อเนื่่�องมา
1)
นายวิิรััฐ สุุขชััย ได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง (รัักษาการ) ประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง โดยมีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2563

โดยมีีนางวริินกาญจน์์ ธีีระอััมรานนท์์ เป็็นเลขานุุการบริิษััท

44 รายงานประจำำ�ปีี 2563
ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ มีีกรรมการอิิสระทั้้�งสิ้้�น 3 ท่่าน ซึ่่�งบริิษััทฯ มีี
โครงสร้้างคณะกรรมการบริิษััทที่่�มีีกรรมการอิิสระไม่่น้้อยกว่่า 3 ท่่าน
และไม่่น้้อยกว่่าหนึ่่�งในสามของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมดของบริิษััท
และมีีกรรมการตรวจสอบทั้้�งสิ้้�น 3 ท่่าน โดยกรรมการอิิสระและ
กรรมการตรวจสอบทุุกท่่านจะสามารถให้้ความเห็็นได้้อย่่างเป็็นอิิสระ
ตามกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง และมีีคุุณสมบััติิเป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์
ของประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน ที่่� ทจ. 28/2551 เรื่่�อง
การขออนุุญาตและการอนุุญาตให้้เสนอขายหุ้้�นที่่�ออกใหม่่ (และที่่�มีี
การแก้้ไขเพิ่่�มเติิม) ครบถ้้วนทุุกประการ 

องค์์ประกอบของคณะกรรมการบริิษััท

1. มีีจำำ�นวนกรรมการเพีียงพอที่่�จะกำำ�กัับดููแลธุุรกิิจของบริิษััท ซึ่่�ง
ประกอบด้้วยบุุคคล ที่่มี� คี วามรู้้� ประสบการณ์์ และความสามารถ
ที่่�เพีียงพอที่่�จะปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โดยต้้องมีี
จำำ�นวนกรรมการรวมกัันไม่่น้้อยกว่่า 5 คน ตามกฎหมาย โดย
กรรมการไม่่น้้อยกว่่า 3 คนหรืือ ไม่่น้้อยกว่่า 1 ใน 3 ของจำำ�นวน
กรรมการทั้้�งหมด ต้้องเป็็นกรรมการอิิสระ กรรมการอิิสระดัังกล่่าว
สามารถให้้ความเห็็นเกี่่ย� วกัับการทำำ�งานของฝ่่ายจััดการได้้อย่่าง
อิิสระ ทำำ�ให้้เกิิดการถ่่วงดุุลในการออกเสีียงในการพิิจารณาเรื่่อ� ง
ต่่างๆ ตลอดจนสอบทานการบริิหารงานของฝ่่ายบริิหาร เพื่่�อให้้
เกิิดประโยชน์์สููงสุุดต่่อบริิษััท ทั้้�งนี้้� กรรมการอิิสระของบริิษััท
จำำ�นวน 3 คน ต้้องดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการตรวจสอบด้้วย
2. กรรมการไม่่น้้อยกว่่ากึ่่�งหนึ่่�ง (1/2) ของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมด
ต้้องมีีถิ่่�นที่่�อยู่่�ในราชอาณาจัักร
3. จำำ�นวนกรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหารต้้องมีีไม่่เกิินกึ่่�งหนึ่่�ง (1/2) ของ
จำำ�นวนกรรมการทั้้�งคณะ เพื่่�อให้้มีีการถ่่วงดุุลระหว่่างกรรมการ
ที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหารกัับกรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร
4. ต้้องมีีกรรมการที่่�ไม่่ได้้เป็็นกรรมการบริิหาร อย่่างน้้อย 1 คน ที่่�มีี
ประสบการณ์์ในธุุรกิจิ ซื้้อ� มาขายไปเกี่่�ยวกัับสิินค้้าด้้านวิิศวกรรม
ซึ่่ง� เป็็นธุุรกิจิ หลัักของบริิษัทั และอย่่างน้้อยอีีก 1 คน ที่มี่� ปร
ี ะสบการณ์์
ด้้านบััญชีีและการเงิิน โดยคณะกรรมการจััดให้้มีีการเปิิดเผย
นโยบายในการกำำ�หนดองค์์ประกอบของคณะกรรมการดัังกล่่าว
รวมถึึงจำำ�นวนปีีการดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษัทั ของกรรมการ
แต่่ละคนในรายงานประจำำ�ปีี และบนเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ

วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของกรรมการบริิษััท

1. ในการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีีทุุกครั้้�ง กรรมการจะต้้อง
ออกจากตำำ�แหน่่งอย่่างน้้อยจำำ�นวนหนึ่่�ง (1) ในสาม (3) โดยอััตรา
ถ้้าจำำ�นวนกรรมการจะแบ่่งออกให้้เป็็นสามส่่วนไม่่ได้้ ก็็ให้้ออก
โดยจำำ�นวนใกล้้ที่่�สุุดกัับส่่วนหนึ่่�ง (1) ในสาม (3)
กรรมการที่่� จ ะต้้ อ งออกจากตำำ � แหน่่ ง ในปีี แ รก และปีี ที่่� ส อง
ภายหลัังจดทะเบีียนบริิษััทฯ นั้้�น ให้้จัับสลากว่่าผู้้�ใดจะออก
ส่่วนปีีหลัังๆ ต่่อไปให้้กรรมการที่่�อยู่่�ในตำำ�แหน่่งนานที่่�สุุดนั้้�น

เป็็นผู้้�ออกจากตำำ�แหน่่ง กรรมการผู้้�ออกจากตำำ�แหน่่งไปนั้้�น
อาจจะเลืือกเข้้ารัับตำำ�แหน่่งอีีกก็็ได้้
2. กรรมการมีีวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในข้้อบัังคัับ
บริิษััท  กรรมการที่่�พ้้นจากตำำ�แหน่่ง อาจได้้รัับเลืือกเข้้ามาดำำ�รง
ตำำ�แหน่่งใหม่่อีีกได้้โดยไม่่จำำ�กััดจำำ�นวนครั้้�ง สำำ�หรัับคุุณสมบััติิ
ในการดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการอิิสระนั้้�น คณะกรรมการบริิษััท
กำำ�หนดเป็็นนโยบายว่่าให้้กรรมการอิิสระดำำ�รงตำำ�แหน่่งต่่อเนื่่�อง
ได้้ไม่่เกิิน 9 ปีี นัับตั้้�งแต่่วัันที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�ง หรืือนัับตั้้�งแต่่วัันที่่�
บริิษััทฯ เข้้าจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์
3. นอกจากการพ้้นตำำ�แหน่่งตามวาระแล้้ว กรรมการบริิษััทอาจ
พ้้นจากตำำ�แหน่่งเมื่่�อ
3.1 ตาย
3.2 ลาออก
3.3 ขาดคุุ ณ สมบัั ติิ หรืื อ มีี ลัั ก ษณะต้้ อ งห้้ า มตามกฎหมาย 
ว่่าด้้วยบริิษัทม
ั หาชนจำำ�กัดั หรืือกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์
3.4 ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นลงมติิให้้ออก
3.5 ศาลมีีคำำ�สั่่�งให้้ออก
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำำ�แหน่่งให้้ยื่่น� ใบลาออกต่่อบริิษัทั ฯ
การลาออกมีีผลนัับแต่่วัันที่่�ใบลาออกไปถึึงบริิษััทฯ
กรรมการซึ่่�งลาออกตามวรรคหนึ่่�ง จะแจ้้งการลาออกของตน
ให้้นายทะเบีียนตามกฎหมายว่่าด้้วยบริิษัทั ฯมหาชนจำำ�กัดั ทราบ
ด้้วยก็็ได้้
5. ในกรณีีที่ตำ่� �ำ แหน่่งกรรมการว่่างลงเพราะเหตุุอื่่น� นอกจากถึึงคราว
ออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลืือกบุุคคลซึ่่ง� มีีคุณ
ุ สมบััติิ และ
ไม่่มีลัี กั ษณะต้้องห้้ามตามกฎหมายว่่าด้้วยบริิษัทั ฯมหาชนจำำ�กัดั
และกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์เข้้าเป็็น
กรรมการแทนในการประชุุมคณะกรรมการคราวถััดไป  เว้้นแต่่
วาระของกรรมการจะเหลืือน้้อยกว่่า 2 เดืือน บุุคคลซึ่่�งเข้้าเป็็น
กรรมการแทนจะอยู่่�ในตำำ�แหน่่งได้้เพีียงเท่่าวาระที่่�ยัังเหลืืออยู่่� 
ของกรรมการที่่�ตนแทน
มติิของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่่�งต้้องประกอบด้้วยคะแนนเสีียง
ไม่่น้้อยกว่่าสามในสี่่� (3/4) ของจำำ�นวนกรรมการที่่�ยัังเหลืืออยู่่�
6. ในกรณีีที่่�กรรมการพ้้นจากตำำ�แหน่่งทั้้�งคณะ ให้้คณะกรรมการ
ที่่�พ้้นจากตำำ�แหน่่งยัังคงอยู่่�รัักษาการในตำำ�แหน่่ง เพื่่�อดำำ�เนิิน
กิิจการของบริิษััทฯ ต่่อไปเพีียงเท่่าที่่�จำำ�เป็็นจนกว่่ากรรมการชุุด
ใหม่่เข้้ารัับหน้้าที่่� เว้้นแต่่ศาลจะมีีคำำ�สั่่�งเป็็นอย่่างอื่่�น
ในกรณีี ที่่� ค ณะกรรมการพ้้ น จากตำำ � แหน่่ ง ตามคำำ �สั่่� ง ศาล
คณะกรรมการที่่พ้� น้ จากตำำ�แหน่่ง ต้้องจััดให้้มีกี ารประชุุมผู้�ถื้ อื หุ้้�น
เพื่่�อเลืือกตั้้�งคณะกรรมการชุุดใหม่่ภายใน 1 เดืือนนัับแต่่วััน
พ้้นจากตำำ�แหน่่ง โดยส่่งหนัังสืือนััดประชุุมไปยัังผู้้�ถืือหุ้้�นไม่่น้้อย

บริิษััท หาญ เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง โซลููชั่่�นส์์ จำำ�กััด (มหาชน) 45
กว่่า 14 วัันก่่อนวัันประชุุม และโฆษณาคำำ�บอกกล่่าวนััดประชุุม
ในหนัังสืือพิิมพ์์ไม่่น้้อยกว่่า 3 วัันก่่อนวัันประชุุมด้้วย โดยจะต้้อง
โฆษณาเป็็นระยะเวลา 3 วัันติิดต่่อกััน
7. ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นอาจลงมติิให้้กรรมการคนใดออกจากตำำ�แหน่่ง
ก่่อน ถึึงคราวออกตามวาระได้้ด้้วยคะแนนเสีียงไม่่น้้อยกว่่า
สอง (2) ในสาม (3) ของจำำ�นวนผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่่�งมาประชุุมและมีีสิิทธิิ
ออกเสีียง และมีีหุ้้�นนัับรวมกัันได้้ไม่่น้้อยกว่่ากึ่่�งหนึ่่�ง (1/2) ของ
จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือโดยผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มาประชุุมและมีีสิิทธิิออกเสีียง

1. กำำ�หนดวิิสััยทััศน์์ นโยบาย กลยุุทธ์์ เป้้าหมาย แผนการดำำ�เนิิน
ธุุรกิจิ งบประมาณประจำำ�ปีี โครงสร้้างการบริิหารงาน และอำำ�นาจ
การบริิหารต่่างๆ ของบริิษััทฯ รวมทั้้�งนโยบายกำำ�กัับดููแลกิิจการ 
ที่่�ดีี ทั้้�งนี้้� ในปีี 2563 คณะกรรมการได้้มีีการทบทวนและอนุุมััติิ
กลยุุทธ์์ และติิดตามดููแลให้้มีกี ารนำำ�กลยุุทธ์์ไปปฏิิบัติั ิ โดยในการ 
ประชุุมคณะกรรมการทุุกไตรมาสคณะกรรมการได้้ติดิ ตามผลการ
ดำำ�เนิินงานของฝ่่ายบริิหาร เพื่่�อให้้เป็็นไปตามกลยุุทธ์์ที่่�วางไว้้

2. ควบคุุมกำำ�กัับดููแล (Monitoring and Supervision) การบริิหาร 
และการจััดการของฝ่่ายบริิหาร หรืือบุุคคลใดๆ ที่่ไ� ด้้รับั มอบหมาย 
กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนามผููกพัันบริิษััท
ให้้ทำำ�หน้้าที่่�ดัังกล่่าว ให้้เ ป็็นไปตามนโยบาย แผนงาน และ
ตามข้้อบัังคัับบริิษััท  ได้้กำำ�หนด จำำ�นวนหรืือชื่่�อกรรมการผู้้�มีี
งบประมาณที่่�กำำ�หนดไว้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล  
อำำ�นาจลงลายมืือชื่่�อผููกพัันบริิษััทได้้นั้้�น ให้้กรรมการสอง (2) คนลง
ตลอดจนดููแลให้้บริิษัทั ฯ มีีการบริิหารจััดการตามนโยบายกำำ�กับั
ลายมืือชื่่�อร่่วมกััน โดยให้้ที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นหรืือคณะกรรมการ 
ดููแลกิิจการที่่�ดีี
มีีอำำ�นาจกำำ�หนดรายชื่่�อกรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนามผููกพัันบริิษััทได้้  
คณะกรรมการบริิษััท ในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 3. มีีอำ�ำ นาจในการแต่่งตั้้�งคณะกรรมการชุุดย่่อย เพื่่�อช่่วยศึึกษาและ
กลั่่�นกรองงานต่่างๆ เฉพาะด้้าน อาทิิ คณะกรรมการตรวจสอบ
3/2563 ในวัันพฤหััสบดีีที่่� 14 พฤษภาคม 2563 ได้้มีีมติิกำำ�หนดชื่่�อ
คณะกรรมการบริิหาร คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบ
และจำำ�นวนกรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนามของบริิษััทฯ ประกอบด้้วย 
แทน คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง ประธานเจ้้าหน้้าที่บ่� ริิหาร 
กรรมการกลุ่่�มที่่� ห นึ่่� ง นายวิิ รัั ฐ  สุุ ข ชัั ย , นายธรรมนููญ ตรีี เ พ็็ ชร  
กรรมการผู้้�จััดการ รวมถึึงการกำำ�หนดขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�ของ
กรรมการกลุ่่�มที่่�สอง นางสิิริิมา เอี่่�ยมสกุุลรััตน์์, นายเจน ชาญณรงค์์
คณะกรรมการชุุดย่่อย ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร  กรรมการ
กรรมการคนหนึ่่�งคนใดในกลุ่่�มหนึ่่�ง ลงลายมืือชื่่�อร่่วมกัับกรรมการ 
ผู้้�จััดการ ที่่�แต่่งตั้้�ง
คนหนึ่่�งคนใดในกลุ่่�มสอง รวมเป็็นสองคน

บทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของประธานกรรมการ
บริิษััท

คณะกรรมการบริิ ษัั ท เป็็ น ผู้้ � เ ลืื อ กตั้้� ง กรรมการด้้ ว ยกัั น ดำำ �ร ง
ตำำ�แหน่่งประธานกรรมการบริิษััท  เพื่่�อดููแล ควบคุุม  การประชุุมของ
คณะกรรมการบริิษัท 
ั และการประชุุมผู้�ถื้ อื หุ้้�นของบริิษัท 
ั ให้้ดำ�ำ เนิินการ 
ไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ  เป็็นไปตามระเบีียบข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้อง
และบรรลุุวััตถุุประสงค์์ในการประชุุม  (รายละเอีียดการคััดเลืือก/
บทบาท  หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของประธานกรรมการบริิษััท 
เปิิดเผยไว้้ในหััวข้้อ การกำำ�กัับดููแลกิิจการ หมวด 3 การเสริิมสร้้าง
คณะกรรมการที่่�มีีประสิิทธิิผล ข้้อ 3.2 (3) หน้้า 67-68)

บทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ
บริิษััท

ทั้้�งนี้้� การมอบอำำ�นาจตามขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�ที่่�กำำ�หนดนั้้�น
ต้้องไม่่มีีลัักษณะเป็็นการมอบอำำ�นาจที่่�ทำำ�ให้้ คณะกรรมการ
บริิ ห าร ประธานเจ้้ า หน้้ า ที่่� บ ริิ ห าร  กรรมการผู้้ �จัั ด การ  และ
คณะกรรมการชุุดย่่อยต่่างๆ ดัังกล่่าว สามารถพิิจารณาและ
อนุุมััติิรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งมีีส่่วนได้้เสีีย  หรืือความ
ขััดแย้้งทางผลประโยชน์์อื่่น� ใดทำำ�กับั บริิษัทั หรืือบริิษัทย่
ั อ่ ย ยกเว้้น
เป็็นการอนุุมััติิรายการที่่�เป็็นไปตามนโยบายและหลัักเกณฑ์์ที่่�
คณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาและอนุุมััติิไว้้แล้้ว

ในกรณีีที่่�คณะกรรมการบริิษััทมอบหมายให้้ ประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิ ห าร  กรรมการผู้้ �จัั ด การ  หรืื อ บุุ ค คลอื่่� น ปฏิิ บัั ติิ ก ารแทน
คณะกรรมการบริิษััทในเรื่่�องใด การมอบหมายดัังกล่่าวต้้อง
จััดทำำ�เป็็นลายลัักษณ์์อัักษร  หรืือบัันทึึกเป็็นมติิคณะกรรมการ
บริิษััทในรายงานการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทอย่่างชััดเจน  
และระบุุขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่ข่� องผู้้�รับั มอบอำำ�นาจไว้้อย่่างชััดเจน

คณะกรรมการบริิษััทมีีบทบาทสำำ�คััญในการกำำ�หนดนโยบาย 
และภาพรวมขององค์์กร แผนการดำำ�เนิินธุุรกิจิ  รวมทั้้�งมีีบทบาทสำำ�คัญ
ั
ในการกำำ�กัับดููแล ตรวจสอบ ประเมิินผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ 4. ประเมิินผลงานของฝ่่ายบริิหารอย่่างสม่ำำ��เสมอ รวมทั้้�งดููแล
ให้้เป็็นไปตามแผนที่ว่� างไว้้ ตลอดจนดำำ�เนิินกิิจการของบริิษัทั ฯ ให้้เป็็น
กลไกการจ่่ายค่่าตอบแทนผู้้บ� ริิหารและพนัักงานอย่่างเหมาะสม
ไปตามกฎหมาย ข้้อบัังคัับ และมติิที่ปร
่� ะชุุมผู้�ถื้ อื หุ้้�น ด้้วยความซื่่�อสััตย์์ 5. จััดให้้มีีระบบการบััญชีี การรายงานทางการเงิิน และการสอบ
สุุจริิต มีีจริิยธรรม ภายใต้้จรรยาบรรณในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ รวมทั้้�งการ 
บััญชีีที่่�มีีความน่่าเชื่่�อถืือได้้ รวมทั้้�งดููแลให้้มีีระบบการจััดเก็็บ
กำำ�กัับดููแลให้้การบริิหารจััดการของฝ่่ายบริิหารเป็็นไปตามเป้้าหมาย
เอกสารที่่�ทำำ�ให้้สามารถตรวจสอบความถููกต้้องของข้้อมููลได้้
และแนวทางที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้ และก่่อให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดต่่อบริิษััทฯ
ในภายหลััง
และผู้้�ถืือหุ้้�น โดยรวมถึึงอำำ�นาจ หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบที่่�สำำ�คััญ
ดัังนี้้�

46 รายงานประจำำ�ปีี 2563
6. จััดให้้มีกี ารทำำ�งบการเงิินของบริิษัทั ฯ ให้้มีคี วามถููกต้้อง เพื่่�อแสดง
ฐานะการเงิินและผลการดำำ�เนิินงานในรอบบััญชีีที่่�ผ่่านมาได้้
ตรงต่่อความเป็็นจริิง ครบถ้้วน และถููกต้้อง เป็็นไปตามมาตรฐาน
การบััญชีีที่่�รัับรองโดยทั่่�วไป  โดยงบการเงิิน ณ วัันสิ้้�นสุุดรอบ
บััญชีีของบริิษััทฯ ต้้องตรวจสอบโดยผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทฯ
ก่่อนที่่�จะนำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ตลอดจนรายงานความ
รัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิษััท  ในการจััดทำำ�รายงานทาง
การเงิิน โดยแสดงควบคู่่�กัับรายงานของผู้้�สอบบััญชีี ในรายงาน
ประจำำ�ปีีของบริิษััท
7. ดููแลให้้บริิษััทฯ มีีระบบควบคุุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน
ที่่�มีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล มีีระบบบริิหารความเสี่่�ยง
ที่่�ครอบคลุุม  และมีีกระบวนการบริิหารจััดการความเสี่่�ยง การ
รายงานและการติิดตามผลที่่�มีีประสิิทธิิภาพ  และกลไกในการ
รัับเรื่่อ� งร้้องเรีียนและการดำำ�เนิินการกรณีีมีกี ารชี้้�เบาะแส  ตลอดจน
ดููแลให้้บริิษััทฯ มีีการบริิหารจััดการตามนโยบายกำำ�กัับดููแล
กิิจการที่่�ดีี
8. ดููแลให้้ มีี ก ระบวนการและการจัั ด การที่่� ชัั ด เจนและโปร่่ ง ใส
เกี่่�ยวกัับการทำำ�รายการระหว่่างบริิษััทฯ กัับบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกััน
เพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ โดยต้้อง
จััดให้้มีีการเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างถููกต้้องเพีียงพอ รวมทั้้�งมีีการ
รายงานต่่อคณะกรรมการบริิษััทอย่่างสม่ำำ��เสมอ
9. ดููแลให้้มีกี ารดำำ�เนิินธุุรกิจิ ต่่อเนื่่�องในระยะยาว รวมทั้้�งแผนพััฒนา
พนัักงาน ความต่่อเนื่่�องของผู้้บ� ริิหาร (Succession Plan)  รวมทั้้�ง
ดููแลให้้มีีกระบวนการสรรหาและแผนการสืืบทอดตำำ�แหน่่งของ
กรรมการ และผู้้�บริิหารระดัับสููงของบริิษััทฯ ที่่�มีีประสิิทธิิผล
10. พิิจารณาอนุุมััติิ และ/หรืือ ให้้ความเห็็นต่่อรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน
การได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งสิินทรััพย์์ การลงทุุน และการดำำ�เนิินการ
ใดๆ ของบริิ ษัั ท ฯ และบริิ ษัั ทย่ ่ อ ย ตามกฎหมาย ประกาศ
ข้้อกำำ�หนด และระเบีียบข้้อบัังคัับต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ยกเว้้นเรื่่�องที่่�
กฎหมายกำำ�หนดให้้ต้้องขออนุุมััติิจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น

12. คณะกรรมการบริิษััทอาจมอบอำำ�นาจให้้กรรมการคนหนึ่่�ง หรืือ
หลายคน หรืือบุุคคลอื่่�นใดปฏิิบััติิการอย่่างหนึ่่�งอย่่างใดแทน
คณะกรรมการบริิษััทได้้ โดยอยู่่�ภายใต้้การควบคุุมและกำำ�กัับ
ดููแลของคณะกรรมการบริิ ษัั ท  หรืื อ อาจมอบอำำ � นาจเพื่่� อ ให้้
บุุคคลดัังกล่่าวมีีอำำ�นาจตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทเห็็นสมควร
และภายในระยะเวลาที่่�คณะกรรมการบริิษััทเห็็นสมควร ซึ่่�ง
คณะกรรมการบริิษัทั อาจยกเลิิก เพิิกถอน เปลี่่�ยนแปลง หรืือแก้้ไข
การมอบอำำ�นาจนั้้�นๆ ได้้เมื่่�อเห็็นสมควร
ทั้้�งนี้้� การมอบอำำ�นาจนั้้�นต้้องไม่่มีีลัักษณะเป็็นการมอบอำำ�นาจที่่�
ทำำ�ให้้บุุคคลดัังกล่่าวสามารถพิิจารณาและอนุุมััติิรายการที่่�ตน
หรืือบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง มีีส่่วนได้้เสีีย  หรืืออาจมีีความ
ขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ในลัักษณะอื่่�นใดที่่�จะทำำ�ขึ้้�นกัับบริิษััทฯ
หรืือบริิษััทย่่อย เว้้นแต่่เป็็นการอนุุมััติิรายการธุุรกิิจปกติิ และ
เป็็นไปตามเงื่่�อนไขการค้้าโดยทั่่�วไป หรืือเป็็นตามนโยบายและ
หลัักเกณฑ์์ที่่�คณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาและอนุุมััติิไว้้แล้้ว
13. แต่่งตั้้�งเลขานุุการบริิษััท  ที่่�มีีคุุณสมบััติิและประสบการณ์์ของ
เลขานุุ ก ารบริิ ษัั ท ที่่� เ หมาะสม  มีี ห น้้ า ที่่� แ ละความรัั บ ผิิ ด ชอบ
ตามพระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ทำำ�หน้้าที่่�
ให้้คำำ�แนะนำำ�ด้้านกฎหมายและกฎเกณฑ์์ต่่างๆ ที่่ค� ณะกรรมการ
บริิษััทจะต้้องทราบ และปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในการดููแลกิิจกรรมของ
คณะกรรมการบริิษััท รวมทั้้�ง ประสานงานให้้มีีการปฏิิบััติิตาม 
มติิคณะกรรมการบริิษััท  โดยคุุณสมบััติิและประสบการณ์์ของ
เลขานุุการบริิษััท เปิิดเผยไว้้ในหััวข้้อ โครงสร้้างการจััดการ ข้้อ
4. เลขานุุการบริิษััท หน้้า 57-58
14. ส่่งเสริิมและสนัับสนุุนให้้เลขานุุการบริิษัทั ได้้รับั การฝึึกอบรมและ
พััฒนาความรู้้อ� ย่่างต่่อเนื่่�อง ทั้้�งด้้านกฎหมาย การบััญชีี หรืือการ
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�เลขานุุการบริิษััท
15. จััดให้้มีนี โยบายการกำำ�กับั ดููแลกิิจการของบริิษัทั เป็็นลายลัักษณ์์
อัักษร และมีีการสื่่�อสารให้้ทุุกคนในองค์์กรได้้เข้้าใจถึึงนโยบาย
การกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดี� ใี ห้้ถููกต้้องตรงกััน เพื่่�อส่่งเสริิมให้้ทุกุ คน
ในองค์์กรปฏิิบัติั ติ ามนโยบายที่่กำ� �ำ หนด ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการมีีการ 
ทบทวนนโยบายและการปฏิิบัติั ติ ามนโยบายดัังกล่่าวเป็็นประจำำ�
อย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง

11. ดููแลผลประโยชน์์ของผู้้�ถืือหุ้้�นทั้้�งรายใหญ่่และรายย่่อยตามสิิทธิิ
อย่่างเท่่าเทีียมกััน มีีความเสมอภาคเท่่าเทีียมกััน และมีีการ
รายงานข้้อมููลการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญ และรายงานทางการเงิิน
แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอย่่างถููกต้้องและเป็็นไปตามที่่� 16. ยึึ ด มั่่� น การดำำ � เนิิ น ธุุ รกิิ จ ที่่� ถูู กต้้ อ งและเป็็ น ธรรม โดยกำำ � หนด
ข้้อกฎหมายกำำ�หนด โดยกรรมการต้้องแจ้้งให้้บริิษััทฯ ทราบโดย
จรรยาบรรณธุุรกิิจ (Code of Conduct) เป็็นลายลัักษณ์์อัักษร
ไม่่ชัักช้้า หากมีีส่่วนได้้เสีียในสััญญาหรืือข้้อตกลงใดๆ ที่่�ทำำ�กัับ
เพื่่�อให้้นำ�ม
ำ าใช้้และเผยแพร่่ให้้แก่่กรรมการ ผู้้บ� ริิหาร และพนัักงาน
บริิษััทฯ หรืือถืือหุ้้�นเพิ่่�มขึ้้�นหรืือลดลงในบริิษััทฯ หรืือบริิษััทย่่อย 
ทุุกคน เข้้าใจถึึงมาตรฐานด้้านจริิยธรรมที่่บ� ริิษัทั ใช้้ในการดำำ�เนิิน
ทั้้�งนี้้� สำำ�หรัับรายการที่่�ทำำ�กัับกรรมการหรืือบุุคคลที่่�อาจมีีความ 
ธุุรกิิจ และเป็็นแนวทางการปฏิิบััติิ เพื่่�อแสดงเจตนารมณ์์ในการ
ขััดแย้้งหรืือมีีส่ว่ นได้้เสีีย หรืืออาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
ที่่�จะดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างโปร่่งใส มีีคุุณธรรม มีีความรัับผิิดชอบต่่อ
อื่่�นใดกัับบริิษััทฯ หรืือบริิษััทย่่อย กรรมการซึ่่�งมีีส่่วนได้้เสีีย  ไม่่มีี
ผู้้มี� ส่ี ว่ นได้้เสีีย คำ�นึ
ำ งึ ถึึงสัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม โดยผ่่านการอบรม 
สิิทธิิออกเสีียงลงคะแนนอนุุมััติิการทำำ�รายการในเรื่่�องนั้้�น  
และการสื่่�อสารภายในองค์์กรในรููปแบบต่่างๆ โดยที่จ่� รรยาบรรณ

บริิษััท หาญ เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง โซลููชั่่�นส์์ จำำ�กััด (มหาชน) 47
ดัังกล่่าวจะสะท้้อนให้้เห็็นถึึงค่่านิิยม  และแนวทางปฏิิบััติิงาน
ที่่� พนัั ก งานทุุ ก คนพึึ ง ปฏิิ บัั ติิ ต น และปฏิิ บัั ติิ ง านตามกรอบ
จรรยาบรรณที่กำ่� �ำ หนดไว้้ในด้้านต่่างๆ โดยบริิษัทั ได้้มีกี ารประกาศ
และแจ้้งให้้ทุุกคนรัับทราบและยึึดปฏิิบััติิอย่่างเคร่่งครััด รวมถึึง
ให้้มีีการปฏิิบััติิตามแนวทางดัังกล่่าว ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการได้้
ติิดตามให้้มีีการปฏิิบััติิตามจรรยาบรรณดัังกล่่าวอย่่างจริิงจััง

19. จััดให้้มีีระบบการควบคุุมภายใน ซึ่่�งเป็็นกลไกสำำ�คััญที่่�จะสร้้าง
ความมั่่�นใจต่่อฝ่่ายจััดการในการช่่วยลดความเสี่่�ยงทางธุุรกิิจ
ช่่วยให้้การดำำ�เนิินธุุรกิิจเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โดยมีีการ
จััดสรรทรััพยากรอย่่างเหมาะสมและบรรลุุเป้้าหมายตามที่ตั้้่� ง� ไว้้
ช่่วยปกป้้องคุ้้�มครองทรััพย์์สิินไม่่ให้้รั่่�วไหล สููญหายหรืือจาก
การทุุจริิตประพฤติิมิิชอบ ช่่วยให้้รายงานทางการเงิินมีีความ 
ถููกต้้องน่่าเชื่่�อถืือ ช่่วยให้้บุุคลากรปฏิิบััติิตามกฎหมายและ
17. จััดให้้มีีนโยบายและมาตรการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น เป็็น
ระเบีียบข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้องและช่่วยคุ้้�มครองเงิินลงทุุนของ
ลายลัักษณ์์อัักษร เพื่่�อให้้เกิิดความมั่่�นใจว่่าการปฏิิบััติิงานของ
ผู้้�ถืือหุ้้�น ดัังนั้้�นบริิษััทฯ จึึงได้้กำำ�หนดภาระหน้้าที่่� อำำ�นาจการ
บริิษััทเป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดของกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการ
ดำำ�เนิินการของผู้้�ปฏิิบััติิงานและผู้้�บริิหารในเรื่่�องต่่างๆ ไว้้เป็็น
ต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รัปชั่่
ั น�  รวมถึึงมีีการสื่่�อสารแก่่คณะกรรมการ 
ลายลัักษณ์์อักั ษรอย่่างชััดเจน มีีการควบคุุมดููแลการใช้้สินิ ทรััพย์์
บริิษััท ผู้้�บริิหาร และพนัักงานทุุกระดัับ รวมถึึงบุุคคลภายนอก
ของบริิษัทั ให้้เกิิดประโยชน์์ และมีีการแบ่่งแยกหน้้าที่ผู้่� �ป้ ฏิิบัติั งิ าน
อื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง และส่่งเสริิมให้้เป็็นวััฒนธรรมและค่่านิิยมหนึ่่�ง
ผู้้�ติิดตามควบคุุม  และประเมิินผลออกจากกััน เพื่่�อให้้เกิิดการ
ในบริิษััท ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการบริิษััทมีีการสอบทานและทบทวน
ถ่่วงดุุลและตรวจสอบระหว่่างกัันอย่่างเหมาะสม
นโยบายและมาตรการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น เป็็นประจำำ�
ทุุกปีี เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับการเปลี่่�ยนแปลงของสภาพการดำำ�เนิิน
คณะกรรมการบริิษััทได้้มอบหมายให้้คณะกรรมการตรวจสอบ
ธุุรกิิจ ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ และบทบััญญััติิของกฎหมาย
รัับผิิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและความมีีประสิิทธิภิ าพ
ของระบบควบคุุมภายในที่ฝ่่� า่ ยบริิหารจััดให้้มีขึ้้ี น�  รวมทั้้�งได้้จัดั ทำำ�
18. พิิจารณาเรื่่�องความขััดแย้้งของผลประโยชน์์อย่่างรอบคอบ การ 
และทบทวนระบบการควบคุุม ทั้้ง� ด้้านการดำำ�เนิินงาน การรายงาน
พิิจารณาการทำำ�รายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งของผลประโยชน์์
ทางการเงิิน การปฏิิบััติิตามกฎ ระเบีียบ นโยบาย และการกำำ�กับั
มีีแนวทางที่่�ชััดเจน และเป็็นไปเพื่่�อผลประโยชน์์ของบริิษััทและ
ดููแลการปฏิิบััติิงาน  ตลอดจนการจััดการความเสี่่�ยง และยัังให้้
ผู้้�ถือื หุ้้�นโดยรวมเป็็นสำำ�คัญ
ั โดยกำำ�หนดนโยบายที่่ไ� ม่่ให้้กรรมการ 
ความสำำ�คัญ
ั กัับสััญญาณเตืือนภััยล่ว่ งหน้้าและ รายการที่่ผิ� ดิ ปกติิ
ผู้้�บริิหาร  และพนัักงาน รวมทั้้�งผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบุุคคลต่่างๆ
ดัังกล่่าว แสวงหาผลประโยชน์์ส่่วนตััวที่่�ขััดแย้้งกัับผลประโยชน์์
ของบริิษัท 
ั และควรหลีีกเลี่่�ยงการกระทำำ�ที่ก่่� อ่ ให้้เกิิดความขััดแย้้ง
ทางผลประโยชน์์ และผู้้�ที่่�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้อง หรืือมีีส่่วนได้้เสีีย หรืือ
เกี่่�ยวโยงกัับรายการที่่�พิิจารณา ต้้องแจ้้งให้้บริิษััททราบถึึงความ
สััมพัันธ์์หรืือการเกี่่�ยวโยงของตนในรายการดัังกล่่าว โดยบุุคคล
ดัังกล่่าวไม่่มีีส่่วนร่่วมในการตััดสิินใจใดๆ ในธุุรกรรมดัังกล่่าว

ทั้้�งนี้้� บริิษัทั ฯ ได้้ว่า่ จ้้างบุุคคลภายนอกที่่มี� คี วามเป็็นอิิสระในการ
ปฏิิบััติิหน้้าที่่� เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบในการควบคุุมภายในของบริิษััทฯ
ทำำ�หน้้าที่่�ตรวจสอบเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าบริิษััทฯ มีีระบบการควบคุุม 
ภายในที่่�เ พีียงพอเหมาะสม  และเพื่่�อให้้ผู้้�ตรวจสอบภายใน
ดัังกล่่าวมีีความเป็็นอิิสระ สามารถทำำ�หน้้าที่่�ตรวจสอบและ
ถ่่วงดุุลได้้อย่่างเต็็มที่่� ผู้้�ตรวจสอบภายในจะรายงานผลโดยตรง
ต่่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้้�งนี้้� บริิษัทั มีีการติิดตามประเมิินผล
อย่่างสม่ำำ��เสมอ เพื่่�อให้้ความมั่่�นใจว่่าระบบที่่�วางไว้้สามารถ
ดำำ�เนิินไปได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ  โดยจะมีีการประเมิินความ 
เพีียงพอของระบบควบคุุมภายใน และทบทวนระบบที่่�สำำ�คััญ
อย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้ง� และเปิิดเผยไว้้ในรายงานประจำำ�ปีีของ บริิษัทั

คณะกรรมการตรวจสอบจะนำำ � เสนอคณะกรรมการบริิ ษัั ท 
เกี่่�ยวกัับรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน และรายการที่่�มีีความขััดแย้้งทาง
ผลประโยชน์์ ซึ่่ง� ได้้มีกี ารพิิจารณาความเหมาะสมอย่่างรอบคอบ
รวมทั้้�งบริิษัทั ได้้ปฏิิบัติั ติ ามหลัักเกณฑ์์ของสำำ�นักั งานคณะกรรมการ
กำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทยอย่่างเคร่่งครััด ในเรื่่�องการกำำ�หนดราคาและ 20. จััดให้้มีีนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยง (Risk Management
เงื่่�อนไขต่่างๆ กัับบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งด้้านผลประโยชน์์
Policy) ให้้ครอบคลุุมทั้้�งองค์์กร และติิดตามผลการปฏิิบััติิเป็็น
ให้้เสมืือนทำำ�รายการกัับบุุคคลภายนอก
ประจำำ�ทุกุ ไตรมาส
ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการบริิษััทจะได้้กำำ�กัับดููแลให้้มีีการปฏิิบััติิตาม
ข้้อกำำ�หนดเกี่่�ยวกัับขั้้�นตอนการดำำ�เนิินการ  และการเปิิดเผย
ข้้อมููลของรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งของผลประโยชน์์ให้้
ถููกต้้องครบถ้้วนโดยจะเปิิดเผยการทำำ�รายการไว้้ในงบการเงิิน
รายงานประจำำ�ปีี และแบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1)

21. จััดให้้มีีแนวทางดำำ�เนิินการที่่�ชััดเจนกัับผู้้�ที่่�ประสงค์์จะร้้องเรีียน
หรืือแจ้้งเบาะแส หรืือผู้้มี� ส่ี ว่ นได้้เสีียผ่่านทางเว็็บไซต์์ หรืือรายงาน
ตรงต่่อบริิษัท 
ั โดยให้้แจ้้งเบาะแสผ่่านกรรมการอิิสระหรืือกรรมการ
ตรวจสอบของบริิษััท เพื่่�อสั่่�งการให้้มีีการตรวจสอบข้้อมููลตาม
กระบวนการที่่�บริิษััทกำำ�หนดไว้้และรายงานต่่อคณะกรรมการ 
บริิษััท

48 รายงานประจำำ�ปีี 2563

	คณะกรรมการชุุดย่่อย
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คณะกรรมการบริิษััทได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการชุุดย่่อย  เพื่่�อ
พิิจารณากลั่่�นกรองงานด้้านต่่างๆ ตามขอบเขตที่่ไ� ด้้รับั  มอบหมาย ของ
คณะกรรมการชุุดย่่อยแต่่ละคณะ และได้้กำ�ำ หนดคุุณสมบััติิ วาระการ
ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง บทบาท หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ การรายงานของ
คณะกรรมการชุุดย่่อย  การประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน ไว้้ในกฎบััตร 
ของคณะกรรมการชุุดย่่อยแต่่ละคณะ ซึ่่ง� มีีการทบทวนอย่่างสม่ำำ�� เสมอ
โดยคณะกรรมการชุุดย่่อยทุุกคณะจะรายงานผลการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ต่� อ่
ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อทราบอย่่างสม่ำำ��เสมอ
ชื่่�อ
1. ดร. ถกล
2. นางสาววรนุุช
3. ดร. โสตถิิธร

นัันธิิราภากร
สุุไพบููลย์์พิิพััฒน์์
มััลลิิกะมาส

2.1	คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริิษัทั ได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการตรวจสอบประกอบ
ด้้วยกรรมการที่มี่� คุี ณ
ุ สมบััติคิ รบถ้้วนตามที่่� ก.ล.ต. และ ตลท. กำำ�หนด
เป็็นกรรมการอิิสระไม่่น้้อยกว่่า 3 คน และมีีกรรมการตรวจสอบ
อย่่างน้้อย 1 คนที่่มี� คี วามรู้้แ� ละประสบการณ์์เพีียงพอในการสอบทาน
ความน่่าเชื่่�อถืือของงบการเงิิน
คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วัั น ที่่� 31 ธัั น วาคม  2563
ประกอบด้้วย กรรมการอิิสระ จำำ�นวน 3 คน ดัังนี้้�
ตำำ�แหน่่ง

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

โดยมีี ดร. ถกล นัันธิิราภากร เป็็นผู้้�มีีความรู้้�และประสบการณ์์
เพีียงพอที่่�จะทำำ�หน้้าที่่�ในการสอบทานความน่่าเชื่่�อถืือของงบการเงิิน
โดยจบการศึึกษาระดัับปริิญญาเอก จาก Col. Of BAd./Accounting,
MIS, Economics, University of Arkansas, U.S.A. และผ่่านการอบรม
หลัักสููตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่่�นที่่� 8 ปีี 2547
และหลัักสููตร Director Certification Program (DCP) รุ่่�นที่่� 228
ปีี 2559 แล้้ว และมีีนายวิิศิิษฏ์์ วชิิรลาภไพฑููรย์์ เป็็นเลขานุุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ

5. ให้้ ค ณะกรรมการตรวจสอบเลืื อ กและแต่่ ง ตั้้� ง เลขานุุ ก าร
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยประธานเจ้้าหน้้าที่่�การเงิิน เป็็น
เลขานุุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยตำำ�แหน่่ง

2. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้้วยกรรมการอิิสระที่มี่� คุี ณ
ุ สมบััติิ
ครบถ้้วนตาม กฎหมายว่่าด้้วยบริิษัทม
ั หาชนจำำ�กัดั และกฎหมาย
ว่่าด้้วยหลัักทรััพย์แ์ ละตลาดหลัักทรััพย์์ ที่่กำ� �ำ หนด จำำ�นวนไม่่น้อ้ ย
กว่่า 3 คน

2. กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตำำ�แหน่่งให้้ยื่่น� ใบลาออก
ต่่อประธานกรรมการบริิษััท  โดยควรแจ้้งเป็็นหนัังสืือล่่วงหน้้า
อย่่างน้้อย 1 เดืือน พร้้อมเหตุุผล และให้้คณะกรรมการบริิษัทั เป็็น
ผู้้อ� นุุมัติั ิ โดยบริิษัทั ฯ จะแจ้้งเรื่่อ� งการลาออกพร้้อมสำำ�เนาหนัังสืือ
ลาออกให้้ตลาดหลัักทรััพย์ฯ์  ทราบ ในกรณีีที่ก่� รรมการตรวจสอบ
พ้้นจากตำำ�แหน่่งทั้้�งคณะ ให้้คณะกรรมการตรวจสอบที่่�พ้้นจาก
ตำำ�แหน่่งต้้องรัักษาการในตำำ�แหน่่ง เพื่่�อดำำ�เนิินการต่่อไปก่่อน
จนกว่่าคณะกรรมการตรวจสอบชุุดใหม่่จะเข้้ารัับหน้้าที่่�
3. ในกรณีี ที่่� ตำำ � แหน่่ ง กรรมการตรวจสอบว่่ า งลงเพราะเหตุุ อื่่� น
นอกจากถึึงคราวออกตามวาระ ให้้คณะกรรมการบริิษััทแต่่งตั้้�ง
บุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิครบถ้้วนขึ้้�นเป็็นกรรมการตรวจสอบแทน
ภายใน 90 วััน เพื่่�อให้้กรรมการตรวจสอบมีีจำำ�นวนครบตามที่่�
คณะกรรมการบริิษััทกำำ�หนด โดยบุุคคลที่่�เ ข้้าเป็็นกรรมการ

วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของกรรมการตรวจสอบ
1. ให้้คณะกรรมการตรวจสอบมีีวาระอยู่่�ในตำำ�แหน่่งคราวละ 3 ปีี
และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่่� ง พ้้ น จากตำำ � แหน่่ ง ตามวาระ
อาจได้้รัับการแต่่งตั้้�งอีีกได้้ นอกจากการพ้้นตำำ�แหน่่งตามวาระ
ดัังกล่่าวข้้างต้้น กรรมการตรวจสอบพ้้นจากตำำ�แหน่่งเมื่่�อ
องค์์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.1 ตาย
คณะกรรมการตรวจสอบต้้องมีีองค์์ประกอบ ดัังต่่อไปนี้้�
1.2 ลาออก
1. ถืือหุ้้�นไม่่เกิินร้้อยละ 1 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมด
1.3 ขาดคุุณสมบััติกิ ารเป็็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบััตร หรืือ
ของบริิษััทฯ บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
ตามหลัักเกณฑ์์ของสำำ�นักั งาน ก.ล.ต. และตลาดหลัักทรััพย์ฯ์
หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััทฯ ทั้้�งนี้้�ให้้นัับรวมหุ้้�นที่่�ถืือโดย 
1.4 พ้้นสภาพการเป็็นกรรมการบริิษััท  หรืือครบวาระการดำำ�รง
ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องด้้วย
ตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษััท

3. กรรมการตรวจสอบมีีทักั ษะความชำำ�นาญที่่เ� หมาะสมตามภารกิิจ
ที่่�ได้้รัับมอบหมาย กรรมการตรวจสอบอย่่างน้้อย 1 คน ต้้องมีี
ความรู้้ค� วามเข้้าใจหรืือมีีประสบการณ์์ด้า้ นการบััญชีีหรืือการเงิิน
และมีีประสบการณ์์เพีียงพอที่่จ� ะทำำ�หน้้าที่่ใ� นการสอบทานความ
น่่าเชื่่�อถืือของงบการเงิินได้้
4. ให้้คณะกรรมการบริิษััทเลืือกและแต่่งตั้้�งกรรมการตรวจสอบ
คนหนึ่่�งเป็็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริิษััท หาญ เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง โซลููชั่่�นส์์ จำำ�กััด (มหาชน) 49
ตรวจสอบแทนอยู่่�ในตำำ�แหน่่งได้้เพีียงวาระที่่�ยัังคงเหลืืออยู่่�ของ
กรรมการตรวจสอบซึ่่�งตนแทน ทั้้�งนี้้� ให้้บริิษััทฯ แจ้้งการพ้้นจาก
ตำำ�แหน่่งของกรรมการตรวจสอบดัังกล่่าวพร้้อมเหตุุผลของการ 
พ้้นจากตำำ�แหน่่งต่่อตลาดหลัักทรััพย์์ฯ ทัันทีี
บทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้้บริิษััทฯ มีีการรายงานทางการเงิินอย่่างถููกต้้องและ
เพีียงพอ
2. สอบทานให้้บริิษัทั ฯ มีีระบบการควบคุุมภายใน (internal control)
และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่่�เหมาะสม
และมีีประสิิทธิิผล และพิิจารณาความเป็็นอิิสระของหน่่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้้ความเห็็นชอบในการพิิจารณา
แต่่งตั้้�ง โยกย้้าย  เลิิกจ้้างหััวหน้้าหน่่วยงานตรวจสอบภายใน
หรืือ หน่่วยงานอื่่�นใดที่่�รัับผิิดชอบเกี่่�ยวกัับการตรวจสอบภายใน
ตลอดจนพิิจารณาขอบเขตการปฏบััติิงาน แผนการตรวจสอบ
ประจำำ�ปีี และงบประมาณ รวมทั้้�งบุุคลากรว่่าเหมาะสม สอดคล้้อง
กัับขอบเขตการปฏิิบััติิงาน และเพีียงพอที่่�จะสนัับสนุุนงานใน
หน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. สอบทานให้้บริิษััทฯ ปฏิิบััติิตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์ ข้์ อ้ กำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์แ์ ห่่งประเทศไทย
(ตลาดหลัักทรััพย์์ ) และกฎหมายที่เ่� กี่่ย� วข้้องกัับธุุรกิจิ ของ บริิษัทั ฯ
4. พิิจารณาคััดเลืือก เสนอแต่่งตั้้�ง และเลิิกจ้้าง บุุคคลซึ่่�งมีีความ
เป็็นอิิสระ เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�เป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทฯ และเสนอ
ค่่ า ตอบแทนของบุุ ค คลดัั ง กล่่ า ว รวมทั้้� ง เข้้ า ร่่ ว มประชุุ มกัั บ
ผู้้�สอบบััญชีี โดยไม่่มีีฝ่่ายจััดการเข้้าร่่วมประชุุมด้้วยอย่่างน้้อย
ปีีละ 1 ครั้้�ง
5. พิิจารณารายการที่่�เกี่่�ยวโยงหรืือรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง
ทางผลประโยชน์์ ให้้เป็็นไปตามกฎหมายและข้้อกำำ�หนดของ
ตลาดหลัักทรััพย์์ ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ารายการดัังกล่่าวสมเหตุุ
สมผลและเป็็นประโยชน์์สููงสุุดต่่อบริิษััทฯ
6. พิิ จ ารณาและประเมิิน ธุุรกรรมที่่�มีีค วามเสี่่�ยงด้้า นการทุุจริิต
คอร์์รััปชั่่�น และกำำ�หนดมาตรการ/วิิธีีการควบคุุมและจััดการ
ความเสี่่ย� ง สอบทานข้้อมููลทั้้�งหมดในแบบประเมิินตนเองเกี่่ย� วกัับ
มาตรการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น
7. จััดทำำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิิดเผยไว้้ใน
รายงานประจำำ�ปีีของบริิษััทฯ ซึ่่�งรายงานดัังกล่่าวต้้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้้องประกอบด้้วย
ข้้อมููลอย่่างน้้อยดัังต่่อไปนี้้�
• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
•

•
•
•
•
•

ของบริิษััทฯ
ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลัักทรััพย์์ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์หรืือ
กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััทฯ
ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
ความเห็นเกี่ยวกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วม 
ประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่
รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ
ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริิษััท

8. ปฏิิบัติั กิ ารอื่่�นใดตามที่่ค� ณะกรรมการบริิษัทม
ั อบหมายและด้้วย
ความเห็็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้้�งนี้้� ในการปฏิิบััติิ
หน้้าที่่�ที่่�ได้้รัับมอบหมายดัังกล่่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีี
ความรัับผิิดชอบต่่อคณะกรรมการบริิษััทโดยตรง และกรรมการ 
บริิษััทยัังคงมีีความรัับผิิดชอบในการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ ต่่อ
บุุคคลภายนอก
9. พิิจารณาและให้้ความเห็็นต่่อการติิดตามการปฏิิบัติั ติ ามมาตรการ
ต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น รวมถึึงระบบการบริิหารความเสี่่�ยง
ที่่�เชื่่�อมโยงกัับความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น  
เพื่่�อให้้มั่่น� ใจว่่าการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั ฯ มีีความโปร่่งใส สุุจริิต 
ยุุติิธรรม ตามหลัักคุุณธรรม จริิยธรรม และดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยการ
ต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�นทุุกรููปแบบ
10. รัับเรื่่�องร้้องเรีียน แจ้้งเบาะแส  การกระทำำ�อัันทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น
ทั้้�งจากภายในและภายนอก ที่่�กรรมการบริิษััท ผู้้�บริิหาร หรืือ
พนัักงานของบริิษััทฯ มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้อง และตรวจสอบข้้อเท็็จจริิง
ตามที่่�ได้้รัับแจ้้ง และนำำ�เสนอให้้คณะกรรมการบริิษััทร่่วมกััน
พิิจารณาโทษหรืือแก้้ไขปััญหาตามนโยบายต่่อต้้านการทุุจริิต 
คอร์์รััปชั่่�น
11. สรุุปภารกิิจของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการ 
บริิษััททราบ
ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการตรวจสอบมีีอำำ�นาจในการดำำ�เนิินการ ต่่างๆ
ได้้แก่่ การเชิิญกรรมการ พนัักงาน หรืือลููกจ้้างของบริิษััทฯ มาร่่วม
ประชุุมหารืือ ชี้้�แจง หรืือตอบข้้อซัักถามในเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวกัับหน้้าที่่� และ
ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ การปรึึกษาหารืือ
ผู้้�เชี่่�ยวชาญหรืือที่่�ปรึึกษาของบริิษััทฯ (ถ้้ามีี) หรืือจ้้างที่่�ปรึึกษาหรืือ
ผู้้�เชี่่�ยวชาญซึ่่�งเป็็นบุุคคลภายนอกเป็็นครั้้�งคราวในกรณีีจำำ�เป็็นด้้วย
ค่่าใช้้จ่่ายของบริิษััทฯ การขอให้้พนัักงานของบริิษััทฯ ส่่งเอกสาร
หลัักฐานเกี่่�ยวกัับกิิจการของบริิษััทฯ เพื่่�อประโยชน์์ในการตรวจสอบ
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หรืือสอบสวนในเรื่่�องต่่างๆ เพื่่�อให้้การปฏิิบััติิงานภายใต้้หน้้าที่่�ความ 
รัับผิิดชอบสำำ�เร็็จลุุล่ว่ งไปด้้วยดีี  การมอบหมายให้้พนักั งานหรืือลููกจ้้าง
ของบริิษััทฯ คนหนึ่่�งหรืือหลายคนกระทำำ�การใดๆ ภายในขอบเขตห
น้้าที่่�ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่่�อประโยชน์์ในการตรวจสอบ  
รวมถึึงการดำำ�เนิินการต่่างๆ ที่่�กล่่าวแล้้วในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบริิษััท
ย่่อยเท่่าที่่ไ� ด้้รับั มอบหมายหรืือร้้องขอจากบริิษัทย่
ั อ่ ย และเท่่าที่อำ่� �ำ นาจ
หน้้าที่่�จะเปิิดช่่องให้้ดำำ�เนิินการได้้

2.2	คณะกรรมการบริิหาร

คณะกรรมการบริิษััท  ได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการบริิหาร  เพื่่�อ
กำำ�หนดบริิหารงานในเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานตามธุุรกิิจปกติิ
และงานบริิหารของบริิษััทฯ และสามารถกำำ�หนดนโยบาย แผนธุุรกิิจ
งบประมาณ โครงสร้้างการบริิหารงาน รวมถึึงการตรวจสอบและ
ติิดตามผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ ตามนโยบายที่่�คณะกรรมการ 
บริิษััทกำำ�หนด

เนื่่�องจากบริิษััทฯ ไม่่มีีฝ่่ายตรวจสอบภายในเอง จึึงได้้ว่่าจ้้าง
คณะกรรมการบริิหาร ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ประกอบด้้วย 
บริิษััท อััลทิิมา แอดไวเซอรี่่� จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็นบุุคคลภายนอกและไม่่มีี กรรมการ ผู้้�บริิหาร หรืือ พนัักงานระดัับสููงของบริิษััทฯ จำำ�นวน 5 คน
ความเกี่่�ยวข้้องใดๆ กัับบริิษััทฯ เป็็นผู้้�ตรวจสอบภายใน (Internal ดัังนี้้�
Auditor) โดยทำำ�หน้้าที่ตร
่� วจสอบระบบการควบคุุมภายในของบริิษัทั ฯ  
เพื่่�อให้้มั่่น� ใจว่่าบริิษัทั ฯ มีีระบบการควบคุุมภายในที่เ่� พีียงพอเหมาะสม
ลำำ�ดัับ
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่่�อ-สกุุล
นายวิิรััฐ
นายธรรมนููญ
ดร. เจน
นายวิิศิิษฏ์์
นางวริินกาญจน์์

สุุขชััย
ตรีีเพ็็ชร
ชาญณรงค์์
วชิิรลาภไพฑููรย์์
ธีีระอััมรานนท์์

ตำำ�แหน่่ง
ประธานกรรมการบริิหาร
กรรมการบริิหาร
กรรมการบริิหาร
กรรมการบริิหาร
กรรมการบริิหารและเลขานุุการ

องค์์ประกอบของคณะกรรมการบริิหาร
คณะกรรมการบริิหารต้้องมีีองค์์ประกอบ ดัังต่่อไปนี้้�
1. คััดเลืือกจาก กรรมการ  และ/หรืือ ผู้้�บริิหาร ซึ่่�งได้้รัับการเสนอ
จากคณะกรรมการสรรหาและพิิ จ ารณาค่่ า ตอบแทน ทั้้� ง นี้้�
คณะกรรมการบริิหารประกอบไปด้้วยกรรมการบริิหารไม่่น้อ้ ยกว่่า
3 คน

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

ตาย
ลาออก
ขาดคุุณสมบััติิการเป็็นกรรมการบริิหาร ตามกฎบััตร 
คณะกรรมการบริิษััท มีีมติิให้้พ้้นจากตำำ�แหน่่ง
พ้้นสภาพการเป็็นกรรมการบริิษััท  หรืือครบวาระการดำำ�รง
ตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษััท / ผู้้�บริิหารของบริิษััทฯ

2. คณะกรรมการบริิษััทจะพิิจารณาและแต่่งตั้้�งกรรมการบริิหาร 2. กรรมการบริิหารคนใดจะลาออกจากตำำ�แหน่่งให้้ยื่่�นใบลาออก
1 คน ที่่มี� คี วามเหมาะสม เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่ปร
� ะธานกรรมการบริิหาร 
ต่่อประธานกรรมการบริิษััท  โดยควรแจ้้งเป็็นหนัังสืือล่่วงหน้้า
โดยประธานกรรมการบริิหารที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งจะมีีวาระการ
อย่่างน้้อย 1 เดืือน พร้้อมเหตุุผล และให้้คณะกรรมการบริิษััท 
ดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานกรรมการบริิหารเท่่ากัับวาระการดำำ�รง
เป็็นผู้้อ� นุุมััติิ ในกรณีีที่่�กรรมการบริิหาร พ้้นจากตำำ�แหน่่งทั้้�งคณะ
ตำำ�แหน่่งกรรมการบริิหาร
ให้้คณะกรรมการบริิหาร  ที่่�พ้้นจากตำำ�แหน่่งต้้องรัักษาการใน
ตำำ�แหน่่ง เพื่่�อดำำ�เนิินการต่่อไปก่่อนจนกว่่าคณะกรรมการบริิหาร
3. คณะกรรมการบริิหารจะพิิจารณาและแต่่งตั้้�งบุุคคลที่่ค� ณะกรรมการ
ชุุดใหม่่จะเข้้ารัับหน้้าที่่�
บริิหารเห็็นสมควรเป็็นเลขานุุการคณะกรรมการบริิหาร  เพื่่�อ
ช่่วยเหลืือการทำำ�งานของคณะกรรมการบริิหารเกี่่�ยวกัับการ 3. ในกรณีีที่ตำ่� �ำ แหน่่งกรรมการบริิหารว่่างลงเพราะเหตุุอื่่น� นอกจาก
ถึึงคราวออกตามวาระ ให้้คณะกรรมการบริิษััทแต่่งตั้้�งบุุคคล
นััดหมายการประชุุม  การจััดเตรีียมวาระการประชุุม  การนำำ�ส่่ง
ที่่�มีีคุุณสมบััติิครบถ้้วนขึ้้�นเป็็นกรรมการบริิหาร ภายใน 90 วััน
เอกสารการประชุุม และการบัันทึึกรายงานการประชุุม
เพื่่�อให้้กรรมการบริิหาร มีีจำ�ำ นวนครบตามที่่ค� ณะกรรมการบริิษัทั
วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของกรรมการบริิหาร
กำำ�หนด โดยบุุคคลที่่�เข้้าเป็็นกรรมการบริิหาร จะอยู่่�ในตำำ�แหน่่ง
1. ให้้คณะกรรมการบริิหาร มีีวาระอยู่่�ในตำำ�แหน่่งคราวละ 3 ปีี ทั้้ง� นี้้�
ได้้เพีียงวาระที่่�ยัังคงเหลืืออยู่่�ของกรรมการบริิหาร ซึ่่�งตนแทน
กรรมการบริิหาร  ที่่�พ้้นจากตำำ�แหน่่งตามวาระ อาจได้้รัับการ
แต่่งตั้้�งเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งได้้อีีกนอกจากการพ้้นตำำ�แหน่่งตาม
วาระดัังกล่่าวข้้างต้้น กรรมการบริิหาร พ้้นจากตำำ�แหน่่งเมื่่�อ

บริิษััท หาญ เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง โซลููชั่่�นส์์ จำำ�กััด (มหาชน) 51
บทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิหาร 7. กำำ�หนดนโยบายการบริิหารทรััพยากรบุุคคล คััดเลืือก และแต่่งตั้้�ง
คณะกรรมการบริิหาร  มีีอำำ�นาจ หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบ
บุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสมให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งบริิหารในระดัับ
ในการบริิหารงานในเรื่่�องเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานตามปกติิธุุระและ
ผู้้�จัดั การฝ่่ายขึ้้�นไป ยกเว้้นตำำ�แหน่่งประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหารและ
งานบริิหารของบริิษััทฯ ตามวััตถุุประสงค์์ ข้้อบัังคัับ นโยบาย ระเบีียบ
กรรมการผู้้�จัดั การ รวมทั้้�งการโยกย้้าย เลิิกจ้้าง กำำ�หนดเงิินค่่าจ้้าง
ข้้อกำำ�หนด คำำ�สั่่�งและมติิของที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท  และมติิ
ค่่าตอบแทน โบนััส และผลประโยชน์์ตอบแทนอื่่�นๆ ที่่�เหมาะสม 
ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทฯ โดยคณะกรรมการบริิหาร  มีีหน้้าที่่�
สำำ�หรัับพนัักงานบริิหารดัังกล่่าว
กลั่่�นกรองและกำำ�หนดนโยบาย  แผนธุุรกิิจ งบประมาณ โครงสร้้าง 8. มีีอำ�ำ นาจในการมอบอำำ�นาจให้้บุคุ คลอื่่น� ใดหนึ่่�งคนหรืือหลายคน
การบริิหารงาน และอำำ�นาจการบริิหารต่่างๆ ของบริิษััทฯ ตลอดจน
ปฏิิบััติิการอย่่างหนึ่่�งอย่่างใด โดยอยู่่�ภายใต้้การควบคุุมของ
กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับสภาพ
คณะกรรมการบริิหาร หรืืออาจมอบอำำ�นาจเพื่่�อให้้บุคุ คลดัังกล่่าว
เศรษฐกิิจ เพื่่�อเสนอให้้ที่่�ประชุุมคณะกรรมการของบริิษััทฯ พิิจารณา
มีีอำ�ำ นาจตามที่่ค� ณะกรรมการบริิหารเห็็นสมควร และภายในระยะ
และอนุุมััติิ และ/หรืือ ให้้ความเห็็นชอบ รวมตลอดถึึงการตรวจสอบ
เวลาที่ค่� ณะกรรมการบริิหารเห็็นสมควร ซึ่่�งคณะกรรมการบริิหาร
และติิดตามผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ ตามนโยบายที่่�กำำ�หนด
อาจยกเลิิก เพิิกถอน เปลี่่�ยนแปลง หรืือแก้้ไขบุุคคลที่่�ได้้รัับมอบ
โดยสรุุปคณะกรรมการบริิหารมีีอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ
อำำ�นาจหรืือการมอบอำำ�นาจนั้้�นๆ ได้้ตามที่่�เห็็นสมควร
ที่่�สำำ�คััญดัังต่่อไปนี้้�
ทั้้�งนี้้� การมอบอำำ�นาจหน้้าที่แ่� ละความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ
1. นำำ�เสนอนโยบาย กลยุุทธ์์ เป้้าหมาย แผนการดำำ�เนิินธุุรกิิจ และ
บริิหารนั้้�น จะต้้องไม่่มีีลัักษณะเป็็นการมอบอำำ�นาจ หรืือมอบ
งบประมาณประจำำ�ปีีของบริิษัทั ฯ การตั้้�งกิิจการใหม่่/เลิิกกิิจการ/
อำำ�นาจช่่วงที่่�ทำำ�ให้้ผู้้�รัับมอบอำำ�นาจจากคณะกรรมการบริิหาร
ควบกิิจการ/โอนกิิจการ  การร่่วมลงทุุน (โดยมีีส่่วนร่่วมในการ
สามารถอนุุมััติิรายการที่่�ตน หรืือบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง
บริิหารงาน) การกำำ�หนดแผนการเงิิน โครงสร้้างองค์์กรและการ
(ตามนิิยามประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน และ/หรืือ
บริิหารงาน ตลอดจนพิิจารณาและกลั่่�นกรองข้้อเสนอของฝ่่าย 
ตลาดหลัักทรััพย์แ์ ห่่งประเทศไทย และ/หรืือ หน่่วยงานที่่เ� กี่่�ยวข้้อง
บริิหาร เพื่่�อนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษัทพิ
ั จิ ารณาอนุุมัติั ต่ิ อ่ ไป
กำำ�หนด) มีีส่่วนได้้เสีีย  หรืืออาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
2. ควบคุุมดููแลการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ และติิดตามผลการ 
อื่่�นใดกัับบริิษััทฯ หรืือบริิษััทย่่อย และ/หรืือบริิษััทฯ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ดำำ�เนิินงานของบริิษัทั ฯ ให้้เป็็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้้าหมาย
คณะกรรมการบริิหารไม่่มีีอำำ�นาจอนุุมััติิการดำำ�เนิินการในเรื่่�อง
ที่่กำ� �ำ หนดไว้้ และงบประมาณที่ไ่� ด้้รับั อนุุมัติั จิ ากคณะกรรมการบริิษัทั
ดัังกล่่าว โดยเรื่่อ� งดัังกล่่าวจะต้้องเสนอต่่อที่่ปร
� ะชุุมคณะกรรมการ
หรืือตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทมอบหมาย  และมีีหน้้าที่่�ต้้อง
และ/หรืือ ที่่ปร
� ะชุุมผู้�ถื้ อื หุ้้�น (แล้้วแต่่กรณีี) เพื่่�ออนุุมัติั ต่ิ อ่ ไป ยกเว้้น
รายงานผลการดำำ�เนิินงานต่่อที่ปร
่� ะชุุมคณะกรรมการบริิษัทั เป็็น
เป็็นการอนุุมัติั ริ ายการที่เ่� ป็็นไปตามธุุรกิจิ ปกติิและเงื่่อ� นไขการค้้า
ประจำำ�
ปกติิ ซึ่่�งเป็็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน
3. พิิจารณาอนุุมััติิการใช้้จ่่ายเงิินลงทุุนที่่�สำำ�คััญๆ ที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้
และ/หรืือ ตลาดหลัักทรััพย์แ์ ห่่งประเทศไทย และ/หรืือ หน่่วยงาน
ในงบประมาณรายจ่่ายประจำำ�ปีีตามที่่�จะได้้รัับมอบหมายจาก
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกำำ�หนด
คณะกรรมการบริิษััท   หรืือตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทได้้เคยมีี 9. ปฏิิบััติิหน้้าที่่�อื่่�นๆ ตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทมอบหมายเป็็น
มติิอนุุมััติิ ในหลัักการไว้้แล้้ว
คราวๆ ไป
4. พิิจารณาอนุุมัติั เิ งิินลงทุุน (Capital Expenditure) นอกงบประมาณ
ประจำำ�ปีีเป็็นจำำ�นวนเงิินไม่่เกิิน 10 ล้้านบาทต่่อปีี และเมื่่�อมีีการ
อนุุมััติิรายการดัังกล่่าวแล้้ว ให้้แจ้้งต่่อคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อ
รัับทราบต่่อไป

5. พิิจารณาอนุุมััติิการกู้้�ยืืมเงิิน การจััดหาวงเงิินสิินเชื่่�อ หรืือการขอ
สิินเชื่่�อใดๆ ของบริิษััทฯ แต่่ละรายการภายในวงเงิินไม่่เกิิน 10
ล้้านบาท และภายในวงเงิินรวมไม่่เกิิน 30 ล้้านบาท และกรณีี
ที่่�ต้้องใช้้ทรััพย์์สิินของบริิษััทฯ เป็็นหลัักประกััน ต้้องนำำ�เสนอขอ
อนุุมััติิจากคณะกรรมการบริิษััท 
6. พิิจารณาเสนอจ่่ายเงิินปัันผลระหว่่างกาลหรืือเงิินปัันผลประจำำ�ปีี
เพื่่�อเสนอคณะกรรมการบริิษััทอนุุมััติิก่่อนนำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุม 
ผู้้�ถืือหุ้้�นต่่อไป

2.3	คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

คณะกรรมการบริิษัทั ได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
เพื่่�อกำำ�หนดนโยบายด้้านการบริิหารความเสี่่�ยงให้้ครอบคลุุมทั้้ง� องค์์กร
รวมทั้้�งกำำ�กับั ดููแลให้้มีรี ะบบหรืือกระบวนการบริิหารจััดการความเสี่่ย� ง
เพื่่�อลดผลกระทบอัันเกิิดขึ้้น� ได้้จากปััจจััยผันั แปรต่่างๆ ต่่อธุุรกิจิ บริิษัทั
อย่่างเหมาะสม
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
ประกอบด้้วย กรรมการ ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร กรรมการผู้้�จััดการ  
ประธานเจ้้ า หน้้ า ที่่� ก ารเงิิ น  ประธานเจ้้ า หน้้ า ที่่� ป ฏิิ บัั ติิ ก าร  และ
ผู้้�อำำ�นวยการสายงานต่่างๆ จำำ�นวน 12 คน ดัังนี้้�

52 รายงานประจำำ�ปีี 2563
ลำำ�ดัับ
1.
2.
3
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
หมายเหตุุ :

ชื่่�อ-สกุุล
นายวิิรััฐ
นายธรรมนููญ
นายรััตนพัันธ์์
นายประชา
นายสุุชาติิ
นายกิิตติิพงษ์์
นายวชิิรวิิทย์์
นายสุุกิิจ
นายวิิฑููรย์์
นายพงษ์์สวััดิ์์�
นายวิิศิิษฏ์์
นางวริินกาญจน์์

สุุขชััย 1)
ตรีีเพ็็ชร
มุุขหริิวััฒนานนท์์
พร้้อมพรชััย
สุุวััฒโนดม
กิิตติิเมธาวีีนัันท์์ 2)
อััครเศรณีี 3)
ลิิติิกรณ์์
ทามีี
เพ่่งเล็็งผล
วชิิรลาภไพฑููรย์์
ธีีระอััมรานนท์์

ตำำ�แหน่่ง
(รัักษาการ) ประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและเลขานุุการคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

นายวิิรััฐ สุุขชััย ได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง (รัักษาการ) ประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง โดยมีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2563
นายกิิตติิพงษ์์ กิิตติิเมธาวีีนัันท์์ ได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง โดยมีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2563
3)
นายวชิิรวิิทย์์ อััครเศรณีี ได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง โดยมีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2563
1)
2)

องค์์ประกอบของคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
ประกอบด้้ ว ย  กรรมการบริิ ษัั ท ปร ะธานเจ้้ า หน้้ า ที่่� บ ริิ ห าร 
กรรมการผู้้�จัดั การ ประธานเจ้้าหน้้าที่ก่� ารเงิิน ประธานเจ้้าหน้้าที่่ป� ฏิิบัติั ิ
การ และผู้้�อำำ�นวยการสายงานต่่างๆ เป็็นกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
โดยตำำ�แหน่่ง ซึ่่ง� ได้้รับั การแต่่งตั้้�งโดยประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
และประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงต้้องได้้รัับการแต่่งตั้้�งจาก
คณะกรรมการบริิษัท 
ั โดยมีีประธานเจ้้าหน้้าที่่ป� ฏิิบัติั กิ าร เป็็นเลขานุุการ
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงโดยตำำ�แหน่่ง

บทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิหาร
ความเสี่่�ยง
1. พิิจารณากลั่่�นกรองนโยบายและแนวทางการบริิหารความเสี่่�ยง
โดยรวมของบริิษััทฯ ซึ่่�งครอบคลุุมถึึงความเสี่่�ยงประเภทต่่างๆ
ที่่�สำำ�คััญ เช่่น ความเสี่่�ยงด้้านการเงิิน ความเสี่่�ยงด้้านการลงทุุน
และความเสี่่�ยงที่่�มีีผลกระทบต่่อชื่่�อเสีียงของกิิจการ  เป็็นต้้น
เพื่่�อนำำ�เสนอคณะกรรมการ บริิษััทให้้ความเห็็นชอบ

2. กำำ�หนดยุุทธศาสตร์์และแนวทางในการบริิหารความเสี่่�ยงของ
บริิษััทฯ ให้้สอดคล้้องกัับนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยง โดย
วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
สามารถประเมิิน ติิดตาม  และดููแลปริิมาณความเสี่่�ยงของ
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง เป็็นการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของผู้้�บริิหาร 
บริิษััทฯ ให้้อยู่่�ในระดัับที่่�เหมาะสม
จากสายงานต่่างๆ  ซึ่่�งหากมีีกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงลาออก
ระหว่่างดำำ�รงตำำ�แหน่่ง ให้้ประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง แต่่งตั้้�ง 3. ดููแลและติิดตามการปฏิิบััติิตามนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยง
บุุคคลใหม่่เข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งแทน และนำำ�เรื่่�องการแต่่งตั้้�งกรรมการ 
ภายใต้้แนวทางและนโยบายที่่ไ� ด้้รับั อนุุมัติั จิ ากคณะกรรมการบริิษัทั
บริิหารความเสี่่�ยง เสนอต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทในการ 
4. กำำ�หนดเกณฑ์์วััดความเสี่่�ยงและเพดานความเสี่่�ยงที่่�บริิษััทฯ
ประชุุมครั้้�งถััดไป
จะยอมรัับได้้
การพ้้นจากตำำ�แหน่่ง
5. กำำ�หนดมาตรการที่่�จะใช้้ในการจััดการความเสี่่�ยงให้้เหมาะสม 
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยงพ้้นจากตำำ�แหน่่งโดยทัันทีี เมื่่�อ
ต่่อสภาวการณ์์
• พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท  / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /
6. ทบทวนความเพีียงพอของนโยบายและระบบการบริิหารความเสี่่ย� ง
กรรมการผู้จัดการ / ผู้อ�ำนวยการสายงานต่างๆ
โดยรวมถึึงความมีีประสิิทธิิผลของระบบและการปฏิิบััติิตาม
• เสียชีวิต
นโยบายที่่�กำำ�หนด
• ลาออก
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีมติให้พ้นจากต�ำแหน่ง
7. รายงานต่่อคณะกรรมการบริิษััทเป็็นประจำำ�ทุุกไตรมาสเกี่่�ยวกัับ
• ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง
การบริิหาร การดำำ�เนิินงาน และสถานะความเสี่่�ยงของบริิษััทฯ
และการเปลี่่�ยนแปลงต่่างๆ รวมถึึงสิ่่�งที่่�ต้้องดำำ�เนิินการปรัับปรุุง
แก้้ไขเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับนโยบายและกลยุุทธ์์ที่่�กำำ�หนด

บริิษััท หาญ เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง โซลููชั่่�นส์์ จำำ�กััด (มหาชน) 53
8. จััดให้้มีีคณะทำำ�งานบริิหารความเสี่่�ยงตามความจำำ�เป็็น

2.4	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

9. สนัั บ สนุุ น คณะทำำ � งานบริิ ห ารความเสี่่� ย งในด้้ า นบุุ ค ลากร 
งบประมาณ และทรััพยากรอื่่�นที่่จำ� �ำ เป็็น ให้้สอดคล้้องกัับขอบเขต 
ความรัับผิิดชอบ
10. จััดให้้มีกี ารทบทวนระบบหรืือประเมิินประสิิทธิผิ ลของการจััดการ
ความเสี่่�ยงอย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้ง� และเปิิดเผยไว้้ในรายงานประจำำ�ปีี
ของบริิษััทฯ และในทุุก ๆ ระยะเวลาที่่�พบว่่า ระดัับความเสี่่�ยง
มีีการเปลี่่�ยนแปลง ซึ่่�งรวมถึึงการให้้ความสำำ�คััญกัับสััญญาณ
เตืือนภััยล่่วงหน้้าและรายการผิิดปกติิทั้้�งหลาย

คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2563 ประกอบด้้วยกรรมการ จำำ�นวน 3 คน ซึ่่�งเป็็นกรรมการ
อิิสระ จำำ�นวน 2 ท่่าน และกรรมการที่ไ่� ม่่เป็็นผู้้บ� ริิหาร จำำ�นวน 1 ท่่าน ดัังนี้้�

ลำำ�ดัับ
1.
2.
3.

ชื่่�อ-สกุุล
นางสาววรนุุช
ดร. โสตถิิธร
นางสิิริิมา

สุุไพบููลย์์พิิพััฒน์์
มััลลิิกะมาส
เอี่่�ยมสกุุลรััตน์์

คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
โดยส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ จ�ำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และมี
คุ ณ สมบั ติ ต ามที่ร ะบุ ใ นกฎบั ตร คณะกรรมสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทน

ตำำ�แหน่่ง
ประธานกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน (อิิสระ)
กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน (อิิสระ)
กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนและ
เลขานุุการคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน

องค์์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน 2. กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนคนใดจะลาออกจาก
1. คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน ประกอบด้้วย 
ตำำ�แหน่่งให้้ยื่่�นใบลาออกต่่อประธานกรรมการบริิษััท โดยควร
กรรมการบริิษััทซึ่่�งเป็็นกรรมการอิิสระและกรรมการที่่�ไม่่เป็็น
แจ้้งเป็็นหนัังสืือล่่วงหน้้าอย่่างน้้อย 1 เดืือน พร้้อมเหตุุผล และให้้
ผู้้�บริิหาร ไม่่น้้อยกว่่า 3 คน และกรรมการมากกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งต้้อง
คณะกรรมการบริิษัทั เป็็นผู้้อ� นุุมัติั ิ ในกรณีีที่ก่� รรมการสรรหาและ
เป็็นกรรมการอิิสระ
พิิจารณาค่่าตอบแทน พ้้นจากตำำ�แหน่่งทั้้�งคณะ ให้้คณะกรรมการ 
สรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน ที่พ้่� น้ จากตำำ�แหน่่งต้้องรัักษาการ 
2. คณะกรรมการบริิ ษัั ท แต่่ ง ตั้้� ง กรรมการอิิ สร ะคนหนึ่่� ง ขึ้้� น เป็็ น
ในตำำ�แหน่่ง เพื่่�อดำำ�เนิินการต่่อไปก่่อนจนกว่่าคณะกรรมการ
ประธานกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
สรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนชุุดใหม่่จะเข้้ารัับหน้้าที่่�
3. คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน เป็็นผู้้�คััดเลืือก
และแต่่ ง ตั้้� ง เลขานุุ ก ารคณะกรรมการสรรหาและพิิ จ ารณา 3. ในกรณีีที่่�ตำำ�แหน่่งกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
ว่่ า งลงเพราะเหตุุ อื่่� น นอกจากถึึ ง คราวออกตามวาระ ให้้
ค่่าตอบแทน
คณะกรรมการบริิษัทั แต่่งตั้้�งบุุคคลที่่มี� คุี ณ
ุ สมบััติคิ รบถ้้วนขึ้้น� เป็็น
วาระการดำำ � รงตำำ � แหน่่ ง ของกรรมการสรรหาและพิิ จ ารณา
กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน ภายใน 90 วััน เพื่่�อให้้
ค่่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน มีีจำำ�นวนครบตามที่่�
1. ให้้คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน มีีวาระอยู่่�ใน
คณะกรรมการบริิษัทกำ
ั �ำ หนด โดยบุุคคลที่่เ� ข้้าเป็็นกรรมการสรรหา
ตำำ � แหน่่ ง คราวละ 3 ปีี  ทั้้� ง นี้้� กรรมการสรรหาและพิิ จ ารณา
และพิิจารณาค่่าตอบแทน จะอยู่่�ในตำำ�แหน่่งได้้เพีียงวาระที่่�ยััง
ค่่าตอบแทน ที่่�พ้้นจากตำำ�แหน่่งตามวาระ อาจได้้รัับการแต่่งตั้้�ง
คงเหลืื อ อยู่่�ของกรรมการสรรหาและพิิ จ ารณาค่่ า ตอบแทน
เข้้ า ดำำ �ร งตำำ � แหน่่ง ได้้อีีก นอกจากการพ้้น ตำำ�แหน่่ง ตามวาระ
ซึ่่�งตนแทน
ดัังกล่่าวข้้างต้้น กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน บทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการสรรหา
พ้้นจากตำำ�แหน่่งเมื่่�อ
และพิิจารณาค่่าตอบแทน
1.1 ตาย
1. ด้้านการสรรหา
1.2 ลาออก
1.1 พิิจารณาองค์์ประกอบ คุุณสมบััติขิ องคณะกรรมการบริิษัท 
ั
1.3 ขาดคุุ ณ สมบัั ติิ ก ารเป็็ น กรรมการสรรหาและพิิ จ ารณา
และคณะกรรมการชุุ ด ย่่ อ ย  โดยรวม  และรายบุุ ค คล
ค่่าตอบแทน ตามกฎบััตร 
ที่่�เหมาะสมกัับขนาด ประเภท และความซัับซ้้อนของธุุรกิิจ
1.4 คณะกรรมการบริิษััทฯ มีีมติิให้้พ้้นจากตำำ�แหน่่ง
ของบริิษััทฯ ทั้้�งในด้้านการศึึกษา ความรู้้�  ความชำำ�นาญ
1.5 พ้้นสภาพการเป็็นกรรมการบริิษััท  หรืือครบวาระการดำำ�รง
ทัักษะ ประสบการณ์์ ความสามารถเฉพาะด้้านที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษััท
กัับธุุรกิิจของบริิษััทฯ และความเป็็นอิิสระตามหลัักเกณฑ์์
บริิษััทฯ กำำ�หนด  
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1.2 พิิจารณาคุุณสมบััติิของผู้้�บริิหารสููงสุุดที่่�เหมาะสมกัับการ 
บริิหารจััดการธุุรกิิจของบริิษััทฯ เพื่่�อให้้บรรลุุวิิสััยทััศน์์ที่่�
กำำ�หนดไว้้ โดยให้้ครอบคลุุมทั้้ง� ในด้้านการศึึกษาประสบการณ์์
ความรู้้�  ความเชี่่�ยวชาญ และนำำ�ปััจจััยสภาพแวดล้้อมทาง
ธุุรกิจิ ที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั และเกี่่ย� วข้้อง เช่่น สภาพและแนวโน้้มเศรษฐกิิจ
และอุุ ตส าหกรรม ตลอดจนภาวะแข่่ ง ขัั น ทางธุุ รกิิ จ มา
ประกอบการพิิจารณาด้้วย
1.3 กำำ�หนดกระบวนการและหลัักเกณฑ์์ในการสรรหาบุุคคล
ให้้สอดคล้้องกัับโครงสร้้างและคุุณสมบััติิตามที่่�กำำ�หนด
ไว้้ในข้้อ 1.1 และ 1.2 โดยจััดทำำ�เป็็น Board Skill Matrix
เพื่่�อช่่วยให้้การสรรหากรรมการมีีความสอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์
ในการดำำ � เนิิ น ธุุ รกิิ จ โดยยึึ ด มั่่� น ในหลัั ก การกำำ �กัั บ ดููแล
กิิจการที่่�ดีี

2. ด้้านการพิิจารณาค่่าตอบแทน
2.1 กำำ�หนดและจััดทำำ�นโยบายการกำำ�หนดค่่าตอบแทนอย่่างเป็็น
ลายลัักษณ์์อัักษร ให้้เหมาะสมกัับหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ
ของกรรมการ โดยเชื่่อ� มโยงค่่าตอบแทนกัับผลการดำำ�เนิินงาน
โดยรวมของบริิษัทั ฯ เพื่่�อให้้สามารถจููงใจและรัักษากรรมการ
ที่่� มีี ค วามสามารถ มีี คุุ ณ ภาพ และศัั ก ยภาพ ทั้้� ง นี้้� ให้้
คณะกรรมการบริิษััทเป็็นผู้้�พิิจารณาเพื่่�อให้้ความเห็็นชอบ
ก่่อนนำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นสามััญประจำำ�ปีีเพื่่�อขอ
อนุุมััติิ
2.2 เสนอแนวทางและวิิธีกี ารจ่่ายค่่าตอบแทนให้้แก่่คณะกรรมการ
บริิษััทและคณะกรรมการชุุดย่่อยต่่างๆ ที่่�คณะกรรมการ
บริิ ษัั ท แต่่ ง ตั้้� ง  ทั้้� ง ส่่ ว นที่่� เ ป็็ น ค่่ า ตอบแทนที่่� เ ป็็ น ตัั ว เงิิ น
และสิิทธิิประโยชน์์อื่่�นๆ   

1.4 สรรหาและคััดเลืือกกรรมการบริิษัทั ที่มี่� คุี ณ
ุ สมบััติเิ หมาะสม
เป็็นกรรมการในคณะกรรมการชุุดย่่อย รวมถึึงผู้้บ� ริิหารระดัับสููง
เพื่่�อนำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทพิิจารณา
แต่่งตั้้�งเมื่่�อมีีตำำ�แหน่่งว่่างลง

2.3 กำำ�หนดเกณฑ์์การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานประจำำ�ปีี และ
พิิจารณาปรัับอััตราค่่าตอบแทนที่่�เหมาะสมให้้แก่่ผู้้�บริิหาร 
สููงสุุดของบริิษัทั ฯ พร้้อมทั้้�งนำำ�เสนอให้้คณะกรรมการบริิษัทั
พิิจารณา

1.5 กำำ�กับั ดููแลให้้บริิษัทั ฯ จััดให้้มีกี ารปฐมนิิเทศ และมอบเอกสาร
ที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ให้้แก่่กรรมการที่่�ได้้รัับ
การแต่่งตั้้�งใหม่่

3. พิิจารณาทบทวนกฎบััตรคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณา
ค่่าตอบแทนอย่่างสม่ำำ��เสมอ

1.6 จััดทำำ�และทบทวนแผนการสืืบทอดตำำ�แหน่่ง (Succession
plan) ของผู้้บ� ริิหารสููงสุุดของบริิษัทั ฯ เพื่่�อเตรีียมความพร้้อม
เป็็นแผนต่่อเนื่่�องให้้มีสืี บื ทอดงาน เพื่่�อให้้การบริิหารงานของ
บริิษััทฯ สามารถดำำ�เนิินไปได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง
1.7 สนัับสนุุนให้้บริิษััทฯ เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นรายย่่อยเสนอ
รายชื่่�อบุุคคลเข้้ารัับบริิการสรรหาเป็็นกรรมการบริิษััทฯ

4. รัับผิิดชอบต่่อการอื่่�นใดที่่�คณะกรรมการบริิษััท มอบหมายการ
เข้้าร่่วมประชุุมของคณะกรรมการ
ในปีี 2563 กรรมการทั้้�งคณะเข้้าประชุุมเฉลี่่�ยคิิดเป็็นร้้อยละ
100 โดยการเข้้าร่่วมประชุุมของคณะกรรมการบริิษััท คณะกรรมการ
ชุุดย่่อย และประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น สรุุปดัังนี้้�
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ชื่่�อ - นามสกุุล

1. ดร. ถกล

ตำำ�แหน่่ง

กรรมการอิิสระ ประธานกรรมการบริิษััท    
ประธานกรรมการตรวจสอบ
สุุไพบููลย์์พิิพััฒน์์ กรรมการอิิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
มััลลิิกะมาส
กรรมการอิิสระ กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
สุุขชััย 1)
กรรมการ ประธานกรรมการบริิหาร
ประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง  
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร และกรรมการผู้้�จััดการ
ตรีีเพ็็ชร
กรรมการ กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
กรรมการบริิหาร และกรรมการผู้้�จััดการ

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

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

8/8
(100%)

-

12/12
(100%)

6. ดร. เจน

ชาญณรงค์์

กรรมการ กรรมการบริิหาร

-

7. นางสิิริิมา

เอี่่�ยมสกุุลรััตน์์

-

11/12
(92%)
-

8. นายภาคภููมิิ

ว่่องไพฑููรย์์

กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
กรรมการ 

-

9. นางวลีีรััตน์์

เชื้้�อบุุญชััย

กรรมการ  

วชิิรลาภไพฑููรย์์

กรรมการบริิหาร กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

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

11. นางวริินกาญจน์์ ธีีระอััมรานนท์์

กรรมการบริิหาร กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

-

-

12. นายประชา

พร้้อมพรชััย

กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

-

13. นายรััตนพัันธ์์

มุุขหริิวััฒนานนท์์ กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

14. นายสุุชาติิ

สุุวััฒโนดม

ประชุุมคณะ ประชุุมคณะ ประชุุม
กรรมการ กรรมการ ผู้้�ถืือหุ้้�น
สรรหาและ บริิหาร
(AGM)
พิิจารณา ความเสี่่�ยง ประชุุม
ค่่าตอบแทน ประชุุม
1 ครั้้�ง
ประชุุม
4 ครั้้�ง
2 ครั้้�ง

-

-

-

1/1

-

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

-

1/1

-

1/1

4/4
(100%)

1/1

-

4/4
(100%)

1/1

-

-

1/1

-

1/1

-

2/2
(100%)
-

-

1/1

-

-

-

-

1/1

-

-

-

-

-

-

กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

-

-

-

-

15. นายกิิตติิพงษ์์

กิิตติิเมธาวีีนัันท์์ 2) กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

-

-

-

-

16. นายวชิิรวิิทย์์

อััครเศรณีี 3)

กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

-

-

-

-

17. นายสุุกิิจ

ลิิติิกรณ์์

กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

-

-

-

-

18. นายวิิฑููรย์์

ทามีี

กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

-

-

-

-

19. นายพงษ์์สวััสดิ์์�

เพ่่งเล็็งผล

กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

-

-

-

-

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%)

1/1

-

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

2. นางสาววรนุุช 
3. ดร. โสตถิิธร
4. นายวิิรััฐ

5. นายธรรมนููญ

10. นายวิิศิิษฏ์์

นัันธิิราภากร

ประชุุม
ประชุุม ประชุุมคณะ
คณะ
คณะกรรม กรรมการ
กรรมการ การตรวจสอบ บริิหาร
บริิษััท
ประชุุม
ประชุุม
ประชุุม
4 ครั้้�ง
12 ครั้้ง�
8 ครั้้�ง

12/12
(100%)

-

หมายเหตุุ : N/A หมายถึึง ไม่่ได้้เข้้าร่่วม 
1)
นายวิิรััฐ สุุขชััย ได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง (รัักษาการ) ประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง โดยมีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2563
2)
นายกิิตติิพงษ์์ กิิตติิเมธาวีีนัันท์์ ได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง โดยมีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2563
3)
นายวชิิรวิิทย์์ อััครเศรณีี ได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง โดยมีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2563

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
N/A
N/A
1/1

56 รายงานประจำำ�ปีี 2563
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ผู้้�บริิหารของบริิษััทฯ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 มีีจำำ�นวน 12 คน1)  ประกอบด้้วย 

ลำำ�ดัับ

ชื่่�อ-สกุุล

1.

นายวิิรััฐ

สุุขชััย

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

นายธรรมนููญ
นางวริินกาญจน์์
นายวิิศิิษฏ์์
นายประชา
นายรััตนพัันธ์์
นายสุุชาติิ
นายกิิตติิพงษ์์
นายวชิิรวิิทย์์
นายสุุกิิจ
นายวิิฑููรย์์
นายพงษ์์สวััสดิ์์�

ตรีีเพ็็ชร
ธีีระอััมรานนท์์
วชิิรลาภไพฑููรย์์
พร้้อมพรชััย
มุุขหริิวััฒนานนท์์
สุุวััฒโนดม
กิิตติิเมธาวีีนัันท์์ 2)
อััครเศรณีี 3)
ลิิติิกรณ์์
ทามีี
เพ่่งเล็็งผล

หมายเหตุุ :

ตำำ�แหน่่ง
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร และกรรมการผู้้�จััดการ:
ธุุรกิิจระบบดัับเพลิิง ปรัับอากาศ และสุุขาภิิบาล
กรรมการผู้้�จััดการ: ธุุรกิิจระบบการพิิมพ์์ดิิจิิทััล
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�ปฏิิบััติิการ
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�การเงิิน
ผู้้�อำำ�นวยการสายงานโครงการ
ผู้้�อำำ�นวยการสายงานขายทั่่�วไป
ผู้้�อำำ�นวยการสายงานปิิโตรเคมีี
ผู้้�อำำ�นวยการสายงานขาย
ผู้้�อำำ�นวยการสายงานขายโครงการ
ผู้้�อำำ�นวยการสายงานสนัับสนุุนวิิศวกรรม
ผู้้�อำำ�นวยการสายงานขาย
ผู้้�อำำ�นวยการสายงานขายสิินค้้าพิิเศษ

ผู้้�บริิหารลำำ�ดัับที่่� 1-12 เป็็นผู้้�บริิหารของบริิษััทฯ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
นายกิิตติิพงษ์์ กิิตติิเมธาวีีนัันท์์ ได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง ผู้้�อำำ�นวยการสายงานขาย โดยมีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2563
3)
นายวชิิรวิิทย์์ อััครเศรณีี ได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง ผู้้�อำำ�นวยการสายงานขายโครงการ โดยมีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2563
1)
2)

ขอบเขตอำำ � นาจ หน้้าที่่� และความรัั บ ผิิ ดช อบของประธาน
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
1. เป็็นผู้้�นำำ�ในการกำำ�หนดนโยบายและยุุทธศาสตร์์ธุุรกิิจระยะสั้้�น
และระยะยาว

ขอบเขตอำำ � นาจ หน้้าที่่� และความรัั บ ผิิ ดช อบของกรรมการ
ผู้้�จััดการ
กรรมการผู้้�จััดการมีีอำำ�นาจและหน้้าที่่�ในการบริิหารกิิจการของ
บริิษััทฯ ตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทม อบหมาย รวมถึึงเรื่่�อ งหรืือ
2. ควบคุุม / กำำ�กัับดููแล / แก้้ไขปััญหา การดำำ�เนิินงานโดยภาพรวม กิิจการต่่างๆ ดัังต่่อไปนี้้�
1. กำำ�กัับดููแลการบริิหารงาน การดำำ�เนิินงานทั่่�วไป และการอนุุมััติิ
ในระดัับกลยุุทธ์์และนโยบาย
เรื่่�องต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินกิิจการ  และ/หรืือบริิหารงาน
3. ให้้การสนัับสนุุนและอำำ�นวยการแก่่คณะกรรมการบริิษััท และ
ประจำำ�วันั ของบริิษัทั ฯ เพื่่�อประโยชน์์ของบริิษัทั ฯ และเป็็นไปตาม
คณะกรรมการชุุดย่่อยต่่างๆ ให้้สามารถปฏิิบััติิภารกิิจด้้านการ 
วัั ตถุุ ปร ะสงค์์  ข้ ้ อ บัั ง คัั บ กฎระเบีี ย บ คำำ �สั่่� ง  มติิ ที่่� ปร ะชุุ ม
กำำ�กัับดููแลบริิษััทฯ ได้้ตามเป้้าหมาย
คณะกรรมการบริิษัทั และมติิที่ปร
่� ะชุุมผู้�ถื้ อื หุ้้�นของบริิษัทั ฯ ภายใต้้
กรอบของกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง และขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�ที่่�
4. กำำ �กัั บ ดููแลโครงการด้้ า นพัั ฒ นาบุุ ค ลากร  ให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ
คณะกรรมการบริิษััทกำำ�หนด
เป้้าหมายการเติิบโตของบริิษััทฯ
5. ติิดตาม ตรวจสอบ ควบคุุม  และรายงานผลการดำำ�เนิินงานโดย  2. จััดเตรีียมนโยบาย  กลยุุทธ์์ เป้้าหมาย  แผนการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
และงบประมาณประจำำ�ปีี ตลอดจนโครงสร้้างการบริิหารงาน
รวมของบริิษััทฯ ต่่อคณะกรรมการบริิษััทเป็็นประจำำ�ทุุกไตรมาส
และอำำ�นาจการบริิหารต่่างๆ ของบริิษัทั ฯ เสนอต่่อคณะกรรมการ 
6. ปฏิิบััติิหน้้าที่่�อื่่�นใดตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
บริิหารเพื่่�อพิิจารณาก่่อนนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษัทั เพื่่�อให้้
บริิษััท และ/หรืือ คณะกรรมการตรวจสอบ
ความเห็็นชอบ
7. สามารถมอบอำำ�นาจช่่วงให้้พนัักงานอื่่�นปฏิิบััติิงานแทนได้้แต่่ยััง
3. ดำำ�เนิินการหรืือบริิหารจััดการให้้เป็็นไปตามนโยบาย  กลยุุทธ์์
คงรัับผิิดชอบต่่อการปฏิิบััติิของผู้้�รัับมอบอำำ�นาจช่่วงนั้้�นด้้วย
เป้้าหมาย แผนการดำำ�เนิินธุุรกิิจ และงบประมาณที่่�ได้้รัับอนุุมััติิ

บริิษััท หาญ เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง โซลููชั่่�นส์์ จำำ�กััด (มหาชน) 57
4. ติิดตาม ตรวจสอบ ควบคุุม  และรายงานผลการดำำ�เนิินงานที่่�
รัับมอบหมาย ต่่อคณะกรรมการบริิษััทเป็็นประจำำ�ทุุกไตรมาส
5. ดููแลให้้บุุคลากรในฝ่่ายงานต่่างๆ สามารถดำำ�เนิินการได้้อย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล รวมถึึงการพััฒนาองค์์กรและ
บุุคลากรอย่่างต่่อเนื่่�อง ตลอดจนดููแลและรัักษาภาพลัักษณ์์ที่่�ดีี
ขององค์์กร
6. มีีอำำ�นาจจ้้าง แต่่งตั้้�ง โยกย้้าย เลื่่�อนตำำ�แหน่่ง พัักงาน เลิิกจ้้าง
กำำ�หนดอััตราเงิินเดืือน ค่่าตอบแทนอื่่�นๆ รวมทั้้�งบำำ�เหน็็จรางวััล
การปรัับเงิินเดืือนค่่าจ้้าง ค่่าตอบแทน และเงิินโบนััสของพนัักงาน
บริิษััทฯ
7.

8.

9.

10.

11.

กรรมการผู้้�จััดการ ไม่่มีีอำำ�นาจอนุุมััติิการดำำ�เนิินการในเรื่่�องดัังกล่่าว
โดยเรื่่�องดัังกล่่าวจะต้้องเสนอต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท และ/
หรืือ ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทฯ (แล้้วแต่่กรณีี) เพื่่�อพิิจารณาและ
อนุุมััติิตามที่่�ข้้อบัังคัับของบริิษััทฯ หรืือกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกำำ�หนด
ยกเว้้นเป็็นการอนุุมััติิรายการที่่�เป็็นไปตามธุุรกิิจปกติิและเงื่่�อนไข
ทางการค้้าปกติิซึ่่�งเป็็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำำ�กับั ตลาดทุุน
และ/หรืือตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย  และ/หรืือหน่่วยงานที่่�
เกี่่�ยวข้้องกำำ�หนด

		เลขานุุการบริิษััท
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เพื่่�อให้้เป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดของพระราชบััญญััติหิ ลัักทรััพย์แ์ ละ
์ .ศ.2535 (รวมทั้้�งที่่ไ� ด้้มีกี ารแก้้ไขเพิ่่�มเติิม) ที่ปร
่� ะชุุม
มีีอำำ�นาจในการออก แก้้ไข เพิ่่�มเติิม ปรัับปรุุง หรืือ ยกเลิิก คำำ�สั่่�ง ตลาดหลัักทรััพย์ พ
ระเบีียบ บัันทึึก และข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวกัับการทำำ�งาน เพื่่�อให้้การ  คณะกรรมการบริิษััท  มีีมติิแต่่งตั้้�ง นางวริินกาญจน์์ ธีีระอััมรานนท์์
ปฏิิบัติั งิ านเป็็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์์ของบริิษัทั ฯ และ เป็็นเลขานุุการบริิษััท  ตั้้�งแต่่วัันที่่� 26 กุุมภาพัันธ์์ 2559  เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�
ดัังต่่อไปนี้้�
เพื่่�อรัักษาระเบีียบวิินััยในการทำำ�งานภายในองค์์กร 
1. ดููแลและให้้คำำ�แนะนำำ�เบื้้�องต้้นแก่่คณะกรรมการบริิษััท  และ
มีีอำำ�นาจอนุุมััติิการลงทุุนหรืือค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของ
ผู้้�บริิหารเกี่่�ยวกัับกฎเกณฑ์์ และกฎหมายต่่างๆ ที่่�คณะกรรมการ 
บริิษััทฯ หรืือค่่าใช้้จ่่ายอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจของ
บริิษััทและผู้้�บริิหารจะต้้องทราบ
บริิษััทฯ ภายในวงเงิินตามตารางอำำ�นาจอนุุมััติิการบริิหารงาน
2. ดููแลกิิจกรรมของคณะกรรมการบริิษััท รัับผิิดชอบในการจััด
(S-QMO-003)
ประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั และการประชุุมผู้�ถื้ อื หุ้้�นของบริิษัทั ฯ
มีีอำำ�นาจอนุุมััติิการจ่่ายเงิินตามสััญญา หรืือข้้อตกลง (ตามงบ
บัันทึึกรายงานการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทและการประชุุม 
ประมาณที่่ไ� ด้้รับั อนุุมัติั ิ หรืือตามที่่ไ� ด้้รับั อนุุมัติั จิ ากคณะกรรมการ
ผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทฯ รวมทั้้�งประสานงานให้้มีีการปฏิิบััติิตามมติิ
บริิษัทั หรืือที่่ปร
� ะชุุมผู้�ถื้ อื หุ้้�นของบริิษัทั ฯ) ทั้้�งนี้้� โดยไม่่จำ�กั
ำ ดั วงเงิิน
ของที่่�ประชุุมดัังกล่่าว
มีีอำ�ำ นาจอนุุมัติั กิ ารจััดหา การเข้้าทำำ�สัญ
ั ญา และการดำำ�เนิินการ 
3. จััดทำำ�และเก็็บรัักษาเอกสารสำำ�คััญของบริิษััทฯ ได้้แก่่
ตามธุุ รกิิ จ ปกติิ ภ ายในงบประมาณที่่� ไ ด้้ รัั บ อนุุ มัั ติิ  ทั้้� ง นี้้� โดย 
3.1 ทะเบีียนกรรมการ
ไม่่จำำ�กััดวงเงิิน
3.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษท ร
ั ายงานการประชุม
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�อื่่�นใดตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท รายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ
บริิหาร
3.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

12. สามารถมอบอำำ�นาจช่่วงให้้พนักั งานอื่่น� ปฏิิบัติั งิ านแทนได้้ แต่่ยังั
คงรัับผิิดชอบต่่อการปฏิิบััติิของผู้้�รัับมอบอำำ�นาจช่่วงนั้้�นด้้วย

4. การเก็็บรัักษารายงานการมีีส่ว่ นได้้เสีียของกรรมการและผู้้บ� ริิหาร
(หมายถึึง กรรมการและผู้้�บริิหารที่่�มีีหน้้าที่่�รายงานการมีีส่่วนได้้
เสีียของตน และผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องให้้บริิษััทฯ ทราบ)
ทั้้�งนี้้� อำำ�นาจประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร  / กรรมการผู้้�จััดการ 
ตลอดจนการมอบอำำ�นาจแก่่บุุคคลอื่่�นที่่�ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร  / 5. ดำำ�เนิินการและรัับผิิดชอบอื่่�นๆ ตามที่่ค� ณะกรรมการกำำ�กับั ตลาด
กรรมการผู้้�จัดั การเห็็นสมควร จะไม่่รวมถึึงอำำ�นาจหรืือการมอบอำำ�นาจ
ทุุนประกาศกำำ�หนด
ที่่�ทำำ�ให้้ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร  / กรรมการผู้้�จััดการหรืือผู้้�รัับมอบ
ในปีี 2563 บริิษััทฯ ไม่่มีีการถููกดำำ�เนิินการโดยหน่่วยงานกำำ�กัับ
อำำ�นาจจากกรรมการผู้้�จััดการ สามารถอนุุมััติิรายการใดที่่�ตนหรืือ
ดููแล โดยได้้เปิิยเผยสารสนเทศ ข้้อมููลตามเหตุุการณ์์เป็็นการรายงาน
บุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องซึ่่�งอาจมีีความขััดแย้้ง (ตามนิิยามของประกาศ
เมื่่�อมีีเหตุุการณ์์ที่สำ่� �คั
ำ ญ
ั จำำ�เป็็นต่่อการตััดสิินใจลงทุุนในหลัักทรััพย์ข์ อง
คณะกรรมการกำำ�กับั ตลาดทุุน และ/หรืือตลาดหลัักทรััพย์แ์ ห่่งประเทศไทย
บริษทั ฯ เพือ่ ให้การซือ้ ขายหลักทรัพยใ์ นตลาดหลักทรัพยม์ สภ
ี าพคล่อง
และ/หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อกำำ�หนด) มีีส่่วนได้้เสีีย  หรืือผลประโยชน์์ใน
มีีความยุุติิธรรม และเป็็นไปอย่่างมีีระเบีียบ
ลัักษณะอื่่�นใด ขััดแย้้งกัับผลประโยชน์์ของบริิษััทฯ หรืือบริิษััทย่่อย 
และ/หรืื อ บริิ ษัั ท ฯ ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง ซึ่่� ง ประธานเจ้้ า หน้้ า ที่่� บ ริิ ห าร  /

58 รายงานประจำำ�ปีี 2563
ประวััติิโดยย่่อ ดัังนี้้�
ชื่่�อ - นามสกุุล
คุุณวุุฒิิการศึึกษา

นางวริินกาญจน์์ ธีีระอััมรานนท์์
บริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต (การบััญชีี)  สถาบัันเทคโนโลยีีราชมงคล

ประสบการณ์์การทำำ�งาน • 2562 - ปัจจุบัน
ในช่่วงระยะเวลา 5 ปีี
• 2559 - 2562
• 2559 - 2560
• 2557 - 2559
ประวััติิการอบรม

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และเลขานุการบริษัท
ผู้อ�ำนวยการสายงานก�ำกับดูแลกิจการ และเลขานุการบริษัท
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ: ด้านก�ำกับดูแลกิจการ
ผู้อ�ำนวยการสายงานบริหารทั่วไป

หลัักสููตรอบรมของสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลักสูตร Effective Minute Taking Plan (EMT) รุ่นที่ 36/2016
• หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 16/2016
• หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 72/2016
• หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 8/2015
หลัักสููตรอื่่�นๆ
• หลักสูตร P01 การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
• หลักสูตร S01 การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์
• หลักสูตร S02 การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานและผู้มีส่วนได้เสีย
• หลักสูตร S03 การพัฒนากิจกรรมเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
• หลักสูตร S04 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเด็นส�ำคัญด้านความยั่งยืน
• หลักสูตร S05 การประเมินผลและการจัดการข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
• หลักสูตร S06 การจัดท�ำรายงานแห่งความยั่งยืน
• หลักสูตร ยุทธศาสตร์การวัดความส�ำเร็จขององค์กร KPI
• หลักสูตร กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด 360 องศา
• หลักสูตร Finance for Non-finance Executive
• หลักสูตร Finance for the Boss

บริิษัทั ฯ ได้้กำ�ำ หนดคุุณสมบััติขิ องเลขานุุการบริิษัท 
ั โดยพิิจารณา
จากคุุณสมบััติิหลายๆ ด้้าน เช่่น อายุุ คุุณวุุฒิิด้้านการศึึกษา ความรู้้�
ด้้านภาษาต่่างประเทศ ความสามารถในการสื่่�อสาร ความมีีมนุษยสั
ุ มพั
ั นั ธ์์
ที่่�ดีี ความสามารถในการเป็็นผู้้�ประสานงานทั้้�งภายในและภายนอก
องค์์กรรวมถึึงการประชาสััมพัันธ์์และดููแลภาพพจน์์ขององค์์กรต่่อ
บุุคคลภายนอก เป็็นต้้น ในกรณีีที่่�เลขานุุการบริิษััทพ้้นจากตำำ�แหน่่ง

หรืือไม่่อาจปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้ ให้้คณะกรรมการบริิษััทแต่่งตั้้�งเลขานุุการ
บริิษััทคนใหม่่ภายใน 90 (เก้้าสิิบ) วััน นัับแต่่วัันที่่�เลขานุุการบริิษััท 
คนเดิิมพ้น้ จากตำำ�แหน่่ง หรืือไม่่อาจปฏิิบัติั หิ น้้าที่่� และให้้คณะกรรมการ 
บริิษััทมีีอำำ�นาจมอบหมายให้้กรรมการคนใดคนหนึ่่�งปฏิิบััติิหน้้าที่่�
แทนในช่่วงเวลาดัังกล่่าว (ตามพระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์และตลาด
หลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้้�งที่่�ได้้มีีการแก้้ไขเพิ่่�มเติิม)

บริิษััท หาญ เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง โซลููชั่่�นส์์ จำำ�กััด (มหาชน) 59

		ผู้้�รัับผิิดชอบสููงสุุดในสายงานบััญชีีและการเงิิน (CFO)
		และผู้้�ควบคุุมดููแลการทำำ�บััญชีี
5

เพื่่�อให้้การจััดทำำ�รายงานทางการเงิินมีีคุุณภาพและการกำำ�กัับดููแลมีีความสอดคล้้องกัันกัับแนวทางของ สำำ�นัักงาน ก.ล.ต. บริิษััทฯ จึึงได้้
พิิจารณากำำ�หนดผู้้�ที่่�ได้้รัับมอบหมายให้้รัับผิิดชอบสููงสุุดในสายงานบััญชีีและการเงิิน (CFO) และผู้้�ที่่�ได้้รัับมอบหมายให้้รัับผิิดชอบโดยตรงใน
การควบคุุมดููแลการทำำ�บััญชีี (ผู้้�ควบคุุมดููแลการทำำ�บััญชีี) ดัังต่่อไปนี้้�

5.1	ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) ประวัติโดยย่อ ดังนี้
ชื่่�อ - นามสกุุล

นายวิิศิิษฏ์์ วชิิรลาภไพฑููรย์์

คุุณวุุฒิิการศึึกษา

• บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• นิตศิ าสตร์บัณฑิต นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์์การทำำ�งาน • 2562 - ปัจจุบัน
ในช่่วงระยะเวลา 5 ปีี
• 2559 - 2562
• 2555 - 2559
ประวััติิการอบรม
ด้้านบััญชีี

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
ผู้อ�ำนวยการสายงานการเงิน, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
เจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน, บมจ.ฮอท พอท 

• อบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD) ส�ำหรับผู้สอบบัญชีและผู้ท�ำบัญชี ตามข้อก�ำหนด

ของสภาวิิชาชีีพบััญชีีในพระบรมราชููปถััมภ์์
• โครงการทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง วิชา Financial Strategy
• Update กฎหมายภาษีอากร 2563 และประเด็นภาษีที่นิติบุคคลไม่ควรพลาด
• Account Management for Listed Company (SET)
• กลยุทธ์บริหารการเงิน เพื่อพลิกฟื้นองค์กรและสร้างการเติบโตในยุค New Normal (SET)
• The New CFO (Crisis Finance Officer) (SET)
• ประเด็นการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 3 ฉบับส�ำคัญ TFRS15,
•และร่่าง TFRS9,TFRS16 ที่่�มีีผลบัังคัับใช้้ 2562 และ 2563
• เตรียมความพร้อม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) และ
ฉบัับที่่� 16 สััญญาเช่่า (TFRS 16)
• Update ภาษีเงินได้นิติบุคคลเตรียมให้พร้อมก่อนยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ของปี 2560 ที่ต้องยื่นในปี 2561
• เรื่องเล่าข่าวทุจริตและผิดมาตรฐานบัญชีของบริษัทจดทะเบียน รุ่นที่ 1/61
• รับมือเกณฑ์การรับรู้รายได้ใหม่ตาม TFRS 15 ส�ำหรับธุรกิจทั่วไป (In-House)
• รวมประเด็นผลประโยชน์พนักงาน และการแก้ไขข้อผิดพลาดในงบการเงิน ส�ำหรับ NPAEs
• ผู้ท�ำบัญชีปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ครั้งที่ 8/2560
• โครงการพัฒนาความรู้ตอ่ เนือ่ งโดยการศึกษาด้วยตนเอง (Self-Study CPD) ครัง้ ที่ 3/2560 (PACKAGE : A)
• รับมือเกณฑ์การรับรู้รายได้ใหม่ตาม TFRS 15 ส�ำหรับธุรกิจทั่วไป รุ่นที่ 2/60
• ประเด็นที่ควรรู้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และรายงานผู้สอบบัญชีแบบใหม่
• โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องโดยการศึกษาด้วยตนเอง (Self-study CPD) ครั้งที่ 4/2559
• ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9, TFRS 7 และ TAS 32)
• Integrated Reporting รุ่นที่ 1
• XBRL มิติใหม่ของการรายงานข้อมูลทางการเงินในโลกยุคดิจิตอล รุ่นที่ 1/58
• การใช้โปรแกรมเอ็กเซล (Excel) ในการตรวจสอบแฟ้มข้อมูลบัญชี รุ่นที่ 2/58
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5.2 ผู้้�ควบคุุมดููแลการทำำ�บััญชีี ประวััติิโดยย่่อ ดัังนี้้�
ชื่่�อ - นามสกุุล

นางสาวอนััญญา โปรยเงิิน

คุุณวุุฒิิการศึึกษา

• บริหารธุรกิจ (การบัญชี) สถาบันเทคโนโลยี ราชมงคล วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
• บัญชีมหาบัณฑิต การบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์์การทำำ�งาน • 2559 - ปัจจุบัน
ในช่่วงระยะเวลา 5 ปีี
• 2557 - 2558
• 2556 - 2557

ผู้จัดการบัญชี, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
ผู้จัดการบัญชี, I AM Consulting Co., Ltd.
Accounting Supervisor, Yum Restaurants International

การขึ้้�นทะเบีียนเป็็นผู้้�ทำำ�
บััญชีีตามประกาศกรม
พััฒนาธุุรกิิจการค้้า

• - ใช่ -

ประวััติิการอบรม
ด้้านบััญชีี

• โครงการทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง วิชา Financial Strategy
• ปัญหาการบันทึกบัญชี สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ เพื่อให้ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงาน

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ทางการเงิิน
Insight Financial Management : เสริมศักยภาพให้กิจการ ผ่านการบริหารการเงินอย่างมืออาชีพ,
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
เจาะประเด็นสัญญาเช่าฉบับใหม่ (TFRS 16), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผลกระทบของมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่เกี่ยวกับรายได้จากสัญญาที่ท�ำกับลูกค้า,
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน
รุ่นที่ 2, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แนวปฏิบัติทางบัญชีผลประโยชน์ของพนักงาน ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 และผลกระทบต่อการ
ดำำ�เนิินงานของธุุรกิิจ, บริิษััท ฝึึกอบรมและสััมมนาธรรมนิิติิ จำำ�กััด
การควบคุมภายในองค์กรตาม Trend 2018, บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จ�ำกัด
เจาะลึกปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล, สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
เทคนิคการจัดท�ำงบการเงินและการจัดท�ำรายงานวิเคราะห์งบการเงิน
ข้อควรระวังในการปิดบัญชีการจัดท�ำงบการเงินและการยื่นภาษีเงินได้, สภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชููปถััมภ์์
การบัญชีเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน รุ่นที่ 1/60
ภาพรวมมาตรฐานการสอบบัญชีไทย, สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
การยื่นงบการเงินของผู้ท�ำบัญชีด้วยระบบการให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)
เทคนิคการจัดท�ำและยื่นแบบ บช.1 ให้ถูกต้องตามประกาศ ป.ป.ช.รุ่นที่ 2/60, สภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชููปถััมภ์์
เจาะประเด็นปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่าย, บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จ�ำกัด
การบัญชีเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน, สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
เตรียมความพร้อมส�ำหรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน, บจก.ส�ำนักงาน อีวาย
มาตรฐานยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล สิทธิประโยชน์ส�ำหรับนักธุรกิจ SME ตามพระราช
กำำ�หนด, สำำ�นัักงานสรรพากรพื้้�นที่่�กรุุงเทพมหานคร 10
65 ประเด็นส�ำคัญรายได้ ค่าใช้จ่าย แนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี,
บริิษััท ฝึึกอบรมและสััมมนาธรรมนิิติิ จำำ�กััด

บริิษััท หาญ เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง โซลููชั่่�นส์์ จำำ�กััด (มหาชน) 61
สรุุปการเข้้าอบรมหลัักสููตร Orientation และ Refresh
หลัักสููตร 1)

ผู้้�รัับผิิดชอบสููงสุุดในสายงาน
บััญชีีและการเงิิน (CFO)

ผู้้�ควบคุุมดููแล
การทำำ�บััญชีี 3)







Orientation 12 ชั่่�วโมง
พััฒนาความรู้้�ต่่อเนื่่�องด้้านบััญชีี (Refresh) 6 ชั่่�วโมงต่่อปีี 2)
หมายเหตุุ :

จำำ�นวนชั่่�วโมงการเข้้าอบรมหลัักสููตร Orientation และ Refresh เป็็นไปตามที่่� สำำ�นัักงาน ก.ล.ต. กำำ�หนด
หลัักสููตรพััฒนาความรู้้�ต่่อเนื่่�องด้้านบััญชีี (Refresh) ที่่�อบรมมีีความสอดคล้้องและเป็็นประโยชน์์ต่่อบริิษััทฯ
3)
 ผู้้�ควบคุุมดููแลการทำำ�บััญชีีเป็็นผู้้�ทำำ�บััญชีีที่่�มีีคุุณสมบััติิและเงื่่�อนไขของการเป็็นผู้้�ทำำ�บััญชีีตามหลัักเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดในประกาศกรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้า
1)
2)

จำำ�นวนชั่่�วโมง CPD ของผู้้�รัับผิิดชอบสููงสุุดในสายงานบััญชีีและการเงิิน (CFO) ประจำำ�ปีี 2563
ปีี

สถาบัันจััดอบรม

หลัักสููตร / รายละเอีียดกิิจกรรม

2563
2563
2563
2563
2563
2563

สภาวิิชาชีีพบััญชีี ในพระบรมราชููปถััมภ์์
สภาวิิชาชีีพบััญชีี ในพระบรมราชููปถััมภ์์
บริิษััท ฝึึกอบรมและสััมมนาธรรมนิิติิ จำำ�กััด
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย

โครงการอบรมเพื่่�อทดสอบนัักบััญชีีบริิหารระดัับสููง (วิิชา Financial Strategy)
โครงการทดสอบนัักบััญชีีบริิหารระดัับสููง (วิิชา Financial Strategy)
Update กฎหมายภาษีีอากร 2563 และประเด็็นปััญหาภาษีีที่่�นิิติิบุุคคลไม่่ควรพลาด
Account Management for Listed Company (SET)
กลยุุทธ์์บริิหารการเงิิน เพื่่�อพลิิกฟื้้�นองค์์กรและสร้้างการเติิบโตในยุุค New Normal
The New CFO (Crisis Finance Officer)

จำำ�นวนชั่่�วโมง CPD
การ
บััญชีี

6
7:30
0
0
0
0

อื่่�นๆ แบบไม่่เป็็น
ทางการ

0
0
6
0
0
0

รวมจำำ�นวนชั่่�วโมง CPD 13:30 6:00

0
0
0
5
6
9:30
20:30

จำำ�นวนชั่่�วโมง CPD ของผู้้�ควบคุุมดููแลการทำำ�บััญชีี ประจำำ�ปีี 2563
ปีี
2563
2563
2563
2563
2563
2563
2563
2563
2563
2563
2563
2563
2563
2563
2563
2563
2563
2563

จำำ�นวนชั่่�วโมง CPD

หลัักสููตร / รายละเอีียดกิิจกรรม

การ
บััญชีี

โครงการอบรมเพื่่�อทดสอบนัักบััญชีีบริิหารระดัับสููง (วิิชา Financial Strategy)
โครงการทดสอบนัักบััญชีีบริิหารระดัับสููง (วิิชา Financial Strategy)
ปััญหาการบัันทึึกบััญชีี สิินทรััพย์์ หนี้้�สิิน และส่่วนของเจ้้าของ เพื่่�อให้้ถููกต้้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน
อ่่านวารสาร Newsletter ฉบัับที่่� 86
ฟัังการบรรยายหลัักกฎหมายว่่าด้้วยการฟื้้�นฟููกิิจการที่่�เจ้้าหนี้้�และลููกหนี้้�ต้้องทราบ (ตอนที่่� 1)
ชม Facebook live เรื่่�อง การบรรยายหลัักกฎหมายว่่าด้้วยการฟื้้�นฟููกิิจการที่่�เจ้้าหนี้้�และลููกหนี้้�ต้้องทราบ" ตอนที่่� 1
อ่่าน Newsletter เล่่มที่่� 94 ของเดืือนตุุลาคม 2020
ชม Facebook live เรื่่�อง "การบรรยายหลัักกฎหมายว่่าด้้วยการฟื้้�นฟููกิิจการที่่�เจ้้าหนี้้�และลููกหนี้้�ต้้องทราบ" ตอนที่่� 2
อ่่าน Tax Magazine / April 2020 / Vol. 39 / No. 463
อ่่าน Tax Magazine / September 2020 / Vol. 39 / No. 468
อ่่าน Tax Magazine / July 2020 / Vol. 39 / No. 466
พระราชกฤษฎีีกา ที่่�ประกาศในปีี พ.ศ.2563 ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการคำำ�นวณภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล ประจำำ�ปีี 2563
อ่่าน Tax Magazine / November 2020 / Vol. 40 / No. 470
ชม Facebook live เรื่่�อง "Accounting Estimate" live
ชม Facebook live เรื่่�อง "Discussion Paper Business Combinations - Disclosures, Goodwill and Impairment" live
อ่่าน Tax Magazine / October 2020 / Vol. 40 / No. 469
อ่่าน Tax Magazine / February 2020 / Vol. 39 / No. 461
ฟััง Facebook Live เรื่่�องงบการเงิินในภาวะ โควิิด-19 ความท้้าทายของผู้้�บริิหาร นัักบััญชีี และผู้้�สอบบััญชีี

6
1:30
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

อื่่�นๆ แบบไม่่เป็็น
ทางการ

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

รวมจำำ�นวนชั่่�วโมง CPD 14:30 00:00

0
0
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1:30
2
2
2
29:30

62 รายงานประจำำ�ปีี 2563

		ค่่าตอบแทนกรรมการและผู้้�บริิหาร
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6.1	ค่่าตอบแทนที่่�เป็็นตััวเงิิน

6.1.1 กรรมการ
ที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2563 เมื่่�อวัันที่่� 3 สิิงหาคม 2563 ได้้มีีมติิอนุุมััติิค่่าตอบแทนกรรมการบริิษััท และคณะกรรมการชุุดย่่อย
รายเดืือน และเบี้้�ยประชุุม ซึ่่�งสะท้้อนจากผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ ดัังนี้้�
ตำำ�แหน่่ง

ค่่าตอบแทน / เบี้้�ยประชุุม

1.	ค่่าตอบแทนประจำำ�กรรมการบริิษััท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง / กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
• ประธานกรรมการบริิษััท
30,000 บาท /เดืือน
• ประธานกรรมการชุุดย่่อย
25,000 บาท /เดืือน
• กรรมการบริิษััท / กรรมการอิิสระ
20,000 บาท /เดืือน
• กรรมการบริิษััท (ทำำ�งานสััปดาห์์ละ 3 วััน)
120,000 บาท /เดืือน
2. เบี้้�ยประชุุมกรรมการบริิษััท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง / กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
• ประธานกรรมการ
15,000 บาท /ครั้้�ง
• กรรมการ
10,000 บาท /ครั้้�ง
3. โบนััสคณะกรรมการบริิษััท
- ไม่่มีี 4.	สิิทธิิประโยชน์์อื่่�นๆ
- ไม่่มีี หมายเหตุุ : หลัักการจ่่ายค่่าตอบแทนคณะกรรมการบริิษััท และคณะกรรมการชุุดย่่อย :
1. คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน เป็็นผู้้�กำำ�หนดและจััดทำำ�หลัักการหรืือนโยบาย  การจ่่ายค่่าตอบแทนกรรมการ และนำำ�เสนอ
คณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาเห็็นชอบ เพื่่�อเสนอต่่อที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี โดยต้้องสอดคล้้องกัับข้้อบัังคัับบริิษััท  หมวดที่่� 4 ว่่าด้้วยเรื่่�อง
คณะกรรมการรวมถึึงปััจจััยต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ดัังนี้้�
		 • หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของกรรมการแต่่ละท่่าน
		 • มีีความเหมาะสมเมื่่�อเทีียบเคีียงกัับบริิษััทมหาชนอื่่�นๆ ที่่�มีีผลประกอบการและดำำ�เนิินธุุรกิิจใกล้้เคีียงกััน
		 • มีีความเป็็นธรรมและโปร่่งใส เพื่่�อสร้้างแรงจููงใจในการรัักษากรรมการที่่�มีีคุุณภาพตามที่่�ต้้องการ
		 • มีีความเหมาะสมกัับความสามารถในการจ่่ายค่่าตอบแทนของบริิษััท 
2. คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน เป็็นผู้้�สรุุปผลการจ่่ายค่่าตอบแทนประจำำ�ปีี ทั้้�งนี้้�ต้้องไม่่เกิินวงเงิินที่่�ได้้รัับการอนุุมััติิจากที่่�ประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�นปีีที่่�ผ่่านมา และนำำ�เสนอคณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาเห็็นชอบ เพื่่�อรายงานต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นรัับทราบถึึงจำำ�นวนเงิินที่่�ได้้จ่่ายไปจริิง
โดยพิิจารณาปััจจััยต่่างๆ ดัังต่่อไปนี้้�
		 • ผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทปีีที่่�ผ่่านมา
		 • กำำ�หนดเวลาที่่�เหมาะสมในการจ่่าย
		 • รายละเอีียดและเงื่่�อนไขการจ่่าย อาทิิ การจ่่ายผลตอบแทนประจำำ�ปีี ให้้จ่่ายให้้กรรมการทุุกคนที่่�ยัังคงดำำ�รงตำำ�แหน่่งอยู่่� กรณีีที่่�กรรมการคนใดเพิ่่�ง
เข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งและยัังไม่่ครบปีี การจ่่ายผลตอบแทนประจำำ�ปีี อาจจะจ่่ายตามสััดส่่วนของ ระยะเวลาของการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของกรรมการคนนั้้�น
3. กรรมการที่่�มีีสิิทธิิได้้รัับค่่าตอบแทนกรรมการ ต้้องไม่่เป็็นพนัักงานของบริิษััทซึ่่�งได้้รัับเงิินเดืือนประจำำ� 
4. กรรมการบริิษััทที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งอื่่�นๆ ในกรรมการชุุดย่่อย จะได้้รัับค่่าตอบแทนรายเดืือนตามตำำ�แหน่่งที่่�มีีค่่าตอบแทนสููงที่่�สุุดเพีียงตำำ�แหน่่งเดีียว

สรุุ ปค่ ่ า ตอบแทนกรรมการบริิ ษัั ท  ปีี 2563 จำำ � นวน 9 ราย 
เป็็นระยะเวลา 12 เดืือน สิ้้�นสุุด ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 เท่่ากัับ
3,585,000 บาท ซึ่่� ง ประกอบด้้ ว ยค่่ า ตอบแทนรายเดืื อ นสำำ � หรัั บ
กรรมการบริิษััท จำำ�นวน 2,475,000 บาท ค่่าตอบแทนรายเดืือน
สำำ�หรัับกรรมการชุุดย่่อย จำำ�นวน 300,000 บาท  และเบี้้�ยประชุุม 
810,000 บาท ซึ่่�งเป็็นไปตามมติิที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ประจำำ�ปีี
2563 เมื่่�อวัันที่่� 3 สิิงหาคม  2563 โดยพิิจารณาถึึงความเหมาะสม 

ประการต่่างๆ และเปรีียบเทีียบกัับองค์์กรที่อ่� ยู่่�ในอุุตสาหกรรมเดีียวกััน
และมีีขนาดธุุรกิจิ ใกล้้เคีียงกััน ตลอดจนผลการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั ฯ
ผลงาน และบทบาท หน้้าที่่� ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิษัท 
ั
และสภาวการณ์์ของธุุรกิิจโดยรวม
ในปีี 2563 และ ปีี 2562 บริิษััทฯ จ่่ายค่่าตอบแทนรายเดืือนและ
เบี้้�ยประชุุมให้้แก่่กรรมการ ดัังนี้้�
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ปีี 2563
ชื่่�อ - นามสกุุล

1. ดร. ถกล

ตำำ�แหน่่ง

ปีี 2562

ค่่าเบี้้�ยประชุุม

ค่่าเบี้้�ยประชุุม

ค่่าตอบแทน คณะกรรม คณะกรรมการ คณะกรรม คณะกรรม
รายเดืือน การบริิษััท ตรวจสอบ การสรรหา การบริิหาร
และพิิจารณา
ค่่าตอบแทน

นัันธิิราภากร

กรรมการอิิสระ / ประธานกรรมการ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ
360,000 120,000 60,000
2. นางสาววรนุุช สุุไพบููลย์์พิิพััฒน์์ กรรมการอิิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและพิิจารณา
ค่่าตอบแทน
300,000 80,000 40,000
3. ดร. โสตถิิธร มััลลิิกะมาส
กรรมการอิิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
240,000 80,000 40,000
4. นายวิิรััฐ
สุุขชััย
กรรมการ / ประธานกรรมการบริิหาร /
ประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง /
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร / กรรมการผู้้�จััดการ
5. นายธรรมนููญ ตรีีเพ็็ชร
กรรมการ / กรรมการผู้้�จััดการ
6. ดร. เจน
ชาญณรงค์์
กรรมการ
1,155,000 80,000
7. นางสิิริิมา
เอี่่�ยมสกุุลรััตน์์ กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิิจารณา
ค่่าตอบแทน
240,000 80,000
8. นายภาคภููมิิ ว่่องไพฑููรย์์
กรรมการ
240,000 80,000
9. นางวลีีรััตน์์ เชื้้�อบุุญชััย
กรรมการ
240,000 80,000
				
รวม
2,775,000 600,000 140,000

คณะกรรม ค่่าตอบแทน คณะกรรม คณะกรรมการ คณะกรรม คณะกรรม
การบริิหาร รายเดืือน การบริิษััท ตรวจสอบ การสรรหา การบริิหาร
ความเสี่่�ยง
และพิิจารณา
ค่่าตอบแทน

คณะกรรม
การบริิหาร
ความเสี่่�ยง

-

-

-

360,000 90,000 60,000

-

-

-

30,000

-

-

280,000 60,000 40,000

45,000

-

-

20,000

-

-

240,000 60,000 40,000

30,000

-

-

-

-

- 1,170,000 50,000

-

-

-

20,000
70,000

-

- 240,000
- 240,000
- 240,000
- 2,770,000

40,000
- 30,000
60,000
60,000
420,000 140,000 105,000

-

-

-

-

6.1.2 ผู้้�บริิหารของบริิษััทฯ
ในปีี 2563 บริิษััทฯ จ่่ายค่่าตอบแทนให้้แก่่ นายวิิรััฐ สุุขชััย ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร  และนายธรรมนููญ ตรีีเพ็็ชร  กรรมการผู้้�จััดการ 
ผู้้�บริิหารของบริิษััทฯ และจ่่ายค่่าตอบแทนให้้แก่่ นายประเสริิฐศัักดิ์์� เดชอุุดม ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร บริิษััท ไอยราหาญ จำำ�กััด (บริิษััทย่่อย)
ดัังนี้้�
ปีี 2563
ค่่าตอบแทน
เงิินเดืือน โบนััส และค่่าตอบแทนอื่่�นๆ ได้้แก่่
เงิินสมทบกองทุุนประกัันสัังคม เงิินสมทบกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ 
EJIP และผลประโยชน์์หลัังออกจากงาน

ปีี 2562

จำำ�นวน
(ราย)

ค่่าตอบแทน
(บาท)

จำำ�นวน
(ราย)

ค่่าตอบแทน
(บาท)

3

11,102,507

2

10,526,329

6.2	ค่่าตอบแทนอื่่�น

• ค่่าตอบแทนอื่่�นของกรรมการ 
- ไม่่มีี • ค่่าตอบแทนอื่่�นของผู้้�บริิหารของบริิษััทฯ - ได้้แสดงไว้้ในตาราง 6.1.2 ข้้างต้้น

		ค่่าตอบแทนพนัักงาน

7

7.1	จำำ�นวนบุุคลากร

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562  บริิษัทั ฯ มีีพนักั งาน(ไม่่รวมผู้้บ� ริิหาร) จำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 242 คน (พนัักงานชาย จำำ�นวน
150 คน พนัักงานหญิิง จำำ�นวน 92 คน)  และ จำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 252 คน (พนัักงานชาย จำำ�นวน 159 คน พนัักงานหญิิง จำำ�นวน 93 คน) ตามลำำ�ดัับ
โดยสามารถแบ่่งตามสายงาน ได้้ดัังนี้้�

64 รายงานประจำำ�ปีี 2563

สายงาน

จำำ�นวนพนัักงาน (คน)
ณ 31 ธัันวาคม 2563

ณ 31 ธัันวาคม 2562

35
28
4
16
7
25
33
15
46
33
242

35
28
7
14
8
27
32
16
51
34
252

สายงานขายงานโครงการ
สายงานขายระบบดัับเพลิิง ปรัับอากาศและสุุขาภิิบาล
สายงานขายปิิโตรเคมีี
สายงานขายระบบทำำ�ความเย็็น
สายงานสนัับสนุุนวิิศวกรรม
สายงานขายระบบการพิิมพ์์ดิิจิิทััล
สายงานบริิการ
สายงานขายสิินค้้าพิิเศษ
สายงานปฏิิบััติิการ
สายงานการเงิิน
รวม

7.2	ค่่าตอบแทนพนัักงาน

พนัักงานของบริิษัทั ฯ จะได้้รับั ผลตอบแทนในรููปแบบค่่าตอบแทน
ที่่�เป็็นตััวเงิิน และค่่าตอบแทนที่่�ไม่่ใช่่ตััวเงิิน ค่่าตอบแทนที่่�เป็็นตััวเงิิน
ได้้แก่่ เงิินเดืือน โบนััสประจำำ�ปีี ค่า่ ล่่วงเวลา ค่่านายหน้้า เงิินรางวััลจููงใจ
และสวััสดิิการอื่่�นในรููปแบบที่่�เป็็นตััวเงิิน ค่่าตอบแทนที่่�ไม่่ใช่่ตััวเงิินที่่�
สำำ�คัญ
ั ได้้แก่่ 1) กองทุุนเงิินสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพพนักั งาน ในปีี 2563 บริิษัทั ฯ
ได้้จ่่ายสมทบเข้้ากองทุุนจำำ�นวน 4.23 ล้้านบาท ซึ่่�งบริิหารโดยบริิษััท 
จััดการกองทุุนรัับอนุุญาต โดยปฏิิบัติั ติ ามข้้อกำำ�หนดของพระราชบััญญััติิ
กองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ พ.ศ. 2542 โดยอััตราเงิินสะสมของพนัักงาน
จะสููงขึ้้�นตามอายุุการปฏิิบััติิงาน นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ได้้เปิิดโอกาสให้้
พนัักงานใช้้สิิทธิิในการเลืือกหรืือเปลี่่�ยนแปลงนโยบายการลงทุุนที่่�
เหมาะสมกัับตนเอง และระดัับความเสี่่�ยงที่ย่� อมรัับได้้ของแต่่ละบุุคคล
โดยกำำ�หนดให้้เลืือกหรืือเปลี่่�ยนแปลงนโยบายการลงทุุนได้้ปีลี ะ 2 ครั้้ง� ,
2) การตรวจสุุขภาพพนัักงานประจำำ�ปีี การจััดทำำ�ประกัันชีีวิิตและ
ประกัันสุุขภาพกลุ่่�มให้้กับั ผู้้บ� ริิหารและพนัักงาน ซึ่่ง� วงเงิินผลประโยชน์์

พนัักงานแต่่ละคนจะแตกต่่างกัันไปตามตำำ�แหน่่ง และระดัับความ 
เสี่่�ยงของการปฏิิบััติิงาน, 3) โครงการสะสมหุ้้�นสำำ�หรัับพนัักงาน
(EJIP) ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 พฤษภาคม  2563 ถึึง 30 เมษายน 2568
รวมระยะเวลา 5 ปีี เพื่่�อให้้โอกาสพนัักงานและผู้้�บริิหารเข้้าร่่วม 
โครงการโครงการโดยตามความสมััครใจ และเป็็นเจ้้าของบริิษััทฯ
ร่่วมกััน ซึ่่�งถืือเป็็นส่่วนหนึ่่�งของเงิินออม เพื่่�อสร้้างความมั่่�นคงทางการ
เงิินให้้กัับพนัักงานในระยะยาว นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ยัังให้้ค่่าตอบแทน
แก่่พนักั งานในรููปแบบการให้้ทุนุ การศึึกษาพนัักงานทั้้�งระดัับปริิญญาตรีี
และปริิญญาโท รวมถึึงสนัับสนุุนค่่าใช้้จ่า่ ยการฝึึกอบรม สััมมนาต่่างๆ
ทั้้�งการฝึึกอบรมสััมมนาภายในองค์์กร  และภายนอกองค์์กรอย่่าง
เหมาะสม และจััดให้้มีีการฉีีดวััคซีีนไข้้หวััดใหญ่่ 4 สายพัันธุ์์�ในราคา
พิิเศษ
ในปีี 2563 และ ปีี 2562 บริิษัทั ฯ จ่่ายค่่าตอบแทนให้้แก่่ พนักั งาน
ของบริิษััทฯ ดัังนี้้�  
ปีี 2563

ค่่าตอบแทน
เงิินเดืือน โบนััส และค่่าตอบแทนอื่่�นๆ ได้้แก่่
เงิินสมทบกองทุุนประกัันสัังคม เงิินสมทบกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ 
EJIP และผลประโยชน์์หลัังออกจากงาน

จำำ�นวน
(ราย)

ค่่าตอบแทน
(ล้้านบาท)

จำำ�นวน
(ราย)

ค่่าตอบแทน
(ล้้านบาท)

242

167.06

252

170.26

7.3 ข้้อพิิพาทด้้านแรงงานที่่�สำำ�คััญในรอบระยะเวลา 3 ปีีที่่�ผ่่านมา
- ไม่่มีี -

ปีี 2562
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การกำำ�กัับดููแลกิิจการ
	นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

1

HARN มีีความมุ่่�งมั่่�นที่จ่� ะเป็็นผู้้�นำ�ำ ในงานระบบวิิศวกรรมดัับเพลิิง
และความปลอดภััย ระบบทำำ�ความเย็็น และระบบการพิิมพ์์ดิิจิิทััล
เพื่่�อสร้้างผลประกอบการที่่�ดีี และตระหนัักดีีว่่าสิ่่�งสำำ�คััญที่่�จะบรรลุุ
เป้้าหมายดัังกล่่าวได้้นั้้�น นอกจาก การส่่งมอบสิินค้้าและบริิการที่่�ดีีมีี
คุุณภาพแล้้ว ยัังต้้องคำำ�นึงึ ถึึงประโยชน์์ของผู้้มี� ส่ี ว่ นได้้เสีียทุกุ ภาคส่่วน
โดยใช้้หลัักการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่ดี่�  ยึ
ี ดึ มั่่�นในกรอบแห่่งจรรยาบรรณ
ธุุรกิจิ ส่่งผ่่านทางกระบวนการบริิหารงานและทีีมบุคุ ลากรที่่มี� คุี ณ
ุ ภาพ 
จึึงจะสามารถสร้้างมููลค่่าต่่อบริิษัทั ฯ และส่่งเสริิมการเติิบโตอย่่างยั่่ง� ยืืน
HARN ได้้กำำ�หนดนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ  เพื่่�อยึึดถืือ
ปฏิิ บัั ติิ ม าตั้้� ง แต่่ ปี ี 2556 และเผยแพร่่ ผ่ ่ า นทางเวปไซต์์ บ ริิ ษัั ท ฯ
www.harn.co.th และกำำ � หนดให้้ ท บทวนทุุ ก ปีี โดยในปีี 2563
คณะกรรมการบริิษัทั ได้้มีกี ารทบทวนนโยบายและหลัักการกำำ�กับั ดููแล
กิิจการ  ในวัันที่่� 27 มีีนาคม  2563 โดยมีีสาระสำำ�คััญ คืือ ทบทวน
หลัักเกณฑ์์ วิธีิ กี ารสรรหากรรมการอิิสระ กำำ�กับั ดููแลให้้กรรมการทุุกคน
มีีความรัับผิิดชอบในการปฏิิบััติิหน้้าที่่� จััดสรรเวลาอย่่างเพีียงพอ
เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าการดำำ�เนิินงานของคณะกรรมการเป็็นไปได้้วยความ
เรีียบร้้อย สามารถเข้้าถึึงข้้อมููลที่่�จำำ�เป็็น เข้้าใจโครงสร้้างและความ
สััมพัันธ์์ของผู้้�ถืือหุ้้�น ที่่�อาจมีีผลกระทบต่่อการบริิหารและการดำำ�เนิิน
งานของกิิจการ และกำำ�หนดแนวทางปฏิิบัติั ต่ิ า่ งๆ ให้้มีคี วามเหมาะสม
และชััดเจนยิ่่�งขึ้้น� เกี่่�ยวกัับการกำำ�กับั ดููแลกิิจการ บริิษัทย่
ั อ่ ย บริิษัทร่
ั ว่ ม
โดยประกาศใช้้นโยบายและหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ได้้รัับการ
ทบทวนแล้้วในวัันที่่� 1 เมษายน 2563
นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ ที่่�ยึึดถืือเป็็นกรอบในการ
ปฏิิบัติั งิ านด้้านต่่างๆ
1. คณะกรรมการบริิษััท ผู้้�บริิหาร และพนัักงานทุุกคน จะปฏิิบััติิ
หน้้าที่่�ด้้วยความมุ่่�งมั่่�น ทุ่่�มเท  และรัับผิิดชอบอย่่างเต็็มความ
สามารถเพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดของ HARN และยึึดมั่่�นในหลัักการ
กำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี 5 ประการ (REACT)
2. คณะกรรมการบริิษััทมีีบทบาทสำำ�คััญร่่วมกัับผู้้�บริิหารในการ
กำำ�หนดวิิสัยทั
ั ศั น์์ กลยุุทธ์์ นโยบาย และแผนงานที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั  รวมทั้้�ง
จััดโครงสร้้างการบริิหารที่่�สอดคล้้องและสััมพัันธ์์กัันอย่่างเป็็น
ธรรมระหว่่างคณะกรรมการบริิษััท ผู้้�บริิหาร และผู้้�ถืือหุ้้�น และ
มีีการวางแนวทางการบริิหารจััดการ และ การดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�มีี
ความเหมาะสม รวมทั้้�งต้้องดำำ�เนิินการ เพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่าระบบ
บััญชีีรายงานทางการเงิินและการสอบบััญชีี มีีความน่่าเชื่่�อถืือ

3. คณะกรรมการบริิษััท และผู้้�บริิหาร จะต้้องเป็็นผู้้�นำำ�ในเรื่่�อง
จริิยธรรม และเป็็นตััวอย่่างในการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ด้� ว้ ยความซื่่�อสััตย์์
สุุจริิต ยุุติิธรรม โปร่่งใสตรวจสอบได้้
4. คณะกรรมการบริิษััท ผู้้�บริิหาร และพนัักงานทุุกคน จะยึึดมั่่�น
ความเป็็นธรรมโดยปฏิิบััติิต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกฝ่่ายอย่่าง
เท่่าเทีียม พร้้อมกัับดููแลสอดส่่อง ควบคุุม ป้้องกัันการตััดสิินใจ
หรืือการกระทำำ�ใดๆ ที่่�มีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ และ
รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน
5. คณะกรรมการบริิษััท ต้้องดำำ�เนิินการให้้มีีระบบที่่�ต่่อต้้านการ
ทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�นที่่�มีีประสิิทธิิภาพ เพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่าฝ่่ายบริิหาร
ได้้ตระหนัักและให้้ความสำำ�คัญ
ั และปฏิิบัติั ติ ามนโยบายต่่อต้้าน
การทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น
6. การปฏิิบัติั ติ ามนโยบายการกำำ�กับั ดููแลกิิจการของ HARN ถืือเป็็น
ตััวชี้้�วััดที่่�สำำ�คััญในการประเมิินผลการบริิหารจััดการทางธุุรกิิจ
ของคณะกรรมการบริิษััทกัับผู้้�บริิหาร และการ ประเมิินผลการ
ปฏิิบััติิงานของพนัักงาน
คณะกรรมการบริิษัทั ได้้กำ�ำ หนดนโยบาย หลัักการ รวมถึึงติิดตาม
ผลการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ในรอบปี 2563
สรุปได้ดงั นี้

66 รายงานประจำำ�ปีี 2563

1, 2 บทบาทและความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้้นำ� �ำ องค์์กร และการกำำ�หนดวััตถุปุ ระสงค์์และ
เป้้าหมายหลัักของบริิษััทฯ ที่่�สร้้างคุุณค่่าแก่่ HARN อย่่างยั่่�งยืืน

1.1 คณะกรรมการบริิษััทตระหนัักถึึงบทบาทและหน้้าที่่�ตามความ
รัับผิิดชอบในฐานะผู้้�นำ�ำ องค์์กร เมื่่�อวัันที่่� 27 มีีนาคม 2563 ได้้จัดั
ให้้มีีการประชุุมเพื่่�อทบทวนนโยบายและหลัักการกำำ�กัับดููแล
กิิจการ  จรรยาบรรณธุุรกิิจ กฎบััตร  นโยบายการสรรหาและ
กำำ�หนดค่่าตอบแทนกรรมการ  นโยบายการบริิหารความเสี่่�ยง
และนโยบายการบริิหารงานอื่่�นๆ ทั้้�งระดัับนโยบายและระดัับ
จััดการที่่จำ� �ำ เป็็น รวมถึึงสถานการณ์์การระบาดของโรคโควิิด-19
และในวัันที่่� 2 ตุุลาคม  2563 จััดให้้มีีการประชุุมเพื่่�อทบทวน
วิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ ภารกิิจ ปััจจััยที่่�มีีผลกระทบต่่อทิิศทางการ
ดำำ � เนิิ น ธุุ รกิิ จ ทั้้� ง ปัั จ จัั ยภ ายในและภายนอก เพื่่� อ ส่่ ง ต่่ อ ให้้
คณะกรรมการบริิหารและฝ่่ายจััดการนำำ�ไปกำำ�หนดเป็็นกลยุุทธ์์
และตั้้�งเป้้าหมายทั้้�งระยสั้้�นและระยะยาวสำำ�หรัับปีีถััดไป  

พนัักงาน ผ่่านการประชุุมติิดตามงานทั้้�งที่่�เป็็นทางการและ
ไม่่เป็็นทางการ ตามช่่องทางที่บ่� ริิษัทั ฯกำำ�หนด โดยทุุกวััตถุปร
ุ ะสงค์์
และเป้้าหมาย ล้้วนสอดคล้้องและส่่งเสริิมเป้้าหมายหลัักที่่�
คณะกรรมการบริิษััทมอบหมาย  จะมีีการปฏิิบััติิ ตรวจสอบ
และติิดตาม การดำำ�เนิินงานภายในระบบที่่�วางไว้้อย่่างต่่อเนื่่�อง
1.4 การปฏิิบััติิงานของกรรมการ ผู้้�บริิหาร  และพนัักงานทุุกคน
เป็็นไปตามกฎหมาย ข้้อบัังคัับ ระเบีียบการปฏิิบััติิงาน ซึ่่�งมีีการ 
มอบหมายให้้ผู้้�บริิหารที่่�เกี่่�ยวข้้องมีีการทบทวนและติิดตาม 
กฎหมาย การเปลี่่�ยนแปลงเป็็นประจำำ� และกำำ�หนดให้้เป็็นความ
เสี่่�ยงด้้านกฎระเบีียบ กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมถึึงกำำ�หนดให้้
การวััดผลด้้าน Low Compliance เป็็นดััชนีวัี ดั ผลการปฏิิบัติั งิ าน
ของฝ่่ายบริิหาร และฝ่่ายอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

1.2 คณะกรรมการบริิ ษัั ท  ติิ ด ตามให้้ มีี ก ารนำำ �กลยุุ ท ธ์์ ไ ปปฏิิ บััติิ   1.5 คณะกรรมการบริิ ษัั ท  มีี ค วามตระหนัั ก ในหน้้ า ที่่� แ ละความ
ในที่่ปร
� ะชุุมคณะกรรมการบริิษัท 
ั โดยคณะกรรมการบริิหารเป็็น
รัับผิิดชอบที่ต่� นได้้รับั มอบหมาย จึึงได้้ทบทวนกฎบััตร ในปีี 2563
ผู้้�ติิดตามฝ่่ายจััดการเป็็นประจำำ�ทุุกเดืือน และรายงานความ
ในวัันที่่� 27 มีีนาคม 2563 และแจกจ่่ายให้้กรรมการทุุกท่่านเป็็น
คืืบหน้้าต่่อคณะกรรมการเป็็นรายไตรมาส  และคณะกรรมการ 
คู่่�มืือในการ ปฏิิบััติิหน้้าที่่� การแบ่่งแยกอำำ�นาจในการอนุุมััติิ
บริิหารเป็็นผู้้�เสนอดััชนีีวััดความสำำ�เร็็จ (KPI) ทั้้�งในระดัับองค์์กร
ธุุรกรรมต่่างๆ ตามความรัับผิิดชอบของผู้้�บริิหารและพนัักงาน
และระดัับปฏิิบัติั กิ าร เพื่่�อให้้มั่่น� ใจว่่าทิิศทางการบริิหารงานของ
ทุุกระดัับ อ้้างอิิงจาก ตารางอำำ�นาจอนุุมััติิการบริิหารงาน ที่่�
บริิษััทฯ สามารถแข่่งขัันได้้ในระยะยาว มีีการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่าง
ได้้รัับการทบทวนให้้เป็็นปััจจุุบัันอย่่างสม่ำำ��เสมอ เพื่่�อความ 
มีีจริิยธรรม และคำำ�นึึงถึึงผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกภาคส่่วน รวมถึึง
คล่่องตััวในการบริิหารงานบริิษััทฯ การแบ่่งแยกหน้้าที่่�ระหว่่าง
พร้้อมรัับการปััจจััยภายนอกที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงตลอดเวลา
คณะกรรมการ ประธานเจ้้ า หน้้ า ที่่� บ ริิ ห าร  และฝ่่ ายบริิ ห าร  
1.3 สำำ�หรัับการถ่่ายทอดวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายของบริิษััทฯ
กำำ�หนดไว้้ชััดเจน (รายละเอีียดเปิิดเผยไว้้ในหััวข้้อ โครงสร้้าง
ลงสู่่�ทุุกระดัับของการปฏิิบัติั งิ านนั้้�น ได้้มอบหมายผ่่านทุุกระดัับ
การจััดการ คณะกรรมการบริิษััท  หน้้า 45-47, คณะกรรมการ
ชั้้�นของการบริิหารงาน จากระดัับองค์์กร สู่่�สายงาน ฝ่่าย และ
บริิหาร หน้้า 50 และผู้้�บริิหาร หน้้า 56-57)

3

การเสริิมสร้้างคณะกรรมการที่่�มีีประสิิทธิิผล

3.1	คณะกรรมการบริิษัทั ในฐานะตััวแทนของผู้้ถื� อื หุ้้น� โดยรวม (1) คณะกรรมการบริิ ษัั ทปร ะกอบด้้ ว ยกรรมการที่่� มีี คุุ ณ สมบัั ติิ
มีีความตระหนัักถึึงประโยชน์์ความหลากหลายของคณะกรรมการ
หลากหลายทั้้�งในด้้านทัักษะ ประสบการณ์์ ความสามารถเฉพาะ
บริิ ษัั ท และเห็็ น ว่่ า เป็็ น ปัั จ จัั ยสำำ �คัั ญ ปัั จ จัั ย หนึ่่� ง ในการเพิ่่� ม
ด้้านที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อบริิษััทฯ ต้้องมีีกรรมการที่่�ไม่่ได้้เป็็น
ประสิิทธิภิ าพในการตััดสิินใจและการทำำ�งานของคณะกรรมการ
กรรมการบริิหาร  อย่่างน้้อย  1 คน ที่่�มีีประสบการณ์์ ในธุุรกิิจ
บริิษััท ด้้วยเหตุุนี้้� กรรมการบริิษััท จึึงต้้องเป็็นผู้้�ที่่�มีีความรู้้�ความ
ซื้้�อมาขายไปเกี่่�ยวกัับสิินค้้าด้้านวิิศวกรรมซึ่่�งเป็็นธุุรกิิจหลัักของ
เชี่่ย� วชาญและประสบการณ์์ที่ส่� ามารถเอื้้อ� ประโยชน์์ให้้แก่่บริิษัทั ฯ
บริิษัทั ฯ และอย่่างน้้อยอีีก 1 คน ที่่มี� ปร
ี ะสบการณ์์ด้า้ นบััญชีี และ
มีีความทุ่่�มเท ให้้เวลาอย่่างเต็็มที่่ใ� นการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่� มีีภาวะผู้้�นำ� 
ำ
การเงิิน โดยคณะกรรมการบริิษััทชุุดปััจจุุบัันมีีองค์์ประกอบ
มีีวิิสััยทััศน์์ มีีความเป็็นอิิสระในการตััดสิินใจ สามารถดููแลให้้มีี
หลากหลายทั้้�งเพศ อายุุประวััติิการศึึกษา ประสบการณ์์ใน
ระบบงานที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�นได้้ว่่ากิิจกรรมต่่างๆ ของบริิษััทฯ ให้้
วิิชาชีีพ บริิษัทั ฯ ได้้ทบทวน Board Skill Matrix และจำำ�นวนปีีของ
ดำำ�เนิินไปในลัักษณะที่่ถูู� กต้้องตามกฎหมาย และมีีจริิยธรรม และ
การดำำ�รง ตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษััทฯ ของกรรมการแต่่ละคน
ต้้องเป็็นอิิสระจากฝ่่ายจััดการของบริิษัทั ฯ โดยจััดให้้มีรี ะบบแบ่่ง
ทุุกปีี สรุุปได้้ดัังนี้้�
แยกหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบระหว่่างคณะกรรมการและฝ่่าย
จััดการที่่�ชััดเจน
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ทัักษะและความเชี่่�ยวชาญของคณะกรรมการบริิษััท
ความรู้้�ด้้านธุุรกิิจหลััก
ด้้านกลยุุทธ์์การตลาด และการแข่่งขััน
ด้้านบััญชีี การเงิิน
ด้้านเทคโนโลยีี และ IT

3 ท่่าน
3 ท่่าน
5 ท่่าน
3 ท่่าน

ด้้านบริิหารความเสี่่�ยง
ด้้านบริิหารทรััพยากรบุุคคล
ด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและการพััฒนาสู่่�ความยั่่�งยืืน

5 ท่่าน
4 ท่่าน
5 ท่่าน

(2) ปััจจุุบััน (ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม  2563) คณะกรรมการบริิษััท  3.2 การคััดเลืือกบุุคคลที่่�เหมาะสมเป็็นประธานกรรมการ
มีีจำำ�นวน 9 คน ประกอบด้้วย  กรรมการที่่�ไม่่ได้้เป็็นผู้้�บริิหาร  (1) ปััจจุุบััน ดร. ถกล นัันธิิราภากร, กรรมการอิิสระ ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
ประธานกรรมการบริิษััท  และไม่่ใช่่บุุคคลเดีียวกัันกัับประธาน
7 คน และกรรมการที่่� เ ป็็ น ผู้้ � บ ริิ ห าร  2 คน ประกอบด้้ ว ย 
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร ซึ่่�งปััจจุุบัันดำำ�รงตำำ�แหน่่งโดยคุุณวิิรััฐ สุุขชััย
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร 1 คน กรรมการผู้้�จััดการ 1 คน และมีี
รวมถึึงไม่่มีคี วามสััมพันั ธ์์ทางสายโลหิิตหรืือทางธุุรกิจิ ระหว่่างกััน
จำำ�นวนกรรมการที่่ไ� ม่่ได้้เป็็นกรรมการอิิสระให้้เป็็นไปตามสััดส่่วน
เพื่่�อถ่่วงดุุลอำำ�นาจในการบริิหารงาน
อย่่างยุุติิธรรมของเงิินลงทุุนของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีี อำำ�นาจควบคุุม 
(Controlling Shareholders) ในบริิษััทฯ
(2) บริิษััทฯ ได้้แบ่่งแยกบทบาทหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบระหว่่าง
คณะกรรมการบริิษัท กั
ั บั ผู้้บ� ริิหารอย่่างชััดเจน โดยคณะกรรมการ
(3) มีีสััดส่่วนของกรรมการอิิสระ 3 คน จากจำำ�นวนกรรมการทั้้�งสิ้้�น
บริิษัททำ
ั �ำ หน้้าที่่ใ� นการกำำ�หนดนโยบายและกำำ�กับั ดููแลการดำำ�เนิิน
9 คน ซึ่่ง� เป็็นจำำ�นวนที่เ่� กิินกว่่า 1 ใน 3 ของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมด
งานของผู้้�บริิหารในระดัับนโยบายขณะที่่�ผู้้�บริิหาร ทำำ�หน้้าที่่�
ของบริิษัทั ฯ กรรมการอิิสระดัังกล่่าวสามารถให้้ความเห็็นเกี่่�ยวกัับ
บริิหารงานของบริิษััทฯ ในด้้านต่่างๆ ให้้เป็็นไปตามนโยบาย
การทำำ�งานของฝ่่ายจััดการได้้อย่่างอิิสระ ทำำ�ให้้เกิิดการถ่่วงดุุล
ที่่�กำำ�หนด ทั้้�งนี้้�ประธานกรรมการบริิษััท  ไม่่ได้้ร่่วมบริิหารงาน
ในการออกเสีียงในการพิิจารณาเรื่่�องต่่างๆ ตลอดจนสอบทาน
ปกติิประจำำ�วันั แต่่ให้้การสนัับสนุุนและคำำ�แนะนำำ�ในการดำำ�เนิิน
การบริิหารงานของฝ่่ายบริิหาร  เพื่่�อให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดต่่อ
ธุุรกิิจของฝ่่ายจััดการผ่่านทางประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารอย่่าง
บริิษัทั ฯ ทั้้�งนี้้� กรรมการอิิสระของบริิษัทั ฯ ทั้้�ง 3 คน ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
สม่ำำ��เสมอ ในขณะที่่�ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร  และกรรมการ
กรรมการตรวจสอบ 3 คน ซึ่่�งจำำ�นวนกรรมการอิิสระและจำำ�นวน
ผู้้�จััดการ รัับผิิดชอบเกี่่�ยวกัับการบริิหารจััดการบริิษััทฯ ภายใต้้
กรรมการตรวจสอบของบริิษัทั ฯ เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ที่สำ่� �นั
ำ กั งาน
กรอบอำำ�นาจที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััท
คณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์กำำ�หนดไว้้
รวมทั้้�งกรรมการอิิสระและกรรมการตรวจสอบทุุกท่่านมีีคุณ
ุ สมบััติิ (3) บทบาท  หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของประธานกรรมการ
เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ของประกาศคณะกรรมการกำำ�กับั ตลาดทุุน
ในฐานะผู้้�นำำ�ของคณะกรรมการบริิษััท มีีดัังนี้้�
ที่่�เกี่่�ยวข้้องทุุกประการ
• เรียกประชุมคณะกรรมการบริษท ต
ั ามระยะเวลาที่ ก�ำหนด
(4) ตามข้้อบัังคัับของบริิษััทฯ กำำ�หนดไว้้ว่่าในการประชุุม สามััญ
ประจำำ�ปีีทุุกครั้้�ง กรรมการจะต้้องออกจากตำำ�แหน่่ง อย่่างน้้อย
จำำ�นวน 1 ใน 3 โดยอััตรา ถ้้าจำำ�นวนกรรมการ จะแบ่่งออกให้้เป็็น
สามส่่วนไม่่ได้้ ก็ใ็ ห้้ออกโดยจำำ�นวน ใกล้้เคีียงที่สุ่� ดุ กัับส่่วน 1 ใน 3
กรรมการที่่จ� ะต้้องออกจากตำำ�แหน่่งในปีีแรก และปีีที่ส่� องภายหลััง
จดทะเบีียนบริิษััทนั้้�น ให้้จัับสลากว่่าผู้้�ใดจะออก ส่่วนปีีหลัังๆ
ต่่อไปให้้กรรมการที่่อ� ยู่่�ในตำำ�แหน่่งนานที่่สุ� ดุ เป็็นผู้้อ� อกจากตำำ�แหน่่ง
กรรมการ ผู้้�ออกจากตำำ�แหน่่งไปนั้้�นอาจจะเลืือกเข้้ารัับตำำ�แหน่่ง
อีีกก็็ได้้โดยไม่่จำำ�กััดจำำ�นวนครั้้�ง  

(5) การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการอิิสระนั้้�น กำำ�หนดเป็็นนโยบายว่่าให้้
กรรมการอิิสระมีีการดำำ�รงตำำ�แหน่่งต่่อเนื่่�องไม่่เกิิน9 ปีี นัับตั้้�งแต่่
วัันที่ไ่� ด้้รับั การแต่่งตั้้�ง หรืือนัับตั้้�งแต่่วันั ที่บ่� ริิษัทั ฯ เข้้าจดทะเบีียน
ในตลาดหลัักทรััพย์์ โดยไม่่มีีข้้อยกเว้้น ปััจจุุบัันกรรมการอิิสระ
จำำ�นวน 3 ท่่านมีีวาระดำำ�รงตำำ�แหน่่ง 7 ปีี

• ในข้้อบัังคัับบริิษัทั ฯ หรืือกรณีีที่จำ่� �ำ เป็็นเร่่งด่่วน  เป็็นประธาน
ในการประชุุมคณะกรรมการบริิษัท 
ั และการประชุุมผู้�ถื้ อื หุ้้�น
ตลอดจนมีีบทบาทในการกำำ�หนด ระเบีียบวาระการประชุุม 
ร่่วมกัับประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
•

สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนหรือผู้ถือหุ้น
มีีส่่วนร่่วมในการประชุุม  ส่่งเสริิมให้้กรรมการใช้้ดุุลยพิินิิจ
ที่่�รอบคอบ และแสดงความเห็็นอย่่างเป็็นอิิสระ

•

สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่
ความรัับผิิดชอบและตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

•

ก�ำกับ ติดตาม และดูแลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการ
เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ มุ่่�งไปเพื่่�อบรรลุุวััตถุุประสงค์์
และเป้้าหมายหลัักของบริิษััทฯ

•

ดูแล ติดตาม  การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท 
และคณะกรรมการชุดย่อยอืน่ ๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธภิ าพ
และบรรลุุตามวััตถุุประสงค์์ที่่�กำำ�หนดไว้้

68 รายงานประจำำ�ปีี 2563
•

เป็นผู้ลงคะแนนชีข้ าดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั
มีีการลงคะแนนเสีียง และคะแนนเสีียงทั้้�งสองฝ่่ายเท่่ากััน

(4) คณะกรรมการบริิษััท  ได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการชุุดย่่อยเพื่่�อ
พิิจารณาประเด็็นเฉพาะเรื่่อ� ง กลั่่�นกรองข้้อมููลและนำำ�เสนอแนวทาง
การพิิจารณาก่่อนเสนอให้้คณะกรรมการบริิษัทั เห็็นชอบ โดยกำำ�หนด
บทบาท หน้้าที่่แ� ละความรัับผิิดชอบไว้้อย่่างชััดเจน และเปิิดเผย
จำำ�นวนครั้้�งที่่�กรรมการแต่่ละท่่านเข้้าร่่วมประชุุมทั้้�งหมดใน
รอบปีีที่่�ผ่่านมา (รายละเอีียดเปิิดเผยไว้้ในหััวข้้อโครงสร้้างการ
จััดการ หน้้า 55) โดยคณะกรรมการได้้จััดทำำ�รายงานความ
รัั บ ผิิ ด ชอบของคณะกรรมการต่่ อ รายงานทางการเงิิ น และ
คณะกรรมการชุุดย่่อยทุุกชุุดได้้จััดทำำ�รายงานผลการปฏิิบััติิ
หน้้าที่่ข� องตนเองและเปิิดเผยไว้้ในรายงานประจำำ�ปีี (รายละเอีียด
เปิิดเผยไว้้ในหััวข้้อ รายงานคณะกรรมการฯ หน้้า 119-127)

(3) การพิิจารณาจะต้้องมีีประวััติิการศึึกษา และประสบการณ์์การ
ประกอบวิิชาชีีพของบุุคคลนั้้�นๆ โดยมีีรายละเอีียดที่่�เพีียงพอ
เพื่่�อประโยชน์์ในการตััดสิินใจของคณะกรรมการบริิษััท
(4) คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนจะทบทวน
หลัักเกณฑ์์และวิิธีีการสรรหา เสนอคณะกรรมการบริิษััทฯ ก่่อน
ที่่�จะมีีกรรมการครบวาระเป็็นประจำำ�ทุุกปีี หากคณะกรรมการ
สรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนเสนอชื่่�อกรรมการรายเดิิมเข้้า
ดำำ�รงตำำ�แหน่่งอีีกวาระหนึ่่�ง จะต้้องนำำ�ผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของ
กรรมการรายดัังกล่่าวมาพิิจารณาด้้วย
(5) คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนนำำ�เสนอรายชื่่�อ
เพื่่�อขอความเห็็นชอบจากคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อพิิจารณา
ความเหมาะสมของบุุ ค คลที่่� ไ ด้้ รัั บ การเสนอชื่่� อ ให้้ เ ข้้ า ดำำ �ร ง
ตำำ�แหน่่งกรรมการ และกรรรมการอิิสระ รวมถึึงดููแลให้้การเลืือก
และแต่่งตั้้�งกรรมการเป็็นไปตามวิิธีกี ารที่่ร� ะบุุไว้้ในข้้อบัังคัับของ
บริิษััทฯ เสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิแต่่งตั้้�ง
ต่่ อ ไป  และจัั ด ให้้ มีี ก ารปฐมนิิ เ ทศพร้้ อ มมอบเอกสารที่่� เ ป็็ น
ประโยชน์์ต่อ่ การปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ใ� ห้้แก่่กรรมการที่่ไ� ด้้รับั การแต่่งตั้้�ง
ใหม่่ ทั้้�งนี้้�ในรอบปีี 2563 ไม่่ได้้มีีการสรรหากรรมการใหม่่

3.3 การสรรหาและคััดเลืือกกรรมการ
(1) คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน คััดเลืือก บุุคคล
ที่่เ� หมาะสมเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการของบริิษัทั ฯด้้วยการเสนอ
รายชื่่�อบุุคคลที่มี่� คุี ณ
ุ วุุฒิ ปร
ิ ะสบการณ์์ ศักั ยภาพ โดยจะพิิจารณา
ให้้ความสำำ�คััญต่่อผู้้�มีีทัักษะประสบการณ์์ที่่�มีีความจำำ�เป็็นต่่อ
การประกอบธุุรกิิจของบริิษััทฯ พิิจารณาจากทำำ�เนีียบกรรมการ (6) ในปีี 2563 ไม่่มีีการแต่่งตั้้�งที่่�ปรึึกษาของคณะกรรมการสรรหา
ของสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทยหรืือของหน่่วย 
และพิิจารณาค่่าตอบแทน
งานอื่่น� ๆ ที่่มี� กี ารจััดทำำ�ข้อ้ มููลดัังกล่่าว หรืือช่่องทางอื่่�นๆ ที่่บ� ริิษัทั ฯ
พิิจารณาเห็็นสมควร ทั้้�งนี้้�หากบริิษััทฯ มีีกลยุุทธ์์ในการดำำ�เนิิน (7) ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเลืือกตั้้�งกรรมการตามหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการ
ดัังต่่อไปนี้้�
ธุุรกิิจใหม่่ที่่�นอกเหนืือจากธุุรกิิจเดิิมที่่�ดำำ�เนิินการอยู่่�การสรรหา
• ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจ�ำนวนหุ้นที่ตนถือ โดย
กรรมการก็็จำำ�เป็็นต้้องสรรหาผู้้�มีีคุุณสมบััติิและประสบการณ์์
ให้้ถืือคะแนนเสีียงข้้างมากของผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่่�งมา ประชุุมและ
ให้้ตรงกัับธุุรกิิจใหม่่ที่่�บริิษััทฯ จะดำำ�เนิินการต่่อไป  เพื่่�อเสนอ
มีีสิิทธิิออกเสีียงลงคะแนน
คณะกรรมการบริิษัท 
ั และ/หรืือที่่ปร
� ะชุุมผู้�ถื้ อื หุ้้�นพิิจารณาอนุุมัติั ิ
แล้้วแต่่กรณีีซึ่่�งถืือเป็็นกระบวนการในการแต่่งตั้้�งกรรมการของ
• ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้ง บุคคล
บริิษััทฯ
คนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ในกรณีที่เลือกตั้ง
บุุคคลหลายคนเป็็นกรรมการจะแบ่่งคะแนนเสีียงให้้แก่่
(2) เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นรายย่่อยเสนอรายชื่่�อบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิ
ผู้้�ใดมากน้้อยเพีียงใดไม่่ได้้
ตามกฎหมายว่่ า ด้้ ว ยหลัั ก ทรัั พย์ ์ แ ละตลาดหลัั ก ทรัั พย์ ์ แ ละ
ตามคุุณสมบััติิที่่�บริิษััทฯ กำำ�หนด เพื่่�อเข้้ารัับการคััดเลืือกเป็็น
กรรมการบริิษัท 
ั โดยจะประกาศเชิิญชวนในเว็็ปไซต์์ของบริิษัทั ฯ
ล่่วงหน้้าอย่่างน้้อย 90 วััน ก่่อนวัันประชุุมผู้�ถื้ อื หุ้้�น โดยในปีี 2563
บริิษัทั ฯ ได้้ประกาศตั้้�งแต่่วันั ที่่� 1 ตุุลาคม 2563 ถึึงวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2563 พร้้อมทั้้�งประกาศข่่าวในเว็็บไซต์์ของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นเสนอรายชื่่�อและประวััติิบุุคคลเข้้ามายัังบริิษััทฯ
ซึ่่ง� บริิษัทั ฯ ได้้กำ�ำ หนดสััดส่่วนของการถืือหุ้้�นขั้้น� ต่ำำ�สำ
� �ำ หรัับผู้้�ถือื หุ้้�น
ที่่มี� สิี ทธิ
ิ เิ สนอชื่่อ� กรรมการล่่วงหน้้า โดยต้้องถืือหุ้้�นรวมกัันไม่่น้อ้ ย
กว่่าร้้อยละ 5 ของจำำ�นวนสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมดของบริิษััทฯ
ทั้้� ง นี้้� ใ นรอบปีี 2563 ไม่่ มีี ก ารเสนอชื่่� อ บุุ ค คลเสนอแต่่ ง ตั้้� ง
เป็็นกรรมการ  และไม่่มีีผู้้�ถืือหุ้้�นเสนอวาระการประชุุมในระยะ
เวลาดัั ง กล่่ า ว ซึ่่� ง เลขานุุ ก ารบริิ ษัั ท ได้้ ร ายงานต่่ อ ที่่� ปร ะชุุ ม
คณะกรรมการบริิษััทรัับทราบแล้้ว

บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมาเป็นผู้ได้รบั
• การเลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการเท่่าจำำ�นวนกรรมการที่่�จะพึึงมีี
หรืือจะพึึงเลืือกตั้้�งในครั้้�งนั้้�น ในกรณีีที่่�บุุคคลซึ่่�งได้้รัับการ
เลืือกตั้้�งในลำำ�ดับั ถััดลงมา มีีคะแนนเสีียงเท่่ากัันเกิินจำำ�นวน
กรรมการที่่�จะพึึงมีี หรืือจะพึึงเลืือกตั้้�งในครั้้�งนั้้�นให้้ผู้้�เป็็น
ประธานเป็็นผู้้�ออกเสีียงชี้้�ขาด
•

(8) คณะกรรมการบริิษััท หรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น (แล้้วแต่่กรณีี) เป็็น
ผู้้�แต่่งตั้้�งกรรมการอิิสระ เข้้าร่่วมในคณะกรรมการบริิษััท ทั้้�งนี้้�
บริิษัทั ฯ มีีนโยบายแต่่งตั้้�งกรรมการอิิสระไม่่น้อ้ ยกว่่า 1 ใน 3 ของ
กรรมการทั้้�งคณะ และมีีกรรมการอิิสระอย่่างน้้อย 3 คน โดย
คณะกรรมการอิิสระของบริิษััทฯ มีีจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 3 ท่่าน

บริิษััท หาญ เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง โซลููชั่่�นส์์ จำำ�กััด (มหาชน) 69
(9) หลัักเกณฑ์์ในการคััดเลืือกกรรมการอิิสระ อ้้างอิิงตามหลัักเกณฑ์์
การคััดเลืือกกรรมการบริิษััทฯ โดยคุุณสมบััติิของผู้้�ที่่�จะมาทำำ�
หน้้าที่่�เป็็นกรรมการอิิสระ พิิจารณาจากคุุณสมบััติิและลัักษณะ
ต้้องห้้ามของกรรมการตามพระราชบััญญััติบิ ริิษัทม
ั หาชนจำำ�กัดั
และกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ รวมถึึง
ประกาศ ข้้อบัังคัับ และ/หรืือ ระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยกรรมการ
อิิสระจะมีีคุณ
ุ วุุฒิกิ ารศึึกษา ความเชี่่ย� วชาญเฉพาะด้้าน ประสบการณ์์
การทำำ�งาน และความเหมาะสมอื่่�นๆ ประกอบกััน เพื่่�อ นำำ�เสนอ
ต่่อที่ปร
่� ะชุุมผู้�ถื้ อื หุ้้�น เพื่่�อพิิจารณาแต่่งตั้้�งเป็็น กรรมการของบริิษัทั ฯ
ต่่อไป ทั้้�งนี้้� หากมีีกรรมการอิิสระคนหนึ่่�งคนใดพ้้นจากตำำ�แหน่่ง
ก่่อนครบวาระ คณะกรรมการบริิษััทอาจแต่่งตั้้�งกรรมการอิิสระ
ที่่มี� คุี ณ
ุ สมบััติติ ามที่่กำ� �ำ หนดข้้างต้้นเข้้ามาดำำ�รงตำำ�แหน่่งแทน โดย
กรรมการอิิสระที่่เ� ข้้าเป็็นกรรมการแทนจะอยู่่�ในตำำ�แหน่่งได้้เพีียง
เท่่าวาระที่่�ยัังเหลืืออยู่่�ของกรรมการอิิสระที่่�ตนแทน
(10) คณะกรรมการบริิษััทได้้กำำ�หนดคุุณสมบััติิของกรรมการอิิสระ
ตามนิิยามกรรมการอิิสระ ดัังนี้้�
• ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  บริษัทร่วม 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้
ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
•

•

ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มสี ว่ นร่วมบริหารงาน ลกู จ้าง
พนัักงาน ที่่�ปรึึกษาที่่�ได้้เงิินเดืือนประจำำ�  หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจ
ควบคุุมของบริิษัทั ฯ บริิษัทย่
ั อ่ ย บริิษัทร่
ั ว่ ม บริิษัทย่
ั อ่ ยลำำ�ดับั
เดีียวกััน ผู้้�ถือื หุ้้�นรายใหญ่่ หรืือของผู้้มี� ีอำ�ำ นาจควบคุุม ของ
บริิษัทั ฯ เว้้นแต่่จะได้้พ้น้ จากการมีีลักั ษณะดัังกล่่าวมาแล้้ว
ไม่่น้อ้ ยกว่่าสองปีีก่อ่ นเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นกรรมการอิิสระ
ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียน
ตามกฎหมาย ในลัักษณะที่่เ� ป็็นบิิดา มารดา คู่่�สมรส พี่่�น้อ้ ง
และบุุตร รวมทั้้�งคู่่�สมรสของบุุตร  ของผู้้�บริิหาร ผู้้�ถืือหุ้้�น
รายใหญ่่ ผู้มี�้ อำี �ำ นาจควบคุุม หรืือ บุุคคลที่จ่� ะได้้รับั การเสนอ
ให้้เป็็นผู้้�บริิหารหรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััทฯ หรืือ
บริิษััทย่่อย

ไม่มหี รือเคยมีความสัมพนั ธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่
• บริิษััทย่่อย  บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจ
ควบคุุมของบริิษััทฯ ในลัักษณะที่่�อาจเป็็นการขััดขวางการ
ใช้้วิจิ ารณญาณอย่่างอิิสระของตน รวมทั้้�งไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็น
ผู้้�ถือื หุ้้�นที่มี่� นัี ยั หรืือผู้้มี� อำี �ำ นาจควบคุุมของผู้้ที่� มี่� คี วามสััมพันั ธ์์
ทางธุุรกิิจกัับบริิษััทฯ บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม
ผู้้�ถือื หุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้มี� อำี �ำ นาจควบคุุมของบริิษัทั ฯ เว้้นแต่่
จะได้้พ้น้ จากการมีีลักั ษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้อ้ ยกว่่า 2 ปีี
ก่่อนวัันได้้รัับแต่่งตั้้�งให้้เข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการอิิสระ
•

•

ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่
บริิษััทย่่อย  บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจ
ควบคุุมของบริิษััทฯ และไม่่เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีนััย ผู้้�มีีอำำ�นาจ
ควบคุุม  หรืือหุ้้�นส่่วนของสำำ�นัักงานสอบบััญชีี ซึ่่�งมีีผู้้�สอบ
บัั ญ ชีี ข องบริิ ษัั ท ฯ บริิ ษัั ท ใหญ่่ บริิ ษัั ทย่ ่ อ ย  บริิ ษัั ทร่ ่ ว ม 
ผู้้ �ถืื อ หุ้้�นรายใหญ่่ หรืื อ ผู้้ � มีี อำำ � นาจควบคุุ ม ของบริิ ษัั ท ฯ
สัังกััดอยู่่� เว้้นแต่่จะได้้พ้น้ จากการมีีลักั ษณะดัังกล่่าวมาแล้้ว
ไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีีก่่อนวัันได้้รัับแต่่งตั้้�งให้้เข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
กรรมการอิิสระ

•

ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการ
ให้้บริิการเป็็นที่่�ปรึึกษากฎหมายหรืือที่่�ปรึึกษาทางการเงิิน
ซึ่่�งได้้รัับค่่าบริิการเกิินกว่่า 2 ล้้านบาทต่่อปีีจากบริิษััทฯ
บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อยบริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือ
ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััทฯ และไม่่เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีนััย
ผู้้มี� ีอำ�ำ นาจควบคุุม หรืือหุ้้�นส่่วนของผู้้ใ� ห้้บริิการทางวิิชาชีีพ
นั้้� น ด้้ ว ย  เว้้ น แต่่ จ ะได้้ พ้ ้ น จากการมีี ลัั ก ษณะดัั ง กล่่ า ว
มาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีีก่่อนวัันได้้รัับแต่่งตั้้�งให้้เข้้าดำำ�รง
ตำำ�แหน่่งกรรมการอิิสระ

•

ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของ
กรรมการ ของบริิษัทั ฯ ผู้้�ถือื หุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�ถือื หุ้้�นซึ่่ง� เป็็น
ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง กัับผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ของบริิษััทฯ

ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
• แข่่งขััน ที่่�มีีนััยกัับกิิจการของบริิษััทฯ หรืือ บริิษััทย่่อย หรืือ
ไม่่เป็็นหุ้้�นส่่วนที่่�มีีนััยในห้้างหุ้้�นส่่วน หรืือเป็็นกรรมการ
ที่่�มีีส่่วนร่่วมบริิหารงาน ลููกจ้้าง พนัักงาน ที่่�ปรึึกษาที่่�รัับ
เงิินเดืือนประจำำ�  หรืือถืือหุ้้�นเกิินร้้อยละ 1 ของจำำ�นวนหุ้้�น
ที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมดของบริิษััทอื่่�นซึ่่�งประกอบกิิจการ
ที่่� มีี สภ าพอย่่ า งเดีี ย วกัั น และเป็็ น การแข่่ ง ขัั น ที่่� มีี นัั ยกัั บ
กิิจการของบริิษััทฯ หรืือบริิษััทย่่อย
•

•

ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่าง
เป็นอิสระ เกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ

•

ทั้งนี้  กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ
ความเป็็นอิิสระของตนเอง อย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง  โดยจะ
แจ้้งพร้้อมกัับการรายงานข้้อมููลประวััติิกรรมการ ณ สิ้้�นปีี
สำำ�หรัับจััดทำำ�แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1)
และรายงานประจำำ�ปีีของบริิษััทฯ

3.4 การพิิจารณาโครงสร้้างและอััตราค่่าตอบแทนของ
	คณะกรรมการบริิษััท
(1) ค่่าตอบแทนกรรมการจะสอดคล้้องกัับหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ
ประสบการณ์์ ภาระหน้้าที่ข่� อบเขตของบทบาทและความรัับผิิดชอบ
(Accountability and Responsibility) ของกรรมการแต่่ละคณะ
รวมถึึงประโยชน์์ที่่�คาดว่่าจะได้้รัับจากกรรมการแต่่ละคน

70 รายงานประจำำ�ปีี 2563
(2) คณะกรรมการบริิษััทมีีการพิิจารณากลั่่�นกรองนโยบายและ (2) คณะกรรมการบริิษัทกำ
ั �ำ หนดนโยบายการดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ
หลัักเกณฑ์์การจ่่ายค่่าตอบแทนกรรมการที่่�ชััดเจนและเสนอขอ
ในบริิษััทอื่่�นของกรรมการบริิษััท ตามระเบีียบ ข้้อบัังคัับของ
อนุุมััติิจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกปีี โดยอาจกำำ�หนดเป็็นจำำ�นวนที่่�
บริิษััทที่่�ว่่า กรรมการบริิษััทจะประกอบกิิจการ  หรืือเข้้าเป็็น
แน่่นอน หรืือวางเป็็นหลัักเกณฑ์์ และจะกำำ�หนดไว้้เป็็นคราวๆ ไป
หุ้้�นส่่วนในห้้างหุ้้�นส่่วนสามััญ หรืือหุ้้�นส่่วนไม่่จำำ�กััดความรัับผิิด
หรืือจะให้้มีีผลตลอดไป จนกว่่าจะมีีการเปลี่่�ยนแปลงก็็ได้้ ซึ่่�ง
ในห้้างหุ้้�นส่่วนจำำ�กััด หรืือเป็็นกรรมการของบริิษััทจำำ�กััด หรืือ
พิิจารณาบน หลัักเกณฑ์์ของความโปร่่งใส สามารถตรวจสอบได้้
บริิษัทม
ั หาชนจำำ�กัดั อื่่น� ที่ปร
่� ะกอบกิิจการอัันมีีสภาพอย่่างเดีียวกััน
รวมทั้้�งอยู่่�ในระดัับที่เ่� หมาะสม เปรีียบเทีียบได้้กับั ระดัับที่่ป� ฏิิบัติั ิ
และเป็็นการแข่่งขัันกัับ กิิจการของบริิษััทฯ ไม่่ได้้ เว้้นแต่่จะแจ้้ง
อยู่่�ในอุุตสาหกรรม ขนาดกิิจการที่ใ่� กล้้เคีียงกััน และเพีียงพอที่จ่� ะ
ให้้ที่่�ประชุุมผู้�ถื้ ือหุ้้�นทราบก่่อนที่่�จะมีีมติิแต่่งตั้้�ง
จููงใจและรัักษากรรมการที่่�มีีคุุณภาพตามที่่�ต้้องการ พร้้อมกัันนี้้� (3) คณะกรรมการบริิ ษัั ท  ไม่่ มีี น โยบายส่่ ง ผู้้ � บ ริิ ห ารเข้้ า ไปเป็็ น
ยัังพิิจารณาถึึงหน้้าที่่รั� บั ผิิดชอบที่่ไ� ด้้รับั เพิ่่�มขึ้้น�  สำำ�หรัับกรรมการ
กรรมการในบริิษััทอื่่�นนอกกลุ่่�มบริิษััท  ในกรณีีที่่�ผู้้�บริิหารของ
ที่่�ได้้รัับมอบหมายให้้รัับ ตำำ�แหน่่งในคณะกรรมการชุุดย่่อย เช่่น
บริิษััทฯ จะเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษััทอื่่�นต้้องได้้รัับ
กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง กรรมการบริิหาร 
อนุุมัติั จิ ากคณะกรรมการบริิหารก่่อน ยกเว้้นการ ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
เป็็นต้้น
กรรมการในองค์์กรการกุุศลที่่�ไม่่แสวงหากำำ�ไร ทั้้�งนี้้� การดำำ�รง
(3) ค่่าตอบแทนกรรมการ ต้้องไม่่กระทบกระเทืือนสิิทธิขิ อง พนัักงาน
ตำำ�แหน่่งต้้องไม่่ขัดั กัับบทบััญญััติขิ องกฎหมาย ข้้อบัังคัับที่่เ� กี่่�ยว
ซึ่่�งได้้รัับเลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการในอัันที่่�จะได้้รัับ ค่่าตอบแทนและ
ข้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิจิ ของบริิษััทฯ และต้้องไม่่ใช้้ตำำ�แหน่่งงาน
ผลประโยชน์์ในฐานะที่่�เป็็นพนัักงานของบริิษััทฯ
ในบริิษััทฯ ไปอ้้างอิิง เพื่่�อส่่งเสริิมธุุรกิิจภายนอก
(4) ค่่าตอบแทนกรรมการต้้องไม่่ขัดั หรืือแย้้งกัับการดำำ�รงคุุณสมบััติิ
ของกรรมการอิิสระตามที่ก่� ฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์แ์ ละตลาด
หลัักทรััพย์์กำำ�หนด

3.6 การกำำ�หนดกรอบและกลไกในการกำำ�กัับดููแลนโยบาย
และการดำำ�เนิินงานของบริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ที่่�บริิษััท
ไปลงทุุนอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
3.5 การกำำ�กับั ให้้กรรมการทุุกคนมีีความรัับผิิดชอบในการปฏิิบัติั ิ (1) กำำ�หนดนโยบายในการกำำ�กัับดููแลบริิษััทย่่อย  บริิษััทร่่วม  โดย
กำำ�หนดขอบข่่ายหน้้าที่่�ของบุุคคลที่่�เป็็นตััวแทนบริิษััท, ระบบ
	หน้้าที่่�และจััดสรรเวลาอย่่างเพีียงพอ
การควบคุุมภายในของบริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วมที่่�เหมาะสมและ
(1) คณะกรรมการบริิษัท กำ
ั �ำ หนดจำำ�นวนบริิษัทั ที่่ก� รรมการ แต่่ละคน
รััดกุุมเพีียงพอและการทำำ�รายงานต่่างๆ เป็็นไปอย่่างถููกต้้องตาม
จะไปดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษัทอื่่
ั น� ไม่่เกิิน 5 บริิษัทั จดทะเบีียน โดย 
กฎหมายและหลัักเกณฑ์์ที่เ่� กี่่�ยวข้้องและการเปิิดเผยข้้อมููลฐานะ
คำำ�นึึงถึึงประสิิทธิิภาพการทำำ�งานด้้านกำำ�กัับดููแลกิิจการอย่่างมีี
การเงิินและผลการดำำ�เนิินงานการทำำ�รายการกัับบุุคคลที่่เ� กี่่ย� วโยงกััน
ประสิิทธิิภาพ และเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ากรรมการสามารถทุ่่�มเทเวลา
การได้้มาหรืือจำำ�หน่่าย ไปซึ่่�งทรััพย์สิ์ นิ การทำำ�รายการอื่่�นที่สำ่� �คั
ำ ญ
ั
ในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในบริิษััทฯ ได้้อย่่างเพีียงพอ ในปีี 2563
การเพิ่่�มทุุน การลดทุุน การเลิิกบริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม เป็็นต้้น
กรรมการแต่่ละคนดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษััทจดทะเบีียน
อื่่�น ดัังนี้้�
(2) หากเป็็นการเข้้าร่่วมทุุนในกิิจการอื่่�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ กล่่าวคืือ
มีีสัดั ส่่วนการถืือหุ้้�นที่มี่� สิี ทธิ
ิ อิ อกเสีียงตั้้�งแต่่ร้อ้ ยละ 20 ถึึงร้้อยละ
จำำ�นวนบริิษััทจดทะเบีียนอื่่�น
รายชื่่�อกรรมการบริิษััท
ที่่�กรรมการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
50 และจำำ�นวนเงิินลงทุุนมีีนัยสำ
ั �คั
ำ ญ
ั ต่่อบริิษัทั ฯ ในกรณีีที่จำ่� �ำ เป็็น
คณะกรรมการควรดููแลให้้มีกี ารจััดทำำ� Shareholders agreement
นายโสตถิิธร มััลลิิกะมาส
- ไม่่มีี หรืือข้้อตกลงอื่่�น เพื่่�อให้้เกิิดความชััดเจนเกี่่�ยวกัับอำำ�นาจในการ
นางสาววรนุุช สุุไพบููลย์์พิิพััฒน์์
- ไม่่มีี บริิหารจััดการและการมีีส่่วนร่่วมในการตััดสิินใจในเรื่่�องสำำ�คััญ
นายวิิรััฐ สุุขชััย
- ไม่่มีี การติิดตามผลการดำำ�เนิินงาน เพื่่�อสามารถใช้้เป็็นข้้อมููลในการ
นายธรรมนููญ ตรีีเพ็็ชร
- ไม่่มีี จััดทำำ�งบการเงิินของบริิษััทได้้ตามมาตรฐานและกำำ�หนดเวลา
นายเจน ชาญณรงค์์
- ไม่่มีี โดยในปีี 2563 บริิ ษัั ท ฯ จัั บ มืื อ กัั บ กลุ่่�มไอยราฟัั น ส์์ โดย
นางสิิริิมา เอี่่�ยมสกุุลรััตน์์
- ไม่่มีี นายประเสริิฐศัักดิ์์� เดชอุุดม และนายสาธิิต วณิิชชััยกิิจ ลงนาม 
นายภาคภููมิิ ว่่องไพฑููรย์์
- ไม่่มีี สััญญาร่่วมทุุนเพื่่�อประกอบกิิจการผลิิตซื้้�อขายรัับจ้้างติิดตั้้�ง
นางวลีีรััตน์์ เชื้้�อบุุญชััย- ไม่่มีี ให้้บริิการ และพััฒนาระบบ IOT Products and Solutions เพื่่�อ
ดร. ถกล นัันธิิราภากร
2 บริิษััท
ดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้บริิการพััฒนาอาคารอััจฉริิยะ (Smart Building)
(รายละเอีียดเปิิดเผยไว้้ในหััวข้้อ คณะกรรมการบริิษััท, หน้้า 7-11)
ภายใต้้ชื่่อ� ไอยราหาญ โดยบริิษัทั ฯ ถืือหุ้้�นในบริิษัทร่
ั ว่ มทุุนคิิด
เป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 65 ของทุุนจดทะเบีียน เมื่่�อวัันที่่� 24 มิิถุุนายน 2563

บริิษััท หาญ เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง โซลููชั่่�นส์์ จำำ�กััด (มหาชน) 71
3.7 การประเมิิ น ผลการปฏิิบััติิหน้้ าที่่�ป ระจำำ�ปีีของ
	คณะกรรมการ คณะกรรมการชุุดย่่อย
(1) คณะกรรมการบริิษัท 
ั และคณะกรรมการชุุดย่่อย มีีการ ประเมิิน
ผลการปฏิิบััติิงานด้้วยตนเอง (Self-Assessment) เป็็นประจำำ�
อย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้ง� ทุุกปีี เพื่่�อให้้คณะกรรมการ ร่่วมกัันพิิจารณา
ผลงานและปััญหาเพื่่�อการปรัับปรุุงแก้้ไขต่่อไป โดยกำำ�หนดให้้มีี
• การประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบรายคณะ
แบ่งเป็นการประเมิน 4 หัวข้อหลัก

•

การประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล
แบ่งเป็นการประเมิน 3 หัวข้อหลัก

(2) กระบวนการ หลัักเกณฑ์์ ขั้้�นตอน และผลการประเมิินผลงาน
ของคณะกรรมการแบบรายคณะและรายบุุคคล สรุุปภาพรวม 
ประจำำ�ปีี 2563 ดัังนี้้�
• กระบวนการประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบ
รายคณะ และรายบุคคล

กระบวนการประเมินตนเอง

1

2

3

4

คณะกรรมการบริิษััท เป็็นผู้้�อนุุมััติิ
และทบทวนแบบประเมิินผล
เพื่่�อให้้เกิิดความถููกต้้อง
ครบถ้้วน และเป็็นไปตาม
หลัักเกณฑ์์ที่่�หน่่วยงานกำำ�กัับ
ดููแลกำำ�หนด

กรรมการ เป็็นผู้้�ประเมิินตนเอง
ทั้้�งรายคณะ และรายบุุคคล
เพื่่�อแสดงความเห็็นเกี่่�ยวกัับ
บทบาทหน้้าที่่�ของกรรมการ 
ความเป็็นอิิสระ โครงสร้้างการบริิหาร  
การพััฒนาความรู้้� และความ
เห็็นเกี่่�ยวกัับการบริิหาร
จััดการองค์์กร

เลขานุุการบริิษััท เป็็นผู้้�สรุุป
และวิิเคราะห์์ผลการประเมิิน
ประสิิทธิิภาพการดำำ�เนิินงาน
ของคณะกรรมการบริิษััท และ
รายงานผลการวิิเคราะห์์
จากการประเมิินให้้
คณะกรรมการบริิษััท

เลขานุุการบริิษััท นำำ�ผลวิิเคราะห์์
และความเห็็นเพิ่่�มเติิมจาก
คณะกรรมการบริิษััท ไปจััดทำำ�
แผนเพื่่�อดำำ�เดิินการปรัับปรุุง
หรืือพััฒนากรรมการรายบุุคคล

•

ผลการประเมินผลงานของคณะกรรมการแบบรายคณะและรายบุคคล
2563 - ผลการประเมิินของคณะกรรมการชุุดต่่างๆ (รายคณะ)
คณะกรรมการ คณะกรรมการ สรรหาและ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริิษััท
ตรวจสอบ
พิิจารณา
บริิหาร
บริิหาร
ค่่าตอบแทน
ความเสี่่�ยง

หลัักเกณฑ์์การประเมิินตนเองของคณะกรรมการ

แบบรายคณะ
1 โครงสร้้างและคุุณสมบััติิของคณะกรรมการ
2
3
4

88%

93%

88%

74%

79%

บทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ
• การใช้้เวลาที่่�เพีียงพอต่่อการพิิจารณาเรื่่�องที่่�สำำ�คััญ อาทิิ  ทิิศทาง กลยุุทธ์์ แผนงานดำำ�เนิินธุุรกิิจ, รายการที่่�มีีความ
ขััดแย้้งทางผลประโยชน์์, การควบคุุมภายใน และการจััดการความเสี่่�ยง

84%

90%

71%

86%

79%

การประชุุมคณะกรรมการ
• กำำ�หนดการประชุุมล่่วงหน้้าทั้้�งปีี  • ความเพีียงพอของข้้อมููลต่่อการตััดสิินใจของกรรมการ 
• ความเป็็นอิิสระในการตััดสิินใจลงมติิและการแสดงความเห็็นของกรรมการ 
• การกำำ�หนดกรอบเวลาในการประชุุม

95%

98%

85%

85%

85%

เรื่่�องอื่่�นๆ
• ความสััมพัันธ์์ระหว่่างคณะกรรมการและฝ่่ายจััดการ  อาทิิ ไม่่แทรกแซงการปฏิิบััติิหน้้าที่่�
• การพััฒนาตนเองของกรรมการ/ผู้้�บริิหาร ส่่งเสริิมให้้ได้้รัับการฝึึกอบรม

83%

-

-

-

-

88%

94%

81%

82%

81%

• ความหลากหลายของกรรมการด้้านจำำ�นวนและประสบการณ์์  • สััดส่่วนของกรรมการ 
• คุุณสมบััติิของคณะกรรมการแต่่ละคณะ

รวมผลประเมิิน

การวััดผล  90% ขึ้้�นไป ดีีมาก, 80-89% ดีี, 70-79% ค่่อนข้้างดีี, 60-69% พอใช้้, ต่ำำ��กว่่า 60% ลงไป ควรปรัับปรุุง
2563 - ผลการประเมิินของคณะกรรมการชุุดต่่างๆ (รายบุุคคล)

หลัักเกณฑ์์การประเมิินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ คณะกรรมการ สรรหาและ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริิษััท
ตรวจสอบ
พิิจารณา
บริิหาร
บริิหาร
ค่่าตอบแทน
ความเสี่่�ยง

แบบรายบุุคคล
1 โครงสร้้างและคุุณสมบััติิของคณะกรรมการ
2

3

82%

83%

75%

95%

86%

บทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ
• ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามกฎหมาย กฎบััตร อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ 
• มีีเวลาและทุ่่�มเทในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�
• ควบคุุมและติิดตามการดำำ�เนิินงานของฝ่่ายจััดการอย่่างเหมาะสม 
• ไม่่แทรกแซงการทำำ�งานของฝ่่ายจััดการ  •  พััฒนาและเรีียนรู้้�ตลอดเวลา

84%

90%

77%

88%

82%

การประชุุมคณะกรรมการ
• การเข้้าร่่วมประชุุม l การแสดงความเห็็นในการประชุุม  • การศึึกษาข้้อมููลการประชุุมล่่วงหน้้า • แสดงความเห็็น
ที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อที่่�ประชุุมอย่่างเหมาะสม 
• งดเว้้นเข้้าประชุุมหรืือออกเสีียงกรณีีมีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย

91%

89%

81%

82%

83%

86%

87%

77%

88%

84%

• คุุณสมบััติิ ความรู้้� ประสบการณ์์ที่่�เหมาะสมกัับธุุรกิิจของบริิษััท 
• ได้้รัับมอบหมายหน้้าที่่�ที่่�เหมาะสมกัับบทบาท (กรรมการอิิสระ/กรรมการชุุดย่่อย) ที่่�ได้้รัับมอบหมาย

รวมผลประเมิิน

การวััดผล  90% ขึ้้�นไป ดีีมาก, 80-89% ดีี, 70-79% ค่่อนข้้างดีี, 60-69% พอใช้้, ต่ำำ��กว่่า 60% ลงไป ควรปรัับปรุุง

72 รายงานประจำำ�ปีี 2563
(3) ผลการประเมิินของคณะกรรมการจะถููกนำำ�ไปใช้้ประกอบการ
พิิจารณาความเหมาะสมขององค์์ประกอบคณะกรรมการ
(4) คณะกรรมการยังไม่มีที่ปรึกษาภายนอก มาช่วยในการก�ำหนด
แนวทางและเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ของคณะกรรมการ
3.8	คณะกรรมการแต่ละคน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนได้รับการเสริม
สร้างทักษะและความรู้ส�ำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
อย่่างสม่ำำ��เสมอ
(1) ทุุกครั้้ง� ที่มี่� กี ารแต่่งตั้้�งกรรมการใหม่่ เลขานุุการบริิษัทั จะจััดให้้มีี
เอกสารและข้้อมููลที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของ
กรรมการใหม่่ อาทิิ
• ผังโครงสร้างคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และเลขานุการบริษทั
• โครงสร้างกลุ่มบริษัท  โครงสร้างองค์กร  และโครงสร้าง
• ผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่
• ข้อมูลบริษัท และลักษณะการประกอบธุรกิจ
• กฎบัตรของคณะกรรมการบริษท 
ั และคณะกรรมการชุดย่อย
• ตารางอ�ำนาจอนุมัติการบริหารงาน
• ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
• ชุุดย่่อย
• การประชุมของคณะกรรมการ
1) กรรมการ
1. ดร. ถกล นัันธิิราภากร

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

นายโสตถิิธร มััลลิิกะมาส
นางสาววรนุุช สุุไพบููลย์์พิิพััฒน์์
นายวิิรััฐ สุุขชััย
นายธรรมนููญ ตรีีเพ็็ชร
นายเจน ชาญณรงค์์
นางสิิริิมา เอี่่�ยมสกุุลรััตน์์
นางวลีีรััตน์์ เชื้้�อบุุญชััย
นายภาคภููมิิ ว่่องไพฑููรย์์

2) ผู้้�บริิหารระดัับสููง
1. นายวิิศิิษฎ์์ วชิิรลาภไพฑููรย์์

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

นางวริินกาญจน์์ ธีีระอััมรานนท์์
นายประชา พร้้อมพรชััย
นายรััตนพัันธ์์ มุุขหริิวััฒนานนท์์
นายสุุชาติิ สุุวััฒโนดม
นายกิิตติิพงษ์์ กิิตติิเมธาวีีนัันท์์
นายวชิิรวิิทย์์ อััครเศรณีี
นายสุุกิิจ ลิิติิกรณ์์
นายวิิฑููรย์์ ทามีี
นายพงษ์์สวััสดิ์์� เพ่่งเล็็งผล

•
•
•
•

นโยบายและหลักการก�ำกับดแู ลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ
บทบาทของกรรมการตามกฎหมายทั่วไป
หนังสือรับรอง หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับบริษัท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

รวมถึึงการจััดแนะนำำ�ลักั ษณะธุุรกิจิ และแนวทางการดำำ�เนิิน ธุุรกิจิ
ของบริิษัท ร
ั วมถึึงจััดให้้มีกี ารพบปะหารืือกัับประธาน กรรมการ 
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร ให้้แก่่กรรมการใหม่่  
ในปีี 2563 บริิษััทฯ ไม่่มีีการสรรหากรรมการใหม่่ แต่่เพื่่�อให้้
กรรมการได้้รัับทราบข้้อมููลข่่าวสารที่่�เป็็นปััจจุุบััน บริิษััทฯ ได้้
ทบทวนกฎบััตรบริิษััท รวมถึึงนโยบายและหลัักการกำำ�กัับดููแล
กิิจการ คู่่�มืือมาตรการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น ที่่�กรรมการ 
ควรทราบเพื่่�อใช้้เป็็นคู่่�มืือในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�
(2) คณะกรรมการมีี ค วามเข้้ า ใจเกี่่� ย วกัั บ กฎหมาย  กฎเกณฑ์์
มาตรฐานความเสี่่�ยง และสภาพแวดล้้อมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการ
ประกอบธุุรกิิจ รวมทั้้�งได้้รัับทราบข้้อมููลที่่�เป็็นปััจจุุบัันจากฝ่่าย
จััดการอย่่างสม่ำำ��เสมอผ่่านช่่องทางที่่�เหมาะสม เช่่น จดหมาย
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ การประชุุมกรรมการ เป็็นต้้น
(3) คณะกรรมการบริิษััท ส่่งเสริิมและอำำ�นวยความสะดวกให้้มีีการ
ฝึึกอบรมและการให้้ความรู้้แ� ก่่ผู้เ�้ กี่่ย� วข้้องในระบบการกำำ�กับั ดููแล
กิิจการของบริิษัทั แก่่ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ เพื่่�อให้้มีกี าร
ปรัับปรุุงการปฏิิบัติั งิ านอย่่างต่่อเนื่่�องในปีี 2563 มีีกรรมการและ
ผู้้�บริิหารระดัับสููง เข้้ารัับการอบรมในหลัักสููตรต่่างๆ ดัังนี้้�

หลัักสููตร
• พิ้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (P01)
• ชุดหลักสูตรกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (S01-S03)
• การวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเด็นส�ำคัญด้านความยั่งยืน (S04)
• หลักสูตรการประเมินผลและการจัดการข้อมูลด้านความยั่งยืน (S05)
• แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2563
• ไม่มี
• ไม่มี
• ไม่มี
• ไม่มี
• ไม่มี
• ไม่มี
• ไม่มี
• ไม่มี
หลัักสููตร
• โครงการอบรมเพื่อทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง (วิชา Financial Strategy)
• Update กฎหมายภาษีอากร 2563 และประเด็นปัญหาภาษีที่นิติบุคคลไม่ควรพลาด
• Account Management for Listed Company (SET)
• กลยุทธ์บริหารการเงิน เพื่อพลิกฟื้นองค์กรและสร้างการเติบโตในยุค New Normal
• The New CFO (Crisis Finance Officer)
• ไม่มี
• ไม่มี
• ไม่มี
• ไม่มี
• ไม่มี
• ไม่มี
• ไม่มี
• ไม่มี
• ไม่มี
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3.9	คณะกรรมการจะดููแลให้้มั่่� น ใจว่่ า การดำำ � เนิิ น งานของ
	คณะกรรมการเป็็นไปด้้วยความเรีียบร้้อย
สามารถเข้้าถึึงข้้อมููลที่่�จำำ�เป็็น และมีีเลขานุุการบริิษััทที่่�มีีความ
รู้้แ� ละประสบการณ์์ที่จำ่� �ำ เป็็นและเหมาะสมต่่อการสนัับสนุุนการ 
ดำำ�เนิินงานของคณะกรรมการ
(4)
การประชุุมคณะกรรมการบริิษััท
(1) คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุุดย่่อย กำำ�หนดตารางประชุุม
ประจำำ�ปีีล่ว่ งหน้้าในเดืือนพฤศจิิกายนของทุุกปีี เพื่่�อให้้กรรมการ 
สามารถจััดเวลาและเข้้าร่่วมประชุุมได้้ โดยจััดให้้มีีการประชุุม 
อย่่างน้้อยปีีละ6 ครั้้ง� และอาจมีีการประชุุมอีกี 1 ครั้้ง� ในหนึ่่�งเดืือน
ก่่อนวัันประชุุมสามััญผู้้�ถือื หุ้้�นประจำำ�ปีี รวมทั้้�งอาจมีีประชุุมวาระ
พิิเศษเพิ่่�มตามความจำำ�เป็็น อย่่างไรก็็ตามเพื่่�อให้้เกิิดความคล่่องตััว
ต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิจิ ของบริิษัทั ในแต่่ละเดืือนจึึงจััดให้้มีกี ารประชุุม
คณะกรรมการ บริิหาร ซึ่่�งทำำ�หน้้าที่่�ตััดสิินใจตามอำำ�นาจหน้้าที่่�
ที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััท โดยทุุกครั้้�งที่่�มีีการ
ประชุุมกรรมการบริิษััท  คณะกรรมการบริิหารจะนำำ�เรื่่�องที่่�ผ่่าน
การพิิจารณามาแจ้้งให้้คณะกรรมการบริิษัททร
ั าบเพื่่�อให้้สามารถ
กำำ�กับั ควบคุุม ดููแลการปฏิิบัติั งิ านของฝ่่ายจััดการได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง
และทัันการณ์์ ทั้้�งนี้้� ในปีี 2563 มีีการจััดประชุุมคณะกรรมการ
บริิษัท ทั้้
ั ง� หมด 8 ครั้้ง�  ซึ่่�งรวมถึึงการประชุุมเพื่่�อพิิจารณากำำ�หนด
แผนกลยุุทธ์์ 1 ครั้้�ง และยัังมีีการประชุุมกรรมการที่่�ไม่่เป็็น
ผู้้บ� ริิหารโดยไม่่มีฝ่ี า่ ยบริิหาร 1 ครั้้ง� (รายละเอีียดการเข้้าร่่วมประชุุม
ของกรรรมการแต่่ละคนเปิิดเผยไว้้ในหััวข้้อ โครงสร้้างการจััดการ
การเข้้าร่่วมประชุุมของคณะกรรมการหน้้า 55)
(2) ประธานกรรมการบริิษััทและประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารจะเป็็นผู้้�
ดููแลให้้ความเห็็นชอบและร่่วมกัันพิิจารณาเลืือกเรื่่�องที่่�จะบรรจุุ
เข้้าเป็็นวาระการประชุุม โดยได้้เปิิดโอกาสให้้กรรมการแต่่ละคน
สามารถเสนอเรื่่อ� งที่เ่� ป็็นประโยชน์์ต่อ่ บริิษัทั เข้้าสู่่�วาระการประชุุม
อย่่างอิิสระได้้ด้้วย  และถืือเป็็นความรัับผิิดชอบของกรรมการ
แต่่ละคนที่่�จะเข้้าร่่วมประชุุมไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 75 ของจำำ�นวน
การประชุุมคณะกรรมการบริิษัททั้้
ั ง� หมดที่่ไ� ด้้จัดั ให้้มีขึ้้ี น� ในรอบปีี
ในปีี 2563 กรรมการบริิษัท 
ั เข้้าประชุุมโดยเฉลี่่�ยคิดิ เป็็นร้้อยละ 100
(3) เลขานุุการคณะกรรมการบริิษัททำ
ั �ำ หน้้าที่จั่� ดั ส่่งหนัังสืือเชิิญประชุุม
พร้้อมระเบีียบวาระการประชุุม และเอกสารประกอบการประชุุม
ไปให้้กรรมการล่่วงหน้้าไม่่น้อ้ ยกว่่า 5 วัันทำำ�การ เพื่่�อให้้กรรมการ
ได้้มีีเวลาศึึกษาก่่อนล่่วงหน้้า เว้้นแต่่ในกรณีีจำำ�เป็็นรีีบด่่วนเพื่่�อ
รัักษาสิิทธิิหรืือประโยชน์์ของบริิษััทจะแจ้้ง การนััดประชุุมโดย
วิิธีีอื่่�นและกำำ�หนดวัันประชุุมให้้เร็็วกว่่านั้้�นก็็ได้้
ในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทแต่่ละครั้้�งเลขานุุการบริิษััท
ได้้เข้้าร่่วมการประชุุมด้้วยโดยเป็็นผู้้�บัันทึึกรายงานการประชุุม 
และจััดส่่งให้้ประธานกรรมการ  บริิษััทพิิจารณาลงลายมืือชื่่�อ

รัับรองความถููกต้้อง โดยเสนอให้้ที่่�ประชุุมรัับรองในการประชุุม
ครั้้�งถััดไปรวมทั้้�งเป็็นผู้้�จััดเก็็บข้้อมููลหรืือเอกสารเกี่่�ยวกัับการ
ประชุุมต่า่ งๆ ที่ชั้้่� น� 4 ของสำำ�นักั งานใหญ่่ ถ.พระราม 9 เพื่่�อสะดวก
ในการสืืบค้้นอ้้างอิิง
ประธานกรรมการบริิษัททำ
ั �ำ หน้้าที่่เ� ป็็นประธานที่่ปร
� ะชุุมมีีหน้้าที่่�
ดููแลและจััดสรรเวลาแต่่ละวาระให้้อย่่างเพีียงพอ ซึ่่�งกรรมการ
ทุุกคนสามารถแสดงความคิิดเห็็นอย่่างเป็็นอิิสระในประเด็็น
ที่่�สำำ�คััญโดยคำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์ข องผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�มีีส่่วน
เกี่่�ยวข้้องอย่่างเป็็นธรรม
ในการประชุุมจะต้้องมีีกรรมการไม่่น้้อยกว่่ากึ่่�งหนึ่่�ง (1/2) ของ
จำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมด จึึงจะครบองค์์ประชุุมทั้้ง� นี้้� ในการลงมติิ
ในที่่ปร
� ะชุุมคณะกรรมการบริิษัทั ให้้ถือื มติิของเสีียงข้้างมาก  โดย
ให้้กรรมการคนหนึ่่�ง มีีเสีียงหนึ่่�งเสีียง โดยกรรมการที่่�มีีส่่วนได้้
เสีียจะไม่่เข้้าร่่วมประชุุม  และ/หรืือ ไม่่ใช้้สิิทธิิออกเสีียงลง
คะแนนในเรื่่�องนั้้�น ถ้้าคะแนนเสีียงเท่่ากััน ประธาน ในที่่�ประชุุม
จะออกเสีียงเพิ่่�มขึ้้�นอีีกหนึ่่�งเสีียงเป็็นเสีียงชี้้�ขาด ณ ขณะที่่�
คณะกรรมการจะลงมติิในที่่�ประชุุมต้้องมีีกรรมการอยู่่�ไม่่น้้อย 
กว่่า 2 ใน 3 ของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมด
กรรมการทุุกคนมีีสิทธิ
ิ ที่ิ จ่� ะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุุม
และเอกสารสำำ�คััญอื่่�นๆ และหากกรรมการอิิสระหรืือกรรมการ
ตรวจสอบมีีข้้อสงสััยใดๆ กรรมการอื่่�นๆ และฝ่่ายจััดการของ
บริิษััทต้้องดำำ�เนิินการตอบข้้อสงสััยดัังกล่่าวอย่่างรวดเร็็วและ
ครบถ้้วนเท่่าที่่�จะเป็็นไปได้้
ในกรณีีที่ก่� รรมการไม่่เห็็นด้้วยกัับมติิที่ปร
่� ะชุุมกรรมการสามารถ
ขอให้้เลขานุุการบริิษัท บั
ั นั ทึึกข้้อ คััดค้้านไว้้ในรายงานการประชุุม 
หรืือยื่่�นหนัังสืือแสดงการคััดค้้านต่่อประธานกรรมการได้้

(5) คณะกรรมการสนัับสนุุนให้้ผู้้�บริิหารระดัับสููงหรืือฝ่่ายบริิหาร 
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เข้้าร่่วมประชุุมคณะกรรมการตามความจำำ�เป็็นและ
เห็็นสมควร  และนำำ�เสนอสารสนเทศ รายละเอีียดข้้อมููลที่่�เป็็น
ประโยชน์์เพิ่่�มเติิมในฐานะผู้้ที่� เ่� กี่่�ยวข้้องอีีกทั้้�งจะได้้รับั ทราบนโยบาย
โดยตรงเพื่่�อสามารถนำำ�ไปปฏิิบัติั ไิ ด้้อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ รวมทั้้�ง
เพื่่�อประกอบการพิิจารณาตััดสิินใจของคณะกรรมการ ตลอดจน
เพื่่�อให้้คณะกรรมการมีีโอกาสรู้้�จักั ผู้้บ� ริิหาร ระดัับสููงและสำำ�หรัับ
ใช้้ประกอบการพิิจารณาแผนการสืืบทอดงานในอนาคต
(6) คณะกรรมการสามารถเข้้าถึึงสารสนเทศที่่จำ� �ำ เป็็นเพิ่่�มเติิมได้้จาก
ประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหาร เลขานุุการบริิษัท 
ั หรืือผู้้บ� ริิหารอื่่�นที่่ไ� ด้้
รัับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่่�กำำ�หนด และในกรณีีที่่�
จำำ�เป็็นคณะกรรมการอาจจััดให้้มีีความเห็็นอิิสระจากที่่�ปรึึกษา
หรืือผู้้�ประกอบวิิชาชีีพภายนอก โดยถืือเป็็นค่่าใช้้จ่า่ ยของบริิษัทั

74 รายงานประจำำ�ปีี 2563
(7) เมื่่�อวัันที่่� 2 ตุุลาคม 2563 กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร ได้้ประชุุม
ร่่วมกัันอย่่างเป็็นอิิสระโดยไม่่มีกี รรมการที่่เ� ป็็นผู้้บ� ริิหารและฝ่่าย
จััดการเข้้าร่่วม โดยประธาน กรรมการเป็็นประธานของการประชุุม 
และเลขานุุการ บริิษัทั เป็็นเลขานุุการของการประชุุม โดยที่่ปร
� ะชุุม
มีีการอภิิปรายประเด็็นเกี่่ย� วกัับทิิศทางการดำำ�เนิินงาน  ธุุรกิจิ และ
โครงสร้้างการจััดการภายใน การพััฒนาแผนสืืบทอดตำำ�แหน่่ง
ของผู้้บ� ริิหารระดัับสููง ซึ่่ง� ภายหลัังจากการประชุุมได้้มีกี ารรายงาน
ผลการประชุุมให้้คณะกรรมการบริิษััทและผู้้�บริิหารระดัับสููง
ทราบภายในวัันเดีียวกััน
(2)
การแต่่งตั้้�งเลขานุุการบริิษััท
(1) คณะกรรมการบริิษััทได้้แต่่งตั้้�งเลขานุุการบริิษััท  ที่่�มีีคุุณสมบััติิ
และประสบการณ์์ของเลขานุุการบริิษััทที่่�เหมาะสม  มีีหน้้าที่่�

4

และความรัับผิิดชอบตามพระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์และตลาด
หลัักทรััพย์์ทำำ�หน้้าที่่�ให้้คำำ�แนะนำำ�ด้้านกฎหมายและกฎเกณฑ์์
ต่่างๆ ที่ค่� ณะกรรมการจะต้้องทราบ และปฏิิบัติั หิ น้้าที่ใ่� นการดููแล
กิิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้้�งประสานงานให้้มีีการปฏิิบััติิ
ตามมติิคณะกรรมการ  โดยคุุณสมบััติิและประสบการณ์์ของ
เลขานุุการบริิษััทเปิิดเผยไว้้ใน หััวข้้อ โครงสร้้างการจััดการ
ข้้อ 4. เลขานุุการบริิษััท หน้้า 57-58 และบนเวปไซต์์ของบริิษััท 
www.harn.co.th
คณะกรรมการบริิษัทั ได้้ส่ง่ เสริิมและสนัับสนุุนให้้เลขานุุการบริิษัทั
ได้้รัับการฝึึกอบรมและพััฒนาความรู้้�อย่่างต่่อเนื่่�องทั้้�งด้้าน
กฎหมาย การบััญชีี หรืือการปฏิิบััติิหน้้าที่่�เลขานุุการบริิษััท

สรรหาและพััฒนาผู้้�บริิหารระดัับสููงและการบริิหารบุุคลากร

4.1 การสรรหาและพััฒนาผู้้บ� ริิหารระดัับสููงซึ่่�งหมายถึึง ประธาน
เจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหาร และกรรมการผู้้จั� ดั การ ให้้มีีความรู้้� ทัักษะ
ประสบการณ์์และคุุณลัักษณะที่่�จำำ�เป็็น ต่่อการขัับเคลื่่�อน
องค์์กรไปสู่่�เป้้าหมาย
(1) บริิษัทั ฯ คััดเลืือกบุุคคลที่่มี� คี วามรู้้� ความสามารถ และมีีประสบการณ์์
ที่่เ� กี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิจิ ในตำำ�แหน่่งประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหารกรรมการ
ผู้้�จัดั การ โดยคััดเลืือกตามระเบีียบเกี่่�ยวกัับการบริิหารทรััพยากร 
บุุคคล และจะต้้อง ได้้รัับการอนุุมััติิจากคณะกรรมการบริิษััท 
(2) คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนจะรายงานต่่อ
คณะกรรมการเพื่่�อทราบเป็็นประจำำ�ถึึงแผนการพััฒนาและ
สืืบทอดงาน เพื่่�อเตรีียมพร้้อมบุุคคลที่่�มีีศัักยภาพให้้สามารถ
สืืบทอดตำำ�แหน่่งงานในกรณีีที่ปร
่� ะธานเจ้้าหน้้าที่บ่� ริิหารกรรมการ
ผู้้�จััดการ และผู้้�บริิหารระดัับสููง เกษีียณ ลาออก หรืือไม่่สามารถ
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้

เสนอต่่อคณะกรรมการ ตามหลัักการและ นโยบายที่ค่� ณะกรรมการ
บริิษััท มอบหมายไว้้ ดัังนี้้�ค่่าตอบแทนตามหน้้าที่่�รัับผิิดชอบ
ตามตำำ�แหน่่งงาน ได้้แก่่ เงิินเดืือน ผลประโยชน์์ตามตำำ�แหน่่งงาน
เช่่น ค่่ารถประจำำ�ตำ�ำ แหน่่ง ส่่วนผลตอบแทนเพื่่�อสร้้างความมั่่�นคง
ในอนาคตระยะยาว ได้้แก่่ กองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ ค่่าตอบแทน
ที่่เ� ป็็นหุ้้�นโครงการ EJIP รวมถึึงแผนการประกัันสุุขภาพ ผู้้บ� ริิหาร 
ที่่�ได้้รัับมอบหมายหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบเพิ่่�มขึ้้�นจะได้้รัับ
ค่่าตอบแทนเพิ่่�มที่่�เหมาะสมกัับหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบที่่�
ได้้รับั มอบหมายเพิ่่�มมากขึ้้น� ค่่าตอบแทนตามผลการปฏิิบัติั งิ าน
ได้้แก่่ เงิินโบนััสโดยวััดจากดััชนีีชี้้�วััดความสำำ�เร็็จ (KPI) ที่่�ได้้
กำำ�หนดไว้้ประจำำ�ปีี จากผลปฏิิบััติิงานทางการเงิิน ผลงาน
เกี่่�ยวกัับการปฏิิบััติิตามวััตถุุประสงค์์เชิิงกลยุุทธ์์ในระยะยาว
(2) กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหารทั้้�งหมด เป็็นผู้้�ประเมิินผลประธาน
เจ้้าหน้้าที่บ่� ริิหาร กรรมการผู้้�จัดั การเป็็นประจำำ�ทุกุ ปีีคณะกรรมการ
บริิษััทเป็็นผู้้�พิิจารณาให้้ความเห็็นชอบผลประเมิินข้้างต้้น และ
ประธานกรรมการเป็็นผู้้แ� จ้้งผลการพิิจารณาให้้ประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหาร กรรมการผู้้�จััดการทราบ

(3) คณะกรรมการไม่่มีีนโยบายส่่งผู้้�บริิหารเข้้าไปเป็็นกรรมการใน
บริิษััทอื่่�นนอกกลุ่่�มบริิษััท  ในกรณีีที่่�ผู้้�บริิหารของบริิษััท  จะเข้้า
ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษััทอื่่�น ต้้องได้้รัับอนุุมััติิ จาก
คณะกรรมการบริิหารก่่อน ยกเว้้นการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง กรรมการ  (3) ผลการประเมิินจะนำำ�ไปใช้้ในการพิิจารณากำำ�หนดค่่าตอบแทน
ในองค์์กรการกุุศลที่่�ไม่่แสวงหากำำ�ไร ทั้้�งนี้้� การดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
ของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร กรรมการผู้้�จััดการ โดยจะเปรีียบ
ต้้องไม่่ขััดกัับบทบััญญััติิของกฎหมาย ข้้อบัังคัับ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
เทีียบค่่าตอบแทน ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร กรรมการผู้้�จััดการ
การดำำ�เนิินธุุรกิจิ ของบริิษัท 
ั และต้้องไม่่ใช้้ตำ�ำ แหน่่งงานในบริิษัทั
กัับค่่าตอบแทนในตลาดแรงงาน ซึ่่ง� ค่่าตอบแทนที่่บ� ริิษัทจ่
ั า่ ยนั้้�น
ไปอ้้างอิิงเพื่่�อส่่งเสริิมธุุรกิิจ ภายนอก
ต้้องอััตราที่่�แข่่งขัันได้้กัับ กลุ่่�มธุุรกิิจเดีียวกััน เพื่่�อดููแลรัักษา
ผู้้�บริิหารที่่�มีีคุุณภาพทั้้�งยัังต้้องคำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์ที่่�บริิษััทฯ
4.2 การกำำ�หนดโครงสร้้างค่่าตอบแทนและการประเมิินผลที่่�
และผู้้�ถืือหุ้้�นได้้รัับอีีกทางหนึ่่�งด้้วย
เหมาะสม
(1) คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนเป็็นผู้้�กำำ�หนด
โครงสร้้างค่่าตอบแทน และเกณฑ์์การประเมิินผล ที่่�เหมาะสม

บริิษััท หาญ เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง โซลููชั่่�นส์์ จำำ�กััด (มหาชน) 75
4.3	คณะกรรมการเข้้าใจโครงสร้้างและความสััมพัันธ์์ของ
ผู้้�ถืือหุ้้�น ที่่�อาจมีีผลกระทบต่่อการบริิหารและการดำำ�เนิิน
งานของกิิจการ
(1) คณะกรรมการเข้้าใจโครงสร้้างและความสััมพัันธ์์ของผู้้�ถืือหุ้้�น
ซึ่่�งมีีผลต่่ออำำ�นาจในการควบคุุมการบริิหาร จััดการกิิจการ โดย
อาศััยโครงสร้้างคณะกรรมการบริิษัท 
ั โดยมีีกรรมการอิิสระ 3 ท่่าน
จากจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมด 9 ท่่าน เป็็นการถ่่วงดุุลอำำ�นาจที่่�ดีี
รวมถึึงส่่งเสริิมวััฒนธรรมในการบริิหารงานอย่่างมืืออาชีีพ  มีี
นโยบายกำำ�กับั ดููแล กิิจการและนโยบายอื่่�นๆ กำำ�กับั อย่่างเคร่่งครััด

4.4	คณะกรรมการจะติิดตามดููแลการบริิหารและพััฒนาบุุคลากร
ให้้มีีจำำ�นวน ความรู้้� ทัักษะ ประสบการณ์์และแรงจููงใจ
	ที่่�เหมาะสม
(1) บริิษััทฯ ตระหนัักดีีว่่าพนัักงานทุุกระดัับมีีส่่วนสำำ�คััญในการ
ขัับเคลื่่�อนไปสู่่�เป้้าหมายเพื่่�อรัักษาพนัักงานที่่�มีีความสามารถ 
ของบริิษัทั ไว้้ พนักั งานทุุกคนจะได้้รับั การพััฒนาตามแผนอบรม
แต่่ละปีี ทั้้�งภายในประเทศและภายนอกประเทศ โดยมุ่่�งเน้้นให้้
สอดคล้้องกัับทิิศทางและกลยุุทธ์์ขององค์์กรที่่�บริิษััทฯ กำำ�หนด
ในแต่่ละปีี รวมถึึงได้้รัับค่่าตอบแทนที่่�เหมาะสม เป็็นธรรม โดย
บริิษัทั ฯ ได้้ทบทวน ค่่าตอบแทนของบริิษัทกั
ั บั ตลาดแรงงานทั่่�วไป
(2) คณะกรรมการจะดููแลไม่่ให้้โครงสร้้างและความสััมพันั ธ์์ ของผู้้�ถือื หุ้้�น
ในระดัับเดีียวกััน เป็็นประจำำ�ทุกุ ปีี และรายงานต่่อคณะกรรมการ
ตาม (1) เป็็นอุุปสรรคต่่อการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการ 
ทราบ พนัักงานทุุกคนจะได้้รับั การปฏิิบัติั อิ ย่่างเป็็นธรรม พนัักงาน
เช่่น การมีีบุุคคลที่่�เหมาะสมมาสืืบทอดตำำ�แหน่่ง
ทุุกคนสามารถขอคำำ�ปรึึกษา แนะนำำ�  จากผู้้�บริิหารระดัับสููงได้้
(3) คณะกรรมการจะดููแลให้้มีกี ารเปิิดเผยข้้อมููลตามข้้อตกลง ต่่างๆ
ทุุกระดัับ ซึ่่ง� เปิิดกว้้างรัับฟัังความคิิดเห็็น และสนัับสนุุนให้้กล้้าคิิด
ที่่�มีีผลกระทบต่่อการควบคุุมกิิจการ
กล้้าพููด  
การจ่่ายค่่าตอบแทนและสวััสดิิการของบริิษััท

เงิินเดืือน

จููงใจและรัักษาพนัักงานที่่�มีีความรู้้�ความสามารถ ตามหน้้าที่่�ที่่�ได้้รัับมอบหมาย

ผลประโยชน์์อื่่�นตามตำำ�แหน่่ง

จููงใจและรัักษาพนัักงานที่่�มีีความรู้้�ความสามารถ ตามหน้้าที่่�ที่่�ได้้รัับมอบหมาย

เงิินโบนััสตามผลงาน

ตอบแทนความสำำ�เร็็จผลงานตามดััชนีีชี้้�วััดความสำำ�เร็็จที่่�ได้้รัับมอบหมายแต่่ละปีี

CEO / MD

ผู้้�บริิหาร

พนัักงาน



























Incentive ตามผลงาน

จููงใจให้้เกิิดผลงาน เพื่่�อสร้้างความเติิบโตของบริิษััท

ค่่าตอบแทนที่่�เป็็นหุ้้�น (EJIP)

ให้้พนัักงานมีีส่่วนร่่วมในการเป็็นเจ้้าของบริิษััท และเป็็นการรัักษาบุุคลากรในระยะยาว

(2) เพื่่�อเป็็นการส่่งเสริิมความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีของพนัักงาน บริิษััทฯ จััด
สวััสดิิการทั้้�งระยะสั้้�นและระยะยาว และดููแลให้้มีีสวััสดิิการที่่�
เทีียบเคีียงได้้กับั บริิษัทั ฯ อื่่�นในตลาดแรงงานที่มี่� ขี นาดใกล้้เคีียง
กััน สนัับสนุุนให้้พนัักงานมีีความรู้้�ความเข้้าใจในการบริิหาร
จัั ดการเงิิ น โดยส่่ง สื่่�อประชาสััมพััน ธ์์ค วามรู้้�ผ่ ่า นทางอีีเ มล์์
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Happy Money เคล็็ดรัับสร้้างสุุขทางการเงิิน ในเดืือนกรกฎาคม 
2563 และเดืือนสิิงหาคม 2563 เพื่่�อให้้เห็็นสถานะทางการเงิิน
ของตนเอง มีีเงิินสำำ�รองเพีียงพอสำำ�หรัับใช้้จ่า่ ยยามฉุุกเฉิิน พร้้อม
เรีียนรู้้�เคล็็ดลัับในการจััดการ เงิินให้้มีีพอใช้้ เหลืือออมสำำ�หรัับ
การเกษีียณอายุุต่่อไป

ส่่งเสริิมนวััตกรรมและการประกอบธุุรกิิจอย่่างมีีความรัับผิิดชอบ

5.1 ให้้ความสำำ�คััญและสนัับสนุุนการสร้้างนวััตกรรมที่่�ก่่อให้้
เกิิดมููลค่่าแก่่ธุรุ กิิจ ควบคู่่�ไปกัับการสร้้างคุุณประโยชน์์ต่อ่
ลููกค้้าหรืือผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง และมีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
และสิ่่�งแวดล้้อม
(1) เพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมายในการเป็็น ผู้้�นำำ�ในการให้้บริิการโซลููชั่่�น
อย่่ า งยั่่�ง ยืื น ของงานวิิศ วกรรมระบบ บริิษััทฯ ทุ่่�มเทศึึกษา
เทคโนโลยีีใหม่่ๆ เพื่่�อให้้มีีการพััฒนาต่่อยอดในกลุ่่�มสิินค้้าที่่�

บริิษััทฯ จำำ�หน่่ายอย่่างต่่อเนื่่�อง สร้้างความแตกต่่าง และตอบ
สนองต่่อลููกค้้าและผู้้ที่� เ่� กี่่�ยวข้้อง โดยมีีกลยุุทธ์์ที่เ่� กี่่�ยวกัับเป้้าหมาย
โดยส่่งผู้้บ� ริิหารระดัับสููงพนัักงานไปอบรมดููงานต่่างประเทศ และ
นำำ�ความ รู้้�ประสบการณ์์มาต่่อยอดพััฒนางานให้้มีคี วามก้้าวหน้้า
รวมถึึงถ่่ายทอดประสบการณ์์และให้้การอบรมแก่่พนักั งานอื่่น� ๆ
ในสายงาน และมุ่่�งมั่่�นในการสร้้างความสำำ�เร็็จร่่วมกัันระหว่่าง
พนัักงานและบริิษััทฯ สืืบเนื่่�องจากสถานการณ์์การระบาดของ

76 รายงานประจำำ�ปีี 2563
โรคโควิิด-19 ในปีี 2563 ทำำ�ให้้ไม่่สามารถเดิินทางไปต่่างประเทศได้้
บริิษัทั ฯ ใช้้ช่อ่ งทางการ VDO Conference เพื่่�อใช้้ในการสื่่�อสาร
กัับผู้้�ขายทั้้�งในและต่่างประเทศ เพื่่�อความต่่อเนื่่�องของการ
เรีียนรู้้�และพััฒนา
นอกจากนี้้�บริิษััทฯ ได้้ส่่งเสริิมนวััตกรรมให้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งของ
ค่่านิิยมองค์์กร และเผยแพร่่นวััตกรรมไปสู่่�สาธารณชนซึ่่ง� ถืือเป็็น
ส่่วนหนึ่่�งของความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม ผ่่านโครงการ  Knowledge
Sharing Project โดยใช้้ช่อ่ งทางการสื่่�อสารเผยแพร่่ที่ห่� ลากหลาย
ไปสู่่�กลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียรัับทราบทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม 
อย่่างทั่่�วถึึง

•
•
•

การวิจัย 
การปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน
การร่วมมือกับคู่ค้า

5.2	จััดการประกอบธุุรกิิจอย่่างมีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
และสิ่่�งแวดล้้อม ที่่�จะต้้องสะท้้อนอยู่่�ในแผนดำำ�เนิินการ
(Operational Plan) เพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่า ทุุกฝ่่ายขององค์์กร
ได้้ดำำ�เนิินการสอดคล้้องกัับวััตถุุประสงค์์ เป้้าหมายหลััก
และแผนกลยุุทธ์์ (Strategic) ของกิิจการ
บริิษััทให้้ความสำำ�คััญและมุ่่�งมั่่�นในการเสริิมสร้้างคุุณภาพชีีวิิต
และความปลอดภััยแก่่สัังคม สิ่่�งแวดล้้อม ด้้วยการเป็็นผู้้�นำำ�การ
ให้้บริิการ  โซลููชั่่�นที่่�ยั่่�งยืืนของงานวิิศวกรรม ในระบบงานที่่�
บริิษััทเป็็นตััวแทนจำำ�หน่่าย

(2) จััดตั้้�งคณะกรรมการนวััตกรรมเพื่่�อเป็็นการส่่งเสริิมการสร้้าง
วััฒนธรรมนวััตกรรมขึ้้�นในบริิษัทั อย่่างเป็็นระบบเพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การ
คิิดค้้น พััฒนา นวััตกรรมใหม่่ๆ ที่จ่� ะตอบสนองความต้้องการของ (1) ฝ่่ายจััดการนำำ�แผนกลยุุทธ์์ที่ไ่� ด้้รับั การอนุุมัติั จิ ากคณะกรรมการ
ลููกค้้าและสร้้างความยั่่�งยืืนทางธุุรกิิจให้้บริิษััทอย่่างยั่่�งยืืน
บริิษััท  กระจายเป้้าหมายลงระดัับฝ่่ายและสายงานตามความ
• การเพิ่มประสิทธิภาพด้วย Digital Transformation  
รัับผิิดชอบ และรายงานผลต่่อคณะกรรมการบริิหารเป็็นประจำำ�
• วิธคี ดิ มุมมองในการออกแบบและพัฒนาสินค้าและบริการ 
ทุุกเดืือน

Company Strategic Directions

SMART Business
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

การเติบโตยอดขาย
สินค้า หรือช่องทางการขายใหม่
สินค้านวัตกรรม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
พัฒนา Solution และบริการครบวงจร
รักษาผลการด�ำเนินงานพร้อมขยายธุรกิจ
เพิ่มมูลค่าการบริการต่อลูกค้า
สร้างความมีส่วนร่วมกับลูกค้า / คู่ค้า
ใช้เทคโนโลยี และการจัดการที่ทันสมัย
ระบบการท�ำงานปละการจัดการที่เป็นเลิศ
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

SMART People
• บริหารงานสนับสนุนวิสัยทัศน์และแข่งขันได้
• สร้างความมีส่วนร่วมกับพนักงาน
• สร้างองค์ความรู้ และองค์กรแห่งการเรียนรู้

5.3	ดููแลให้้ฝ่่ายจััดการจััดสรรและจััดการทรััพยากรให้้เป็็นไป
อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพและประสิิทธิผิ ล โดยคำำ�นึงึ ถึึงผลกระทบ
และการพััฒนาทรััพยากรตลอดสาย Value Chain เพื่่�อให้้
สามารถบรรลุุวัตถุ
ั ปุ ระสงค์์และเป้้าหมายหลัักได้อ้ ย่่างยั่่�งยืืน
5.4	จััดให้้มีีแผนการพััฒนาเทคโนโลยีีสารสนเทศระดัับองค์์กร
ที่่ส� อดคล้้องกัับความต้้องการของกิิจการ รวมทั้้�งดููแลให้้มีี
การนำำ�เทคโนโลยีีสารสนเทศมาใช้้ในการเพิ่่�มโอกาสทาง
ธุุรกิิจและพััฒนาการดำำ�เนิินงาน การบริิหารความเสี่่�ยง
เพื่่�อให้้กิิจการสามารถบรรลุุวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมาย
หลัักของกิิจการ

SMART Environment
• ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
• ลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
• ส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ

(1) ฝ่่าย ICT จััดทำำ�นโยบายและแผนการพััฒนาเทคโนโลยีีสารสนเทศ
(S-ICT-003) เพื่่�อเป็็นกรอบในการทำำ�งานตามแผน Digital
Transformation 2019-2021 ทั้้�งด้้านซอฟ์์ทแวร์์ และฮาร์์ดแวร์์
เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับความต้้องการใช้้งาน ของบริิษััท  และเพิ่่�ม 
ประสิิทธิิภาพของการทำำ�งานภายในบริิษััท  ครอบคลุุมถึึงการ 
จััดสรรทรััพยากรให้้เพีียงพอต่่อ การดำำ�เนิินธุุรกิิจ
(2) คณะกรรมการจะดููแลให้้การบริิหารความเสี่่�ยงขององค์์กรครอบ
คลุุมถึึงการจััดการความเสี่่�ยงด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศด้้วย 
(3) คณะกรรมการจะจััดให้้มีนี โยบายและมาตรการรัักษาความมั่่�นคง
ปลอดภััยของระบบสารสนเทศ โดยฝ่่าย ICT จะจััดทำำ�แผนการรัับ
สถานการณ์์ฉุกุ เฉิินจากภััยพิบัิ ติั ขิ องระบบ เทคโนโลยีีสารสนเทศ
และมีีการทบทวนทุุกปีี

บริิษััท หาญ เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง โซลููชั่่�นส์์ จำำ�กััด (มหาชน) 77
Hardware Road map - 2020
จััดหา notebook พนัักงานขายทั้้�งหมด และปรัับปรุุงเปลี่่�ยนทดแทนเครื่่�อง/อุุปกรณ์์เก่่าตามอายุุ
เพื่่�อให้้ทัันสมััยต่่อการใช้้งาน
บริิหารจััดการ Network ภายในและ Link Internet ให้้มีีประสิิทธิิภาพความเร็็วเพีียงพอต่่อการ
ใช้้งานภาพรวมต่่อทั้้�งองค์์กร
บริิหารจััดการด้้านความปลอดภััยของข้้อมููลและการเข้้าถึึงข้้อมููลจากภายนอกให้้มีีประสิิทธิิภาพ 
ปลอดภััย เชื่่�อถืือได้้
บริิหารจััดการด้้านจััดซื้้�อ / จััดหา Software ถููกสิิขสิิทธิ์์�ในองค์์กร
การบริิหารจััดการ Server on cloud

1. Hardware Good Performance
2. Network & Internet stability
3. Security Safety Management
4. Software ลิิขสิิทธิ์์�ถููกต้้อง
5. Hybrid Cloud

cloudSoftware Road map - 2020
1. ดููแลให้้ระบบ ERP และโปรแกรมต่่างๆ 		
ทุุกฝ่่ายสามารถทำำ�งานได้้โดยไม่่ติิดปััญหา ส่่งมอบงานทั้้�งภายในและภายนอกได้้ทัันเวลา
ให้้ใช้้งานอย่่างมีีเสถีียรภาพ
2. ปรัับปรุุงและพััฒนาโปรแกรม ลดกระบวนการ โครงการ Digital Tranformation
	ทำำ�งาน เพิ่่�มประสิิทธิิภาพ

6

ผลงาน

92.28%

ผลงาน
94.02%

ดููแลให้้มีีระบบการบริิหารความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายในที่่�เหมาะสม

6.1	คณะกรรมการจะกำำ�กับั ดููแลให้้มั่่�นใจว่่า บริิษัทมีี
ั ระบบการ
บริิหารความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายในที่่�จะทำำ�ให้้บรรลุุ
	วััตถุุประสงค์์อย่่างมีีประสิิทธิิผล และมีีการปฏิิบััติิให้้เป็็น
ไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
การบริิหารความเสี่่�ยง
(1) คณะกรรมการบริิ ห ารความเสี่่� ย ง เป็็ น ผู้้ �ท บทวนนโยบาย
ด้้ า นการบริิ ห ารความเสี่่� ย ง (Risk Management Policy)
ให้้ครอบคลุุมทั้้�งองค์์กร เพื่่�อให้้ผู้้�บริิหารระดัับต่่างๆ พิิจารณา
จากการนำำ�วัตถุ
ั ปร
ุ ะสงค์์และเป้้าหมายที่่เ� กี่่�ยวข้้องนำำ�ไปพิิจารณา
ถึึงความเสี่่�ยงต่่างๆ ที่่�มีีผลกระทบ ทั้้�งระดัับองค์์กร และระดัับ
ปฏิิบัติั กิ าร และรายงานให้้คณะกรรมการบริิษัททร
ั าบเป็็นประจำำ�
ทุุ ก ไตรมาส  และจะจัั ด ให้้ มีี ก ารทบทวนระบบหรืื อ ประเมิิ น
ประสิิทธิิผลของการจััดการความเสี่่�ยงอย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง
(เปิิดเผยไว้้ในหััวข้้อ ปััจจััยความเสี่่�ยง หน้้า 34-36)
(2) คณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย� ง ติิดตามและประเมิินประสิิทธิผิ ล
ของการบริิหารความเสี่่�ยง และเฝ้้าระวัังถึึงสััญญาณเตืือนภััย
ความเสี่่�ยงล่่วงหน้้า รวมถึึงรายการที่่ผิ� ดิ ปกติิทั้้ง� หลายเป็็นประจำำ�
ทุุกไตรมาส ดัังนี้้�
ความเสี่่�ยงแยกตามประเภท
กลยุุทธ์์

การเงิิน

ปฏิิบััติิการ

3

4

106

กม. /
ระเบีียบ
1

คอร์์รััปชั่่�น

ปััจจััย
ภายนอก

10

12

บริิษััทฯ สามารถควบคุุมความเสี่่�ยงอยู่่�ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้ทั้้�งหมด

นอกจากนี้้� ค ณะกรรมการตรวจสอบยัั ง พิิ จ ารณาถึึ ง ความ
พอเพีียงของระบบการควบคุุมภายในและการบริิหารความเสี่่�ยง
เพื่่�อสร้้างความมั่่�นใจว่่าบริิษััทฯ มีีการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�มีี
ประสิิทธิิผลอีีกทางหนึ่่�งด้้วย

(3) เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าบริิษััทฯ ประกอบธุุรกิิจให้้เป็็นไปตามกฎหมาย
และมาตรฐานที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งในและต่่างประเทศจึึงกำำ�หนดให้้
ความเสี่่�ยงด้้านการละเมิิดกฎหมาย หรืือข้้อบัังคัับที่่เ� กี่่�ยวข้้องเป็็น
ความเสี่่ย� งประเภทหนึ่่�งที่่แ� ต่่ละฝ่่ายที่่รั� บั ผิิดชอบต้้องทบทวนเป็็น
ประจำำ�ทุกุ เดืือน และกำำ�หนดให้้มีดัี ชนี
ั ชี้้ี วั� ดั ความสำำ�เร็็จ KPI-COR
07 Law Compliance เป็็นส่่วนหนึ่่�งของการประเมิินผลงาน
ฝ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
(4) ในการบริิหารความเสี่่ย� งดัังกล่่าวข้้างต้้น บริิษัทั ฯ จะนำำ�ผลประเมิิน
ระบบการควบคุุมภายในและการบริิหารความเสี่่�ยงของบริิษััท 
ย่่อย บริิษััทร่่วม มาพิิจารณาด้้วย 
การควบคุุมภายใน
คณะกรรมการบริิษััท  ให้้ความสำำ�คััญต่่อการกำำ�กัับดููแลและการ
ควบคุุมภายในทั้้�งในระดัับบริิหาร และระดัับปฏิิบัติั งิ านที่มี่� ปร
ี ะสิิทธิภิ าพ
ทั้้�งนี้้� ระบบการควบคุุมภายในเป็็นกลไกสำำ�คััญที่่�จะสร้้างความมั่่�นใจ
ต่่อฝ่่ายจััดการในการช่่วยลดความเสี่่�ยงทางธุุรกิิจ ช่่วยให้้การดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ  โดยมีีการจััดสรรทรััพยากรอย่่าง
เหมาะสมและบรรลุุ เ ป้้ า หมายตามที่่� ตั้้� ง ไว้้ ช่ ่ ว ยปกป้้ อ งคุ้้�มครอง
ทรััพย์์สิินไม่่ให้้รั่่�วไหล สููญหายหรืือจากการทุุจริิตประพฤติิมิิชอบ
ช่่วยให้้รายงานทางการเงิินมีีความถููกต้้องน่่าเชื่่�อถืือ ช่่วยให้้บุุคลากร
ปฏิิบััติิตามกฎหมาย  และระเบีียบข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้อง และช่่วย
คุ้้�มครองเงิินลงทุุน ของผู้้�ถือื หุ้้�น ดัังนั้้�น บริิษัทั ฯ จึึงได้้กำ�ำ หนดภาระหน้้าที่่�
อำำ�นาจการดำำ�เนิินการของผู้้�ปฏิิบััติิงานและผู้้�บริิหารในเรื่่�องต่่างๆ ไว้้
เป็็นลายลัักษณ์์อัักษรอย่่างชััดเจน มีีการควบคุุมดููแลการใช้้สิินทรััพย์์
ของบริิษััทฯ ให้้เกิิดประโยชน์์ และมีีการแบ่่งแยกหน้้าที่่�ผู้้�ปฏิิบััติิงาน
ผู้้�ติิดตามควบคุุม  และประเมิินผลออกจากกััน เพื่่�อให้้เกิิดการถ่่วงดุุล
และตรวจสอบระหว่่างกัันอย่่างเหมาะสม

78 รายงานประจำำ�ปีี 2563
(1) คณะกรรมการบริิษััท ได้้มอบหมายให้้คณะกรรมการตรวจสอบ 6.3 ติิดตาม ดููแลและจััดการความขััดแย้้งของผลประโยชน์์ที่่�
อาจเกิิดขึ้้น� ได้ร้ ะหว่่างบริิษัทกั
ั บั ฝ่่ายจััดการคณะกรรมการ
รัับผิิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและความมีีประสิิทธิภิ าพ
ของระบบควบคุุมภายในที่่ฝ่� า่ ยบริิหารจััดให้้มีขึ้้ี น�  รวมทั้้�งได้้จัดั ทำำ� 	หรืือผู้้ถื� อื หุ้น�้ รวมไปถึึงการป้้องกัันการใช้้ประโยชน์์อันั มิิควร
ในทรััพย์์สิิน ข้้อมููลและโอกาสของบริิษััท ทั้้�งนี้้�ตลอดจน
และทบทวนระบบการควบคุุม ทั้้ง� ด้้านการดำำ�เนิินงาน การรายงาน
การทำำ�ธุุรกรรมกัับผู้้�ที่่�มีีความสััมพัันธ์์เกี่่�ยวโยงกัับบริิษััท
ทางการเงิินการปฏิิบัติั ติ ามกฎ ระเบีียบ นโยบาย และการกำำ�กับั
ในลัักษณะที่่�ไม่่สมควร
ดููแลการปฏิิบััติิงาน ตลอดจนการจััดการความเสี่่�ยง และยัังให้้
ความสำำ�คัญ
ั กัับสััญญาณเตืือนภััยล่ว่ งหน้้าและรายการที่่ผิ� ดิ ปกติิ   ความขััดแย้้งของผลประโยชน์์
(2) บริิษััทฯ ได้้ว่่าจ้้างบุุคคลภายนอกที่่�มีีความเป็็นอิิสระในการ (1) คณะกรรมการจะกำำ�กับั ดููแลให้้มีรี ะบบการรัักษาความปลอดภััย
ของข้้อมููล ซึ่่�งรวมถึึงการกำำ�หนดนโยบายและวิิธีีปฏิิบััติิในการ
ปฏิิบัติั หิ น้้าที่่� เป็็นผู้้�รับั ผิิดชอบในการควบคุุมภายใน ของบริิษัทั ฯ
รัักษาความลัับ (confidentiality) การรัักษาความน่่าเชื่่�อถืือ
โดยให้้ บริิษััท อััลทิิมา แอดไวเซอรีี จำำ�กััดเป็็นผู้้�ตรวจสอบระบบ
(integrity) และความพร้้อมใช้้ของข้้อมููล (availability) รวมทั้้�ง
ควบคุุมภายในของบริิษััทฯ ทำำ�หน้้าที่่�ตรวจสอบเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่า
การจััดการข้้อมููลที่อ่� าจมีีผลกระทบต่่อราคาหลัักทรััพย์์ (market
บริิษััทฯ มีีระบบการควบคุุมภายในที่่�เพีียงพอเหมาะสม  และ
sensitive information) นอกจากนี้้� คณะกรรมการดููแลให้้
เพื่่�อให้้ผู้้�ตรวจสอบภายในดัังกล่่าวมีีความเป็็นอิิสระ สามารถ
กรรมการ ผู้้�บริิหารระดัับสููง พนัักงาน ตลอดจนบุุคคลภายนอก
ทำำ�หน้้าที่่ตร
� วจสอบ และถ่่วงดุุลได้้อย่่างเต็็มที่่ ผู้
� �ตร
้ วจสอบภายใน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องอาทิิ ที่่�ปรึึกษาทางกฎหมาย  ที่่�ปรึึกษาทางการเงิิน
จะรายงานผลโดยตรงต่่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้้�งนี้้� บริิษัทั ฯ
ปฏิิบััติิตามระบบการรัักษาความปลอดภััยของข้้อมููลด้้วย
มีีการติิดตามประเมิินผลอย่่างสม่ำำ��เสมอ เพื่่�อให้้ความมั่่�นใจว่่า
ระบบที่่ว� างไว้้สามารถดำำ�เนิินไปได้้อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพโดยจะมีี (2) บริิษัทั ฯ ได้้ยึดึ หลัักการในการปฏิิบัติั ต่ิ อ่ ผู้้�ถือื หุ้้�นอย่่างเท่่าเทีียมกันั
การประเมิินความเพีียงพอของระบบควบคุุมภายในและทบทวน
และได้้กำำ�หนดแนวทางการจััดการ  เรื่่�องการมีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
ระบบที่่�สำำ�คััญอย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง และเปิิดเผยไว้้ในรายงาน
อย่่างโปร่่งใส  และสามารถตรวจสอบได้้ โดยเฉพาะในการ 
ประจำำ�ปีีของบริิษััทฯ
พิิจารณาธุุรกรรมระหว่่างบริิษััทฯ กัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย  หรืือมีี
6.2	คณะกรรมการจััดตั้้�งคณะกรรมการตรวจสอบที่่�สามารถ
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและอิิสระ
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้้ ว ยกรรมการอิิ สร ะที่่� มีี
คุุณสมบััติิครบถ้้วนตามที่่� ก.ล.ต. และ ตลท. กำำ�หนด จำำ�นวน 3
ท่่าน โดยมีีอย่่างน้้อย 1 ท่่านที่่�มีีความรู้้�และประสบการณ์์เพีียง
พอในการสอบทานความน่่าเชื่่�อถืือของงบการเงิิน ดัังนี้้�
ดร. ถกล นัันธิิราภากร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

นางสาววรนุุช สุุไพบููลย์์พิิพััฒน์์

ดร. โสตถิิธร มััลลิิกะมาส

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

โดยมีี ดร. ถกล นัันธิิราภากร เป็็นประธานกรรมการตรวจสอบ
และเป็็นผู้้�มีีความรู้้�และประสบการณ์์เพีียงพอที่่�จะทำำ�หน้้าที่่�ใน
การสอบทานความน่่าเชื่่�อถืือของงบการเงิินโดยจบการศึึกษา
ระดัับปริิญญาเอก จาก Col. Of BAd./ Accounting, MIS,
Economics, University of Arkansas, U.S.A. และผ่่านการ
อบรมหลัักสููตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่่�นที่่� 8
ปีี 2547 และหลัักสููตร Director Certification Program (DCP)
รุ่่�นที่่� 228 ปีี 2559 แล้้ว
(2) คณะกรรมการได้้กำำ�หนดหน้้าที่่�ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ไว้้ในกฎบััตร (Charter) ซึ่่�งในปีี 2563 ได้้รัับการทบทวน 1 ครั้้�ง
(เปิิดเผยไว้้ในหััวข้้อ โครงสร้้างการจััดการ หน้้า 49-50)

ส่่วนเกี่่�ยวข้้อง โดยเมื่่�อเกิิดกรณีีดัังกล่่าว ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
ในเรื่่อ� งนั้้�น จะต้้องรายงานให้้บริิษัทั ฯทราบโดยทัันทีี และในการ
ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท  เพื่่�อพิิจารณาเรื่่�องนั้้�นๆ กรรมการ
จะต้้องรายงานการมีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียอย่่างน้้อยก่่อนการพิิจารณา
วาระนั้้�น และบัันทึึกไว้้ในรายงาน การประชุุมด้้วย

(3) บริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดแนวทางเพื่่�อมิิให้้กรรมการหรืือผู้้�บริิหาร ที่่�มีี
ส่่วนได้้ส่ว่ นเสีียหรืือมีีส่ว่ นเกี่่�ยวข้้องเข้้าร่่วมกระบวนการตััดสิินใจ
ในการพิิจารณาธุุรกรรมดัังกล่่าว โดยในการ ออกเสีียงในที่่ปร
� ะชุุม
คณะกรรมการบริิษััท  กรรมการซึ่่�งมีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียในเรื่่�องใด
ไม่่มีีสิิทธิิออกเสีียงลงคะแนน ในเรื่่�องนั้้�น
(4) บริิษััทฯ กำำ�หนดให้้ กรรมการและผู้้�บริิหาร 4 อัันดัับแรกทุุกคน
ต้้องรายงานความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ต่อ่ บริิษัทั เป็็นประจำำ�
ภายในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ของทุุกปีี
(5) คณะกรรมการตรวจสอบ จะนำำ�เสนอคณะกรรมการบริิษััท 
เกี่่�ยวกัับรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน และรายการที่่�มีีความขััดแย้้ง
ทางผลประโยชน์์ ซึ่่�งได้้มีีการพิิจารณาความเหมาะสมอย่่าง
รอบคอบ รวมทั้้�งบริิษัทั ฯ ได้้ปฏิิบัติั ติ ามหลัักเกณฑ์์ของสำำ�นักั งาน
คณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์แ ละตลาดหลัักทรััพย์์ และ
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยอย่่างเคร่่งครััด ในเรื่่�องการ
กำำ�หนดราคาและเงื่่�อนไข ต่่างๆ กัับบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง
ด้้านผลประโยชน์์ ให้้เสมืือนทำำ�รายการกัับบุุคคลภายนอก

บริิษััท หาญ เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง โซลููชั่่�นส์์ จำำ�กััด (มหาชน) 79
การป้้องกัันการใช้้ข้้อมููลภายใน
(3) นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ได้้ให้้ข้้อมููลแก่่กรรมการ  และผู้้�บริิหาร  4
(1) บริิษัทั ฯ มีีการกำำ�กับั ดููแลการใช้้ข้อ้ มููลภายในอย่่างเคร่่งครััดเพื่่�อ
รายแรก เกี่่�ยวกัับหน้้าที่่�ที่่�ต้้องรายงานการถืือครองหลัักทรััพย์์
ป้้องกัันการหาประโยชน์์จากข้้อมููลภายในให้้แก่่ตนเองหรืือผู้้�อื่่น�
ของบริิษัทั ฯ และบทกำำ�หนดโทษตามพระราชบััญญััติหิ ลัักทรััพย์์
ในทางมิิชอบ (Abusive Self-dealing) เพื่่�อให้้เกิิดความยุุติธรรม
ิ
และตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535 และตามข้้อกำำ�หนดของตลาด
ต่่อผู้้มี� ส่ี ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียทุกุ ราย โดยบริิษัทั ฯ ได้้กำ�ำ หนดแนวทางในการ
หลัักทรััพย์์แห่่ง ประเทศไทย กรรมการและผู้้�บริิหาร 4 รายแรก
เก็็บรัักษาข้้อมููลภายในของบริิษััทฯ และแนวทางป้้องกัันการ
ของบริิษััทฯ มีีหน้้าที่่�รายงานการถืือครองหลัักทรััพย์์ที่่�ออกโด
ใช้้ ข้ ้ อ มููลภายในแสวงหาประโยชน์์ ส่ ่ ว นตนเป็็ น คำำ �สั่่� ง ที่่� เ ป็็ น
ยบริิษััทฯ ภายใน 30 วััน นัับแต่่วัันที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รง
ลายลัักษณ์์อัักษร  และได้้แจ้้ง ให้้ทุุกคนในองค์์กรถืือปฏิิบััติิ
ตำำ�แหน่่งกรรมการหรืือผู้้�บริิหารในบริิษััทฯ รวมทั้้�งเมื่่�อมีีการ
รวมทั้้�งกำำ�หนดให้้กรรมการ ผู้้บ� ริิหาร และพนัักงาน จะต้้องไม่่ทำ�ำ
เปลี่่�ยนแปลงการถืือครองหลัักทรััพย์ ภ
์ ายใน 3 วัันทำำ�การ นัับจาก
การซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ ของบริิษััทฯ โดยใช้้ความลัับ และ/หรืือ
วัันที่่ซื้้� อ� ขาย โอน หรืือรัับโอน ซึ่่�งเป็็นของตนเอง คู่่�สมรส และบุุตร
ข้้อมููลภายใน และ/หรืือ เข้้าทำำ�นิิติิกรรมอื่่�นใดโดยใช้้ความลัับ
ที่ยั่� งั ไม่่บรรลุุนิติิ ภิ าวะ ต่่อสำำ�นักั งานคณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์์
และ/หรืือ ข้้อมููลภายในของบริิษััทฯ อัันก่่อให้้เกิิดความเสีียหาย
และตลาดหลัักทรััพย์์ และต้้องแจ้้งต่่อเลขานุุการบริิษัท ล่
ั ว่ งหน้้า
ต่่อบริิษััทฯ ไม่่ว่่าโดยทางตรงหรืือทางอ้้อม นอกจากนี้้� กรรมการ 
อย่่างน้้อย 1 วััน ก่่อนทำำ�การซื้้�อ ขาย โอน หรืือรัับโอน โดยเลขานุุการ
ผู้้บ� ริิหารและพนัักงาน ที่่อ� ยู่่�ในหน่่วยงานที่่ไ� ด้้รับั ข้้อมููลภายในของ
บริิษััทรายงานให้้คณะกรรมการบริิษััทฯ รัับทราบทุุกไตรมาส
บริิษัทั ฯ ต้้องไม่่ใช้้ข้อ้ มููลดัังกล่่าวก่่อนเปิิดเผยสู่่�สาธารณชน และ 6.4	จััดทำำ�นโยบายและแนวปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับการต่่อต้้านการ
ห้้ามบุุคคลที่เ่� กี่่ย� วข้้องกัับข้้อมููลภายในทำำ�การซื้้�อขายหลัักทรััพย์์
ทุุจริิตคอร์์รัปั ชั่่�น ที่่ชั� ดั เจนและสื่่�อสารในทุุกระดัับขององค์์กร
ของบริิษัทั ฯ โดยตนเอง คู่่�สมรส บุุตรที่ยั่� งั ไม่่บรรลุุนิติิ ภิ าวะ ไม่่ว่า่
รวมถึึงบุุคคลภายนอก เพื่่�อให้้เกิิดการนำำ�ไปปฏิิบััติิได้้จริิง
จะเป็็นการซื้้�อขายโดยทางตรงหรืือทางอ้้อม (เช่่น Nominee ผ่่าน (1) คณะกรรมการบริิษััท  อนุุมััติิใช้้ คู่่�มืือมาตรการต่่อต้้านการ
กองทุุนส่่วนบุุคคล) ภายใน 30 วััน ก่่อนมีีการเผยแพร่่งบการเงิิน
ทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น วัันที่่� 10 พฤษภาคม  2561 ซึ่่�งเป็็นเอกสาร
รายไตรมาสและงบการเงิินประจำำ�ปีีต่อ่ สาธารณชน และจนกว่่า
ในระบบคุุณภาพ ISO 9001:2015 และฝ่่ายบริิหารระบบ คุุณภาพ 
จะพ้้นระยะเวลา 24 ชั่่�วโมงนัับแต่่ได้้มีีการเปิิดเผย ข้้อมููลสู่่�
จะตรวจสอบตามขั้้�นตอนการตรวจติิดตาม คุุณภาพภายใน
สาธารณะแล้้ว โดย เลขานุุการบริิษัทั เป็็นผู้้�จัดั ทำำ�ตารางการห้้าม
อย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง เพื่่�อให้้เกิิดความมั่่�นใจว่่าการปฏิิบััติิงาน
ซื้้�อขายหุ้้�น และส่่งให้้กรรมการและผู้้�บริิหาร เป็็นประจำำ�ทุุกปีี
ของบริิษัทั เป็็นไปตามข้้อกำำ�หนด ของกฎหมายที่่เ� กี่่�ยวข้้องกัับการ
(2) บริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดโทษทางวิินััยสำำ�หรัับผู้้�แสวงหาผลประโยชน์์
ต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รัปชั่่
ั น� รวมถึึงมีีการสื่่�อสารแก่่คณะกรรมการ
จากการนำำ�ข้้อมููลภายในของบริิษััทฯ ไปใช้้ หรืือนำำ�ไปเปิิดเผย 
บริิ ษัั ท ผู้้ � บ ริิ ห าร  และพนัั ก งานทุุ ก ระดัั บ  รวมถึึ ง บริิ ษััทย่ ่ อ ย 
จนอาจทำำ�ให้้บริิษััทฯ ได้้รัับความเสีียหาย โดยพิิจารณาลงโทษ
บริิษััทร่่วม บริิษััทอื่่�น ที่่�บริิษััทมีีอำำ�นาจควบคุุม รวมถึึงตััวแทน
ตามควรแก่่กรณีี ได้้แก่่ การตัักเตืือนด้้วยวาจา การตัักเตืือนเป็็น
ทางธุุรกิิจ (ถ้้ามีี) บุุคคลภายนอกอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง อาทิิ คู่่�ค้้าทั้้�งใน
หนัังสืือ การภาคทััณฑ์์ตลอดจนการเลิิกจ้้าง พ้้นสภาพการเป็็น
และต่่างประเทศ ลููกค้้า  ผ่่านการสื่่�อสารทางช่่องทางต่่างๆ เช่่น
พนัักงานด้้วยเหตุุไล่่ออก ปลดออก หรืือให้้ออก แล้้วแต่่กรณีี เป็็นต้้น
Intranet, Digital Signet TV, Email, การอบรมพนัักงาน เพื่่�อ
ส่่งเสริิมให้้เป็็นวััฒนธรรมและค่่านิิยมหนึ่่�งในบริิษััท ในปีี 2563

1

การยัักยอกทรััพย์์
(Asset Misappropriation)

คืือ การลัักทรััพย์์ ฉ้้อโกง เบีียดบััง หรืือใช้้ประโยชน์์จากทรััพยากรของบริิษััท  การปิิดบัังอำำ�พรางหลัักฐาน
ตลอดจนการใช้้ข้้อมููลหรืืออำำ�นาจที่่�ได้้รัับจากการปฏิิบััติิหน้้าที่่�การงานของบริิษััท ไปกระทำำ�การใดๆ โดย
มิิชอบทุุกรููปแบบ เพื่่�อให้้ได้้มาซึ่่�งประโยชน์์ส่่วนตน และหรืือผู้้�เกี่่�ยวข้้อง
คืือ การละเว้้นในการให้้ข้้อมููล หรืือเจตนาให้้ข้้อมููลเท็็จในการรายงานสถานะการเงิินของบริิษััท

2

การตกแต่่งบััญชีี
(Falsifying Financial
Statements)

3

การคอร์์รััปชั่่�น
(Corruption)

คืือ การกระทำำ�ใดๆ ไม่่ว่า่ จะเป็็นการนำำ�เสนอ การให้้คำ�มั่่
ำ น� สััญญา การขอ การเรีียกร้้อง การให้้หรืือการรัับเงิินสด
หรืือสิ่่�งของแทนเงิินสด หรืือทรััพย์สิ์ นิ หรืือผลประโยชน์์อื่่น� ใด รวมถึึงการให้้สินิ บนทุุกรููปแบบ กัับเจ้้าหน้้าที่่ข� องรััฐ
หรืือบุุคคลอื่่�นใด ทั้้�งในภาครััฐและเอกชน ไม่่ว่่าทางตรงหรืือทางอ้้อม  เพื่่�อให้้บุุคคลดัังกล่่าวปฏิิบััติิหรืือ
ละเว้้นการปฏิิบััติิหน้้าที่่� เพื่่�อให้้ได้้มาหรืือรัักษาไว้้ซึ่่�งผลประโยชน์์อื่่�นใดที่่�ไม่่เป็็นธรรมทางธุุรกิิจ ต่่อบริิษััท 
ตนเอง หรืือผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ยกเว้้นกรณีีที่่�กฎหมาย ระเบีียบข้้อบัังคัับ ขนบธรรมเนีียมประเพณีีท้้องถิ่่�น
หรืือจารีีตทางการค้้าให้้กระทำำ�ได้้

80 รายงานประจำำ�ปีี 2563
นโยบายต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น
กรรมการบริิษััท ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน รวมถึึงบริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม 
บริิษััทอื่่�นที่่�บริิษััทมีีอำำ�นาจควบคุุม รวมถึึงตััวแทนทางธุุรกิิจ (ถ้้ามีี)
ห้้ามหรืือเข้้าไปมีีส่่วนร่่วม หรืือยอมรัับการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�นทุุกรููปแบบ
เพื่่�อประโยชน์์ทางตรงและทางอ้้อม ต่่อตนเองและผู้้เ� กี่่�ยวข้้อง ไม่่ว่า่ ตน
จะอยู่่�ในฐานะผู้้�รัับ ผู้้�ให้้ หรืือผู้้�เสนอจ่่ายสิินบน ทั้้�งที่่�เป็็นตััวเงิินหรืือไม่่
เป็็นตััวเงิิน แก่่หน่่วยงานของรััฐ หรืือหน่่วยงานเอกชน คู่่�ค้้า ที่่�บริิษััทฯ
ได้้ดำำ�เนิินธุุรกิิจหรืือติิดต่่อด้้วย  
(1) บริิษัทั ฯ ได้้กำ�ำ หนดแนวทางปฎิิบัติั  ม
ิ าตรการ และบทบาทหน้้าที่่�
ผู้้�รัับผิิดชอบ ตลอดจนจััดให้้มีีการสอบทาน และทบทวนการ
ปฏิิบัติั ติ าม คู่่�มืือมาตรการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รัปชั่่
ั น�  นี้้�อย่่าง
สม่ำำ��เสมอ เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับการเปลี่่�ยนแปลงของธุุรกิิจ
ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ และกฏหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
นโยบายเกี่่ย� วกัับการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รัปชั่่
ั น� ที่สำ่� �คั
ำ ญ
ั มีีดังั นี้้�
1. การช่่วยเหลืือทางการเมืือง
2. การบริิจาคเพื่่�อการกุุศล และการให้้เงิินสนัับสนุุน
3. การให้้หรืือรัับของขวััญ หรืือทรััพย์์สิิน หรืือผลประโยชน์์
• อื่่�นใด
4. การเลี้้�ยงรัับรอง
5. ค่่าสิินบนและค่่าอำำ�นวยความสะดวก
6. สิ่่�งของหรืือค่่าตอบแทนจากการส่่งเสริิมการขาย, ส่่วนลด
ทางการค้้า, ค่่านายหน้้าบุุคคลภายนอก
7. การจััดซื้้�อจััดจ้้าง
8. การค้้าและการลงทุุน
9. การจััดทำำ�รายงานทางการเงิิน
10. การรัับเงิินจากลููกค้้าหรืือบุุคคลอื่่�นใด
11. การจ่่ายเงิินให้้แก่่เจ้้าหนี้้�หรืือบุุคคลอื่่�นใด
12. การกู้้� การให้้กู้้�ยืืม และการก่่อภาระผููกพััน
13. ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
14. รายการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
15. การบัันทึึกและเก็็บรัักษาข้้อมููลในระบบคอมพิิวเตอร์์
16. การบริิหารทรััพยากรบุุคคล
17. การสื่่�อสารนโยบายภายในองค์์กร และบุุคคลภายนอก
(2) เมื่่�อวัันที่่� 14 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการบริิษัทส
ั อบทานและ
ทบทวน นโยบายและมาตรการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รัปชั่่
ั น� เพื่่�อ
ให้้สอดคล้้องกัับการเปลี่่�ยนแปลงของสภาพการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ และบทบััญญััติิของกฎหมาย และประกาศ
ใช้้ น โยบายที่่� ผ่ ่ า นการทบทวนในวัั น ที่่� 12 มิิ ถุุ น ายน 2563
เพื่่�อแจกจ่่ายใช้้ในบริิษััทฯ และสื่่�อสารต่่อบุุคคลภายนอก
การดำำ�เนิินงาน ปีี 2563
• สื่อสารนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น แก่
• พนัักงานทุุกคน คิิดเป็็น 100% ผ่่านระบบจดหมายอิิเล็็กทรอนิิกส์์
Intranet และจอ Digital Signet

จัดอบรม HARN Anti-Corruption แก่พนักงานใหม่ รวม 21 คน
• และผ่่านการทดสอบความรู้้�เกี่่�ยวกัับ นโยบายและมาตรการ 
ต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น คิิดเป็็น 100%
•

จัดให้มกี ารทบทวนความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนัก
• ในมาตรการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รัปชั่่
ั น� แก่่กรรมการบริิษัท 
ั 9 คน
พนัักงานและผู้้บ� ริิหาร 242 คน ผ่่านระบบ E-Learning โดยทบทวน
ความรู้้�  ความเข้้าใจ และทำำ�แบบประเมิินจนกว่่าจะผ่่านเกณฑ์์
ที่่�กำำ�หนด คิิดเป็็น 100%
•

จัดให้มกี ระบวนการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รปช
ั นั่
ครอบคลุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการควบคุมความ
• เสี่่�ยงต่่อคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริิษััททุุกไตรมาส 
•

แนวทางปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับการกำำ�กัับดููแลและควบคุุมดููแลเพื่่�อ
ป้้องกัันและติิดตามความเสี่่�ยงจากการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น
บริิษััทฯ ได้้จััดให้้มีีช่่องทางในการร้้องเรีียนและการแจ้้งเบาะแส ซึ่่�ง
ครอบคลุุมกระบวนการรัับเรื่่�องร้้องเรีียน การตรวจสอบข้้อเท็็จจริิง
และการสรุุ ปผ ล รวมทั้้� ง การให้้ ค วามคุ้้�มครองผู้้ �แ จ้้ ง และบุุ ค คลที่่�
เกี่่�ยวข้้อง หรืือผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียที่่�ได้้รัับผลกระทบหรืือมีีความเสี่่�ยง
ที่่�จะได้้รัับผลกระทบจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯหรืือการปฏิิบััติิ
หน้้าที่่�ของกรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานของบริิษััทฯ เกี่่�ยวกัับการ
ทำำ�ผิิดจรรยาบรรณธุุรกิิจ การทำำ�ผิิดกฎหมาย  รวมทั้้�งการกระทำำ�ใดๆ
ที่่�อาจส่่อถึึงการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น
(1) ขอบเขตการร้้องเรีียนและการแจ้้งเบาะแส
• การกระท�ำใดๆ ที่ฝา่ ฝืนหรือไม่ปฏบิ ตั ติ ามกฎหมายนโยบาย/
หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการ หรืือจรรยาบรรณธุุรกิิจ รวมถึึง
นโยบาย กฎ ระเบีียบข้้อบัังคัับของบริิษััทฯ
การกระท�ำใดๆ ที่ส่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
• เพื่่�อแสวงหาประโยชน์์ที่มิ่� คิ วรได้้โดยชอบด้้วยกฎหมาย เพื่่�อ
ตนเองและหรืือผู้้�อื่่�น เช่่น การทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น การยัักยอก
ทรััพย์์ การฉ้้อโกง เป็็นต้้น
•

การกระท�ำใดๆ ที่ท�ำให้พนักงานได้รับความไม่เป็นธรรม
• จากการปฏิิบััติิงาน หรืือพบเห็็นระบบการ ควบคุุมภายใน
ที่่บ� กพร่่องของบริิษัทั ฯ จนทำำ�ให้้สงสััยได้้ว่า่ อาจเป็็นช่่องทาง
ในการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�นหรืือทำำ�ให้้บริิษััทฯ เสีียผลประโยชน์์
•

(2) บุุคคลที่่�สามารถแจ้้งเรื่่�องร้้องเรีียนและเบาะแสพนัักงาน ผู้้�ที่่�มีี
ส่่ ว นเกี่่� ย วข้้ อ ง ผู้้ � มีี ส่ ่ ว นได้้ ส่ ่ ว นเสีี ย บุุ ค คลทั่่� ว ไป  ที่่� พ บเห็็ น
ทราบเบาะแส หรืือมีีส่่วนได้้รัับผลกระทบจากการ ดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ของบริิษัทั ฯ หรืือจากการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของ กรรมการ ผู้้�บริิหาร 
พนัักงาน จากการกระทำำ�ใดๆ ที่่�เข้้าข่่ายขอบเขตการร้้องเรีียน
และการแจ้้งเบาะแส ตามข้้อ (1) ข้้างต้้น

บริิษััท หาญ เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง โซลููชั่่�นส์์ จำำ�กััด (มหาชน) 81
(3) การขอคำำ�แนะนำำ�
พนัักงานหรืือบุุคคลทั่่�วไปมีีข้้อสงสััยหรืือต้้องการคำำ�แนะนำำ�
เกี่่�ยวกัับการปฏิิบััติิตามนโยบายต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น
สามารถปรึึกษากัับ ประธานเจ้้าหน้้าที่่�การเงิิน ดัังนี้้�
		โทรศััพท์์ 02-318-9744 ต่่อ 4004
		ส่่งจดหมายทางไปรษณีีย์์ บมจ. หาญ เอ็็นจิิเนีียริ่่ง� โซลููชั่่�นส์์
สายงานการเงิิน”
เลขที่่� 559 ซ.ศููนย์์วิิจััย 4 ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิิ
เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพฯ 10310
		ส่่งจดหมายอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ที่่� wisit.w@harn.co.th
(4) ช่่องทางและวิิธีีการแจ้้งเบาะแส
ผู้้แ� จ้้งเรื่่อ� งร้้องเรีียนสามารถแจ้้งเรื่่อ� งราวหรืือเบาะแสโดยระบุุใน
เอกสารให้้ชััดเจนว่่าเป็็น เอกสารลัับ ถึึงประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่่�งเป็็นกรรมการอิิสระ ผ่่านทางช่่องทางต่่อไปนี้้�
		เรีียน  ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริิษััท หาญ เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง โซลููชั่่�นส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
เลขที่่� 559 ซ.ศููนย์์วิิจััย 4 ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิิ
เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพฯ 10310
		 chairac@harn.co.th
		 www.harn.co.th

(5) มาตรการปกป้้องผู้้�แจ้้งเบาะแส
เพื่่�อเป็็นการคุ้้�มครองสิิทธิขิ องผู้้�ร้อ้ งเรีียนและผู้้ใ� ห้้ข้อ้ มููลที่่ก� ระทำำ�
โดยเจตนาสุุจริิต บริิษััทฯ จะดำำ�เนิินการดัังนี้้�
• ผู้เแจ้งเรื่องร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส ตลอดจนบุคคลที่
เกี่่�ยวข้้อง จะได้้รัับการคุ้้�มครองที่่�เหมาะสมและเป็็นธรรม
จากบริิษัทั ฯ เช่่น จะไม่่ลดตํําแหน่่ง ลงโทษ หรืือให้้ผลลบต่่อ
พนัักงาน ไม่่มีกี ารเปลี่่�ยนตำำ�แหน่่งงาน ลัักษณะงาน สถานที่่�
ทำำ�งาน พัักงาน ข่่มขู่่� รบกวนการปฎิิบััติิงาน เลิิกจ้้าง หรืือ
การกระทำำ�อื่่�นใดที่่�ไม่่เป็็นธรรม
• บริษทั ฯ จะเก็บเรือ่ งข้อมูลเกี่ยวกับเรือ่ งร้องเรียนเป็นความ
ลัับไม่่เปิิดเผยต่่อผู้้ไ� ม่่เกี่่ย� วข้้อง เว้้นแต่่ที่จำ่� �ำ เป็็นต้้องเปิิดเผย 
ตามข้้อกำำ�หนดของกฎหมาย 
• บุคคลทีเ่ กี่ยวข้องทีไ่ ด้รบั ทราบเรือ่ งหรือข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องกับ
เรื่่�องร้้องเรีียน จะต้้องรัักษาข้้อมููลให้้เป็็นความลัับ และไม่่
เปิิดเผยต่่อบุุคคลอื่่�น เว้้นแต่่เมื่่�อจำำ�เป็็นต้้องเปิิดเผยตาม
ข้้อกำำ�หนดของกฎหมาย หากมีีการจงใจ ฝ่่าฝืืนนำำ�ข้้อมููล
ออกไปเปิิดเผย บริิษััทฯ จะดำำ�เนิินการลงโทษตามระเบีียบ
ข้้อบัังคัับ และ/หรืือดำำ�เนิินการตามกฎหมาย แล้้วแต่่กรณีี

แผนภาพแสดงขั้้�นตอนการรัับเรื่่�องร้้องเรีียน หรืือแจ้้งเบาะแส การสืืบสวน ลงโทษ และการรายงานผล
ร้้องเรีียน หรืือแจ้้งเบาะแส

• ส่่งจดหมายทางไปรษณีีย์์
• อีีเมล
• เว็็บไซต์์บริิษััท

ผู้้�รัับเรื่่�อง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ลงทะเบีียน
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ และผู้้�ที่่�ได้้รัับมอบหมาย
• พิิจารณามอบหมายผู้้�ที่่�เหมาะสมในการสอบสวนและสอบหาข้้อเท็็จจริิง ตามชั้้�นความลัับหรืือตามอำำ�นาจหน้้าที่่�
• ผู้้�ที่�่ได้้รัับมอบหมาย ดำำ�เนิินการหาข้้อเท็็จจริิงด้้วยการรวบรวมข้้อมููลและเอกสารหลัักฐาน รวมทั้้�งสอบสวนผู้้�อื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง หรืืออาจขอให้้หน่่วยงานอื่่�น ที่่�เกี่่�ยวข้้องร่่วมให้้ข้้อเท็็จจริิงเกี่่�ยวกัับแนวปฏิิบััติิที่่�ถููกต้้อง
เพื่่�อประโยชน์์ในการสรุุปผล โดยดำำ�เนิินการให้้แล้้วเสร็็จภายใน 30 วััน ยกเว้้นมีีความซัับซ้้อน ต้้องหาหลัักฐานและพยานเพิ่่�มเติิมให้้ดำำ�เนิินการภายใน 60 วััน
• สรุุปผลการตรวจสอบข้้อเท็็จจริิง พร้้อมบทลงโทษ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ หรืือประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร เป็็นผู้้�พิิจารณาลงโทษ

การลงโทษ
ทางวิินััย

ทางกฏหมาย

ตัักเตืือนด้้วยวาจา
ตัักเตืือนเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร
เลิิกจ้้าง
ไล่่ออก

ตัักเตืือน
ปรัับ
จำำ�คุุก

การรายงานผล
ปิิดเรื่่�องร้้องเรีียนและแจ้้งผลตอบกลัับต่่อผู้้�ร้้องเรีียนหรืือแจ้้งเบาะแส
สรุุปแนวทางการแก้้ไขหรืือป้้องกััน (ถ้้ามีี)
จััดทำำ�รายงานสรุุปผลเสนอต่่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่่�อรายงานต่่อคณะกรรมการบริิษััทเป็็นรายไตรมาส

82 รายงานประจำำ�ปีี 2563
แนวทางในการติิ ดต ามประเมิิน ผลการปฏิิบััติิตามนโยบาย กระทำำ�ผิดิ กฎหมาย และ/หรืือ หลัักการกำำ�กับั ดููแลกิิจการ จรรยาบรรณ
การต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น
ธุุรกิจิ ให้้แจ้้งข้้อร้้องเรีียนหรืือข้้อกล่่าวหาไปยัังช่่องทางต่่างๆ ตามที่่ร� ะบุุ
บริิษััทฯ กำำ�หนดให้้เป็็นหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของกรรมการ ไว้้ในมาตรการการร้้องเรีียนและการแจ้้งเบาะแสของบริิษัทั ฯ ดัังต่่อไปนี้้�
ผู้้บ� ริิหาร และพนัักงานทุุกคน ที่จ่� ะต้้องรัับทราบ และปฏิิบัติั ติ ามนโยบาย 
เรีียน  ประธานกรรมการตรวจสอบ
และหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการ จรรยาบรรณธุุรกิิจ ของบริิษััทฯ
• บริิษััท หาญ เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง โซลููชั่่�นส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
• เลขที่่� 559 ซ.ศููนย์์วิิจััย  4 ถ.พระราม  9 แขวงบางกะปิิ
โดยบริิษััทฯ จะส่่งเสริิมพััฒนาให้้ความรู้้�ความเข้้าใจในเรื่่�องนี้้�แก่่
เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพฯ 10310
กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ยัังกำำ�หนดให้้
chairac@harn.co.th
ผู้้บ� ริิหารทุุกระดัับจะต้้องดููแลรัับผิิดชอบ และถืือเป็็นเรื่่อ� งสำำ�คัญ
ั ในการ
www.harn.co.th
ส่่งเสริิมให้้พนัักงานภายใต้้การบัังคัับบััญชา ให้้มีีความรู้้�ความเข้้าใจ
และปฏิิบััติิตามนโยบายและหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการ จรรยาบรณ
ธุุรกิิจของบริิษััทฯ อย่่างเคร่่งครััด
บริิษััทฯ จะไม่่ดำำ�เนิินการใดๆ ที่่�ผิิดกฎหมาย หรืือขััดกัับนโยบาย และ
หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการ จรรยาบรรณธุุรกิิจ โดย
1. หากกรรมการ ผู้้�บริิหาร  หรืือพนัักงานกระทำำ�ผิิดหลัักการหรืือ
แนวปฏิิบััติิต่่างๆ ตามที่่�กำำ�หนดไว้้จะได้้รัับโทษทางวิินััย 
2. หากมีีการกระทำำ�ที่เ่� ชื่่อ� ได้้ว่า่ ทำำ�ผิดิ กฎหมาย กฎเกณฑ์์ ระเบีียบและ
ข้้อบัังคัับของภาครััฐ บริิษัทั ฯ จะพิิจารณาส่่งเรื่่อ� งให้้เจ้้าหน้้าที่รั่� ฐั
ดำำ�เนิินการต่่อไป

โดยบริิษััทฯ จะดำำ�เนิินการตรวจสอบโดยไม่่เปิิดเผยชื่่�อผู้้�แจ้้งเบาะแส
เพื่่�อคุ้้�มครองผลกระทบที่อ่� าจเกิิดขึ้้น� กัับผู้้แ� จ้้งข้้อร้้องเรีียนหรืือข้้อกล่่าวหา
ดัังกล่่าว

จรรยาบรรณธุุรกิิจ
คณะกรรมการบริิ ษัั ท ยึึ ด มั่่� น การดำำ � เนิิ น ธุุ รกิิ จ ที่่� ถูู กต้้ อ งและเป็็ น
ธรรมโดยมีีนโยบายที่่จ� ะกำำ�หนดจรรยาบรรณธุุรกิจิ (Code of Conduct)
เป็็นลายลัักษณ์์อัักษร  เพื่่�อให้้นำำ�มาใช้้และเผยแพร่่ให้้แก่่กรรมการ 
ผู้้บ� ริิหาร และพนัักงานทุุกคน เข้้าใจถึึงมาตรฐานด้้านจริิยธรรมที่บ่� ริิษัทั ฯ
ใช้้ในการดำำ�เนิินธุุรกิจิ และเป็็นแนวทางการปฏิิบัติั ิ เพื่่�อแสดงเจตนารมณ์์
ในการที่่�จะดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างโปร่่งใส  มีีคุุณธรรม มีีความรัับผิิดชอบ
ต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย คำำ�นึึงถึึงสัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม โดยผ่่านการอบรม 
และการสื่่�อสารภายในองค์์กรในรููปแบบต่่างๆ โดยที่่�จรรยาบรรณ
ดัังกล่่าวจะสะท้้อนให้้เห็็นถึึงค่่านิิยม  และแนวทางปฏิิบััติิงาน ที่่�
พนัักงานทุุกคนพึึงปฏิิบัติั ติ น และปฏิิบัติั งิ านตามกรอบจรรยาบรรณที่่�
กำำ�หนดไว้้ในด้้านต่่างๆ โดยบริิษัทั ฯ ได้้มีกี ารประกาศและแจ้้งให้้ทุกุ คน
รัับทราบ พร้้อมทั้้�งเปิิดเผยไว้้บนเวบไซต์์ ซึ่่�งต้้องทำำ�ความเข้้าใจและ
ปฏิิบััติิตามอย่่างเคร่่งครััด ทั้้�งการปฏิิบััติิตามลายลัักษณ์์อัักษร และ
การปฏิิบััติิตามเจตนารมณ์์แห่่งความซื่่�อสััตย์์

3. หากพนัักงานของบริิษััทฯ ประสบปััญหาในการตััดสิินใจหรืือ
ปฏิิบัติั งิ านเกี่่ย� วกัับหลัักการกำำ�กับั ดููแลกิิจการ / จรรยาบรรณธุุรกิจิ
ที่่�มิิได้้กำำ�หนดไว้้ในในเอกสารฉบัับนี้้� ให้้ตั้้�งคำำ�ถามเกี่่�ยวกัับการ 
• กระท�ำนั้นกับตนเองดังต่อไปนี้
• การกระท�ำนั้นขัดต่อกฎหมายหรือไม่
• การกระท�ำนั้นส่งผลเสียต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ
อย่างร้ายแรงหรือไม่
• การกระท�ำนัน้ ส่งผลเสียตอ่ ภาพลักษณ์ของบริษทั ฯ หรือไม่
• การกระท�ำนัน้ เป็นที่ยอมรับ และสามารถเปิดเผยต่อสังคม 
ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการบริิษัท 
ั ได้้ติดิ ตามให้้มีกี ารปฏิิบัติั ติ าม จรรยาบรรณ
ได้หรือไม่
ดัังกล่่าวอย่่างจริิงจััง โดยได้้ทบทวนจรรยาบรรณธุุรกิิจ ในที่่�ประชุุม
หากพบว่่ามีีความเสี่่�ยงต่่อข้้อหนึ่่�งข้้อใดข้้างต้้น อาจปรึึกษากรณีี คณะกรรมการบริิษััท  ครั้้�งที่่� 2/2563 วัันที่่� 27 มีีนาคม 2563 เพื่่�อให้้
ดัังกล่่าวต่่อผู้้�บังั คัับบััญชาอีีกทางหนึ่่�งเพื่่�อให้้เกิิดความรอบคอบต่่อการ สอดคล้้องกัับกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง และประกาศใช้้ในวัันที่่� 1 เมษายน
ดำำ�เนิินการในขั้้น� ตอนต่่อไปทั้้�งนี้้� หากพนัักงานหรืือบุุคคลทั่่�วไปพบการ 2563 เพื่่�อแจกจ่่าย ใช้้ในบริิษััทฯ
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รัักษาความน่่าเชื่่�อถืือทางการเงิินและการเปิิดเผยข้้อมููล

7.1	ดููแลให้้ระบบการจััดทำ�ำ รายงานทางการเงิินและการเปิิดเผย
ข้้อมููลสำำ�คััญต่่างๆ ถููกต้้อง เพีียงพอ ทัันเวลา เป็็นไปตาม
กฎเกณฑ์์ มาตรฐานและแนวปฏิิบััติิที่่�เกี่่�ยวข้้อง
การจััดทำำ�รายงานทางการเงิิน
คณะกรรมการบริิษััทเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบต่่องบการเงิินของบริิษััทฯ และ
สารสนเทศทางการเงิิ น ที่่� ปร ากฏในรายงานประจำำ � ปีี งบการเงิิ น
ดัังกล่่าวจััดทำำ�ขึ้้น� ตามมาตรฐานการบััญชีีที่รั่� บั รองทั่่�วไปในประเทศไทย

โดยเลืือกใช้้นโยบายบััญชีีที่่�เหมาะสมและถืือปฏิิบััติิอย่่างสม่ำำ��เสมอ
รวมทั้้�งมีีการเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างครบถ้้วนเพีียงพอในงบการเงิิน ซึ่่�งใน
การนี้้�คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็็นผู้้�สอบทานคุุณภาพของรายงาน
ทางการเงิินและระบบควบคุุมภายใน รวมถึึงการเปิิดเผยข้้อมููลสำำ�คัญ
ั
อย่่ า งเพีี ย งพอในหมายเหตุุ ปร ะกอบงบการเงิิ น และรายงานให้้
คณะกรรมการบริิษััททราบ

บริิษััท หาญ เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง โซลููชั่่�นส์์ จำำ�กััด (มหาชน) 83
การเปิิดเผยข้้อมููล
(3) การเปิดเผยข้อมูลรายงานข้อมูลทางการเงิน จะพิจารณาความ
คณะกรรมการบริิษััทให้้ความสำำ�คััญต่่อการเปิิดเผยข้้อมููลสำำ�คััญ
ครบถ้วนของปัจจัยอย่างน้อย ดังนี้
ที่่เ� กี่่�ยวข้้องกัับบริิษัทั ฯ ทั้้�งข้้อมููลทางการเงิินและข้้อมููลที่่มิ� ใิ ช่่ข้อ้ มููลทาง
• ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
การเงิินอย่่างถููกต้้อง ครบถ้้วน ทัันเวลา โปร่่งใสผ่่านช่่องทางที่่�เข้้าถึึง
• ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงินข้อสังเกต
ข้้อมููลได้้ง่า่ ย มีีความเท่่าเทีียมกันั และน่่าเชื่่อ� ถืือ โดยบริิษัทั ฯ ได้้เผย แพร่่
ของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในและข้อสังเกต
ข้้อมููลสารสนเทศของบริิษััทฯ ต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น นัักลงทุุน และสาธารณชน
• ของผู้้�สอบบััญชีีผ่่านการสื่่�อสาร ในช่่องทางอื่่�นๆ (ถ้้ามีี)
ผ่่านช่่องทางและสื่่�อการเผยแพร่่ข้้อมููลต่่างๆ ของตลาดหลัักทรััพย์์
• ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
แห่่งประเทศไทย  และบนเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ รวมถึึงมีีการจััดทำำ� 
• ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์
แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1) และรายงานประจำำ�ปีี
• และนโยบายของบริิษััท
(แบบ 56-2)
(4) บริิ ษัั ท ฯ จัั ด ให้้ มีี ก ารรายงานนโยบายการกำำ �กัั บ ดููแลกิิ จ การ 
(1) บริิษัทั ฯ เผยแพร่่ข้อ้ มููลสารสนเทศของบริิษัทั ฯ ต่่อผู้้�ถือื หุ้้�น นัักลงทุุน
จรรยาบรรณธุุรกิิจ นโยบายด้้านการบริิหารความเสี่่�ยง และ
และสาธารณชนผ่่านช่่องทางและสื่่�อการเผยแพร่่ข้้อมููลต่่างๆ
นโยบายเกี่่�ยวกัับการดููแลสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคมโดยสรุุป  และ
ของตลาดหลัักทรััพย์แ์ ห่่งประเทศไทย และบนเว็็บไซต์์ของบริิษัทั ฯ
ผลการปฏิิบััติิตามนโยบายดัังกล่่าว รวมทั้้�งกรณีีที่่�ไม่่ สามารถ 
รวมถึึงมีีการจััดทำำ�แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1)
ปฏิิบััติิตามนโยบายดัังกล่่าวได้้ พร้้อมด้้วยเหตุุผล (ถ้้ามีี) ใน
และรายงานประจำำ�ปีี (แบบ 56-2)
รายงานประจำำ�ปีี และบนเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ
(2) บริิษััทฯ ดููแลให้้การเปิิดเผยข้้อมููลที่่�มีีผลต่่อการตััดสิินใจของผู้้� (5) บริิ ษัั ท ฯ จัั ด ทำำ �คำำ � อธิิ บ ายและการวิิ เ คราะห์์ ข องฝ่่ า ยจัั ด การ
ลงทุุนและผู้้มี� ส่ี ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียกับั บริิษัทั ฯ ให้้มีคี วามถููกต้้อง ครบถ้้วน
(Management Discussion and Analysis หรืือ MD&A) เพื่่�อ
ทัันเวลา น่่าเชื่่อ� ถืือ โปร่่งใส ไม่่ทำ�ำ ให้้สำ�คั
ำ ญ
ั ผิิด และเพีียงพอต่่อการ
ประกอบการเปิิดเผยงบการเงิินรายไตรมาส เมื่่�อมีีการเปลี่่�ยนแปลง
ตััดสิินใจของ ผู้้ล� งทุุนทั้้�งการรายงานข้้อมููลทางการเงิินและข้้อมููล
รายได้้หรืือกำำ�ไรสุุทธิิเกิิน 20% จากไตรมาสเดีียวกัันของปีีก่่อน
ทั่่�วไป ตามหลัักเกณฑ์์ของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลััก
เพื่่�อให้้นัักลงทุุนได้้รัับทราบข้้อมููล และ เข้้าใจการเปลี่่�ยนแปลง
ทรััพย์แ์ ละตลาดหลัักทรััพย์์ และตลาดหลัักทรััพย์แ์ ห่่งประเทศไทย 
ที่่�เกิิดขึ้้�นกัับฐานะการเงิิน และผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ
ตลอดจนข้้อมููลอื่่�นๆ ที่่�สำำ�คััญที่่�มีีผลกระทบต่่อราคาหลัักทรััพย์์
ได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น นอกเหนืือจาก ข้้อมููลตััวเลขในงบการเงิิน
ของบริิษัทั ฯ ซึ่่ง� ล้้วนมีีผลต่่อกระบวนการตััดสิินใจของผู้้ล� งทุุน และ
(6) บริิษััทฯ เปิิดเผยค่่าสอบบััญชีีและค่่าบริิการอื่่�นที่่�ผู้้�สอบบััญชีี
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียของบริิษััทฯ  
ให้้บริิการ ซึ่่�งได้้รัับความเห็็นชอบจากที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น
ประจำำ�ปีี 2563
ประเภทค่่าตอบแทน
ค่่าสอบบััญชีี (Audit Fee)
• ค่่าสอบบััญชีีประจำำ�ปีี และรายไตรมาส
ค่่าใช้้จ่่ายอื่่�นๆ
(ค่่าใช้้จ่่ายเบ็็ดเตล็็ดที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงระหว่่างปฏิิบััติิงาน เช่่น ค่่าเบี้้�ยเลี้้�ยง
ค่่าล่่วงเวลา ค่่าเดิินทาง ค่่าโทรศััพท์์ เป็็นต้้น)
(7) บริิษัทั ฯ เปิิดเผยบทบาทและหน้้าที่่ข� องคณะกรรมการบริิษัทั และ
คณะกรรมการชุุดย่่อย จำำ�นวนครั้้�งของการประชุุมและจำำ�นวน
ครั้้�งที่่�กรรมการแต่่ละท่่านเข้้าร่่วมประชุุมในปีีที่่�ผ่่านมา และ
ความเห็็นจากการทำำ�หน้้าที่่� รวมถึึงการฝึึกอบรมและพััฒนา
ความรู้้�ด้้านวิิชาชีีพอย่่างต่่อเนื่่�องของคณะกรรมการบริิษััทใน
รายงานประจำำ�ปีีของบริิษััทฯ
(8) บริิษััทฯ เปิิดเผยนโยบายการจ่่ายค่่าตอบแทนแก่่กรรมการและ
ผู้้บ� ริิหารระดัับสููงของบริิษัทั ฯ ที่่ส� ะท้้อนถึึงภาระหน้้าที่่� และความ

ปีี 2563

ปีี 2562

บริิษััท สอบบััญชีีธรรมนิิติิ จำำ�กััด
1,406,000

1,326,000

เรีียกเก็็บตาม
ที่่�เกิิดขึ้้�นจริิง
ของค่่าใช้้จ่่าย

เรีียกเก็็บตาม
ที่่�เกิิดขึ้้�นจริิง
ของค่่าใช้้จ่่าย

รัับผิิดชอบของแต่่ละคน รวมทั้้�งรููปแบบหรืือลัักษณะของค่่าตอบ
แทน ซึ่่�งรวมถึึงจำำ�นวนเงิินค่่าตอบแทนที่่�กรรมการแต่่ละท่่าน
ได้้รับั จากการเป็็นกรรมการของบริิษัทย่
ั อ่ ยด้้วย (ถ้้ามีี) ในรายงาน
ประจำำ�ปีีของบริิษััทฯ
(9) ในกรณีีที่่�มีีการเปิิดเผยข้้อมููลรายการใดเกี่่�ยวข้้องกัับกรรมการ
รายใดรายหนึ่่�งเป็็นการเฉพาะ กรรมการรายนั้้�น ควรดููแลให้้การ
เปิิดเผยในส่่วนของตนมีีความครบถ้้วน ถููกต้้องด้้วย

84 รายงานประจำำ�ปีี 2563
7.2 ติิดตามดููแลความความเพีียงพอของสภาพคล่่องทางการ
เงิินและความสามารถในการชำำ�ระหนี้้�
(1) คณะกรรมการจะกำำ�กับั ให้้ฝ่า่ ยจััดการเป็็นผู้้ติ� ดิ ตามความเพีียงพอ
ของสภาพคล่่องทางการเงิิน และความสามารถในการชำำ�ระหนี้้�
ตลอดจนการประเมิินความเสี่่�ยงเกี่่�ยวกัับ ฐานะการเงิินและ
แนวโน้้มปััญหาทางการเงิินของบริิษััทฯ โดยมีีการรายงานต่่อ
คณะกรรมการอย่่างสม่ำำ��เสมอคณะกรรมการและฝ่่ายจััดการ
จะร่่วมกัันหาทางแก้้ไขโดยเร็็ว หากเริ่่ม� มีีสัญ
ั ญาณบ่่งชี้้ถึ� งึ ปััญหา
สภาพคล่่องทางการเงิินและความสามารถในการชำำ�ระหนี้้�

นโยบายต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น การปฏิิบััติิต่่อพนัักงานและผู้้�มีี
ส่่วนได้้เสีีย  อย่่างเป็็นธรรมและเคารพสิิทธิิมนุุษยชน รวมถึึงความ 
รัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม ในรายงานประจำำ�ปีี โดยพิิจารณา
ตามความสำำ�คััญที่่�มีีผลต่่อธุุรกิิจหลัักของ HARN โดยคำำ�นึึงถึึงกรอบ
การรายงานที่่�ได้้รัับการยอมรัับ และจะเปิิดเผยกรอบการดำำ�เนิินงาน
และผลการปฏิิบัติั ติ ามแผนงานที่่ไ� ด้้มอบหมาย กระจายลงในฝ่่ายต่่างๆ
ที่เ่� กี่่�ยวข้้อง คณะกรรมการบริิหารเป็็นผู้้ติ� ดิ ตามงานเป็็นประจำำ�ทุกุ เดืือน
และรายงานผลต่่อคณะกรรมการเป็็นรายไตรมาส  เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่า
แผนงานต่่างๆ สร้้างคุุณค่่าแก่่บริิษััทได้้อย่่างยั่่�งยืืน

(2) ในการอนุุมััติิการทำำ�รายการใดๆ หรืือการเสนอความเห็็น ให้้ที่่�
ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นอนุุมััติิ คณะกรรมการจะพิิจารณาจนมีีความ
มั่่�นใจได้้ว่า่ การทำำ�รายการดัังกล่่าวจะไม่่กระทบต่่อ ความต่่อเนื่่�อง
ในการดำำ�เนิินกิิจการ สภาพคล่่องทางการเงิิน หรืือความสามารถ
ในการชำำ�ระหนี้้�

7.5 	กำำ�กับั ดููแลให้้ฝ่่ายจััดการ จััดให้้มีีผู้้รั� บั ผิิดชอบงานนัักลงทุุน
	สััมพัันธ์์ ที่่ทำ� �หน้้
ำ าที่่ใ� นการสื่่�อสารกัับผู้้ถื� อื หุ้้น� และผู้้มีีส่
� ว่ นได้้
	ส่่วนเสีียอื่่�น เช่่น นัักลงทุุน นัักวิิเคราะห์์ ให้้เป็็นไปอย่่าง
เหมาะสม เท่่าเทีียมกััน และทัันเวลา
ผู้้�บริิหารของบริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญต่่อการมีีส่่วนร่่วมในการพบปะ
ให้้ ข้ ้ อ มููล และแลกเปลี่่� ย นความคิิ ด เห็็ น กัั บ ผู้้ �ถืื อ หุ้้�น นัั ก ลงทุุ น
นัักวิิเคราะห์์ และนัักข่่าว อย่่างสม่ำำ��เสมอ เพื่่�อให้้กลุ่่�มคนดัังกล่่าว
สามารถเข้้าถึึงข้้อมููลบริิษััทฯ ที่่�มีีความถููกต้้อง ครบถ้้วน โปร่่งใส 
และทัันต่่อเหตุุการณ์์ ได้้อย่่างเท่่าเทีียมกััน โดยเฉพาะข้้อมููลสำำ�คััญ
ที่่�จะมีีผลกระทบต่่อราคาหลัักทรััพย์์ของบริิษััทฯ สามารถนำำ�ข้้อมููล
เหล่่า นั้้�นไปตััดสิินใจในการลงทุุนได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ  

7.3 จะดำำ�เนิินการจนมั่่�นใจได้้ว่า่ กิิจการมีีแผนในการแก้้ไขปััญหา
	หรืือมีีกลไกอื่่�นที่่�จะสามารถแก้้ไขปััญหาทางการเงิินได้้
	ทั้้�งนี้้� ภายใต้้การคำำ�นึึงถึึงสิิทธิิของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
(1) หากกิิจการมีีแนวโน้้มที่จ่� ะไม่่สามารถชำำ�ระหนี้้�หรืือมีีปัญ
ั หา ทาง
การเงิิน คณะกรรมการจะติิดตามอย่่างใกล้้ชิิดดููแลให้้กิิจการ
ประกอบธุุรกิิจด้้วยความระมััดระวัังและปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนด
เกี่่�ยวกัับการเปิิดเผยข้้อมููล
(2) คณะกรรมการบริิษััทฯ จะกำำ�หนดสััญญาณบ่่งชี้้�ปััญหาทางการ
เงิิน อาทิิ ภาวะขาดทุุนต่่อเนื่่�อง กระแสเงิินสดต่ำำ��  ฯลฯ ให้้ฝ่่าย
จััดการ ติิดตามข้้อมููล และรายงานข้้อมููลอย่่างสม่ำำ��เสมอ
(3) คณะกรรมการจะดููแลให้้มีกี ารกำำ�หนดแผนการแก้้ไขปััญหา หาก
บริิษััทฯมีีปััญหาทางการเงิิน โดยคำำ�นึึงถึึงความเป็็น ธรรมต่่อผู้้�มีี
ส่่วนได้้เสีีย ซึ่่ง� รวมถึึงเจ้้าหนี้้� ทั้้ง� จะติิดตาม การแก้้ไขปััญหาอย่่าง
สมเหตุุสมผล โดยให้้ฝ่า่ ยจััดการ รายงานสถานะอย่่างสม่ำำ�� เสมอ
7.4	จััดทำำ�รายงานความยั่่�งยืืนตามความเหมาะสม
บริิษััทฯ ยัังไม่่ได้้จััดทำำ�รายงานความยั่่�งยืืนแยกเล่่ม  แต่่ได้้เปิิดเผย
ข้้อมููลที่เ่� กี่่ย� วกัับการปฏิิบัติั ติ ามกฎหมาย การปฏิิบัติั ติ ามจรรยาบรรณ
ช่่องทางการเปิิดเผยข้้อมููล

บริิษััทฯ ยัังไม่่ได้้จััดตั้้�งหน่่วยงานที่่�รัับผิิดชอบโดยเฉพาะปััจจุุบััน
คุุณวิิรััฐ สุุขชััย ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร เป็็นผู้้�ที่่�มีีความเข้้าใจธุุรกิิจ
วััตถุุประสงค์์ เป้้าหมาย รวมถึึงทิิศทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจเป็็นอย่่างดีี
ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นนัักลงทุุนสััมพัันธ์์  เพื่่�อติิดต่่อสื่่�อสารกัับผู้้�ลงทุุน ผู้้�ถืือหุ้้�น
รวมทั้้�งนัักวิิเคราะห์์ และภาครััฐที่เ่� กี่่�ยวข้้อง ทางอีีเมล wirat.s@harn.co.th
หรืือโทรศััพท์์ 02-318-9744
ในปีี 2563 กรรมการบริิหาร ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร ประธาน
เจ้้าหน้้าที่่�การเงิินของบริิษััทฯ และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารของ
บริิษัทย่
ั อ่ ย ได้้จัดั สรรเวลาในการเข้้าร่่วมกิิจกรรมด้้านนัักลงทุุนสััมพันั ธ์์
เพื่่�อแถลงนโยบายและทิิศทางของบริิษััท รวมถึึงการพบปะนัักลงทุุน
ผ่่านช่่องทางและกิิจกรรมต่่างๆ ดัังนี้้�
วััตถุุประสงค์์

กิิจกรรมในปีี 2563

ทางจดหมายอิิเล็็กทรอนิิกส์์
wirat.s@harn.co.th
โทรศััพท์์ : 02 318 9744

เปิิดโอกาสให้้นักั ลงทุุนทั่่�วไป สอบถามผลการดำำ�เนิินงาน โอกาสและอุุปสรรค ในการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจ รวมถึึงเหตุุการณ์์ที่่�สำำ�คััญที่่�อาจมีีผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินงาน



เปิิดให้้มีีการเข้้าพบและสััมภาษณ์์
ในรููปแบบการประชุุม Conference

เปิิดโอกาสให้้นัักลงทุุนทั้้�งในและต่่างประเทศสอบถามถึึงกลยุุทธ์์ ทิิศทางธุุรกิิจ
รวมถึึงโอกาสและอุุปสรรคในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ จากผู้้�บริิหารระดัับสููง

2 ครั้้�ง

บริิษััทจดทะเบีียนพบผู้้�ลงทุุน
(Opportunity Day) จััดโดย
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย

แถลงผลการดำำ�เนิินงานประจำำ�ไตรมาส ทิิศทางดำำ�เนิินธุุรกิิจและตอบข้้อซัักถามจาก
นัักลงทุุน นัักวิิเคราะห์์ ฯลฯ

4 ครั้้�ง

รายงานประจำำ�ปีี และแบบ 56-1

แสดงผลประกอบการในรอบปีีของบริิษััท



ข้้อมููลข่่าวสารผ่่านเว็็บไซต์์
บริิษััท ww.harn.co.th \
นัักลงทุุนสััมพัันธ์์

เป็็นช่่องทางในการส่่งข้้อมููลผลดำำ�เนิินงานประจำำ�ไตรมาสและประจำำ�ปีี หลัังจาก
ที่่�มีีการเปิิดเผยข้้อมููลผ่่านเว็็บไซต์์ตลาดหลัักทรััพย์์ฯ แล้้ว และข้้อมููลอื่่�นๆ เช่่น
ข่่าวนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ ข้้อมููลพื้้�นฐานการลงทุุน เป็็นต้้น



บริิษััท หาญ เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง โซลููชั่่�นส์์ จำำ�กััด (มหาชน) 85
7.6	ส่่งเสริิมให้้มีีการนำำ�เทคโนโลยีีสารสนเทศมาใช้้ในการเผยแพร่่ข้้อมููล
นอกจากการเผยแพร่่ข้อ้ มููลตามเกณฑ์์ที่กำ่� �ำ หนด และผ่่านช่่องทางของตลาดหลัักทรััพย์แ์ ห่่งประเทศไทย แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี
(แบบ 56-1) และรายงานประจำำ�ปีีแล้้ว บริิษััทฯ จััดให้้มีีการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�เป็็นปััจจุุบัันทั้้�งภาษาไทย  และ/หรืือ ภาษาอัังกฤษผ่่าน
ช่่องทางอื่่�นอย่่างสม่ำำ��เสมอด้้วย เช่่น เว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ www.harn.co.th, Facebook : harn Engineering solutions Pcl.
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สนัับสนุุนการมีีส่่วนร่่วมและการสื่่�อสารกัับผู้้�ถืือหุ้้�น

8.1	ดููแลให้้มั่่�นใจว่่า ผู้้ถื� อื หุ้น�้ มีีส่่วนร่่วมในการตััดสินิ ใจในเรื่่อ� ง
สำำ�คััญของบริิษััท
(1) คณะกรรมการ ตระหนัักและให้้ความสำำ�คัญ
ั ในสิิทธิพื้้ิ น� ฐานต่่างๆ
ของผู้้�ถืือหุ้้�น ทั้้�งในฐานะของนัักลงทุุนในหลัักทรััพย์์และในฐานะ
เจ้้าของบริิษััทฯ เช่่น สิิทธิิในการซื้้�อ ขาย โอนหลัักทรััพย์์ที่่�ตนถืือ
อยู่่� สิิทธิใิ นการที่่จ� ะได้้รับั ส่่วนแบ่่งผลกำำ�ไรจากบริิษัทั ฯ สิิทธิใิ นการ
ได้้รัับข้้อมููลของบริิษััทฯอย่่างเพีียงพอ สิิทธิิต่่างๆ ในการประชุุม
ผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจ
ในเรื่องส�ำคัญของบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้ง
หรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี การอนุมตั ธิ รุ กรรม
ที่่สำ� ำ�คััญและมีีผลต่่อทิิศทางในการดำำ�เนิินธุุรกิจิ ของบริิษััทฯ การ
แก้้ไขหนัังสืือบริิคณห์์สนธิิ ข้อ้ บัังคัับของบริิษัทั ฯ เป็็นต้้น ประเด็็น
สำำ�คัญ
ั ดัังกล่่าวข้้างต้้นทั้้�งที่กำ่� �ำ หนดในกฎหมาย หรืือระเบีียบใดๆ
ที่เ่� กี่่�ยวข้้อง รวมถึึงมีีผลกระทบสำำ�คัญ
ั ต่่อการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั
จะถููกเสนอให้้มีีการจััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ผ่่านการประชุุมสามััญ
ผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นประจำำ�ทุุกปีี โดยจะจััดขึ้้�นภายใน 4 เดืือน นัับตั้้�งแต่่
วัันสิ้้�นรอบปีีบัญ
ั ชีีของบริิษัทั ฯ หากมีีความจำำ�เป็็นเร่่งด่่วนที่่จ� ะต้้อง
พิิจารณาวาระพิิเศษในเรื่่อ� งที่อ่� าจกระทบกระเทืือน หรืือเกี่่�ยวข้้อง
กัับผลประโยชน์์ของผู้้�ถืือหุ้้�น ซึ่่�งจำำ�เป็็นต้้องได้้รัับ การอนุุมััติิจาก
ผู้้�ถือื หุ้้�น คณะกรรมการ สามารถเรีียกประชุุม วิสิ ามััญผู้้�ถือื หุ้้�นได้้
เป็็นกรณีีไป 
• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2563 วันจันทร์ที่
• 3 สิิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้้องปาริิชาต ชั้้�น 3
• โรงแรมโกลเด้้น ทิิวลิิป  ซอฟเฟอรีีน กรุุงเทพฯ เลขที่่� 92
ซ.แสงแจ่่ม ถ.พระราม  9 แขวงบางกะปิิ เขตห้้วยขวาง
กรุุงเทพมหานคร โดยมีีผู้เ�้ ข้้าร่่วมประชุุมรวม 155 คน แบ่่งเป็็น
ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มาด้้วยตนเอง 31 คน และผ่่านการมอบฉัันทะ
124 คน โดยมีี จำำ � นวนหุ้้�นที่่�  ถืื อ รวมกัั น ได้้ ทั้้� ง หมด
414,525,148 หุ้้�น คิิดเป็็นร้้อยละ 70.9196 ของจำำ�นวนหุ้้�น
ทั้้�งหมดของบริิษััทฯ
เนื่่�องด้้วยสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ในปีี
2563 บริิษััทฯ ได้้จัดั ประชุุมสามััญผู้้�ถือื หุ้้�น ตามข้้อกำำ�หนด
ของราชการที่กำ่� �ำ หนดมาตรการการประชุุม ภายใต้้การแพร่่
ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19)
อย่างเคร่งครัด รวมถึงได้ปฏิบัติตามแนวทางของโครงการ

ประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM
Checklist) ที่จัดท�ำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
สมาคมบริษัทจดทะเบียน และ ก.ล.ต. โดยในปี 2563
บริษทั ฯ ได้รบั คะแนนเต็ม 100 สะท้อนให้เห็นถึงความมุง่ มัน่
ตั้้�งใจในการจััดประชุุมให้้เป็็นไปตามมาตรฐานและหลัักการ
กำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีอย่่างสููงสุุด
(2) การสนัับสนุุนการมีีส่่วนร่่วมผู้้�ถืือหุ้้�น
• เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเพิ่มวาระการประชุม
ล่่วงหน้้าก่่อนวัันประชุุมผู้�ถื้ อื หุ้้�นให้้ชัดั เจนเป็็น การล่่วงหน้้า
ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 ตุุลาคม ถึึง 31 ธัันวาคม 2563 โดยบริิษััทฯ
เปิิดเผยหลัักเกณฑ์์ต่่างๆ ในการเสนอวาระการประชุุม
ล่่วงหน้้า อาทิิ คุณ
ุ สมบััติขิ องผู้้�ถือื หุ้้�น ข้้อจำำ�กัดั การเสนอวาระ
ขั้้�นตอนการเสนอ รวมถึึงการพิิจารณาของคณะกรรมการ 
บนเว็็บไซต์์ของบริิษัทั ฯ www.harn.co.th\นัักลงทุุนสััมพันั ธ์์\
ข้้อมููลสำำ�หรัับผู้้�ถืือหุ้้�น\การประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นพร้้อมทั้้�งแจ้้งให้้
ผู้้�ถืือหุ้้�นทราบผ่่านเวปไซต์์ของ ตลท. อีีกทางหนึ่่�ง  
•

เปิดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยเสนอชือ่ บุคคลให้เข้ารับการ
พิิจารณาเพื่่�อดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ ล่่วงหน้้าตั้้�งแต่่วัันที่่�
1 ตุุลาคม ถึึง 31 ธัันวาคม 2563 โดยเปิิดเผยหลัักเกณฑ์์
ต่่างๆ บนเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ www.harn.co.th\นัักลงทุุน
สััมพันั ธ์์\ข้้อมููลสำำ�หรัับผู้้�ถือื หุ้้�น\การประชุุมผู้�ถื้ อื หุ้้�น พร้้อมทั้้�ง
แจ้้งให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทราบ ผ่่านเวปไซต์์ของ ตลท. อีีกทางหนึ่่�ง
อย่างไรก็ตาม ไม่มผูี ถ้ อื หุน้ เสนอวาระการประชุม และไม่มี
การเสนอชือ่ บุคคลเสนอแต่งตัง้ เป็นกรรมการในระยะเวลา
ดัั ง กล่่ า ว ซึ่่� ง เลขานุุ ก ารบริิ ษัั ท ได้้ ร ายงานต่่ อ ที่่� ปร ะชุุ ม
คณะกรรมการบริิษััทรัับทราบแล้้ว

(3) บริิษัทั ฯ มีีนโยบายสนัับสนุุน หรืือส่่งเสริิมผู้�ถื้ อื หุ้้�นทุุกกลุ่่�ม รวมถึึง
ผู้้�ถืือหุ้้�นประเภทสถาบัันให้้เข้้าร่่วมประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น โดยบริิษััทฯ
ได้้จััดทำำ�หนัังสืือเชิิญประชุุม  โดยระบุุสถานที่่� วััน เวลา ระเบีียบ
วาระการประชุุม ข้อ้ มููลประกอบการพิิจารณาระเบีียบวาระอย่่าง
ครบถ้้วน เพีียงพอต่่อการ ใช้้สิทธิ
ิ ขิ องผู้้�ถือื หุ้้�น พร้้อมความเห็็นของ
คณะกรรมการ  ในแต่่ละวาระที่่�ระบุุไว้้ในหนัังสืือเชิิญประชุุม 
ผู้้�ถืือหุ้้�น หรืือในเอกสารประกอบวาระการประชุุม

86 รายงานประจำำ�ปีี 2563
(4) บริิษัทั ฯ ได้้จัดั ส่่งหนัังสืือเชิิญประชุุม พร้อ้ มเอกสาร ประกอบการ
ประชุุมตามวาระต่่างๆ รายงานประจำำ�ปีี 2562 ในรููปแบบ
คิิวอาร์์โค้้ด (QR Code) ทางไปรษณีีย์ใ์ นวัันที่่� 8 กรกฎาคม 2563
เพื่่�อให้้ผู้้�ถือื หุ้้�นรัับทราบล่่วงหน้้าก่่อนวััน ประชุุม 24 วััน พร้้อมทั้้�ง
เผยแพร่่ข้อ้ มููลหนัังสืือเชิิญประชุุมประจำำ�ปีี บนเว็็บไซต์์ของบริิษัทั ฯ
www.harn.co.th ในวัันที่่� 29 มิิถุนุ ายน 2563 ทั้้�งในรููปแบบที่เ่� ป็็น
ภาษาไทยและ ภาษาอัังกฤษ ล่่วงหน้้าก่่อนวัันประชุุม  35 วััน
พร้้อมทั้้�งได้้แจ้้งข่่าวผ่่านระบบข่่าวของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ ว่่า
บริิษััทฯ   ได้้เผยแพร่่เอกสารการประชุุมตามที่่�กล่่าวมาข้้างต้้น
บนเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถเข้้าถึึงข้้อมููลได้้
สะดวก รวดเร็็ว และได้้มีีเวลาในการศึึกษาพิิจารณา ข้้อมููลเป็็น
การล่่วงหน้้า เพื่่�อนำำ�มาใช้้ตััดสิินใจในการลงมติิ

•

มีการจัดเตรียมน�้ำดื่มไว้รับรองผู้ถือหุ้นอย่างพอเพียง

•

จัดเตรียมอากรแสตมป์ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะ
มาเข้าร่วมประชุม

•

น�ำระบบบาร์โค้ดซึง่ แสดงเลขทะเบียนผู้ถอื หุน้ ในแบบฟอร์ม
ลงทะเบีียนมาใช้้ในการลงทะเบีียน และการลงคะแนนเสีียง
เพื่่�อความถููกต้้อง สะดวก รวดเร็็ว
ในการลงทะเบีียน และการนัับคะแนนเสีียง

(2) บริิษััทฯ ไม่่มีีนโยบายที่่�จะเพิ่่�มวาระการประชุุมในที่่�ประชุุม  โดย 
ไม่่ได้้แจ้้งให้้ผู้�ถื้ อื หุ้้�นทราบล่่วงหน้้าโดยไม่่จำ�ำ เป็็น โดย เฉพาะวาระ
สำำ�คัญ
ั ที่่ผู้� �ถื้ อื หุ้้�นต้้องใช้้เวลาในการศึึกษาข้้อมููลก่่อนตััดสิินใจ เพื่่�อ
ให้้ผู้�ถื้ อื หุ้้�น ได้้มีโี อกาสศึึกษาข้้อมููลประกอบวาระการประชุุมก่อ่ น
ตััดสิินใจ

นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ยัังได้้ประกาศลงหนัังสืือพิิมพ์์ติิดต่่อกััน 3 วััน
ก่่อนวัันประชุุม 10 วััน ระหว่่างวัันที่่� 22 ถึึง 24 กรกฎาคม 2563 (3) บริิษััทฯ ได้้จััดทำำ�ใบลงคะแนนเสีียงแยกแต่่ละวาระสำำ�หรัับการ
เพื่่�อ เป็็นการบอกกล่่าวเรีียกประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นการ 
ลงคะแนนเสีียง เพื่่�อความสะดวกในการลงและนัับ คะแนนเสีียง
ล่่วงหน้้า เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นเตรีียมตััวเข้้าร่่วมประชุุม
ซึ่่�งเมื่่�อลงคะแนนเสีียงเสร็็จสิ้้�นจะนำำ�มารวมกัับคะแนนเสีียงที่่�ได้้
ลงไว้้ในหนัังสืือมอบฉัันทะเพื่่�อรวมคะแนน และประกาศคะแนน
(5) ก่่อนวัันประชุุม บริิษััทฯ เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น สามารถส่่งความ
รวมทัันทีีในวัันประชุุม
เห็็น ข้้อเสนอแนะ ข้้อซัักถามได้้ล่ว่ งหน้้า จนถึึงวัันที่่� 24 กรกฎาคม 
2563 ก่่อนวัันประชุุม 10 วััน โดยกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์การส่่งคำำ�ถาม
ล่่วงหน้้าให้้ชััดเจน และแจ้้งให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทราบพร้้อมกัับการนำำ�ส่่ง
หนัังสืือเชิิญประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นรวมทั้้�งเผยแพร่่หลัักเกณฑ์์การส่่ง
คำำ�ถามล่่วงหน้้าดัังกล่่าวไว้้บนเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ ด้้วย 

(4) บริิษัทั ฯ ไม่่กระทำำ�การใดๆ ที่่มี� ลัี กั ษณะเป็็นการกำำ�จัดั สิิทธิใิ นการ
เข้้าร่่วมประชุุมของผู้้�ถืือหุ้้�น ผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกคนย่่อมมีีสิิทธิิเข้้าร่่วม
ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ตลอดระยะเวลาการประชุุม  และเปิิดโอกาสให้้
ผู้้�ถือื หุ้้�นซัักถาม ตลอดจนแสดงความคิิดเห็็นต่่างๆ ได้้อย่่างอิิสระ

(6) ในกรณีีที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นไม่่สามารถเข้้าร่่วมประชุุมด้้วยตนเองบริิษััทฯ
เปิิดโอกาสให้้ผู้�ถื้ อื หุ้้�นสามารถมอบฉัันทะให้้ กรรมการอิิสระหรืือ
บุุคคลใดๆ เข้้าร่่วมประชุุมแทนตนได้้ โดยใช้้หนัังสืือมอบฉัันทะ
แบบ ข. ที่บ่� ริิษัทั ฯ ได้้จัดั ส่่งไปพร้้อมกัับหนัังสืือเชิิญประชุุม พร้อ้ ม
ทั้้�งเสนอชื่่อ� กรรมการอิิสระ 2 คน เป็็นทางเลืือกในการมอบฉัันทะ
ของผู้้�ถืือหุ้้�น

(5) เมื่่�อถึึงเวลาเริ่่มปร
� ะชุุม กรรมการเข้้าร่่วมประชุุมอย่่าง พร้้อมเพรีียง
รวมทั้้�งผู้้�บริิหารระดัับสููง ตลอดจนผู้้�สอบบััญชีี และที่่�ปรึึกษา
กฎหมายอิิสระ (ถ้้ามีี) โดยก่่อนเริ่่�มประชุุมเลขานุุการบริิษััทจะ
ชี้้แ� จงหลัักเกณฑ์์ที่เ่� กี่่ย� วข้้องกัับการประชุุมทั้้ง� หมด อาทิิ การเปิิด
ประชุุม  และการออกเสีียงลงคะแนน รวมทั้้�งวิิธีีการนัับคะแนน
เสียงของผู้ถือหุ้นที่จะต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของ
บริษัทฯ

8.2	ดููแลให้้การดำำ�เนิินการในวัันประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นไปด้้วย
	ความเรีียบร้้อย โปร่่ ง ใส มีีประสิิ ทธิิ ภ าพและเอื้้� อ ให้้
ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถใช้้สิิทธิิของตน
(1) บริิษััทฯ ได้้อำำ�นวยความสะดวกให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้ใช้้สิิทธิิในการ
เข้้าร่่วมประชุุมและออกเสีียงอย่่างเต็็มที่่�
• ใช้สถานที่จัดประชุมที่สะดวกต่อการเดินทางมาเข้าร่วม
• ประชุุม

(6) เปิิดโอกาสให้้ผู้�ถื้ อื หุ้้�นได้้ใช้้สิทธิ
ิ ใิ นการแต่่งตั้้�งกรรมการเป็็น รายคน
(7) บริิษััทฯ จะระบุุการมีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียของกรรมการไว้้ในหนัังสืือ
เชิิญประชุุม  และในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น หากกรรมการท่่านใดมีี
ส่่วนได้้ส่่วนเสีีย  หรืือมีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องในการพิิจารณาวาระใด
ประธานที่ปร
่� ะชุุม และ/หรืือ เลขานุุการบริิษัท 
ั จะแจ้้งให้้ผู้เ�้ ข้้าร่่วม 
ประชุุมทราบก่่อนการพิิจารณาวาระ โดยกรรมการที่่�มีีส่่วนได้้
ส่่วนเสีียนั้้�นจะไม่่เข้้าร่่วมประชุุมในวาระนั้้�นๆ

เปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม  2
ชั่วโมง และแม้จะพ้นเวลาลงทะเบียนแล้ว ก็ยัง เปิดโอกาส  (8) บริิษััทฯ ได้้เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นอาสาทำำ�หน้้าที่่�เป็็นสัักขีีพยาน
ให้ผูถ้ อื หุน้ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม สามารถลงทะเบียน
ในการนัับคะแนนเสีียง เพื่่�อความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินการ 
ได้โดยไม่เสียสิทธิ  
รวมทั้้�งเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นซัักถามเกี่่�ยวกัับ กระบวนการและ
• มีการจัดเจ้าหน้าที่ตอ้ นรับ และให้ขอ้ มูลในการตรวจเอกสาร
วิิธีีการลงคะแนนเสีียง
• และลงทะเบีียนเพื่่�อเข้้าร่่วมประชุุม 
•

บริิษััท หาญ เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง โซลููชั่่�นส์์ จำำ�กััด (มหาชน) 87
(9) สนัับสนุุนให้้ผู้้�เข้้าร่่วมประชุุมสามารถใช้้สิิทธิิในการดููแลรัักษา
ผลประโยชน์์ของตน โดยการซัักถาม  แสดงความคิิดเห็็น ให้้
ข้้อเสนอแนะและออกเสีียงร่่วมกัันตััดสิินใจในเรื่่อ� งที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั ต่่างๆ
ที่่อ� าจมีีผลกระทบต่่อบริิษัทั ฯ ในที่ปร
่� ะชุุมผู้�ถื้ อื หุ้้�น เช่่น การแต่่งตั้้�ง
หรืือถอดถอนกรรมการ  การเสนอชื่่�อบุุคคลเพื่่�อเป็็นกรรมการ
อิิสระ การอนุุมััติิแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีีและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
การสอบบััญชีีการจััดสรรเงิินปัันผล การลดทุุนหรืือเพิ่่�มทุุน การ
กำำ�หนดหรืือการแก้้ไขข้้อบัังคัับบริิษััทฯ บริิคณห์์สนธิิ และการ
อนุุมััติิรายการพิิเศษ เป็็นต้้น
(10) จััดให้้มีกี ารประเมิินคุุณภาพการจััดประชุุมสามััญผู้้�ถือื หุ้้�นผ่่านการ
ตอบแบบประเมิินจากผู้้�ถืือหุ้้�น เพื่่�อนำำ�ข้้อมููลมาใช้้ในการพััฒนา
การจััดประชุุมให้้มีปร
ี ะสิิทธิภิ าพที่่ดี� ขึ้้ี น� โปร่่งใส และเป็็นประโยชน์์
ต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น
(11) มีีการจััดแสดงข้้อมููลที่่�สำำ�คััญของบริิษััทฯ บริิเวณโดยรอบงาน
ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น รวมทั้้�งจััดมุุมนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ ซึ่่�งมีี
เจ้้าหน้้าที่่�ของบริิษััทฯ คอยต้้อนรัับและตอบข้้อซัักถามต่่างๆ
แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น
8.3	ดููแลให้้การเปิิดเผยมติิที่ป่� ระชุุมและการจััดทำ�ำ รายงานการ
ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น เป็็นไปอย่่างถููกต้้องและครบถ้้วน
(1) บริิษััทฯ ได้้เปิิดเผยมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น พร้้อมผลการลงคะแนน
เสีียงในวัันที่่� 4 สิิงหาคม 2563 ช่่วงเช้้าวัันทำำ�การถััดไปของวััน
ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น โดยแจ้้งผ่่านระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ของ
ตลาดหลัักทรััพย์แ์ ห่่งประเทศไทย (ตลท.) และเปิิดเผยในเว็็บไซต์์
ของบริิษัทั ฯ www.harn.co.th ด้้วย โดยมีีการบัันทึึกรายละเอีียด
การประชุุมอย่่างครบถ้้วนเหมาะสมตามหลัักการกำำ�กัับดููแล
กิิจการที่่�ดีี โดยมีีข้้อมููลอย่่างน้้อย ดัังนี้้�  
• รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม และสัดส่วน
• กรรมการที่่�เข้้าร่่วมการประชุุม ไม่่เข้้าร่่วมการประชุุม

หลัักปฏิิบััติิตาม CG Code

•

วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการ
ลงคะแนน (เห็็นชอบ ไม่่เห็็นชอบ งดออกเสีียง) จำำ�นวน
บััตรเสีีย ของแต่่ละวาระ

•

ประเด็นค�ำถามและค�ำตอบในที่ประชุมแต่ละวาระอย่าง
ละเอีียด รวมทั้้�งชื่่�อ-นามสกุุลของผู้้�ถามและผู้้�ตอบ

(2) บริิษััทฯ ได้้จััดทำำ�รายงานการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นแจ้้งให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น
สามารถตรวจสอบได้้บนเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ www.harn.co.th
และแจ้้งผ่่านระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ของตลาดหลัักทรััพย์์ฯในวัันที่่�
14 สิิงหาคม 2563 ภายหลัังวัันประชุุม  11 วััน ซึ่่�งเป็็นไปตาม 
ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์ฯ์  ภายใน 14 วัันนัับแต่่วันั ประชุุม 
สามััญผู้้�ถืือหุ้้�น
8.4 การปฏิิ บัั ติิ ต ามหลัั ก การกำำ �กัั บ ดููแลกิิ จ การของบริิ ษัั ท
ในปีี 2563
จากการประเมิินการกำำ�กัับดููแลกิิจการตามโครงการ ผลสำำ�รวจการ 
กำำ �กัั บ ดููแลกิิ จ การของบริิ ษัั ท จดทะเบีี ย นไทยประจำำ � ปีี 2563
ซึ่่�งจััดโดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย ซึ่่�งได้้รัับการ
สนัั บ สนุุ น จากตลาดหลัั ก ทรัั พย์ ์ แ ห่่ ง ประเทศไทยและสำำ �นัั ก งาน
คณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ พบว่่า HARN
ได้้ รัั บ ผลการประเมิิ น รวมอยู่่�ที่่� 95 คะแนน ซึ่่� ง จัั ด อยู่่�ในเกณฑ์์
ยอดเยี่่�ยม หรืือ 5 ดาว ปรัับปรุุงดีีขึ้้�นกว่่าปีี 2562 ซึ่่�งได้้คะแนน 91
คะแนน และผลคะแนนของ HARN ในปีี 2563 สููงกว่่าผลคะแนนเฉลี่่ย 
�
ของบริิษััทจดทะเบีียนที่่�สำำ�รวจ (คะแนนเฉลี่่�ยของบริิษััทจดทะเบีียน
โดยรวมเท่่ากัับ 83 คะแนน)
คณะกรรมการบริิษัท ตร
ั ะหนัักถึึงบทบาทและความรัับผิิดชอบในฐานะ
ผู้้�นำำ�องค์์กรที่่�ต้้องกำำ�กัับดููแลให้้บริิษััทฯ มีีการบริิหารจััดการที่่�ดีี เพื่่�อ
สร้ า งคุ ณ ค่ า ให้ กิ จ การอย่ า งยั่ ง ยื น  ผ่ า นกระบวนการทางธุ ร กิ จ  
จึงได้ทบทวนหลักปฏิบัติตาม CG Code 2560 ทั้ง 8 ข้อ และน�ำไป 
ปรับใช้ให้เหมาะสมบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งสรุปประเด็นที่ยัง
ไม่ได้ปฏิบัติดังนี้
สิ่่�งที่่�ดำำ�เนิินการ/มาตรการทดแทน

คณะกรรมการควรพิิจารณาแต่่งตั้้�ง
CG Committee

มอบฝ่่ายสายงานกำำ�กับั ดููแลกิิจการเป็็นผู้้�ดููแลและนำำ�เสนอคณะกรรมการบริิษัทรั
ั บั ทราบการปฏิิบัติั อิ ย่่างน้้อย
ปีีละ 1 ครั้้�ง

คณะกรรมการควรประกอบด้้วยกรรมการอิิสระ
มากกว่่า 50%

ปััจจุุบันั มีีสัดั ส่่วนกรรมการอิิสระ 3 ท่่าน จากจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมด 9 ท่่าน ทำำ�ให้้บริิษัทั ฯ มีีกรรมการอิิสระคิิดเป็็น
33% เนื่่�องจากสิินค้้าที่่บ� ริิษัทั เป็็น ตััวแทนจำำ�หน่่ายมีีความหลากหลายและจำำ�เป็็นต้้องมีีความรู้้ใ� นสิินค้้า ตลาด
สภาพการแข่่งขััน และความต้้องการของลููกค้้าเป็็นอย่่างดีี

การจััดทำำ�รายงานความยั่่�งยืืน

ยัังไม่่สามารถปฏิิบััติิได้้ แต่่ได้้เปิิดเผยข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวกัับการปฏิิบััติิตามกฎหมาย จรรยาบรรณ นโยบายต่่อต้้าน
การทุุจริิตคอร์์รัปชั่่
ั น� การปฏิิบัติั ต่ิ อ่ พนัักงานและผู้้มี� ส่ี ว่ นได้้เสีีย รวมถึึงการปฏิิบัติั อิ ย่่างเป็็นธรรมและการเคารพ
สิิทธิิมนุุษยชน รวมถึึงความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม เฉพาะความสำำ�คััญที่่�มีีผลต่่อธุุรกิิจหลััก และ
รายงานในหมวดการกำำ�กัับดููแลกิิจการในรายงานประจำำ�ปืื

88 รายงานประจำำ�ปีี 2563

ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
บริิษัท 
ั หาญ เอ็็นจิิเนีียริ่่ง� โซลููชั่่�นส์์ (จำำ�กัดั ) มหาชน หรืือ HARN
ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญในการดำำ�เนิินธุุรกิิจตามแนวทางการพััฒนา
อย่่างยั่่�งยืืน โดยคำำ�นึึงถึึงปััจจััยความเสี่่�ยงและผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องทุุก
ภาคส่่วนในวงจรความยั่่�งยืืนของบริิษัท 
ั คณะกรรมการจึึงกำำ�หนดความ 

รัับผิิดชอบต่่อสัังคมของ HARN ไว้้ในวิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ ค่่านิิยม และ
กำำ�หนดเป็็นพัันธสััญญาด้้านความยั่่�งยืืนที่่ว่� า่ Quality Living through
Sustainable Engineering ซึ่่�งจะนำำ�ไปพััฒนาเป็็นกลยุุทธ์์ด้้านความ 
ยั่่�งยืืนระยะยาวของ HARN ต่่อไป

Quality Living through Sustainable Engineering
SMART Business
SMART People
SMART Environment
สร้้างผลตอบแทนที่่�ดีีต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น และขยายธุุรกิิจ
ให้้เติิบโตต่่อเนื่่�องอย่่างยั่่�งยืืน

สร้้างบรรยากาศการทำำ�งานที่มี่� คี วามสุุข กระตืือรืือร้้น ควบคุุมกระบวนการธุุรกิิจที่่�ลดผลกระทบทาง
มีีความคิิดริิเริ่่�ม และมีีการพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�อง
สิ่่�งแวดล้้อม ส่่งเสริิมความปลอดภััย อาชีีวอนามััย
และสิ่่�งแวดล้้อมทุุกกระบวนการ

สิินค้้าและบริิการที่่�มีีคุุณภาพสููง, พััฒนาโซลููชั่่�น
และบริิการให้้ครบวงจร, เพิ่่�มมููลค่่าสิินค้้าด้้วย
เทคโนโลยีีดิิจิิทััล, การจััดการธุุรกิิจที่่�เป็็นเลิิศ
โดยใช้้เทคโนโลยีีไอทีีและการจััดการที่่�ทัันสมััย

เสริิมสร้า้ งและพััฒนาบุุคลากรให้้มีคี วามพร้้อม 3 ด้้าน ลดและรีีไซเคิิลของเสีียจากกระบวนการธุุรกิิจ
คืือ SMART PRO ความสามารถ ทัักษะ SMART Care กำำ�จััดขยะอัันตรายอย่่างถููกวิิธีีส่่งเสริิมจิิตสำำ�นึึก
มีีความพร้้อมทั้้�งร่่างกายและจิิตใจ SMART Learning รัักสิ่่�งแวดล้้อม
สร้้างความพร้้อมในการเรีียนรู้้�เทคโนโลยีีดิิจิิทััล

การให้้ความสำำ�คััญและการมีีส่่วนร่่วมกัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียของ HARN
HARN ได้้ให้้ความสำำ�คัญ
ั ต่่อสิิทธิขิ องผู้้มี� ส่ี ว่ นได้้เสีียทุกุ กลุ่่�ม ไม่่ว่า่
จะเป็็นผู้้มี� ส่ี ว่ นได้้เสีียภายใน ได้้แก่่ ผู้�ถื้ อื หุ้้�น ผู้้บ� ริิหารและพนัักงานของ
HARN หรืือผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียภายนอก เช่่น เจ้้าหนี้้� ลููกค้้า คู่่�ค้้า คู่่�แข่่ง
ภาครััฐ สัังคม และชุุมชน เป็็นต้้น โดยตระหนัักดีีว่่าการสนัับสนุุนและ
ข้้อคิิดเห็็นจากผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�มจะเป็็นประโยชน์์ในการดำำ�เนิิน
พนัักงาน	

งานและการพััฒนาธุุรกิิจ ดัังนั้้�น HARN จะปฏิิบััติิตามกฎหมายและ
ข้้อกำำ�หนดที่เ่� กี่่�ยวข้้องเพื่่�อให้้สิทธิ
ิ ขิ องผู้้มี� ส่ี ว่ นได้้เสีียดังั กล่่าวได้้รับั การ
ดููแลเป็็นอย่่างดีี  ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของ HARN ได้้คำำ�นึึงถึึงสิิทธิิและ
ความคาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย ตามแนวทางดัังต่่อไปนี้้�

: HARN ให้้ ค วามสำำ �คัั ญ กัั บ พนัั ก งานซึ่่� ง เป็็ น ทรัั พย ากรที่่� สำำ �คัั ญ  ซึ่่� ง จะมีี ส่ ่ ว นช่่ ว ยส่่ ง เสริิ ม และผลัั ก ดัั น ให้้
องค์์ ก รบรรลุุ ถึึ ง เป้้ า หมายในการดำำ � เนิิ น ธุุ รกิิ จ  จึึ ง มีี น โยบายที่่� จ ะดููแลพนัั ก งานให้้ มีี คุุ ณ ภาพชีี วิิ ต ที่่� ดีี ขึ้้� น
โดยมีีสภาพการจ้้างงานที่่ยุ� ุติธรรม 
ิ
มีีสวัสดิ
ั ิการที่่เ� หมาะสม มีีโอกาสที่่จ� ะพััฒนาความก้้าวหน้้า รวมทั้้�งมีีสภาพการ 
ทำำ�งานที่่�ปลอดภััยและถููกสุุขอนามััย  โดยจะให้้มีีการปฏิิบััติิตามกฎหมาย  และข้้อบัังคัับต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
พนัักงานอย่่างเคร่่งครััด จััดให้้มีสภ
ี าพแวดล้้อมในการทำำ�งานที่่ดี� ี และปลอดภััยต่อ่ ชีีวิติ และทรััพย์สิ์ นิ ของพนัักงาน
ปฏิิบัติั ต่ิ อ่ พนัักงานด้้วยความสุุภาพ และให้้ความเคารพต่่อความเป็็นปััจเจกชน และศัักดิ์์�ศรีีของความเป็็นมนุุษย์์ ให้้
ผลตอบแทนที่เ่� ป็็นธรรมต่่อพนัักงาน การพิิจารณาการแต่่งตั้้�ง และการโยกย้้าย รวมทั้้�งการให้้รางวััล และการลงโทษ 
กระทำำ�ด้้วยความเป็็นธรรม โดยคำำ�นึึงถึึงความรู้้�  ความสามารถ และความเหมาะสมของพนัักงานนั้้�นเป็็นเกณฑ์์
ให้้ความสำำ�คัญ
ั ต่่อการพััฒนาศัักยภาพของพนัักงาน โดยให้้โอกาสอย่่างทั่่�วถึึงและสม่ำำ�� เสมอ หลีีกเลี่่�ยงการกระทำำ�
ใดๆ ที่ไ่� ม่่เป็็นธรรม ซึ่่�งอาจส่่งผลกระทบต่่อความมั่่�นคงในหน้้าที่่ก� ารงานของพนัักงาน หรืือคุุกคาม และสร้้างความ 
กดดัันต่่อสภาพจิิตใจของพนัักงาน พนัักงานมีีสิิทธิิในการร้้องเรีียนกรณีีที่่�ไม่่ได้้รัับความเป็็นธรรมตามระบบและ
กระบวนการที่่�กำำ�หนด รัับฟัังข้้อคิิดเห็็น และข้้อเสนอแนะจากพนัักงานทุุกระดัับอย่่างเท่่าเทีียมและเสมอภาค
ช่่องทางการสื่่�อสาร
ความคาดหวััง
ผลดำำ�เนิินงาน
ผลดำำ�เนิินงาน
ผลดำำ�เนิินงาน
ผลดำำ�เนิินงาน
ผลดำำ�เนิินงาน
ผลดำำ�เนิินงาน
ผลดำำ�เนิินงาน

• การประชุม, LINE AD, ประกาศบริษัท, อินทราเน็ต, อีเมล์
• มีสภาพการท�ำงานที่ยุติธรรม มีโอกาสเติบโตและก้าวหน้า
• มีความปลอดภัยและถูกสุขอนามัย
• มีสวัสดิการที่เหมาะสม
• ปัญหาแรงงานหรือการร้องเรียน เท่ากับ 0%
• เทียบผลกับตลาดแรงงานทุกปี : กลุ่มงานส่วนกลาง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน กลุ่มงานขายและบริการ สูงกว่าตลาดเฉลี่ย
• อุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน เท่ากับ 0%
• จ�ำนวนพนักงานที่มีการวัดผลตามเกณฑ์ คิดเป็น 100%
• ความพึงพอใจต่อการท�ำงาน เท่ากับ 76.05%

บริิษััท หาญ เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง โซลููชั่่�นส์์ จำำ�กััด (มหาชน) 89
ลููกค้้า

: HARN ตระหนัักถึึงความพึึงพอใจของลููกค้้าเป็็นสำำ�คััญ มุ่่�งมั่่�นจััดหาสิินค้้าที่่�มีีคุุณภาพเหมาะสมกัับราคา
ส่่งมอบสิินค้้าตรงเวลา ปฏิิบััติิตามสััญญา ข้้อตกลง หรืือเงื่่�อนไขต่่างๆ พร้้อมให้้บริิการหลัังการขายด้้วยทีีมงาน
คุุณภาพ ได้้นำำ�มาตรฐาน ISO 9001:2015 เข้้ามาใช้้ในองค์์กร โดยได้้กำำ�หนดนโยบายคุุณภาพไว้้ว่่า เราจะสร้้าง
ความพึึงพอใจให้้ลููกค้้าด้้วยสิินค้้าและบริิการที่่�มีีคุุณภาพสููง เทคโนโลยีีที่่�นำำ�หน้้า และการจััดการธุุรกิิจที่่�เป็็นเลิิศ
ช่่องทางการสื่่�อสาร
ความคาดหวััง
ผลดำำ�เนิินงาน
ผลดำำ�เนิินงาน
ผลดำำ�เนิินงาน

• การเข้าเยี่ยมพบ, LINE AD, FB, Website, การประชุมสัมมนา
• ส่งมอบสินค้าและบริการตามข้อตกลง
• พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ ในสินค้า/บริการ สามารถให้ค�ำแนะน�ำที่เป็นประโยชน์ อย่างถูกต้อง
• ได้รับการบริการหลังการขายตรงเวลา
• การร้องเรียนด้านสินค้า/บริการ เท่ากับ 0.014%
• จ�ำนวนเฉลี่ยพนักงานที่มีการอบรมด้านสินค้า/บริการ คิดเป็น 2 ชั่วโมง
• ความพึงพอใจลูกค้า เท่ากับ 92%

คู่่�ค้้า และ/หรืือเจ้้าหนี้้� : HARN มีีนโยบายที่จ่� ะสร้้างความสััมพันั ธ์์ที่ดี่� ที างธุุรกิจิ กัับคู่่�ค้้า และ/หรืือเจ้้าหนี้้� ดำ�ำ เนิินธุุรกิจิ บนพื้้�นฐานของความ 
เกื้้�อหนุุนที่เ่� ป็็นธรรมต่่อทั้้�งสองฝ่่าย การปฏิิบัติั ต่ิ อ่ คู่่�ค้้า และ/หรืือเจ้้าหนี้้� อย่่างเสมอภาค โดยคำำ�นึงึ ถึึงประโยชน์์สููงสุุด  
หลีีกเลี่่�ยงสถานการณ์์ที่่�ทำำ�ให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ รวมถึึงปฏิิบััติิตามพัันธสััญญาอย่่างเคร่่งครััด
เพื่่�อบรรลุุผลประโยชน์์ร่่วมกััน โดยจะไม่่ดำำ�เนิินการที่่�ทุุจริิตในการค้้ากัับคู่่�ค้้า และ/หรืือเจ้้าหนี้้� กรณีีที่่�มีีข้้อมููลว่่า
มีีการดำำ�เนิินการที่่�ไม่่สุุจริิตเกิิดขึ้้�น ต้้องเปิิดเผยรายละเอีียดต่่อคู่่�ค้้า และ/หรืือเจ้้าหนี้้� เพื่่�อร่่วมกัันแก้้ปััญหาอย่่าง
รวดเร็็วและยุุติิธรรม  HARN จะแจ้้งแนวปฏิิบััติิที่่�เกี่่�ยวกัับเจ้้าหนี้้� โดยเฉพาะเงื่่�อนไขการสั่่�งซื้้�อ การค้ำำ��ประกััน
เทอมการชำำ�ระเงิิน รวมถึึงการผิิดนััดชำำ�ระหนี้้�ให้้ผู้้�ขายรัับทราบในขั้้�นตอนการเจรจาและปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขต่่างๆ
ที่่�มีีต่่อคู่่�ค้้า และ/หรืือเจ้้าหนี้้�อย่่างเคร่่งครััด กรณีีที่่�ไม่่สามารถปฏิิบััติิตามได้้ ต้้องรีีบแจ้้งและเจรจากัับคู่่�ค้้า/
เจ้้าหนี้้�เป็็นการล่่วงหน้้า เพื่่�อร่่วมกัันหาแนวทางแก้้ไขและป้้องกัันมิิให้้เกิิดความเสีียหาย ส่่งเสริิมให้้คู่่�ค้้า และ/
หรืือเจ้้าหนี้้� ร่่วมต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น โดยการตอบรัับนโยบายต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น สำำ�หรัับผู้้�ขายที่่�
ขึ้้�นทะเบีียนผู้้�ขายรายใหม่่ทุุกราย
ช่่องทางการสื่่�อสาร
ความคาดหวััง
ผลดำำ�เนิินงาน
ผลดำำ�เนิินงาน
ผลดำำ�เนิินงาน

• การเข้าเยี่ยมพบ, Website, อีเมล์, การประชุมสัมมนา การประเมินผลผู้ขาย
• มีความเป็นธรรม ปฏิบัติตามข้อตกลงการค้า
• ได้รับทราบข่าวสาร และนโยบายการซื้อขายที่ครบถ้วน
• ได้รับทราบปัญหาและแนวทางการแก้ไขอย่างตรงไปตรงมา
• การประเมินผลผู้ขาย ปีละ 2 ครั้ง
• ผลการประเมินผู้ขายปี 2563 เท่ากับ 98.02% และ 95.44%

คู่่�แข่่ง

: HARN มีีนโยบายที่จ่� ะปฏิิบัติั ต่ิ อ่ คู่่�แข่่งทางการค้้า โดยตั้้�งอยู่่�บนพื้้�นฐานของกติิกาการแข่่งขัันที่่ยุ� ติุ ธรรม
ิ ไม่่แสวงหา
ข้้ อ มููลที่่�เ ป็็ น ความลัั บ ของคู่่�แข่่ ง ทางการค้้ าด้้ ว ยวิิ ธีี ก ารที่่� ไ ม่่ สุุ จ ริิ ต  หรืื อ ไม่่ เ หมาะสม  โดยจะปฏิิ บััติิ ภ ายใต้้
กรอบกติิกาของการแข่่งขัันที่่�ดีี ไม่่พยายามทำำ�ลายชื่่�อเสีียงของคู่่�แข่่งทางการค้้าด้้วยการกล่่าวหาในทางร้้าย 
โดยปราศจากความจริิง ไม่่ละเมิิดความลัับ หรืือล่่วงรู้้�ความลัับทางการค้้าของคู่่�แข่่งทางการค้้าด้้วยวิิธีีฉ้้อฉล

ผู้้�ถืือหุ้้�น	

: HARN มีีนโยบายในการดำำ�เนิินธุุรกิจิ อย่่างซื่่อ� สััตย์สุ์ จุ ริิต มีีคุณ
ุ ธรรม และจริิยธรรม และพยายามที่่จ� ะพััฒนากิิจการ 
ให้้เจริิญเติิบโตก้้าวหน้้า มีีผลประกอบการที่่�ดีี เพื่่�อสร้้างผลตอบแทนที่่�เหมาะสมให้้กัับการลงทุุนของผู้้�ถืือหุ้้�นและ
ผู้้ล� งทุุนอย่่างต่่อเนื่่�องและยั่่�งยืืน ยึึดหลัักการปฏิิบัติั ต่ิ อ่ ผู้้�ถือื หุ้้�นอย่่างเท่่าเทีียมกันั โดยกำำ�หนดให้้กรรมการ ผู้้บ� ริิหาร 
และพนัักงานปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ด้� ว้ ยความซื่่�อสััตย์สุ์ จุ ริิต ตลอดจนตััดสิินใจดำำ�เนิินการใดๆ ด้้วยความโปร่่งใส ระมััดระวััง
รอบคอบ และเป็็นธรรมต่่อผู้้�ถือื หุ้้�นทุุกรายอย่่างเท่่าเทีียม เพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดของผู้้�ถือื หุ้้�นโดยรวม รวมทั้้�งนำำ�เสนอ
รายงานสถานภาพของบริิษัทั ฯ ผลประกอบการ ฐานะข้้อมููลทางการเงิิน การบััญชีี และรายงานอื่่น� ๆ โดยสม่ำำ�� เสมอ
และครบถ้้วนตามความจริิง โดยจะแจ้้งให้้ ผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกรายทราบถึึงแนวโน้้มในอนาคต ทั้้�งด้้านบวกและด้้านลบ ซึ่่�ง
ตั้้�งอยู่่�บนพื้้�นฐานของความเป็็นไปได้้มีีข้้อมููลสนัับสนุุน และมีีเหตุุผลอย่่างเพีียงพอ และไม่่แสวงหาผลประโยชน์์
ให้้ตนเองและผู้้�อื่่�น โดยใช้้ข้้อมููลของ HARN ซึ่่�งยัังไม่่ได้้เปิิดเผยต่่อสาธารณชน หรืือดำำ�เนิินการใดๆ ในลัักษณะที่่�
อาจก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์กัับองค์์กร

90 รายงานประจำำ�ปีี 2563
ช่่องทางการสื่่�อสาร

ความคาดหวััง

ผลดำำ�เนิินงาน

ภาครััฐ

: HARN ดำำ�เนิินธุุรกิจิ เพื่่�อการเสริิมสร้า้ งและพััฒนาความเจริิญก้้าวหน้้าของประเทศ โดยยึึดถืือปฏิิบัติั ติ ามกฎหมาย 
กฎเกณฑ์์ ข้้อบัังคัับและกฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้องและเป็็นไปตามครรลองประเพณีีธุุรกิิจทั่่�วไป
ช่่องทางการสื่่�อสาร

ความคาดหวััง
ผลดำำ�เนิินงาน

ชุุมชน สัังคม และ
สิ่่�งแวดล้้อม

• การประชุมผู้ถือหุ้น
• งานแถลงผลประกอบการ Opportunity Day
• เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์
• การเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน
• ได้รับผลตอบแทนอย่างต่อเนื่อง
• การด�ำเนินธุรกิจมีความโปร่งใส มีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
• พัฒนาโซลูชั่นและบริการให้ครบวงจร
• จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
• คะแนน CG Score ระดับ "ดีเลิศ"

• เว็บไซต์ www.harn.co.th
• การเข้าพบเจ้าหน้าที่ตามแจ้ง
• การส่งรายงานประจ�ำเดือน
• ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
• ด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและมีความโปร่งใส
• ไม่มีเบี้ยปรับจากการละเลยการปฏิบัติตามกฎหมาย
• เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่าย โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
• ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (CAC)
• คะแนน CG Score ระดับ "ดีเลิศ"

: HARN ดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยมีีส่่วนร่่วมรัับผิิดชอบต่่อชุุมชน สัังคม โดยให้้ความสำำ�คััญกัับการปฏิิบััติิตามมาตรฐาน
ต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวกัับความปลอดภััย  ความมั่่�นคง สุุขอนามััย  และสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างถููกต้้องเหมาะสม และคำำ�นึึงถึึง
ผลกระทบที่่�มีีต่่อทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม  โดยการสร้้างจิิตสำำ�นึึกในเรื่่�องความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
และสิ่่�งแวดล้้อมให้้เกิิดขึ้้�นในหมู่่�พนัักงานทุุกระดัับอย่่างต่่อเนื่่�อง คืืนกำำ�ไรส่่วนหนึ่่�งเพื่่�อกิิจกรรมที่่�จะมีีส่่วน
สร้้างสรรค์์สัังคม สิ่่�งแวดล้้อม และคุุณภาพชีีวิิตของประชาชน ปฏิิบััติิและให้้ความร่่วมมืือ หรืือควบคุุมให้้มีีการ 
ปฏิิบััติิอย่่างเคร่่งครััดตามเจตนารมณ์์ของกฎหมาย  และกฎระเบีียบที่่�ออกโดยหน่่วยงานกำำ�กัับดููแล ให้้ความ
สำำ�คััญกัับกิิจกรรมของชุุมชนและสัังคม โดยมุ่่�งเน้้นให้้เกิิดการพััฒนาสัังคม ชุุมชน สิ่่�งแวดล้้อม มุ่่�งสร้้างสรรค์์
และอนุุรัักษ์์ทรััพยากรธรรมชาติิ

แนวทางการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนในมิิติิ Smart Business
ตลอดเวลาของการดำำ�เนิินธุุรกิิจ HARN ยึึดมั่่�นแนวทางการ 
ประกอบกิิจการด้้วยความเป็็นธรรม ด้้วยแนวทางการบริิหารงานตาม 
หลัักคุุณธรรม จริิยธรรม สร้้างความน่่าเชื่่�อถืือในการบริิหารจััดการ
ส่่งเสริิมการแข่่งขัันทางการค้้าที่่เ� ป็็นธรรม เพื่่�อกระตุ้้�นให้้เกิิดนวััตกรรม 
ส่่งเสริิมการพััฒนาสิินค้้าและบริิการให้้ดีขึ้้ี น�  อัันเป็็นการเสริิมสร้า้ งการ 
เติิบโตทางเศรษฐกิิจและมาตรฐานการครองชีีพในระยะยาว ส่่งเสริิม 
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมในห่่วงโซ่่ธุุรกิิจทุุกขั้้�นตอน (Business
Chain) ดููแลผลกระทบจากการกระทำำ�ของบริิษััทฯ ที่่�มีีต่่อสัังคมและ
สิ่่�งแวดล้้อม ผลกระทบต่่อกิิจการอื่่�นจากกระบวนการจััดหาและจััด
ซื้้อ� ของบริิษัทั ฯ เพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงหรืือลดผลกระทบเชิิงลบ ตลอดจนเคารพ
ต่่อสิิทธิใิ นทรััพย์สิ์ นิ และไม่่ละเมิิดทรััพย์สิ์ นิ ทางปััญญา โดยมีีแนวทาง
ปฏิิบััติิ ดัังนี้้�

1. ส่่งเสริิมการแข่่งขัันที่่�เป็็นธรรม
•

ด�ำเนิ น กิ จ กรรมต่ า งๆ ในลั ก ษณะที่ส อดคล้ อ งกั บ กฎหมาย
และข้อบังคับของการแข่งขัน ตลอดจนให้ความร่วมมือกับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ

•

ก�ำหนดขัน้ ตอนปฏิบตั แิ ละมาตรการป้องกันการเข้าไปเกี่ยวข้อง
หรือสมรู้ร่วมคิดกับพฤติกรรมที่ขัดขวางการแข่งขัน

•

ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความส�ำคัญของการปฏิบตั ติ าม
กฎหมายการแข่งขันและการแข่งขันที่เป็นธรรม

สนับสนุนการต่อต้านการผูกขาดและการทุ่มตลาดตลอดจน
• นโยบายสาธารณะต่่างๆ  ที่่�ส่่งเสริิมการแข่่งขัันที่่�เป็็นธรรม
•

ใส่ใจต่อบริบททางสังคมทีอ่ ยู่แวดล้อมบริษทั ฯ และไม่ฉวยโอกาส
• จากสภาพทางธรรมชาติิหรืือทางสัังคม เช่่น ความยากจนเพื่่�อ
• สร้้างความได้้เปรีียบในการแข่่งขัันอย่่าง ไม่่เป็็นธรรม
•

บริิษััท หาญ เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง โซลููชั่่�นส์์ จำำ�กััด (มหาชน) 91

2. ส่่งเสริิมความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมในห่่วงโซ่่คุุณค่่า
•
•

•
•

•
•

•

•
•

ก�ำหนดมาตรการที่เกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อมไว้ในนโยบาย
และข้อปฏิบัติในการจัดซื้อ การกระจายสินค้า

HARN มุ่่�งมั่่� น เป็็ น ผู้้ �นำำ � การให้้ บ ริิ ก าร  โซลููชั่่� น ที่่� ยั่่� ง ยืื น 
ของงานระบบวิิศวกรรม โดยใช้้ความรู้้ค� วามเชี่่ย� วชาญที่มี่� ใี นการคััดสรร
ั ฑ์์และนวััตกรรมที่่นำ� �ำ หน้้ามาสนองความต้้องการ เพื่่�อยกระดัับ
สนับสนุนให้บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องยอมรับและปรับใช้นโยบายใน ผลิิตภัณ
คุุณภาพและความปลอดภััยในชีีวิติ ของผู้้บ� ริิโภค ด้้วยสิินค้้าคุุณภาพสููง
ลัักษณะเดีียวกััน โดยไม่่ก่่อให้้เกิิดการแข่่งขัันที่่�ไม่่เป็็นธรรม
เทคโนโลยีีที่ทั่� นั สมััย การขายและบริิการที่ร่� วดเร็็ว ตรงต่่อเวลา ถููกต้้อง
มีสว่ นร่วมอย่างเข้มแข็งในการยกระดับความตระหนักในหลักการ และคุ้้�มค่่า ถืือเป็็นเครื่่�องมืือในการสร้้างความพึึงพอใจให้้ลููกค้้า และ
และประเด็็นที่เ่� กี่่ย� วกัับความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมของบริิษัทั ที่ต่� น สร้้างความแตกต่่างและความสามารถในการแข่่งขััน ตลอดจนสร้้าง
เข้้าไปเกี่่�ยวข้้อง
ความเชื่่�อถืือและความภัักดีีต่่อตราสิินค้้าได้้ในระยะยาวและเพิ่่�ม
ส่งเสริมการปฏิบตั ติ อ่ กันอย่างเป็นธรรมทัว่ ทัง้ ห่วงโซ่คณ
ุ ค่าทุกครัง้ คุุณค่่าให้้กัับ HARN อีีกทั้้�งยัังคำำ�นึึงถึึงความคุ้้�มค่่าต่่อการลงทุุนเพื่่�อ
ที่่�เป็็นไปได้้ ทั้้�งในด้้านต้้นทุุนและผลตอบแทนในการดำำ�เนิินการ  ประโยชน์์สููงสุุดของลููกค้้าอีีกด้้วย 
ด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม กล่่าวคืือ เพิ่่�มพููนความสามารถ 
HARN มุ่่�งมั่่�นจะถ่่ายทอดความรู้้�ทางวิิศวกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
ในการบรรลุุวััตถุุประสงค์์ด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมของทุุก บริิษััทต่่อลููกค้้าและผู้้�บริิโภคทั่่�วไป โดยจััดทำำ�บทความผ่่านสื่่�อเฟสบุ๊๊�ค
กิิจการในห่่วงโซ่่คุณ
ุ ค่่า ได้้แก่่ การดำำ�เนิินการจััดซื้้อ� อย่่างเหมาะสม และเว็็บไซต์์ของบริิษััท เพื่่�อสร้้างความรู้้� ความเข้้าใจ อย่่างกว้้างขวาง
เช่่น การสร้้างหลัักประกัันให้้เกิิดราคาที่เ่� ป็็นธรรมด้้วยเวลาส่่งมอบ ต่่ อ สัั ง คม  นอกจากนี้้� บ ริิ ษัั ท ยัั ง ได้้ จัั ด ทำำ � โครงการ  Knowledge
ที่่�เพีียงพอและสััญญาการค้้าที่่�มั่่�นคง เป็็นต้้น
Sharing โดยจััดอบรมความรู้้เ� กี่่�ยวกัับระบบทำำ�ความเย็็นแก่่ผู้�ส้ นใจใน

3. ส่่งเสริิมการเคารพสิิทธิิในทรััพย์์สิิน
•

•

•

4. ความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�บริิโภค

ปฏิบตั กิ ารตรวจสอบอย่างเหมาะสม เพือ่ ให้แน่ใจว่า HARNได้รบั
อนุุญาตอย่่างถููกกฎหมายในการใช้้และให้้สิทธิ
ิ ใิ ช้้สอยทรััพย์สิ์ นิ
ต่่างๆ
ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดๆ อันเป็นการละเมิดทรัพย์สิน
ได้แก่ การใช้ต�ำแหน่งทางการตลาดที่เหนือกว่าในทางมิชอบ
การผลิตของปลอม และการละเมิดทรัพยส์ นิ ทางปัญญา
ช�ำระค่าการใช้หรือได้มาซึง่ ทรัพยส์ นิ อย่างเป็นธรรม

ทั้้�งนี้้� HARN เปิิดโอกาสให้้แจ้้งเบาะแสหรืือข้้อร้้องเรีียนการ
กระทำำ�ความผิิดกฎหมายหรืือจรรยาบรรณผ่่านประธานกรรมการ 
ตรวจสอบ โดยจััดให้้มีกี ระบวนการดำำ�เนิินการหลัังจากมีีผู้แ�้ จ้้งเบาะแส
โดยให้้มีกี ารตรวจสอบข้้อมููลและมีีการรายงานต่่อคณะกรรมการบริิษัทั
ต่่อไป
นอกจากนี้้� HARN ยัังกำำ�หนดแนวทางในการปฏิิบัติั งิ านในหน้้าที่่�
ของกรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานของบริิษััทฯ รวมถึึงจรรยาบรรณ
และภาระความรัับผิิดชอบต่่อผู้้มี� ส่ี ว่ นได้้เสีียต่า่ งๆ เพื่่�อประโยชน์์ในการ
สร้้างมาตรฐานด้้านพฤติิกรรมการปฏิิบัติั งิ านของบุุคคลดัังกล่่าวให้้อยู่่�
บนพื้้�นฐานของความซื่่�อสััตย์สุ์ จุ ริิต โดยมีีการกำำ�หนดจรรยาบรรณธุุรกิจิ
เพื่่�อให้้กรรมการ ผู้้บ� ริิหาร และพนัักงานได้้รับั ทราบและถืือปฏิิบัติั อิ ย่่าง
ทั่่�วถึึงทั้้�งองค์์กร รวมถึึงการติิดตามผลการปฏิิบััติิอย่่างสม่ำำ��เสมอ

จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี เชีียงใหม่่ และกรุุงเทพมหานคร ในปีี 2563 รวม
5 ครั้้�ง ด้้วยยึึดมั่่�นในหลัักการ ผู้้�ให้้ ย่่อมเรีียนรู้้� และเติิบโต

HARN พััฒนาความรัับผิิดชอบต่่อลููกค้้าผ่่านขั้้�นตอนกระบวน
การปฏิิบััติิงานและกิิจกรรมของพนัักงานในฝ่่ายต่่างๆ ตามมาตรฐาน
ISO 9001:2015 โดยในปีี 2563 ได้้รัับการตรวจประเมิินจากระบบใน
วัันที่่� 29-30 มิิถุุนายน 2563
HARN ได้้เล็็งเห็็นถึึงความสำำ�คััญของผลิิตภััณฑ์์ที่่�ยกระดัับ
คุุณภาพชีีวิิตและความปลอดภััยให้้แก่่ผู้้�บริิโภคจึึงให้้ความใส่่ใจใน
กระบวนการต่่างๆ จนสิินค้้าถึึงมืือผู้้�บริิโภค ดัังนี้้�

มีีการจััดเก็็บรัักษาผลิิตภััณฑ์์
ตามมาตรฐานพร้้อมส่่งมอบ
ให้้กัับลููกค้้าตามเวลาที่่�กำำ�หนด

มีีการขายและการตลาด
ที่่�ไม่่เอารััดเอาเปรีียบ
ผู้้�บริิโภคให้้ข้้อมููลสิินค้้า
อย่่างครบถ้้วน
เพีียงพอต่่อการตััดสิินใจ

3
กระบวนการจััดซื้้�อจััดหา
มีีความโปร่่งใส มีีข้้อมููล
ผลิิตภััณฑ์์ที่่�ครบถ้้วนสามารถ
ตรวจสอบรายละเอีียดผลิิตภััณฑ์์
และมาตรฐานการรัับรองได้้

2

4
5

ความพึึงพอใจ
ของลููกค้้า

1
คััดสรรสิินค้้า
ที่่�มีีคุุณภาพสููง
ผ่่านการรัับรองตาม
มาตรฐานสากล

บริิการหลัังการขาย ทีีม
วิิศวกรพร้้อมติิดต่่อกัับ
ลููกค้้าอย่่างต่่อเนื่่�องหลัังจาก
ส่่งมอบสิินค้้าแล้้ว

6
มีีกระบวนการรัับคำำ�ร้้องเรีียน
จากลููกค้้า โดยฝ่่ายบริิหารระบบ
คุุณภาพเป็็นผู้้�รัับคำำ�ร้้องเรีียน
เพื่่�อทบทวน ตรวจสอบ
และแก้้ไข พร้้อมทั้้�งหามาตรการ
เพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดขึ้้�นซ้ำำ��
จากสาเหตุุเดีียวกััน

92 รายงานประจำำ�ปีี 2563

ผลความพึึงพอใจของลููกค้้า ปีี 2563

HARN กำำ�หนดเป็็นนโยบายให้้ทำ�ำ การสำำ�รวจความพึึงพอใจของ
ลููกค้้าเป็็นประจำำ�ทุุกปีี เพื่่�อให้้บริิษััทฯ ได้้รัับทราบผลงานที่่�ได้้ส่่งมอบ
แก่่ลููกค้้าในด้้านต่่างๆ
ผลสำำ�รวจความพึึงพอใจของลููกค้้า ประจำำ�ปีี 2563 พบว่่าทุุกด้้าน
ได้้รัับคะแนนสููงขึ้้�นกว่่าปีี 2562 ยกเว้้นด้้านสิินค้้า แต่่ HARN ยัังคง
มีีความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะสร้้างความพึึงพอใจให้้ลููกค้้า ดัังนโยบายคุุณภาพ
ที่่�ว่่าเราจะสร้้างความพึึงพอใจให้้ลููกค้้าด้้วยสิินค้้าและบริิการที่่�มีี
คุุณภาพสููง เทคโนโลยีีที่นำ่� �ำ หน้้าและนำำ�ความคิิดเห็็นหรืือข้้อเสนอแนะ
ที่ไ่� ด้้รับั จากลููกค้้าไปวิิเคราะห์์  เพื่่�อพััฒนาและปรัับปรุุง สิินค้้าและการ
ให้้บริิการ เพื่่�อตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าอย่่างต่่อเนื่่�องต่่อไป
ความพึึงพอใจของลููกค้้า

ปีี 2563 ปีี 2562 ปีี 2561

สิินค้้า

89.73

89.98

88.06

พนัักงานขาย

92.92

90.30

87.93

บริิการอื่่�น

90.47

89.01

86.31

ความพึึงพอใจเฉลี่่�ยรวม 91.04

89.76

87.43

(คุุณภาพ ความหลากหลายของสิินค้้า)
(ความรู้้�เกี่่�ยวกัับสิินค้้า การบริิการ การแก้้ไขปััญหา)
(การจััดการ การให้้ข้้อมููล การติิดต่่อสื่่�อสารกัับบริิษััท)

5. การค้้นหาและเผยแพร่่นวััตกรรมสู่่�สัังคมและผู้้�มีี
ส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
เราต้้องการมากกว่่าอาคารเขีียว
ประเทศไทยรู้้�จัักและคุ้้�นหููกัับอาคารเขีียว (Green Building)
มาระยะหนึ่่�งแล้้ว เพราะหลายตึึก หลายสำำ�นักั งาน ในประเทศได้้ก่อ่ สร้้าง
อาคารด้้วยแนวคิิด Green หรืือ Eco กัันมาก็็จำำ�นวนไม่่น้้อย ซึ่่�งหาก
ถามว่่า Green Building คืืออะไร คำำ�ตอบหลััก ๆ ตามความเข้้าใจของ
ผู้้�คนส่่วนใหญ่่ ต่่อคำำ�ถามนี้้� ก็็น่่าจะเป็็นอาคารประหยััดพลัังงาน ซึ่่�ง
คำำ�นึงึ ถึึงการใช้้และผลกระทบต่่อทรััพยากรและสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างเป็็น
สำำ�คััญ”
เมื่่�อ บริิษััท  หาญ เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง โซลููชั่่�นส์์ จำำ�กััด (มหาชน) มีี
โครงการใหญ่่ในการย้้ายจากบ้้านปััจจุุบัันสู่่�บ้้านหลัังใหม่่ ทางบริิษััท
จึึงเล็็งเห็็นทิิศทางและแนวโน้้มแห่่งอนาคตในการสร้้างความยั่่�งยืืนให้้
กัับพนัักงาน บริิษััท ผู้้�คน สัังคม สิ่่�งแวดล้้อม และโลกในวัันข้้างหน้้า
นำำ�แนวทางในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของหาญต่่อไป จึึงก่่อเกิิดความคิิด
ในการสร้้างอาคาร ด้้วยคอนเซ็็ปต์์ Green Building โดยเลืือกใช้้
มาตรฐานการรัับรองที่่�เข้้มข้้นและแตกต่่างจากมาตรฐานอื่่�นๆ คืือ
มาตรฐาน DGNB (Deutsche Gesellschaft fur Nachhaltiges
Bauen)จากสภาอาคารยั่่�งยืืนของเยอรมนีี (German Sustainable
Building Council) แทนการใช้้มาตรฐาน Leed ของสหรััฐอเมริิกา
หรืือ TGIB ของไทย

	คอนเซ็็ปต์์ Better Workplace, Better Wellbeing
ดร. อััจฉราวรรณ จุุฑารััตน์์ สถาปนิิกผู้้�ออกแบบอาคารสำำ�นััก
งานแห่่งใหม่่ ของ บริิษััท หาญ เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง โซลููชั่่�นส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
อธิิบายว่่า Green Building คืือแนวคิิดอาคารที่่ไ� ม่่กระทบกัับทรััพยากร
ธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม ทั้้�งในแง่่ของการใช้้วัสดุ
ั ุ การก่่อสร้้างไปจนถึึง
การดำำ�เนิินงาน แต่่สำำ�หรัับ HARN นั้้�น เรีียกว่่า Beyond Eco
คืือการคำำ�นึงึ เรื่่อ� งของ Better Workplace, Better Wellbeing อยู่่�สบาย
คืืออยู่่�อย่่างไรให้้สุขุ ภาพจิิตดี สุ
ี ขุ ภาพใจดีี สุขุ ภาพกายดีี ต้อ้ งบาลานซ์์
เรื่่�องของสิ่่�งแวดล้้อม ทรััพยากร ความเป็็นอยู่่� และความสวยงาม
มาตรฐาน DGNB นั้้�น มององค์์รวมในทุุกมิิติิ โดยเฉพาะเรื่่อ� งการ
ควบคุุมสภาพแวดล้้อมที่แ่� ตกต่่างของบุุคคลที่มี่� คี วามต้้องการ ต่่างกััน
(Personal Life Control) ซึ่่�งนัับเป็็นเทรนด์์ใหม่่ ที่่�แต่่ละบุุคคลหรืือ
กลุ่่�มคนสามารถปรัับเปลี่่�ยนสภาพแวดล้้อมตามความเหมาะสม
(Adjustable Personal Life) เป็็นที่่�มาของ Responsive Design,
Adaptive Design, Design for Flexibility ที่่�มากไปกว่่าคำำ�ว่่า Eco
Design และกลายเป็็นปััจจััยสำำ�คััญที่่�ทำำ�ให้้ประสิิทธิิภาพการทำำ�งาน
หรืือกิิจกรรมต่่างๆ มีีคุุณภาพยิ่่�งขึ้้�น
การออกแบบอาคารสำำ�นักั งานใหม่่ของ HARN พบว่่า เป็็นการนำำ�
แนวความคิิดต่่างๆ มาผสานรวมกััน อาทิิ Sustainable Development
Goal ทั้้�ง 11 ข้้อ ของสหประชาชาติิ (UN) เช่่น Zero Hunger คืือ การ
เตรีี ยมพื้้� น ที่่� ปลูู กผัั ก เพื่่� อ ให้้ เ กิิ ด การมีี ส่ ่ ว นร่่ ว ม  หรืื อ แนวคิิ ด เรื่่� อ ง
Better Workplace, Better Wellbeing ที่่�สถาปนิิกเลืือกใช้้การปลููก
ต้้นไม้้เพื่่�อกรองแสง กรองฝุ่่�น ลดอุุณหภููมิิอากาศจากพื้้�นที่่�โดยรอบ
เรื่่�อยไปจนถึึงการสร้้างบรรยากาศ ด้้วยการนำำ�แสงธรรมชาติิเข้้ามา
ภายในอาคาร แต่่ไม่่นำำ�ความร้้อนเข้้ามาด้้วย (Indirect Light) รวมถึึง
Skylight ที่่�ชั้้�นบนสุุด ซึ่่�งหลัังคามีีลัักษณะคล้้ายกัับฟัันเลื่่�อยที่่�มีีความ
ทึึบตรงส่่วนที่่�โดนแสงแดด แล้้วสะท้้อนเอาแสงเข้้ามาภายในอาคาร
ดัังนั้้�นแสงที่ไ่� ด้้รับั จึึงเป็็น Indirect Light เป็็นแสงที่นุ่่�ม 
่� ไม่่ร้อ้ น ประหยััด
พลัังงาน ทั้้�งในส่่วนของค่่าเครื่่�องปรัับอากาศ และการใช้้ไฟประดิิษฐ์์
หรืื อ เรื่่� อ งของเสีี ย ง ที่่� ท างสถาปนิิ ก คำำ �นึึ ง ถึึ ง Acoustic Feeling
ทำำ�ให้้อาคารเงีียบ กัันเสีียงรบกวน เพื่่�อให้้เกิิดการโฟกััสงานได้้ดีี แม้้แต่่
การนำำ�ลมธรรมชาติิเข้้ามาในอาคาร ซึ่่�งสามารถเติิมอากาศบริิสุทธิ์์
ุ ใ� น
อาคาร ประมาณ 20-30 เปอร์์เซ็็นต์์ และอากาศจะเคลื่่�อนไหวตลอดเวลา
นอกจากนี้้� ยัังใช้้ต้น้ ไม้้และน้ำำ�� ลดอุุณหภููมิิ กล่่าวคืือ หาญมีี Landscape
Design ที่ใ่� ช้้ต้น้ ไม้้ เป็็น Shading ให้้อาคาร และการใช้้น้ำ� 
ำ� ที่เ่� วลาลมพััด
ผ่่านน้ำำ� น้ำ
� �ำ� จะดููดความร้้อนในอากาศ ทำำ�ให้้อากาศเย็็นลง ก่่อนเข้้ามา
ภายในอาคาร เรีียกว่่า เป็็นการใช้้ธรรมชาติิในการบููรณาการสรรสร้้าง
อาคารให้้ใช้้ทรััพยากรอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและเกิิดประโยชน์์สููงสุุด

บริิษััท หาญ เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง โซลููชั่่�นส์์ จำำ�กััด (มหาชน) 93
การจััดสรรพื้้�นที่่�ภายในตััวอาคารก็็สำำ�คััญและส่่งผลต่่อแนวคิิด
Better Workplace, Better Wellbeing เช่่นกััน โดยชั้้�น 4-5-6
ออกแบบเป็็นโถงกลางมีีบัันไดขึ้้�นลง เพื่่�อให้้เป็็นพื้้�นที่่�เชื่่�อมถึึงกััน
เพื่่�อให้้เกิิดการปฏิิสััมพัันธ์์ (Interactive) ของพนัักงานในออฟฟิิศ
ส่่งผลต่่อการทำำ�งานร่่วมกััน และการแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลองค์์ความรู้้� 
ตามมา แม้้กระทั่่�งการจััดโซนของห้้องน้ำำ�� ห้้องเก็็บของ และห้้องที่่�ไม่่
ต้้องการติิดตั้้�งเครื่่�องปรัับอากาศ สถาปนิิกยัังเลืือกจััดวางไว้้ที่่�ทิิศ
ตะวัันตก ซึ่่�งแดดแรง อากาศร้้อน เพื่่�อสร้้างสรรค์์สุุข อนามััยที่่�ดีี
เรีียกว่่า ทุุกอย่่าง ทุุกองค์์ประกอบ ผ่่านการคิิดอย่่างถี่่�ถ้้วนตามความ 
เหมาะสม  การใช้้งานจริิง มีีความสมดุุลระหว่่างภาพลัักษณ์์ความ 
สวยงาม และการคำำ�นึึงถึึงสิ่่�งแวดล้้อมทุุกมิิติิ
HARN OFFICE BUILDING
Parking for
commercial

การใช้แสงธรรมชาติ ด้วยเทคนิคการ
ออกแบบหลังคาให้เป็ นฟั นเลื่อย เพื่อให้
แสงอาทิตย์สอ่ งเข้ามา ในบริเวณโถงกลาง
ที่ออกแบบให้โล่ง เพื่อรับแสงจาก
ธรรมชาติ รวมทัง้ บนดาดฟ้ามีแผงโซล่าร์
เซลล์

Biophilic design

Building
6500
sq.m.

Parking

ปลูกต้นไม้บนและรอบอาคาร เพื่อกรองแสงหรือฝุ่ น
ลดอุณหภูมิอากาศร้อนจากข้างนอกที่เข้าสูอ่ าคาร และ
มีพืน้ ที่ปลูกผักบริเวณชัน้ สาม และมีสวนเกือบทุกชัน้

แนวคิดการออกแบบด้วยการนํา “ธรรมชาติ”
กลับเข้ามาสูต่ วั เมือง โดยผสมผสานระหว่าง
ธรรมชาติและความลงตัวของที่อยูอ่ าศัย
เพื่อให้เป็ นอันหนึง่ อันเดียวกัน
SITE
9,040 sq.m.

Architectural
Design

1

HARN เลืือกใช้้ ระบบ PoE Lighting จาก Philips (หรืือ Signify
ชื่่�อปััจจุุบััน) ที่่�มีีระบบอััจฉริิยะควบคุุมความสว่่าง โดยระบบจะปรัับ
หรี่่�แสงจากโคมเมื่่�อมีีเราเก็็บเกี่่�ยวแสงอาทิิตย์์จากภายนอกเข้้ามา
ภายอาคาร  นอกจากนี้้�ยัังมีีเซนเซอร์์ตรวจจัับการเคลื่่�อนไหวรอบ ๆ
โคม โดยจะทำำ�การหรี่่�แสงลงหากไม่่พบผู้้�ใช้้งานและดัับไฟลงในที่่�สุุด
โดยปกติิแล้้วพลัังงานที่่�ใช้้กัับแสงสว่่างนี้้�จะมีีสััดส่่วนประมาณ เพื่่�อเป็็นการประหยััดพลัังงาน และเนื่่�องจากโคมไฟแต่่ละดวงนั้้�นยััง
25% ของพลัังงานทั้้�งหมดที่่�อาคารต้้องการ ถืือเป็็นอัันดัับสองรอง รัับและส่่งข้้อมููลได้้จำำ�นวนมาก ทำำ�ให้้เราเห็็นข้้อมููลว่่าบริิเวณไหนของ
จากระบบปรัับอากาศ ดัังนั้้�นมีีความจำำ�เป็็นที่่�เราจะต้้องสนใจการ  สำำ�นัักงานเป็็นจุุดยอดนิิยม  ในทางตรงข้้ามบริิเวณไหนไม่่ได้้รัับความ
นิิยม ข้้อมููลเหล่่านี้้�จะช่่วยให้้เราจััดบริิหารพลัังงาน แสงสว่่าง อาหาร 
ประหยััดพลัังงานในระบบแสงสว่่าง
เครื่่�องดื่่�ม  และอำำ�นวยความสะดวกต่่างแก่่พนัักงานได้้
แสงสว่่างอััจฉริิยะ
เรื่่� อ งของระบบแสงสว่่ า งจากดวงไฟภายในอาคาร  HARN
เป็็นอีีกบริิษััทลำำ�ดัับต้้น ๆ ของประเทศที่่�ใช้้ระบบ POE (Power over
Internet) คืือไม่่ใช้้สายไฟแบบดั้้�งเดิิม  แต่่ใช้้สายอิินเทอร์์เน็็ตแทน ซึ่่�ง
ช่่วยให้้ตััวดวงไฟมีีความชาญฉลาด

ระบบปรัับอากาศอััจฉริิยะ
HARN ใช้้ความเชี่่�ยวชาญในออกแบบระบบทำำ�ความเย็็น เพื่่�อ
พััฒนาระบบปรัับอากาศที่่�มีีประสิิทธิิภาพสููง โดย HARN ออกแบบ
เครื่่�องทำำ�ความเย็็น (Chiller) จากปกติิเป็็นเครื่่�องทำำ�ความเย็็นขนาด
ใหญ่่เครื่่�องเดีียว ปรัับเป็็นสามเครื่่�องย่่อยให้้ทำำ�งานประกอบกัันตาม
ภาระกรรมที่่เ� กิิดขึ้้น� โดยแต่่ละเครื่่อ� งจะทำำ�งานในจุุดที่่มี� ปร
ี ะสิิทธิภิ าพ
สููงสุุดตลอดเวลา ทั้้�งนี้้� หนึ่่�งในสามเครื่่�องนั้้�นมีีระบบความถี่่�เพื่่�อปรัับ
รอบของเครื่่�องให้้เหมาะสม

94 รายงานประจำำ�ปีี 2563
เราจะเลืือกเดิินจำำ�นวนเครื่่อ� งย่่อยตามภาระในการทำำ�ความเย็็น
กล่่าวคืือ ถ้้ามีีภาระมากก็็จะเดิินสามเครื่่�อง แต่่ถ้้าน้้อยลงจะค่่อยปรัับ
ลดรอบลงจนเหลืือ สอง หรืือหนึ่่�งเครื่่�องอย่่างไรรอยต่่อ

(Finger Scan) เพื่่�อลดการสััมผััสร่่วม  นอกจากนี้้�เรายัังสำำ�รองการ 
ยืืนยัันอััตลัักษณ์์ด้้วยบััตร  RFID อีีกชั้้�นหนึ่่�งโดยใช้้บััตรใบเดีียวตั้้�งแต่่
การเข้้าออกอาคารจอดรถ การเข้้าออกสำำ�นัักงาน การเข้้าสนามกีีฬา
การใช้้ลิิฟต์์ และการขอพิิมพ์์เอกสารต่่างๆ จากเครื่่�องถ่่ายเอกสาร 
เป็็นต้้น
เราเลืือกใช้้แอปพลิิเคชั่่น� ในโทรศััพท์เ์ คลื่่อ� นที่่เ� พื่่�อสร้้างระบบการ 
จองห้้องประชุุมผ่่านโทรศััพท์์มืือถืือหรืือผ่่านอิินเทอร์์เน็็ต  นอกจากนี้้�
ยัังสามารถขอปรัับอุุณหภููมิิภายในอาคารในลัักษณะการลงคะแนน
เสีียงกัับเพื่่�อน ๆ ในกรณีีที่่�รู้้�สึึกร้้อนหรืือหนาวเกิินไป
พลัังงานทางเลืือก
อาคารหลัังนี้้�ติดิ ตั้้�งแผงกำำ�เนิิดไฟฟ้้าแสงอาทิิตย์ จำ์ �ำ นวน 330 แผง
ขนาด 0.127 เมกกาวััตต์์ เพื่่�อผลิิตพลัังงานไฟฟ้้าจากแสงอาทิิตย์์
ทดแทนการใช้้พลัังงานจากการไฟฟ้้านครหลวงซึ่่�งจะช่่วยลดการใช้้
พลัังงานได้้ถึึง 170kWh ต่่อปีี หรืือราว 30% ของพลัังงานที่่�ใช้้

นอกจากนี้้� ยัั ง เลืื อ กใช้้ ห อระบายความร้้ อ นแบบน้ำำ� �ร ะเหย 
(evaporative condenser) ทำำ�ให้้ส่่งถ่่ายความร้้อนออกจากอาคาร 
ในรููปของการระเหยของน้ำำ��แทนการเป่่าลมร้้อนออกจากอากาศตาม
ปกติิ ลดสภาพเกาะความร้้อน (heat island) และเนื่่�องจากอุุณหภููมิิ
ของการระเหยนั้้�นจะต่ำำ�� กว่่าอุุณหภููมิิของอากาศแห้้งหลายองศา ทำำ�ให้้
หอระบายความร้้อนแบบนี้้�ประหยััดพลัังงานได้้อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
ระบบจััดการอาคารและบริิหารพลัังงาน
HARN เลืือกที่่�จะเรีียนรู้้�และจััดสร้้างระบบจััดการอาคารและ
พลัังงานโดยทีีมงานภายใน ร่่วมกัับบริิษััทในเครืือที่่�มีีความรู้้�ความ 
ชำำ�นาญด้้าน Internet of Things (IoT) เรามีีเป้้าหมายด้้านพลัังงาน
ว่่าจะต้้องต่ำำ��ว่่า 120kWh ต่่อตารางเมตรต่่อปีี ซึ่่�งถืือว่่าต่ำำ��มากสำำ�หรัับ
อาคารของไทย
เราได้้รวมทีีมงานที่มี่� คี วามรู้้ค� วามชำำ�นาญด้้านระบบทำำ�ความเย็็น
ระบบปรัับอากาศ ร่่วมกัับระบบ IoT ในการควบคุุมระบบปรัับอากาศ
ให้้ประหยััดพลัังงานมากที่สุ่� ดุ  ตั้้�งแต่่การควบคุุมอุณ
ุ หภููมิิ การปรัับ แต่่ง
อุุณหภููมิิตามคำำ�ขอ การปรัับแต่่งและควบคุุมปริิมาณลมเย็็นที่่�จ่่าย 
ไปยัังจุุดต่่างๆ ให้้เหมาะสมตามสภาวะ การปรัับแต่่งเครื่่�องทำำ�น้ำำ��เย็็น
(chiller) ในอยู่่�ในจุุดที่่�มีีประสิิทธิิภาพสููงสุุด
ระบบสื่่�อสารและข้้อมููล
เทคโนโลยีี ด้ ้ า นการสื่่� อ สารและข้้ อ มููล มีี บ ทบาทสำำ �คัั ญ ต่่ อ
ภาพลัักษณ์์ใหม่่ของ HARN ในการอำำ�นวยความสะดวกต่่อการทำำ�งาน
และชีีวิิตประจำำ�วััน
การยืืนยัันอััตลักั ษณ์์ในการเข้้าออกสำำ�นักั งานนั้้�นมีีความสำำ�คัญ
ั
อย่่างยิ่่ง� และเกี่่ย� วข้้องกัับระบบความปลอดภััย HARN ได้้เลืือกใช้้ระบบ
ตรวจจัับใบหน้้า (Face Recognition) แทนการตรวจลายนิ้้�วมืือ

ทั้้�งนี้้�เราได้้จััดรวม dashboard ของการใช้้พลัังงานของอาคาร 
หลัังนี้้�แสดงบนหน้้าจอเพื่่�อให้้ง่า่ ยต่่อการบริิหารจััดการและการเรีียนรู้้�
จากบุุคคลภายนอก
ทั้้�งหมดที่่�เราตั้้�งใจสร้้าง เรีียนรู้้�นี้้� เรามีีเป้้าหมายที่่�จะทำำ�ให้้เกิิด
เป็็นธุุรกิจิ ในอนาคตต่่อไป โดยใช้้อาคารหลัังนี้้�เป็็นแหล่่งเรีียนรู้้� ทดลอง
และปรัับปรุุง เปรีียบได้้ว่า่ อาคารหลัังนี้้�จะกลายเป็็นห้้องทดลองที่่มี� ชีี วิี ติ
ในการสร้้างความรู้้�ความสามารถของทีีมงาน HARN ต่่อไป

บริิษััท หาญ เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง โซลููชั่่�นส์์ จำำ�กััด (มหาชน) 95

แนวทางการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนในมิิติิ Smart Business
เนื่่�องจากบริิษััทฯ เป็็นธุุรกิิจซื้้�อมาขายไป นอกจากการคััดสรร
สิินค้้าที่่�มีีคุุณภาพแล้้ว ปััจจััยความสำำ�เร็็จที่่�สำำ�คััญ คืือ ระบบงาน /
การบริิการ ที่่�มีีตอบสนองความต้้องการของลููกค้้า ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป
ตามสภาพเศรษฐกิิจ เทคโนโลยีีหรืือปััจจััยแวดล้้อมต่่างๆ ได้้อย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ บริิษััทฯ ตระหนัักดีีว่่า พนัักงาน คืือ หััวใจสำำ�คััญในการ
ผลัักดัันองค์์กรไปสู่่�ความสำำ�เร็็จและการเติิบโตอย่่างยั่่ง� ยืืน แต่่ระหว่่าง
ทางสู่่�เป้้าหมายนั้้�น พนัักงานจำำ�เป็็นต้้องมีีความเก่่ง มีีความดีี และมีี
ความสุุข ภารกิิจสำำ�คััญของบริิษััทฯ ในอัันที่่�จะผลัักดัันให้้เกิิดความ 
สำำ�เร็็จตามที่่�มุ่่�งหมาย ด้้วยการเสริิมสร้้างและพััฒนาบุุคลากรให้้มีี
ความพร้้อม 3 ด้้าน คืือ SMART PRO ความพร้้อมด้้านความสามารถ 
ทัักษะ SMART Care ความพร้้อมด้้านร่่างกายและจิิตใจ SMART
Learning ความพร้้อมในการเรีียนรู้้�เทคโนโลยีีดิิจิิทััล ผ่่าน นโยบาย
การบริิหารทรััพยากรบุุคคล ของบริิษััทที่่�กำำ�หนดไว้้ คืือ มุ่่�งมั่่�นสร้้าง
บรรยากาศการทำำ�งานที่่�มีีความสุุขกระตืือรืือร้้น มีีความคิิดริิเริ่่�ม
และมีีการพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�องให้้แก่่ทีีมงานที่่�มีีความสามารถรอบรู้้�
บนหลัักการของความถููกต้้อง เที่่�ยงธรรม ความคิิดบวก และความ
รัับผิิดชอบอย่่างมืืออาชีีพ แนวปฏิิบััติิ 5 ประการ

•

ปฏิบตั ติ อ่ พนักงานด้วยความสุภาพให้ความเคารพต่อความเป็น
ปัจเจกชน และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
• ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน
• การพิจารณาการแต่งตั้งและการโยกย้าย รวมทั้งการให้รางวัล
และการลงโทษ กระท�ำด้วยความเป็นธรรม โดยค�ำนึงถึงความรู้
ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานเป็นเกณฑ์
• ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยให้
โอกาสอย่างทั่วถึงและสมํ่าเสมอ
• หลีกเลี่ยงการกระท�ำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม  ซึ่งอาจมีผลกระทบ
• ต่่อความมั่่�นคงในหน้้าที่่�การงานของพนัักงาน หรืือคุุกคาม และ
สร้้างความกดดัันต่่อสภาพจิิตใจของพนัักงาน
• พนักงานมีสิทธิในการร้องเรียนกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม 
ตามระบบและกระบวนการที่่�กำำ�หนด
• รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ จากพนักงานทุกระดับอย่าง
เท่าเทียมและเสมอภาค

• ขั้้�นพื้้�นฐานและความเสมอภาค โดยไม่่คำำ�นึึงถึึงความแตกต่่าง
ในเรื่่�องสััญชาติิ เชื้้�อชาติิ สีีผิิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเชื่่�อ
ทางการเมืือง หรืือความเชื่่�อในทางอื่่�นใด ชาติิพัันธุ์์�หรืือพื้้�นเพ
ทางสัังคม ทรััพย์์สิิน กำำ�เนิิด หรืือสถานะ

4. ผู้บริหารทุกคนมีหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล ตาม
นโยบายและแนวทางการบริหารงานของบริษัท

3. เสริิมสร้้างและพััฒนาศัักยภาพพนัักงานให้้มีีขีีดความ
สามารถ สนัับสนุุนวััฒนธรรม และค่่านิิยมของบริิษััท
1. การเคารพสิิทธิิมนุุษยชน
สอดคล้้องกัับเป้้าหมาย กลยุุทธ์์ และทิิศทาง การขยายตััว
• ส่งเสริมและกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชน ของบริิษััท

5. การน�ำเทคโนโลยสี ารสนเทศมาใช้ในการพัฒนางาน
ทรัพยากรบุคคลด้านต่างๆ

สนั บ สนุ น และเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยช น โดยหมั่น
ผลการดำำ�เนิินงานปีี 2563
ตรวจสอบดููแลมิิให้้ธุุรกิิจของตนเข้้าไปมีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับการ 
ล่่วงละเมิิดสิิทธิมนุ
ิ ษยช
ุ น เช่่น ไม่่สนับั สนุุนการบัังคัับใช้้แรงงาน • ด้านการวางแผนก�ำลังคนและการสรรหาว่าจ้าง
ในปีี 2563 ที่่�มีีการระบาดของโรคโควิิด-19 ทำำ�ให้้ HARN ชะลอ
ต่่อต้้านการใช้้แรงงานเด็็ก เป็็นต้้น
การรัับพนัักงานตามแผนอััตรากำำ�ลัังคน สรรหาเฉพาะ ตำำ�แหน่่งที่่�มีี
• เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน ซึ่งครอบคลุ ความสำำ�คััญเร่่งด่่วนต่่อการบริิหารงาน รวมถึึงโยกย้้าย  งานกรณีีมีี
มถึงการมีอิสระในการให้ความ เห็นโดยปราศจากการแทรกแซง ตำำ�แหน่่งว่่างลง เพื่่�อลดภาระบริิษััทฯ อย่่างไรก็็ดีี HARN ยัังคงรัักษา
• การได้้รัับข้้อมููลหรืือความคิิดเห็็นผ่่านสื่่�อต่่างๆ รวมทั้้�งจััดให้้มีี อััตราพนัักงานต่่อกำำ�ลัังคนตามแผนคิิดเป็็นร้้อยละ 90 และมีี อััตรา
ช่่องทางการสื่่�อสารเพื่่�อรัับฟัังความคิิดเห็็นของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย  การลาออก คิิดเป็็นร้้อยละ 8
อย่่างเสรีี
• ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
2. การปฏิิบััติิต่่อแรงงานอย่่างเป็็นธรรม
HARN ส่่งเสริิมการมีีส่่วนร่่วมของผู้้�บัังคัับบััญชาและผู้้�ปฏิิบััติิ
ในปีี 2563 บริิษัทั ฯ ไม่่มีกี ารฝ่่าฝืืนกฎหมายด้้านแรงงานผู้้บ� ริิโภค งานในการกำำ�หนดเป้้าหมายและตััวชี้้�วััดความสำำ�เร็็จของงาน (KPI)
การจ้้างงาน การแข่่งขัันทางการค้้า สิ่่�งแวดล้้อม โดยมีีแนวทางปฏิิบััติิ ร่่วมกััน ทำำ�ให้้เกิิดความร่่วมมืือ ความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีระหว่่างผู้้�บัังคัับบััญ
ดัังนี้้�
ชาและผู้้ใ� ต้้บังั คัับบััญชา ซึ่่�งจะนำำ�ไปสู่่�ความสำำ�เร็็จ จััดให้้มีกี ารประเมิิน
• ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ผลการปฏิิบััติิงานปีีละ 2 ครั้้�ง แบ่่งประเภทการวััดผลเป็็น 3 ส่่วน ดัังนี้้�
อย่างเคร่งครัด
1. KPI (ประเมิิ น จากคะแนนการปฏิิ บัั ติิ ง านตามภารกิิ จ ที่่� รัั บ
• จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่ดี และปลอดภัยต่อชีวิต 
มอบหมาย ซึ่่�งสนัับสนุุนต่่อเป้้าหมายหลัักของ HARN)
และทรัพย์สินของพนักงาน
•
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2. API = Appraisal Indicator (ประเมิินพฤติิกรรมการทำำ�งานที่่�
สอดคล้้องกัับวััฒนธรรม และค่่านิิยมของ HARN)
3. ATI = Attendance Indicator (ประเมิินจากวิินััยการทำำ�งาน)
• ผลการประเมิินจะถููกนำำ�ไปประกอบการพิิจารณาผลตอบแทน
ประจำำ�ปีี และสื่่�อสารให้้พนัักงานทราบเพื่่�อร่่วมกัันหาแนวทางพััฒนา
ร่่วมกัันระหว่่างผู้้�บังั คัับบััญชาและพนัักงานในปีี 2563 พนัักงานทุุกคน
ได้้รัับการประเมิินผลครบ 100%

หััวข้้อ โครงสร้้างการจััดการ ข้้อ 7.2 ค่่าตอบแทนพนัักงาน หน้้า
64 และหััวข้้อ การกำำ�กับั ดููแลกิิจการ หมวด 4 สรรหาและพััฒนา
ผู้้�บริิหารระดัับสููงและการบริิหารบุุคลากร ข้้อ 4.4 หน้้า 75)
ด้านพัฒนาบุคลากร
HARN มีีการพััฒนาบุุคลากรทุุกระดัับอย่่างสม่ำำ��เสมอ เพื่่�อ
พััฒนาศัักยภาพในการปฏิิบััติิงานให้้สููงขึ้้�น และเตรีียมความพร้้อม
รองรัับกัับการแข่่งขัันทางธุุรกิิจ โดยส่่งเสริิมให้้พนัักงานได้้มีีโอกาส
ในการเรีียนรู้้�  การฝึึกอบรมเพื่่�อเพิ่่�มพููนความรู้้�ความสามารถ ทัักษะ
และประสบการณ์์ให้้สอดคล้้องกัับทิิศทางการเติิบโตขององค์์กร โดย
การจััดให้้มีีการอบรมประจำำ�ปีีทั้้ง� ภายในและภายนอกบริิษััทฯ รวมถึึง
เดิินทางไปอบรม และดููงานในต่่างประเทศ เพื่่�อเสริิมทัักษะงานตาม
ความรัับผิิดชอบของพนัักงานแต่่ละระดัับ นอกจากนี้้� HARN ยัังได้้ให้้
ความสำำ�คััญกัับการติิดตาม วััดผลในการนำำ�ความรู้้�ที่่�ได้้รัับนั้้�นมา
ประยุุกต์์ใช้้ในการทำำ�งาน ตลอดจนการถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�ที่่�มีีให้้กัับ
ทีีมงานและหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
•

ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน
๐ HARN จััดตั้้�งคณะกรรมการสวััสดิกิ ารขึ้้�นเพื่่�อดููแลและรัับผิิดชอบ
พนัักงานทุุกระดัับทุุกคนในองค์์กร เพื่่�อเปิิดโอกาสให้้พนัักงาน
มีีส่่วนร่่วมในการกำำ�หนดนโยบายอย่่างเต็็มที่่� ผ่่านช่่องทางการ
สื่่�อสารที่่� HARN กำำ�หนด
๐ HARN เข้้าร่่วมโครงการสำำ�รวจค่่าจ้้างและ HR Benchmark
2020/2021 เพื่่�อทบทวนค่่าตอบแทนและสวััสดิกิ าร ให้้เป็็นที่ดึ่� งึ ดููด
คนที่มี่� คี วามสามารถเข้้าสู่่� HARN รวมถึึงจููงใจและรัักษาบุุคลากร
ให้้คงอยู่่�กัับHARN รวมถึึงรัักษาต้้นทุุนของ HARN  ให้้เหมาะสม 
HARN นโยบายในการเสริิมสร้้างและพััฒนาบุุคลากร โดยนำำ�
นอกจากเงิินเดืือนที่่�พนัักงานได้้รัับแล้้ว HARN ยัังได้้จััดให้้มีี เป้้าหมาย กลยุุทธ์์ ที่ส่� อดคล้้องกัับทิิศทางการขยายตััวของบริิษัท ร
ั วม
สวััสดิิการและผลประโยชน์์อื่่�นในรููปแบบต่่างๆ อย่่างเป็็นธรรม ถึึงค่่านิิยมองค์์กรมาเป็็นกรอบในการฝึึกอบรมและพััฒนา
และเหมาะสมให้้แก่่พนัักงานอีีกด้้วย (รายละเอีียดเปิิดเผยไว้้ใน
•
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ในปีี 2563 เนื่่�องจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19
ทำำ�ให้้ไม่่สามารถปฏิิบััติิงานได้้ตามแผนงานพััฒนา ทรััพยากรบุุคคล
ที่่�วางไว้้ได้้อย่่างครบถ้้วน แต่่อย่่างไรก็็ตาม HARN ยัังคงตระหนัักถึึง
ความสำำ�คัญ
ั ในการพััฒนาความรู้้แ� ละทัักษะที่่จำ� �ำ เป็็นในการปฏิิบัติั งิ าน
ตลอดจนกิิจกรรมต่่างๆ ที่ช่่� ว่ ยส่่งเสริิมความสััมพันั ธ์์ที่ดี่� ภี ายในองค์์กร
โดยจะมีีการทบทวนและปรัับปรุุงแผนงานให้้มีีความสอดคล้้องกัับ
ความเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�น และเลืือกใช้้เทคโนโลยีีเข้้าช่่วยในการ
พััฒนาขีีดความสามารถในการแข่่งขัันของ HARN ต่่อไป

มีีจิิตใจรัักงานบริิการ ซึ่่�งช่่วยเสริิมสร้้างความเชื่่�อมั่่�นในการนำำ�เสนอ
สิินค้้าและบริิการของบริิษััทฯ ให้้ตรงกัับความต้้องการของลููกค้้า
สามารถเป็็นที่่ปรึ
� กึ ษาให้้คำ�ำ แนะนำำ�และแก้้ไขปััญหาได้้อย่่างมืืออาชีีพ
สร้้างความประทัับใจให้้กัับลููกค้้า เพื่่�อให้้การบริิหารงานสำำ�เร็็จตาม 
วิิสััยทััศน์์บริิษััทฯ ที่่�ว่่า เราจะเป็็นผู้้�นำำ�การให้้บริิการโซลููชั่่�นที่่�ยั่่�ง
ยืืน... รวมทั้้�ง ยัังได้้ส่่งเสริิมให้้พนัักงานได้้ไปศึึกษาดููงาน และเข้้ารัับ
การฝึึกอบรมเกี่่�ยวกัับสิินค้้า ระบบการทำำ�งาน และเทคโนโลยีีใหม่่ๆ
ที่เ่� กี่่ย� วข้้องในต่่างประเทศ เพื่่�อนำำ�ความรู้้� และประสบการณ์์ มาถ่่ายทอด
เพื่่�อพััฒนาสิินค้้าและบริิการให้้มีีความก้้าวหน้้าต่่อไป ในปีี 2563
พนัักงานในส่่วนขายงานและบริิการได้้รับั การอบรมเฉลี่่ย 
� 3 ชม. ต่่อคน

HARN มุ่่�งมั่่�นที่่�จะเตรีียมความพร้้อมด้้านการพััฒนาบุุคลากร
ตั้้�งแต่่วัันที่่�พนัักงานได้้เข้้ามาทำำ�งานที่่�บริิษััท โดยจััดให้้มีีการฝึึกอบรม
ในด้้านความรู้้�ความสามารถ และทัักษะในหลัักสููตรพื้้�นฐานที่่�จำำ�เป็็น
การฝึึ ก อบรมและพัั ฒ นาในด้้ า นต่่ า งๆ ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งเพื่่� อ เพิ่่� ม 
เพื่่�อให้้สามารถปฏิิบััติิงานได้้ พร้้อมทั้้�งเสริิมสร้้างทััศนคติิที่่�ดีี ด้้วย ประสิิทธิภิ าพในการทำำ�งาน ได้้แก่่ หลัักสููตรก้้าวแรก สู่่�การเป็็นวิิทยากร 
หลัักสููตรทางด้้านความฉลาดทางอารมณ์์ (EQ) เพื่่�อเสริิมสร้้างความ  (HARN the Trainer) เพื่่�อสร้้างวิิทยากรภายในให้้สามารถถ่่ายทอด
สำำ�เร็็จในการพััฒนางาน และสร้้างแรงจููงใจในการพััฒนาศัักยภาพ  ความรู้้�และประสบการณ์์ใน
ของตนเอง ส่่งผลสััมฤทธิ์์�ต่่อชีีวิิตการทำำ�งานและชีีวิิตประจำำ�วััน
การปฏิิบัติั งิ านโดยตรงอย่่างมีีหลัักการและเป็็นขั้้น� ตอนได้้ถููกต้้อง
ด้้านการขายและบริิการ ซึ่่�งเป็็นหััวใจสำำ�คััญของธุุรกิิจ การฝึึก เหมาะสม  เพื่่�อต่่อยอดโครงการ KM Knowledge Management
อบรมพััฒนาพนัักงานขายและบริิการเพื่่�อพััฒนาความรู้้� ทักั ษะ ทััศนคติิ เพื่่�อส่่งเสริิมให้้มีกี ารบริิหารจััดการองค์์ความรู้้�ภายในองค์์กรให้้สามารถ
และแรงจููงใจที่่�ดีีในงานขายและบริิการ  เสริิมสร้้างบุุคลิิกภาพที่่�ดีี ตอบสนองเป้้าหมายธุุรกิิจได้้อย่่างต่่อเนื่่�องและยั่่�งยืืนต่่อไป
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นอกจากนี้้�แล้้ว HARN ยัังได้้ส่ง่ เสริิมการเรีียนรู้้ข� องพนัักงานผ่่าน
การเรีียนรู้้แ� บบออนไลน์์ ผ่่านทางเว็็บไซต์์ภายในองค์์กร ในชื่่อ� โครงการ 
HARN Academy ซึ่่�งพนัักงานสามารถเข้้าเรีียนรู้้�ได้้ทุุกที่่�ทุุกเวลา
และรองรัับอุุปกรณ์์ต่า่ งๆ ได้้แก่่ สมาร์์ทโฟน แท็็บเล็็ต หรืือโน้้ตบุ๊๊ก� โดยมีี
หััวข้้อที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับนโยบายสำำ�คััญของบริิษััท  การเงิินส่่วนบุุคคล
ตลอดจนจััดให้้มีกี ารเรีียนรู้้แ� ละทดสอบความเข้้าใจในเรื่่อ� งการต่่อต้้าน
ทุุจริิตคอร์์รัปชั่่
ั น� ภายในองค์์กร เพื่่�อให้้ผู้บ�้ ริิหารและพนัักงานได้้มีคี วาม
เข้้าใจในแนวปฏิิบัติั ที่ิ ถูู่� กต้้อง รวมทั้้�งการตระหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั และรู้�้
จัักบทบาทหน้้าที่่ข� องตน ซึ่่�งเป็็นส่่วนสำำ�คัญ
ั ต่่อการป้้องกัันและต่่อต้้าน
ทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�นภายในองค์์กรได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

สรุุปการฝึึกอบรมและพััฒนาพนัักงาน ประจำำ�ปีี 2563
สรุุปการพััฒนาบุุคลากร

จำำ�นวนพนัักงานทั้้�งหมด
จำำ�นวนชั่่�วโมงการฝึึกอบรม 
จำำ�นวนชั่่�วโมงฝึึกอบรมโดยเฉลี่่�ยของพนัักงาน
ค่่าใช้้จ่่ายในการฝึึกอบรมภายใน
ค่่าใช้้จ่่ายในการฝึึกอบรมต่่างประเทศ
คะแนนความผููกพัันพนัักงาน

หน่่วย

2563

2562

2561

2560

คน
ชั่่�วโมง
ชั่่�วโมง
บาท
บาท
% ความผููกพััน

244
871
3.57
346,650
76.70%

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

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%

98 รายงานประจำำ�ปีี 2563
ประเภทหลัักสููตร

หน่่วย

2563

2562

2561

2560

เน้้นความรู้้�พื้้�นฐานเกี่่�ยวกัับธุุรกิิจ นโยบาย 
ค่่านิิยม วััฒนธรรมการทำำ�งาน ความ
รู้้�ที่่�พนัักงานทุุกคนจำำ�เป็็นต้้องทราบ
และได้้รัับการทบทวนตามระยะเวลา

% พนัักงานที่่�
ได้้รัับการอบรม

95%

17%

45%

100%

ชั่่�วโมง
อบรมเฉลี่่�ย

2.71

6.00

2.40

3.70

หลัักสููตรเตรีียม
ความพร้้อมขีีด
ความสามารถหลััก

ความรู้้�ที่่�พนัักงานจำำ�เป็็นต้้องมีีเพื่่�อปฏิิบััติิงาน
ตามหน้้าที่่�ที่่�รัับผิิดชอบได้้ตามเป้้าหมาย
สร้้างความเข้้าใจและตระหนััก ในผลดีีและ
ผลเสีียของงานที่่�รัับมอบหมาย

% พนัักงานที่่�
ได้้รัับการอบรม

100%

50%

57%

44%

ชั่่�วโมง
อบรมเฉลี่่�ย

4.70

9.31

5.20

4.80

หลัักสููตรเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพการทำำ�งาน

ความรู้้�ที่่�เพิ่่�มศัักยภาพการทำำ�งาน ทำำ�ให้้เข้้าใจ
ปััจจััยที่่�มีีผลกระทบต่่อตนเองหรืืองาน และ
สามารถแก้้ไข หรืือปรัับตััวได้้กัับสภาวะ
ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปเพิ่่�มศัักยภาพการบริิหารจััดการ

% พนัักงานที่่�
ได้้รัับการอบรม

48%

54%

97%

49%

ชั่่�วโมง
อบรมเฉลี่่�ย

3.36

7.26

10.80

7.90

การบริิหาร การเรีียนรู้้� การพััฒนานวััตกรรม 
และเทคโนโลยีีใหม่่ๆ เพิ่่�มศัักยภาพการแข่่งขััน

% พนัักงานที่่�
ได้้รัับการอบรม

0%

16%

12%

8%

ชั่่�วโมง
อบรมเฉลี่่�ย

0.00

6.75

47.60

82.10

หลัักสููตรพื้้�นฐาน

หลัักสููตรพััฒนาศัักยภาพ
ด้้านการบริิหาร

คำำ�อธิิบาย

ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการ
	ทำำ�งาน
HARN มีี ค วามห่่ ว งใยในความปลอดภัั ย ในการปฏิิ บัั ติิ ง าน
ของพนัักงานทุุกคน และมุ่่�งมั่่�นดำำ�เนิินการให้้มีีมาตรฐานตาม พรบ.
ความปลอดภััย  อาชีีวอนามััยและสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน พ.ศ.
2554 โดยได้้จัดั ตั้้�งเป็็นคณะกรรมการความปลอดภััย ซึ่่ง� มีีการประชุุม
เป็็นประจำำ�ทุุกเดืือน เพื่่�อรายงานผลการดำำ�เนิินงานด้้านอาชีีวอนามััย 
ความปลอดภััย และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน รวมถึึงติิดตามแก้้ไข
สภาพการทำำ�งานที่่�ไม่่ปลอดภััย  และทบทวน คู่่�มืือความปลอดภััย  
รวมถึึงระเบีียบการปฏิิบััติิงาน วิิธีีปฏิิบััติิงาน ให้้เป็็นปััจจุุบััน เพื่่�อเป็็น
แนวทางในการปฏิิบััติิงานอย่่างปลอดภััย
•

ในสถานการณ์์การระบาดของโรคโควิิด-19 ที่่�ผ่่านมา HARN
จััดให้้มีกี ารแจ้้งเตืือนและรายงานสถานการณ์์การติิดเชื้้อ� อย่่างใกล้้ชิดิ
รวมไปถึึงกรณีีหากมีีพนักั งานติิดโรคโควิิด-19โดยประกาศเป็็นขั้้น� ตอน
ดำำ�เนิินการ และการรายงาน ผลถึึงผู้้�บัังคัับบััญชาตามสายงาน และ
หน่่วยงานอื่่�นที่่�เ กี่่�ยวข้้อง งดให้้พนัักงานเดิินทางไปต่่างประเทศ
รวมถึึงพนัักงานหรืือญาติิสนิิท  ที่่�เดิินทางกลัับจากต่่างประเทศ ต้้อง
กัักตััวเป็็นระยะเวลาอย่่างน้้อย 14 วััน ลดความหนาแน่่นในพื้้�นที่ทำ่� �ำ งาน
หรืือความเสี่่�ยงจากการเดิินทางด้้วยรถสาธารณะ โดยให้้พนัักงาน
สลัับกัันทำำ�งานที่่บ้� า้ น โดยพนัักงาน ยัังสามารถทำำ�งานตามระบบได้้ปกติิ
เนื่่�องจากใช้้เทคโนโลยีีมาสนัับ สนุุนการทำำ�งาน เช่่น การทำำ�งานที่่บ้� า้ น
ผ่่านระบบ VPN ประชุุมออนไลน์์ และการรายงานสุุขภาพผ่่านระบบ
Google form ซึ่่�งสามารถสรุุปข้้อมููลสุุขภาพและรายงานผู้้�บริิหารได้้
อย่่างสม่ำำ��เสมอ

จำำ�นวนการเกิิดอุุบััติิเหตุุ จำำ�แนกตามลัักษณะการประสบอัันตรายและความร้้ายแรง
ระหว่่างเดืือน มกราคม ถึึง ธัันวาคม พ.ศ. 2563
จำำ�นวนครั้้�งที่่�ประสบอัันตราย
ลัักษณะการเกิิดอุุบััติิเหตุุ
วััตถุุหรืือสิ่่�งของพัังทลาย / หล่่นทัับ
สััมผััสถููกสารเคมีี
อุุบััติิเหตุุจากยานพาหนะ

เสีียชีีวิิต

-

ทุุลพลภาพ หยุุดงานเกิิน หยุุดงานแต่่
3 วััน
ไม่่เกิิน 3 วััน

-

-

-

ไม่่หยุุดงาน

ทรััพย์์สิิน
เสีียหาย

รวม

-

19

19

บริิษััท หาญ เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง โซลููชั่่�นส์์ จำำ�กััด (มหาชน) 99
มีการจัดอบรมและฝึกซ้อมพืน้ ฐานการดับเพลิงเบือ้ งต้นตลอดจน •
• มีีการวางแผน กำำ�หนดผู้้�รับั ผิิดชอบหน้้าที่อ่� ย่่างชััดเจน เพื่่�อให้้การ
ปฏิิบััติิ เป็็นไปอย่่างถููกต้้องและมีีประสิิทธิิภาพในวัันพุุธที่่� 23
ธัันวาคม  2563 ผลการดำำ�เนิินการอบรมและฝึึกซ้้อมดัับเพลิิง
และอพยพหนีีไฟ อยู่่�ในเกณฑ์์ดี ปร
ี ะเมิินโดยผู้้ที่� ไ่� ด้้รับั ใบอนุุญาต 
จากกรมสวััสดิิการและคุ้้�มครองแรงงาน
•

จัดให้มกี ารตรวจสุขภาพประจ�ำปี ในวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
โดยมีพนักงานที่อยู่ในเกณฑ์สุขภาพทั้งหมดจ�ำนวน 241 คน
เข้ารับการตรวจจริง 235 คน คิดเป็น 97.51%

การบริหารแรงงานสัมพันธ์
บริษทั ฯ มีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพือ่ เชือ่ มความสัมพนั ธ์อนั ดีภายในบริษท 
ั ซึง่ ช่วยสร้างสุขภาพกายและใจ
ส่งเสริมขวัญก�ำลังใจดีในการปฏิบัติงาน อันจะน�ำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท
•

เข้้าร่่วมการแข่่งขัันฟุุตบอล TEMCA CHAMPIONS CUP 2020

100 รายงานประจำำ�ปีี 2563
กิิจกรรมเนื่่�องในโอกาสวัันแม่่แห่่งชาติิ

บริิษััทฯ เข้้าร่่วมกิิจกรรม Happy Money Happy Retirement กัับตลาดหลัักทรััพย์์ฯ เพื่่�อส่่งต่่อความรู้้�ด้้านการเงิินอย่่างต่่อเนื่่�องให้้กัับ
พนัักงานได้้มีีความเข้้าใจและตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการวางแผนทางการเงิินส่่วนบุุคคล ซึ่่�งพนัักงานสามารถนำำ�ความรู้้�ที่่�ได้้ไปปรัับใช้้ใน
ชีีวิิตเพื่่�อสร้้างความมั่่�นคงทางการเงิินในอนาคตได้้ด้้วยตนเอง

การสื่อสารกับพนักงาน
บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญกัับการสื่่�อสารภายในองค์์กร  เพื่่�อให้้
พนัักงานได้้รัับทราบนโยบาย แนวทางการปฏิิบััติิงาน รวมทั้้�งข้้อมููล
ต่่างๆ ที่่เ� กี่่�ยวข้้องกัับการทำำ�งาน และเข้้าใจในเป้้าหมายทิิศทางเดีียวกััน
โดยบริิษััทฯ ได้้จััดช่่องทางการสื่่�อสารกัับพนัักงานตามความสำำ�คััญ
ของเรื่่�องที่่�จะสื่่�อสาร ดัังนี้้�
๐ การประชุุมใหญ่่พนัักงานประจำำ�ปีี เมื่่�อวัันที่่� 14 มีีนาคม 2563
เพื่่�อเป็็นโอกาสให้้ผู้บ�้ ริิหารระดัับสููงได้้ถ่า่ ยทอดวิิสัยทั
ั ศั น์์ พันั ธกิิจ
• และกลยุุทธ์์ขององค์์กรทั้้�งในระยะสั้้�นและระยะยาวให้้แก่่พนักั งาน
• ทุุกระดัับ เพื่่�อสร้้างความเข้้าใจในการปฏิิบัติั งิ านให้้ไปสู่่�เป้้าหมาย
ที่ตร
่� งกััน รวมทั้้�งมีีการมอบรางวััลพนัักงานที่มี่� อี ายุุงานตามเกณฑ์์
เพื่่�อเป็็นขวััญกำำ�ลัังใจที่่�ดีีในการปฏิิบััติิงาน และเป็็นกำำ�ลัังสำำ�คััญ
ในการนำำ�พาความสำำ�เร็็จองค์์กร
•

๐ การประเมิินผล ความผููกพััน ความสุุข และความพึึงพอใจของ
พนัักงานที่่�มีีต่่อการทำำ�งาน เพราะบริิษััทฯ เชื่่�อว่่าการสร้้างความ
มั่่�นคงในอาชีีพของพนัักงาน และการดููแลชีีวิิตในการทำำ�งานที่่�ดีี
มีีสุุขภาพดีี มีีความสุุข เป็็นส่่วนหนึ่่�งในการสร้้างประสิิทธิิภาพ
• ในการทำำ�งาน ในปีี 2563 มีีพนัักงานตอบแบบประเมิินผล
จำำ�นวน 182 คนจากพนัักงานทั้้�งหมด 243 คน คิิดเป็็น 74.90%
และมีีผลความพึึงพอใจของพนัักงาน เท่่ากัับ 76.70%  
๐ LINE Official Account เป็็นช่่องทางการสื่่�อสารที่่�เชื่่�อมต่่อกัับ
พนัักงานได้้อย่่างรวดเร็็ว นอกเหนืือจากการสื่่�อสารผ่่านอีีเมล
ระบบเครืือข่่ายภายในองค์์กร (Intranet) และเว็็ปไซต์์ของบริิษัทั ฯ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยี
• สารสนเทศ
เพื่่� อ ให้้ ข้ ้ อ มููลงานทรัั พย ากรบุุ ค คลมีี ค วามถููกต้้ อ งสมบููรณ์์
สามารถนำำ�ข้อ้ มููลไปใช้้งานด้้านต่่างๆ ได้้อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ ลดความ
ผิิดพลาดจากการปฏิิบััติิงานในปีี 2563 บริิษััทนำำ�ระบบเงิินเดืือน
E-business plus มาใช้้งานระบบเงิินเดืือน การแจ้้งลา การขอทำำ�งาน
ล่่วงเวลา การเบิิกค่่ารัักษาพยาบาล การฝึึกอบรม การดููข้้อมููลการจ่่าย
ค่่าตอบแทนของพนัักงาน ซึ่่�งพนัักงานสามารถทำำ�รายงานได้้ทุุกที่่�
ทุุกเวลา อย่่างรวดเร็็ว ลดภาระการตรวจสอบและจััดเก็็บเอกสารของ
งานทรััพยากรบุุคคล รวมถึึงการพััฒนาระบบงานประเมิินผลผ่่าน ระบบ
แทนกระดาษ รวมถึึงการลงทะเบีียนเข้้าอบรม/ประชุุม การวััดผลการ
อบรม การทดสอบความรู้้� สามารถดำำ�เนิินการผ่่านเทคโนโลยีีดิิจิิทััล
•
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แนวทางการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนในมิิติิ Smart Environment
การใช้้ทรััพยากรอย่่างมีีประสิิทธิภิ าพในทุุกกระบวนการ สร้้างจิิตสำำ�นึึกในการประหยััดพลัังงานอย่่างยั่่�งยืืน เพื่่�อประโยชน์์
ส่่วนรวม และสนองนโยบายการประหยััดพลัังงานของรััฐบาล
ของการทำำ�งาน (CSR in process)
บริิษัทั ฯ คำำ�นึงึ ถึึงความสำำ�คัญ
ั ในการดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมตลอด
ห่่วงโซ่่อุุปทาน ตั้้�งแต่่การคััดเลืือกผลิิตภััณฑ์์ที่่�ไม่่ทำำ�ลายทรััพยากร 
ธรรมชาติิและเป็็นมิิตรสิ่่�งแวดล้้อม  การปฏิิบััติิอย่่างเคร่่งครััดตาม 
เจตนารมณ์์ของกฎหมาย และกฎระเบีียบที่่�ออกโดยหน่่วยงานกำำ�กัับ
ดููแล การลดเศษวััสดุุในขบวนการทำำ�งาน การรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมและ
การประหยััดพลัังงานในสถานที่่�ทำำ�งาน โดยกำำ�หนดมาตรการในการ
ใช้้เครื่่�องปรัับอากาศ ไฟแสงสว่่าง เครื่่�องคอมพิิวเตอร์์โดยคำำ�นึึงถึึง
ประโยชน์์สููงสุุดของการใช้้งาน เพื่่�อเป็็นการประหยััดค่่าใช้้จ่่าย  และ

บริิ ษัั ท ฯ ให้้ ค วามสำำ �คัั ญ ของการ
ลดการใช้้กระดาษจากกระบวนการทำำ�งาน
จึึงกำำ�หนดมาตรการและวิิธีปี ฏิิบัติั  คื
ิ อื ใช้้น้อ้ ย 
(Reduce) ใช้้ซ้ำ� 
ำ� (Reuse) และแปรรููปใช้้ใหม่่
(Recycle) โดยทุุกกิิจกรรมดำำ�เนิินการสำำ�เร็็จ
100% ในปีี 2563 และกำำ�หนดให้้เป็็นโครงการ
ที่่�ปฏิิบััติิต่่อเนื่่�องในปีีต่่อไปดัังนี้้�

บริิษัทั ฯ ได้้ปรับั ปรุุง คู่่�มืือการอบรม ซึ่่�งใช้้อบรมพนัักงานเกี่่�ยวกัับ
ความปลอดภััย/สภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน และสิ่่�งแวดล้้อม โดย
จััดอบรมให้้กัับพนัักงานใหม่่ ในปีี 2563 จำำ�นวน 18 คน  ตั้้�งแต่่เดืือน
กุุมภาพัันธ์์ 2563 เป็็นต้้นไป ผลการทดสอบหลัังการอบรมเฉลี่่ยร้
� อ้ ยละ
74.29  และรณรงค์์ให้้พนัักงานทุุกคนตระหนัักถึึงการกำำ�จััดขยะอย่่าง
ถููกวิิธีี ผ่่านช่่องทางการสื่่�อสารภายใน อาทิิ อีีเมล์์ , Application LINE
Official HARN, Digital signage

Reduce
ใช้้น้้อย

Reuse
ใช้้ซ้ำำ��

1. ใช้้ระบบการส่่งเอกสารอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ใช้้กระดาษที่่�ใช้้แล้้วหน้้าเดีียวนำำ�กลัับมา
Gmail/Outlook
ใช้้ใหม่่
2. การจััดเก็็บเอกสารเป็็นไฟล์์ อิเิ ล็็กทรอนิิกส์์
ผ่่าน Data Center, Shared drive
3. การประชุุมโดยใช้้ระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์
E-meeting
4. เปลี่่�ยนแบบสอบถามจากกระดาษเป็็น
ออนไลน์์ โดยใช้้ Google Form
5. ลดการแจกเอกสารการอบรม โดยใช้้
ช่่องทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ทดแทน
6. โครงการ หนึ่่�งคุุณภาพ ลดการใช้้กระดาษ 
โดยปรัับวิิธีีการทำำ�งานใหม่่หรืือพััฒนา
ใช้้ระบบดิิจิิทััล

Recycle
แปรรููปใช้้ ใหม่่
จััดให้้มีีถัังขยะแยกประเภท คืือ ขยะทั่่�วไป
กระดาษที่่�ใช้้แล้้ว ขวด/พลาสติิก และเพิ่่�ม
มููลค่่ า จากการจำำ � หน่่ า ยขยะประเภท
กระดาษ ขวด/พลาสติิก
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กิิจกรรมเพื่่�อประโยชน์์ต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม (CSR after process)
การร่่วมพััฒนาชุุมชนหรืือสัังคม

1. บริิษัทั ฯ เข้้าใจถึึงบทบาทหน้้าที่ข่� องการเป็็นสมาชิิกที่ดี่� ต่ี อ่ สัังคม
โดยได้้ สนัับ สนุุน กิิจกรรมสาธารณประโยชน์์เพื่่�อสัังคมและ
สิ่่�งแวดล้้อม  และส่่งเสริิมให้้พนัักงานบริิษััทฯ ได้้มีีส่่วนร่่วมใน
กิิจกรรมเพื่่�อสัังคม เพื่่�อเป็็นการตอบแทนสัังคมเมื่่�อมีีโอกาสใน
งบประมาณที่่�เหมาะสม
2. การรวบรวมปฏิิทินิ ตั้้�งโต๊๊ะเก่่า ส่่งมอบให้้โรงเรีียนสอนคนตาบอด
กรุุงเทพฯ เพื่่�อใช้้ในการผลิิตสื่่�อการสอน

3. ดร. เจน ชาญณรงค์์ (กรรมการบริิษััท) ในฐานะประธานชมรม
ผู้้�รัับพระราชทานทุุนมููลนิิธิิอานัันทมหิิดล ตระหนัักถึึงปััญหา
สิ่่�งแวดล้้อมที่่�เกี่่�ยวกัับ PM 2.5 ได้้เริ่่�มศึึกษาแนวทางในการ
ลดไฟป่่าโดยแก้้ปััญหาปากท้้องของชาวบ้้าน เรีียกว่่า บ้้านก้้อ
แซน์์บ๊๊อกซ์์ โดยนำำ�ภาคประชาชนเข้้าช่่วยชาวบ้้านและราชการ
ในการแก้้ปัญ
ั หาไฟป่่าในพื้้�นที่่� และลดปััญหาปากท้้อง ด้้วยการ
บริิหารทรััพยากรน้ำำ�� ดิิน ปลููกพืืชทดแทน ปศุุสััตว์์และประมง  
การท่่องเที่่�ยว การสร้้างปััญญาความรู้้�

บ้้านก้้อ ตำำ�บลก้้อ อำำ�เภอลี้้� จัังหวััดลำำ�พููน เป็็นหมู่่�บ้้านหนึ่่�งที่่�
ประสบปััญหาไฟป่่ามากที่่�สุุดในประเทศ ตลอด 22 ปีีที่่�ผ่่านมา
พื้้�นที่่�อุุทยานแม่่ปิิงที่่�ล้้อมรอบบ้้านก้้อถููกไฟป่่าสููงสุุดถึึงกว่่า
20 ครั้้�ง คิิดเป็็นพื้้�นที่่�ป่่ากว่่า 300,000 ไร่่ทุุกปีี   
แม้้ว่่าหลัังจากการเผาทำำ�ลายเพีียงไม่่กี่่�เดืือนจะเกิิดพืืชใหม่่ๆ
ขึ้้�นมาทดแทนส่่วนที่่�ถููกไฟทำำ�ลายไป แต่่สิ่่�งที่่�ถููกทำำ�ลายและเรา
มองไม่่เห็็นได้้แก่่จุลิุ นิ ทรีีย์์ โดยเฉพาะเชื้้อ� รา ต้้นไม้้ในวงศ์์ยางใน
ป่่าเต็็งรัังจะมีีเชื้้อ� ราสร้้างสายใยเข้้ามาหุ้้�มราก  ราเหล่่านี้้จ� ะหาน้ำำ��
และอาหารมาเลี้้�ยงต้้นไม้้ ในขณะที่่�ต้้นไม้้สัังเคราะห์์แสงแล้้ว
นำำ�น้ำ�ต
ำ� าลลงมาเลี้้�ยงรา การอยู่่� ด้้วยกัันแบบพึ่่�งพานี้้�ทำ�ำ ให้้ต้น้ ไม้้
ในป่่าเต็็งรัังอุุดมสมบููรณ์์ แม้้ว่่าจะเกิิดในพื้้�นที่่�ที่่�แห้้งแล้้งและ
ขาดแคลนแร่่ธาตุุในดิิน เมื่่�อเกิิดไฟป่่าบ่่อยครั้้�งจุุลิินทรีีย์์และ
เชื้้�อราจะถููกทำำ�ลายทำำ�ให้้ป่่าแคระแกรนขาดความสมบููรณ์์
นอกจากนี้้�ไฟยัังขััดขวางมิิให้้ดิินอุ้้�มเก็็บน้ำำ��ไว้้จนทำำ�ให้้บ้้านก้้อมีี
ฤดููแล้้งที่่�ยาวนานจนไม่่สามารถปลููกพืืชอื่่�นๆได้้ยกเว้้นข้้าวโพด
เลี้้�ยงสััตว์์
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การควบคุุมภายในและการบริิหารจััดการความเสี่่�ยง
คณะกรรมการบริิษัทม
ั อบหมายให้้คณะกรรมการตรวจสอบเป็็น
ผู้้�สอบทานความเหมาะสม  และความมีีประสิิทธิิผลของการควบคุุม 
ภายในที่่�ฝ่่ายบริิหารจััดให้้มีีขึ้้�น เพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่าบริิษััทฯ มีีระบบการ 
ควบคุุมภายในและการติิดตามดููแลการดำำ�เนิินงานให้้เป็็นไปตาม
เป้้าหมาย วััตถุุประสงค์์ กฎหมายและข้้อกำำ�หนดที่่�สอดคล้้องกัับ
แนวทางของตลาดหลัักทรััพย์แ์ ห่่งประเทศไทย (ตลท.) และ สำำ�นักั งาน
คณะกรรมการ กำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์  (ก.ล.ต.) และ
ระบบการควบคุุมภายในตามมาตรฐานสากลของ The Committee
of Sponsoring Organizations of Treadway Commission (COSO)
คณะกรรมการบริิษััทได้้กำำ�หนดให้้มีีการประเมิินความเพีียงพอของ

ระบบการควบคุุม ภายในของบริิษัทั ฯ และรายงานตรงต่่อคณะกรรมการ
บริิษััท  อย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง โดยมีีการเปิิดเผยไว้้ในแบบแสดง
รายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1) และรายงานประจำำ�ปีีของบริิษัทั ฯ
(แบบ 56-2)
คณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทานระบบการควบคุุมภายใน
และระบบการบริิหารความเสี่่�ยงอย่่างต่่อเนื่่�อง รวมถึึงการพิิจารณา
ผลการตรวจสอบภายใน และการแสดงความเห็็นของผู้้�สอบบััญชีี
เกี่่�ยวกัับระบบการควบคุุมภายในของบริิษััทฯ ที่่�เพีียงพอเหมาะสม 
และรายงาน ผลการปฏิิบััติิงานให้้คณะกรรมการบริิษััทรัับทราบเป็็น
ประจำำ�รายไตรมาส
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รายการระหว่่างกััน
	ความจำำ�เป็็นและความสมเหตุุสมผลของรายการระหว่่างกััน

1

ในปีี 2563 บริิษััทฯ มีีการทำำ�รายการระหว่่างกัันกัับบุุคคล
ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั น หลายรายการ ซึ่่� ง การทำำ �ร ายการดัั ง กล่่ า วมีี ค วาม 
จำำ�เป็็นและสมเหตุุสมผล เนื่่�องจากเป็็นการดำำ�เนิินธุุรกิิจตามปกติิ
สนัับสนุุนธุุรกิจิ ปกติิของบริิษัทั ฯ โดยมีีการกำำ�หนดราคาของทำำ�รายการ 
ต่่างๆ ที่่�เป็็นราคาตลาดหรืือราคายุุติิธรรมเทีียบเคีียงได้้กัับการทำำ�
รายการกัับบุุคคลภายนอกอื่่น� และสำำ�หรัับรายการลููกหนี้้�ผลประโยชน์์
2

พนัักงานได้้อ้้างอิิงกัับการประเมิินมููลค่่าผลประโยชน์์พนัักงานของ
นัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย  (Actuary) ซึ่่�งการทำำ�รายการระหว่่างกััน
ต่่ า งๆ ที่่� ผ่ ่ า นมาล้้ ว นมีี ค วามสมเหตุุ สมผ ลและมีี ร าคาที่่� ยุุ ติิ ธรรม 
คณะกรรมการตรวจสอบได้้พิจิ ารณารายการระหว่่างกัันดัังกล่่าว
ข้้างต้้นแล้้ว มีีความเห็็นว่่ามีีความจำำ�เป็็นและสมเหตุุสมผล ตลอดจน
เป็็นประโยชน์์ต่่อบริิษััทฯ

มาตรการหรืือขั้้�นตอนการอนุุมััติิการทำำ�รายการระหว่่างกััน

ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท  ครั้้�งที่่� 3/2557 เมื่่�อวัันที่่� 15
พฤษภาคม  2557 ได้้มีีมติิกำำ�หนดนโยบายและขั้้�นตอนการอนุุมััติิ
รายการระหว่่างกัันของบริิษััท กัับบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทาง
ผลประโยชน์์ มีีส่่วนได้้เสีีย  หรืืออาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
ในอนาคต อาทิิ ผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ กรรมการ ผู้้�บริิหาร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม 
บุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกััน หรืือบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้อง เป็็นต้้น โดยบริิษััทฯ จะ
ปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์แ์ ละตลาดหลัักทรััพย์ ข้์ อ้ บัังคัับ
ประกาศคำำ�สั่่�งหรืือข้้อกำำ�หนดของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับ
หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ คณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน และ
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยที่่�เกี่่�ยวข้้องในเรื่่�องดัังกล่่าว รวมถึึง
การปฏิิบัติั ติ ามข้้อกำำ�หนดที่เ่� กี่่�ยวกัับการเปิิดเผยข้้อมููลการทำำ�รายการ
เกี่่�ยวโยงกัันของบริิษััทฯ ตามมาตรฐานการบััญชีีและมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิิน ที่กำ่� �ำ หนดโดยสภาวิิชาชีีพบัญ
ั ชีี ในพระบรมราชููปถััมภ์์
ทั้้�งนี้้� ผู้้�ที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง ทางผลประโยชน์์ หรืือมีีส่่วนได้้เสีียในการ
ทำำ�รายการ  จะไม่่สามารถมีีส่่วนร่่วมหรืือไม่่มีีสิิทธิิออกเสีียงในการ 
อนุุมััติิรายการดัังกล่่าวได้้

และให้้ความเห็็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบผ่่านการพิิจารณา
อนุุมััติิเป็็นหลัักการจากคณะกรรมการบริิษััทแล้้ว โดยเมื่่�อมีีการทำำ�
ธุุรกรรมดัังกล่่าวฝ่่ายจััดการของบริิษัทั ฯ สามารถอนุุมัติั กิ ารทำำ�ธุรุ กรรมได้้
โดยทำำ�ธุุรกรรมในรายการดัังกล่่าวจะต้้องมีีข้้อตกลงทางการค้้าใน
ลัักษณะเดีียวกัับที่วิ่� ญ
ิ ญููชนพึึงกระทำำ�กับั คู่่�สััญญาทั่่�วไปในสถานการณ์์
เดีียวกััน ด้้วยอำำ�นาจต่่อรองทางการค้้าที่่�ปราศจากอิิทธิิพลในการที่่�
ตนมีีสถานะเป็็นกรรมการ ผู้้�บริิหาร  หรืือบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้อง (Arms
Length Basis) และจะต้้ อ งเป็็ น รายการทางการค้้ า ที่่� บ ริิ ษัั ท ฯ
กระทำำ�เป็็นปกติิเพื่่�อประกอบกิิจการ  หรืือเป็็นรายการทางการค้้าซึ่่�ง
บริิ ษัั ท ที่่� อ ยู่่�ในธุุ รกิิ จ เดีี ย วกัั น กัั บ บริิ ษัั ท ฯ มัั ก กระทำำ � เพื่่� อ สนัั บ สนุุ น
ธุุรกิิจปกติิของบริิษััทตน ซึ่่�งมีีราคาและเงื่่�อนไขที่่�เป็็นธรรมและไม่่ก่่อ
ให้้เกิิดการถ่่ายเทผลประโยชน์์ ซึ่่ง� รวมถึึงเงื่่อ� นไขทางการค้้า ดัังต่่อไปนี้้�
1. ราคาและเงื่่�อนไขที่่�บริิษััทฯ ได้้รัับหรืือให้้กัับบุุคคลทั่่�วไป 
2. ราคาและเงื่่�อนไขที่่�บุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกัันให้้กัับบุุคคลทั่่�วไป
3. ราคาและเงื่่�อนไขที่่�บริิษััทฯ สามารถแสดงได้้ว่่าผู้้�ประกอบ
ธุุรกิิจในลัักษณะทำำ�นองเดีียวกัับบริิษััทฯ ให้้กัับบุุคคลทั่่�วไป 

ในกรณีีที่ก่� ฎหมายกำำ�หนดให้้ต้อ้ งได้้รับั อนุุมัติั กิ ารเข้้าทำำ�รายการ
ระหว่่างกัันจากคณะกรรมการบริิษัท 
ั หรืือที่ปร
่� ะชุุมผู้�ถื้ อื หุ้้�นของบริิษัทั ฯ
บริิษัทั ฯ จะจััดให้้มีคี ณะกรรมการตรวจสอบเข้้าร่่วมประชุุมเพื่่�อพิิจารณา
และให้้ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความจำำ�เป็็นในการทำำ�รายการและความ 
สมเหตุุสมผลของรายการนั้้�นๆ

ทั้้� ง นี้้� เมื่่� อ มีี ก ารทำำ �ธุุ ร กรรมที่่� มีี ข้ ้ อ ตกลงทางการค้้ า ที่่� เ ป็็ น  
Arms Length Basis ใดๆ ดัังกล่่าวข้้างต้้น ฝ่่ายจััดการของบริิษััทฯ
จะเป็็นผู้้�พิิจารณาตััดสิินใจ ซึ่่�งภายหลัังจากที่่�ฝ่่ายจััดการพิิจารณา
อนุุมััติิแล้้ว จะจััดทำำ�รายงานสรุุปการทำำ�ธุุรกรรมรายการระหว่่างกััน
ดัังกล่่าว เพื่่�อรายงานต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อรัับทราบ
รายการ  ในกรณีีที่่�กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริิษััทพบว่่า
มีีการดำำ�เนิินการที่่�ไม่่เป็็นไปตามนโยบายที่่�กำำ�หนดไว้้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริิษััทจะร่่วมกัันดำำ�เนิินการเพื่่�อหาทาง
แก้้ไขต่่อไป

ทั้้�งนี้้� การทำำ�รายการระหว่่างกัันที่่�เป็็นรายการทางการค้้าที่่�มีี
เงื่่�อนไขการค้้าทั่่�วไป และการทำำ�รายการทางการค้้าที่่�ไม่่เป็็นเงื่่�อนไข
การค้้าทั่่�วไป หรืือธุุรกรรมอื่่�นๆ ให้้มีีหลัักการดัังนี้้�

การทำำ�รายการทางการค้้าที่่�มีีเงื่่�อนไขการค้้าทั่่�วไป

การทำำ�รายการที่เ่� ป็็นรายการทางการค้้าที่มี่� เี งื่่อ� นไขการค้้าทั่่�วไป
ที่่เ� กิิดขึ้้น� ระหว่่างบริิษัทั ฯ กัับบุุคคลที่อ่� าจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
มีีส่่วนได้้เสีีย  หรืืออาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ในอนาคต
บริิษััทฯได้้กำำ�หนดกรอบการทำำ�รายการดัังกล่่าว  ซึ่่�งได้้ถููกพิิจารณา

บริิษััท หาญ เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง โซลููชั่่�นส์์ จำำ�กััด (มหาชน) 105

การทำำ�รายการทางการค้้าที่่ไ� ม่่เป็็นเงื่่อ� นไขการค้า้ ทั่่�วไป รายการระหว่่างกัันที่่�อาจเกิิดขึ้้�น บริิษััทฯ จะให้้ผู้้�เชี่่�ยวชาญอิิสระ หรืือ
ผู้้�สอบบััญชีีของบริิษัทั ฯ เป็็นผู้้ใ� ห้้ความเห็็นเกี่่ย� วกัับรายการระหว่่างกััน
หรืือการทำำ�ธุุรกรรมอื่่�นๆ
การทำำ�รายการทางการค้้าที่่ไ� ม่่เป็็นเงื่่อ� นไขการค้้าทั่่�วไป  หรืือการ
ทำำ�ธุุรกรรมอื่่�นๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นระหว่่างบริิษััทฯ กัับบุุคคลที่่�อาจมีีความ 
ขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ มีีส่่วนได้้เสีีย หรืืออาจมีีความขััดแย้้งทางผล
ประโยชน์์ในอนาคต บริิษัทั ฯ จะต้้องเสนอให้้คณะกรรมการตรวจสอบ
พิิจารณาและให้้ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความจำำ�เป็็นและความเหมาะสม 
ในการเข้้าทำำ�รายการ ตลอดจนความเหมาะสมด้้านราคาและเงื่่�อนไข
ในการเข้้าทำำ�รายการนั้้�นๆ และมีีการเปรีียบเทีียบกัับราคาที่่�ทำำ�กัับ
บุุคคลภายนอกหรืือราคาตลาด ก่่อนนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษัท 
ั
และ/หรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น (แล้้วแต่่กรณีี) เพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิต่่อไป 
ในกรณีีที่ค่� ณะกรรมการตรวจสอบ ไม่่มีคี วามชำำ�นาญในการพิิจารณา

ดัั ง กล่่ า ว เพื่่� อ นำำ � ไปใช้้ ปร ะกอบการตัั ด สิิ น ใจของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริิษััท และ/หรืือ ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น (แล้้วแต่่
กรณีี) ซึ่่�งผู้้�ที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ หรืือมีีส่่วนได้้เสีีย
ในการทำำ�รายการ จะไม่่สามารถมีีส่่วนร่่วมหรืือไม่่มีีสิิทธิิออกเสีียงใน
การอนุุมััติิการทำำ�รายการระหว่่างกัันดัังกล่่าว
ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ จะเปิิดเผยรายการระหว่่างกัันไว้้ในหมายเหตุุ
ประกอบงบการเงิินที่่�ได้้รัับการตรวจสอบจากผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทฯ
แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีีของบริิษัท 
ั (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจำำ�ปีี

	นโยบายหรืือแนวโน้้มการทำำ�รายการระหว่่างกัันในอนาคต
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บริิษัทั ฯ คาดว่่ารายการระหว่่างกัันที่่เ� กิิดจากการประกอบธุุรกิจิ
ปกติิและสนัับสนุุนธุุรกิจิ ปกติิของบริิษัทั ฯ เช่่น การเช่่าพื้้�นที่่อ� าคารเพื่่�อ
ใช้้เป็็นที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงาน และการเช่่าอาคารคลัังสิินค้้า รวมถึึงสิิทธิิเรีียก
ร้้องในภาระผููกพัันผลประโยชน์์พนัักงานจะยัังคงมีีอยู่่�ต่่อไป สำำ�หรัับ
รายการระหว่่างกัันที่่�ยัังคงมีีต่่อไป  หรืืออาจเกิิดขึ้้�นใหม่่ในอนาคต 
จะมีีการกำำ�หนดนโยบายการคิิดราคาระหว่่างกัันอย่่างชััดเจน ตาม 
ราคาและเงื่่�อนไขตลาดที่่�เหมาะสม เป็็นธรรม และไม่่ก่่อให้้เกิิดการ
ถ่่ายเทผลประโยชน์์ รวมทั้้�งคำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์ของบริิษััทฯ และ
บริิษััทย่่อยเป็็นสำำ�คััญ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ จะสอบทาน
และให้้ความเห็็นต่่อรายการระหว่่างกัันที่่�เป็็นรายการธุุรกิิจปกติิหรืือ
สนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิเป็็นรายไตรมาส

ทั้้�งนี้้� รายการระหว่่างกัันที่อ่� าจเกิิดขึ้้น� ในอนาคตนั้้�น คณะกรรมการ
บริิษัทต้
ั อ้ งปฏิิบัติั ใิ ห้้เป็็นไปตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์แ์ ละตลาด
หลัักทรััพย์์ และข้้อบัังคัับ ประกาศ คำำ�สั่่ง� หรืือข้้อกำำ�หนดคณะกรรมการ
กำำ�กัับตลาดทุุนและตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย รวมถึึงการ
ปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดเกี่่�ยวกัับการเปิิดเผยข้้อมููลการทำำ�รายการ
เกี่่�ยวโยงกัันของบริิษััทฯ หรืือบริิษััทย่่อยตามมาตรฐานการบััญชีีและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ที่่�กำำ�หนดโดยสภาวิิชาชีีพบััญชีี
ในพระบรมราชููปถััมภ์์

106 รายงานประจำำ�ปีี 2563

คำำ�อธิิบายและการวิิเคราะห์์ของฝ่่ายจััดการ (MD&A)
1

ภาพรวมของการดำำ�เนิินธุุรกิิจและการเปลี่่�ยนแปลงที่่�มีีนััยสำำ�คััญ

จากช่่วงปลายปีี 2562 จนถึึงปััจจุุบััน ทั่่�วโลกได้้ประสบปััญหา
การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีีการ
แพร่่ระบาดอย่่างหนัักรวมทั้้�งยอดจำำ�นวนของผู้้ติ� ดิ เชื้้อ� เพิ่่�มสููงขึ้้น� ทุุกวััน
ทำำ�ให้้ทั่่ว� โลกและประเทศไทยได้้ออกมาตรการต่่างๆ เพื่่�อรัับมืือกัับการ
แพร่่ระบาด เช่่น มาตรการเฝ้้าระวััง มาตรการคััดกรอง มาตรการ
ล๊๊อคดาวน์์ประเทศ  ประกอบกัับสภาพเศรษฐกิิจซบเซาอย่่างต่่อเนื่่�อง
จากปีีก่อ่ นและค่่าเงิินที่่มี� คี วามผัันผวนเป็็นอย่่างมาก ส่่งผลให้้ภาคธุุรกิจิ
และภาคอุุตสาหกรรมต้้องหยุุดชะงััก บางกิิจการต้้องเลิิกกิิจการ และ
บางกิิจการต้้องปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการดำำ�เนิินธุุรกิจิ ใหม่่เพื่่�อให้้สามารถ
ดำำ�รงสภาพของกิิจการไว้้ได้้ ส่่งผลให้้ลููกค้้าบางรายของบริิษััทจ่่าย
ชำำ�ระหนี้้�ล่่าช้้ากว่่าเงื่่�อนไขการขาย และ/หรืือเลื่่�อนการส่่งมอบสิินค้้า
ออกไป ทำำ�ให้้บริิษััทมีีระยะเวลาการหมุุนเวีียนสิินค้้าคงเหลืือยาวขึ้้�น
และบัันทึึกค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญเพิ่่�มขึ้้น� ตามหลัักเกณฑ์์ของมาตรฐาน
รายงานการเงิิน จาก 2.26% ในปีี 2562 เป็็น 4.59% ในปีี 2563
ของยอดลููกหนี้้�คงค้้าง อย่่างไรก็็ตามบริิษััทได้้มีีการทบทวน ติิดตาม 
และประเมิินสถานการณ์์อย่่างใกล้้ชิิดและสื่่�อสารไปยัังพนัักงาน
ผู้้�เกี่่�ยวข้้องอยู่่�เสมอ เพื่่�อสร้้าง ความเชื่่�อมั่่�นและสามารถปรัับเปลี่่�ยน
แผนกลยุุทธ์์หรืือตััดสิินใจได้้อย่่างทัันท่่วงทีีภายใต้้สภาวการณ์์ที่่�
ไม่่แน่่นอนดัังกล่่าว

และมีีการใช้้เทคโนโลยีีระบบไอโอทีีโซลููชั่่�นส์์เข้้ามาช่่วยควบคุุมระบบ
ต่่างๆ ภายในอาคาร (Smart Building) ดัังเช่่นกัับอาคารสมััยใหม่่ต่า่ งๆ
บริิษััทเล็็งเห็็นโอกาสในการสร้้างธุุรกิิจใหม่่จึึงได้้ร่่วมลงทุุนกัับกลุ่่�ม
ไอยราฟัันส์์ในการจััดตั้้�งบริิษัทชื่่
ั อ� บริิษัท 
ั ไอยราหาญ จำำ�กัดั  เมื่่�อวัันที่่�
8 กรกฎาคม 2563 โดยบริิษัทั และผู้้�ร่ว่ มทุุนถืือหุ้้�นจำำ�นวน 65% และ 35%
ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�ออกจำำ�หน่่ายตามลำำ�ดัับ บริิษััทรัับรู้้�รายได้้รวมของปีี
2563 และปีี 2562 เป็็นจำำ�นวน 1,169.43 ล้้านบาท และ 1,393.97
ล้้านบาท ตามลำำ�ดับั หรืือลดลงคิิดเป็็น 16.11% แต่่บริิษัทั ยัังคงสามารถ 
รัักษาอััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้นไว้้ได้้ใกล้้เคีียงกัันเมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อน ได้้แก่่
30.64% และ 30.59% ตามลำำ�ดัับ

ผลกระทบการเปลี่่�ยนแปลงด้้านมาตรฐานรายงานการเงิินที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั
ในปีี 2563 ได้้แก่่ ฉบัับที่่� 16 สััญญาเช่่า มีีเนื้้�อหาสำำ�คััญที่่�กำำ�หนด
ให้้ผู้้�ให้้เช่่าบัันทึึกสิิทธิิการใช้้สิินทรััพย์์ (Right of Use) และหนี้้�สิินตาม
สััญญาเช่่าในงบการเงิิน สำำ�หรัับสััญญาเช่่าที่่�มีีระยะเวลามากกว่่า
12 เดืือน ยกเว้้นเป็็นสััญญาเช่่าสิินทรััพย์อ้์ า้ งอิิงมีีมููลค่่าต่ำำ� 
� และบัันทึึก
ค่่าเสื่่�อมราคาของสิิทธิกิ ารใช้้สินิ ทรััพย์แ์ ละดอกเบี้้�ยจ่า่ ย โดยยกเลิิกการ
จััดประเภทสััญญาเช่่าเป็็นสััญญาเช่่าดำำ�เนิินงานและสััญญาเช่่าการ
เงิินตามมาตรฐานฉบัับเดิิม ทำำ�ให้้อััตราส่่วนทางการเงิินเปลี่่�ยนแปลง
ไป เช่่น อััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อทุุน (Debt to Equity Ratio) อััตราผลต่่อ
กลางปีี 2563 บริิษััทเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการบริิหารงานด้้านคลััง แทนของสิินทรััพย์์ (Return on Asset) และ กำำ�ไรก่่อนต้้นทุุนทางการเงิิน
สิินค้้าและลดค่่าใช้้จ่า่ ยในการดำำ�เนิินงาน โดยการรวมศููนย์์คลัังสิินค้้า ภาษีี  ค่ ่ า เสื่่� อ มราคาและค่่ า ตัั ด จำำ � หน่่ า ย  (EBITDA) เป็็ น ต้้ น
แห่่งหลัักไว้้แห่่งเดีียวในพื้้�นที่่ข� องบริิษัทั เอง จึึงมีีการโอนเปลี่่�ยนประเภท  โดยเฉพาะในปีีแรกที่่�ใช้้มาตรฐานนี้้� การเปลี่่�ยนแปลงดัังกล่่าว บริิษััท
อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุนเป็็นที่่�ดิิน อาคาร และอุุปกรณ์์ จำำ�นวน บัันทึึกสิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้และหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า ณ สิ้้�นปีี 2563
74.13 ล้้านบาท และมีีแผนย้้ายสำำ�นักั งานใหญ่่แห่่งใหม่่ช่ว่ งต้้นปีี 2564 จำำ�นวน 104.97 ล้้านบาท  และอััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อทุุนในปีี 2563
ซึ่่�งอาคารใหม่่นี้้�เป็็นอาคารประหยััดพลัังงานซึ่่�งคำำ�นึึงถึึงการใช้้และ เพิ่่�มขึ้้�นเป็็น 0.26 เท่่า เทีียบกัับปีี 2562 0.21 เท่่า
ผลกระทบต่่อทรััพยากรและสิ่่�งแวดล้้อมเป็็นสำำ�คัญ
ั (Green Building)
2

อธิิบายและการวิิเคราะห์์ของฝ่่ายจััดการจากงบการเงิินของบริิษัทั และบริิษัทย่
ั อ่ ย

2.1	คำำ�อธิิบายภาพรวมผลการดำำ�เนิินงานและความสามารถในการทำำ�กำำ�ไรจากงบการเงิินของบริิษััทและ
บริิษััทย่่อย
ผลการดำำ�เนิินงานสำำ�หรัับปีี 2561 - 2563
•

รายได้จากการขายและบริการ

บริิษััท หาญ เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง โซลููชั่่�นส์์ จำำ�กััด (มหาชน) 107
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
ประเภทรายได้้

ปีี 2563

ปีี 2562

ปีี 2561

ล้้านบาท ร้้อยละ ล้้านบาท ร้้อยละ ล้้านบาท ร้้อยละ
รายได้้จากการขายและบริิการ
1. ผลิิตภััณฑ์์ระบบดัับเพลิิงและโครงการ
2. ผลิิตภััณฑ์์ระบบสุุขาภิิบาลและปรัับอากาศ
3. ผลิิตภััณฑ์์ระบบทำำ�ความเย็็น
4. ผลิิตภััณฑ์์ระบบการพิิมพ์์ดิิจิิทััล	
5. ผลิิตภััณฑ์์ระบบไอโอทีี (ไอยราหาญ)
รวมรายได้้จากการขายและบริิการ
รายได้้อื่่�น 1)
รายได้้รวม

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

45.68
644.12
5.46
81.10
17.34
262.00
29.85
379.66
0.21
98.54 1,366.88
1.46
27.09
100.00 1,393.97

46.21
569.59
5.82
89.33
18.80
320.39
27.24
364.96
98.07 1,344.27
1.93
11.75
100.00 1,356.02

42.00
6.59
23.63
26.91
99.13
0.87
100.00

หมายเหตุุ : 1) รายได้้ อื่่� น  ประกอบด้้ ว ยกำำ � ไรขาดทุุ น จากเงิิ น ลงทุุ น ในกองทุุ น รวมและหลัั ก ทรัั พย์ ์ ใ นความต้้ อ งการของตลาด ดอกเบี้้� ยรัั บ  รายได้้ เ งิิ น ปัั น ผล
และกำำ�ไรขาดทุุนจากอััตราแลกเปลี่่�ยน รวมทั้้�งรายได้้ค่่าเช่่าและค่่าบริิการจากอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน เป็็นต้้น

รายได้้จากการขายและบริิการ ประกอบด้้วย รายได้้จากผลิิตภัณ
ั ฑ์์
ระบบดัับเพลิิงและโครงการในสััดส่่วน 45.68% ผลิิตภััณฑ์์ระบบ
สุุขาภิิบาลและปรัับอากาศในสััดส่่วน 5.46% ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ระบบทำำ�ความเย็็น
ในสััดส่่วน 17.34% ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ระบบการพิิมพ์ดิ์ จิิ ทัิ ลั ในสััดส่่วน 29.85%
ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ระบบไอโอทีี 0.21% และรายได้้อื่่น� 1.46% โดยมีีรายได้้รวม
สำำ�หรัับปีี 2561- 2563 จำำ�นวน 1,356.02 ล้้านบาท 1,393.97 ล้้านบาท 

และ 1,169.43 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ ถึึงแม้้ว่่ารายได้้จากการขายและ
บริิการของหน่่วยธุุรกิิจดัับเพลิิงและโครงการจะได้้รัับผลกระทบจาก
สถานการณ์์โควิิด-19 ทำำ�ให้้รายได้้ในปีี 2563 ลดลง จำำ�นวน 109.94
ล้้านบาท คิิดเป็็น 17.07% เมื่่�อเทีียบกัับ ปีี 2562 แต่่บริิษััทยัังคงมีี
ยอดสั่่�งซื้้�อค้้างส่่งที่่�มีีมููลค่่าสููง และคาดว่่าจะส่่งมอบในมููลค่่าที่่�เป็็น
สาระสำำ�คััญภายในปีี 2564

โครงสร้้างรายได้้ ปีี 2563
โครงสร้
งรายได้
างรายได้ปี ปี2563
2563 �สอบบััญชีี
ตามงบการเงิิ
นโครงสร้
ที่่�ผ่่าานการตรวจสอบโดยผู้้
ตามงบการเงิ
ตามงบการเงิ
นทีนผ่ ที่าผ่ นการตรวจสอบโดยผู
่านการตรวจสอบโดยผู
้สอบบั
้สอบบั
ญญ
ชี ชี

โครงสร้้างรายได้้ ปีี 2562
างรายได้
างรายได้ปี ปี2562
2562 �สอบบััญชีี
ตามงบการเงิินโครงสร้
ที่่โครงสร้
�ผ่่านการตรวจสอบโดยผู้้
ตามงบการเงิ
ตามงบการเงิ
นทีนผ่ ที่าผ่ นการตรวจสอบโดยผู
่านการตรวจสอบโดยผู
้สอบบั
้สอบบั
ญญ
ชี ชี

ผลิตผลิภัตณภัฑ์ณระบบไอโอที
(ไอยราหาญ)
ฑ์ระบบไอโอที
(ไอยราหาญ)
1.46%
1.46%
0.21%
17.10
17.10
ลบ.
2.43ลบ.ลบ.

ผลิผลิ
ตภัตณภัฑ์ณรฑ์ะบบ
ระบบ
การพิ
มพ์มดพ์จิ ดทิ จิ ลั ทิ ลั
การพิ

29.85%
29.85%

349.07
349.07
ลบ.ลบ.

ผลิผลิ
ตภัตณภัฑ์ณรฑ์ะบบ
ระบบ
ทําทํความเย็
นน
าความเย็

17.34%
17.34%

202.83
202.83
ลบ.ลบ.

รายได้
รายได้
อน่ื อ1.46%
น่ื 1.46%
17.10
17.10
ลบ.ลบ.

รายได้
รายได้
อน่ื อ1.93%
น่ื 1.93%
27.09
ลบ.ลบ.
27.09

ผลิผลิ
ตภัตณภัฑ์ณรฑ์ะบบ
ระบบ
การพิ
มพ์มดพ์จิ ดทิ จิ ลั ทิ ลั
การพิ

27.24%
27.24%

HARN
HARN
1,169.43
1,169.43
1,169.43

379.66
379.66
ลบ.ลบ.
ผลิผลิ
ตภัตณภัฑ์ณฑ์
ระบบดั
บเพลิ
ง ง
ระบบดั
บเพลิ
และงานโครงการ
และงานโครงการ
ติดติตัดง้ ตัระบบดั
บเพลิ
ง ง
ง้ ระบบดั
บเพลิ

45.68%
45.68%

534.18
534.18
ลบ.ลบ.

ผลิผลิ
ตภัตณภัฑ์ณรฑ์ะบบปรั
ระบบปรั
บอากาศ
บอากาศ
และระบบสุ
และระบบสุ
ขาภิ
ขาภิ
บาล
บาล

5.46%
5.46%

63.82
63.82
ลบ.ลบ.

ผลิผลิ
ตภัตณภัฑ์ณรฑ์ะบบ
ระบบ
าความเย็
ทําทํความเย็
นน

18.80%
18.80%
262262
ลบ.ลบ.

HARN
HARN
1,393.97
1,393.97
1,393.97

ผลิผลิ
ตภัตณภัฑ์ณฑ์
ระบบดั
บเพลิ
ง ง
ระบบดั
บเพลิ
และงานโครงการ
และงานโครงการ
ติดติตัดง้ ตัระบบดั
บเพลิ
ง ง
ง้ ระบบดั
บเพลิ

46.21%
46.21%

644.12
644.12
ลบ.ลบ.

ผลิผลิ
ตภัตณภัฑ์ณรฑ์ะบบปรั
บอากาศ
ระบบปรั
บอากาศ
และระบบสุ
ขาภิ
บาล
และระบบสุ
ขาภิ
บาล

5.82%
5.82%

81.10
81.10
ลบ.ลบ.

108 รายงานประจำำ�ปีี 2563
•

ต้นทุนขายและบริการ
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่่่่� 31 ธัันวาคม
ประเภทต้้นทุุน

ปีี 2563

ปีี 2562

ปีี 2561

ล้้านบาท ร้้อยละ ล้้านบาท ร้้อยละ ล้้านบาท ร้้อยละ
ต้้นทุุนจากการขายและบริิการ
1. ผลิิตภััณฑ์์ระบบดัับเพลิิงและโครงการ
2. ผลิิตภััณฑ์์ระบบสุุขาภิิบาลและปรัับอากาศ
3. ผลิิตภััณฑ์์ระบบทำำ�ความเย็็น
4. ผลิิตภััณฑ์์ระบบการพิิมพ์์ดิิจิิทััล	
5. ผลิิตภััณฑ์์ระบบไอโอทีี (ไอยราหาญ)
รวมต้้นทุุนจากการขายและบริิการ
กำำ�ไรขั้้�นต้้น

397.27
43.87
138.12
217.95
2.07
799.28
353.05

สำำ�หรัับต้้นทุุนขายและบริิการที่่�สำำ�คััญ คืือ ต้้นทุุนค่่าสิินค้้า
ค่่าใช้้จ่า่ ยในการนำำ�เข้้าและขนส่่ง รวมถึึงเงิินเดืือนทีีมวิศิ วกรผู้้ค� วบคุุม
งานและทีีมติิดตั้้�ง และค่่าจ้้างผู้้�รัับเหมาในการติิดตั้้�งอุุปกรณ์์โดย
สำำ�หรัับปีี 2561 - 2563 บริิษััทฯ มีีต้้นทุุนขายและบริิการจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น

74.37
68.74
68.10
62.44
85.19
69.36
30.64

487.06
58.69
174.11
228.83
948.69
418.19

75.62
72.37
66.45
60.27
69.41
30.59

420.57
66.95
220.85
222.86
931.23
413.04

73.84
74.95
68.93
61.06
69.27
30.73

931.23 ล้้านบาท 948.69 ล้้านบาท และ 799.28 ล้้านบาท ตามลำำ�ดับั
คิิดเป็็น 69.27% และ 69.41% และ 69.36% ของรายได้้จากการขาย
และบริิการ คิิดเป็็นอััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้นเท่่ากัับ 30.73% และ 30.59%
และ 30.64% ตามลำำ�ดัับ

ต้้นทุุนในการจััดจำ�หน่
ำ า่ ยและค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่่่่� 31 ธัันวาคม
ประเภทต้้นทุุน

ปีี 2563

ปีี 2562

ปีี 2561

ล้้านบาท ร้้อยละ ล้้านบาท ร้้อยละ ล้้านบาท ร้้อยละ
ต้้นทุุนในการจััดจำำ�หน่่ายและค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร
ต้้นทุุนในการจััดจำำ�หน่่าย
107.33
ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร
137.29
รวมต้้นทุุนในการจััดจำำ�หน่่ายและค่่าใช้้จ่า่ ยในการบริิหาร 244.62
รายได้้รวม
1,169.43

9.18
117.56
11.74
140.78
20.92
258.34
100.00 1,393.97

8.43
119.08
10.10
138.20
18.53
257.28
100.00 1,356.02

8.78
10.19
18.97
100.00

•

ต้นทุนในการจัดจ�ำหน่าย
ต้้นทุุนในการจััดจำำ�หน่่ายของบริิษัทั ฯ ในปีี 2561 - 2563 มีีจำ�ำ นวน
119.08 ล้้านบาท 117.56 ล้้านบาท และ 107.33 ล้้านบาท ตามลำำ�ดับั
คิิดเป็็น 8.78% และ 8.43% และ 9.18% ของรายได้้รวมตามลำำ�ดัับ
ซึ่่�งเมื่่�อเทีียบระหว่่างปีี 2563 และปีี 2562 มีีอััตราส่่วนต้้นทุุนในการ 
จัั ด จำำ � หน่่ า ยเมื่่� อ เปรีี ย บเทีี ย บกัั บ ยอดรายได้้ ร วมเพิ่่� มขึ้้� น 0.75%
จากค่่าใช้้จ่่ายที่่�เป็็นลัักษณะคงที่่� ได้้แก่่ เงิินเดืือนและสวััสดิิการของ
พนัักงานขาย และค่่าเสื่่�อมราคาของเครื่่�องเช่่าและสาธิิต เป็็นต้้น

คณะกรรมการบริิษััท ค่่าเช่่าอาคารและคลัังสิินค้้า ค่่าสาธารณููปโภค
ต่่างๆ ค่่าเสื่่�อมราคา และค่่าธรรมเนีียมวิิชาชีีพต่่างๆ นอกจากนี้้�ยัังมีี
ค่่าใช้้จ่่ายที่่�ไม่่เป็็นตััวเงิินอัันเกี่่�ยวกัับการตััดจำำ�หน่่ายความสััมพัันธ์์
ลููกค้้าและค่่าเสื่่�อมราคาสิินทรััพย์ถ์ าวรส่่วนเพิ่่�มที่เ่� กิิดจากการประเมิิน
มููลค่่ายุุติิธรรมของสิินทรััพย์์ถาวรซึ่่�งได้้มาจากการซื้้�อและรัับโอน
กิิจการทั้้�งหมด ทั้้�งนี้้�เป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิิน ซึ่่�งถืือเป็็นค่่าใช้้จ่่ายทางบััญชีีแต่่ไม่่ต้้องจ่่ายเป็็นเงิินสด
ออกไป (Non-Cash Items)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหารของบริิษััทฯ สำำ�หรัับปีี 2561 - 2563
มีีจำำ�นวน 138.20 ล้้านบาท 140.78 ล้้านบาท และ 137.29 ล้้านบาท
ตามลำำ �ดัั บ  คิิ ด เป็็ น สัั ด ส่่ ว น 10.19%, 10.10% และ 11.74%
ของรายได้้รวมตามลำำ�ดัับ ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร ประกอบไปด้้วย
เงิินเดืือนและสวััสดิิการพนัักงานในส่่วนงานสนัับสนุุน ผู้้�บริิหารและ

สััดส่่วนค่่าใช้้จ่า่ ยในการบริิหารเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับรายได้้รวมใน
ปีี 2563 เพิ่่�มขึ้้น� จากปีี 2562 เท่่ากัับ 1.64% จากค่่าใช้้จ่า่ ยที่มี่� ลัี กั ษณะ
คงที่่�ทำำ�นองเดีียวกัับต้้นทุุนในการจััดจำำ�หน่่าย  และมีีการรัับรู้้�ค่่าเผื่่�อ
หนี้้�สงสััยจะสููญจากลููกหนี้้�การค้้าที่่�มีีระยะเวลาในการจ่่ายชำำ�ระหนี้้�
ยาวขึ้้�น และการตััดจำำ�หน่่ายค่่าสััมพัันธ์์ลููกค้้าเพิ่่�มขึ้้�นตามหลัักเกณฑ์์
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน

•

บริิษััท หาญ เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง โซลููชั่่�นส์์ จำำ�กััด (มหาชน) 109
ก�ำไรสุทธิ
บริิษััทฯ มีีกำำ�ไรสุุทธิิรวมส่่วนที่่�เป็็นของบริิษััทสำำ�หรัับปีี 2561
- 2563 มีีจำำ�นวน 134.36 ล้้านบาท 149.62 ล้้านบาท และ 100.97
ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ โดยบริิษััทฯ มีีอััตรากำำ�ไรสุุทธิิอยู่่�ที่่� 9.91%
และ 10.73% และ 8.63% เมื่่�อเปรีียเทีียบกัับรายได้้รวมในแต่่ละปีี
ตามลำำ�ดัับ
•

ในปีี 2563 บริิษััทได้้ร่่วมลงทุุนโดยการจััดตั้้�งบริิษััทชื่่�อ บริิษััท 
ไอยราหาญ จำำ�กััด โดยบริิษััทและผู้้�ร่่วมทุุนถืือหุ้้�นจำำ�นวนร้้อยละ
65 และร้้อยละ 35 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�ออกจำำ�หน่่ายแล้้วทั้้�งหมดของ
บริิษััทดัังกล่่าว โดยมีีวััตถุุประสงค์์ในการพััฒนาระบบ IoT Products
and Solutions โดยแผนการดำำ�เนิินงานจะมุ่่�งเน้้นให้้บริิการโซลููชั่่�น
ด้้านอาคารอััจฉริิยะหรืือ Smart Building และต่่อยอดจากฐานลููกค้้า
ปััจจุุบันั ของบริิษัทั ในกลุ่่�มคอนโดมิิเนีียม อาคารสููงและระบบห้้องเย็็น
เพื่่�อขยายธุุรกิิจให้้เติิบโตแบบยั่่�งยืืนมากยิ่่�งขึ้้�น
ในปีี 2562 บริิษััทฯ ลงทุุนจััดตั้้�งบริิษััทย่่อยที่่�ประเทศเวีียดนาม 
ภายใต้้ชื่่�อ Harn Vietnam Co., Ltd. เพื่่�อรองรัับลููกค้้าในประเทศของ
บริิษััทฯ ที่่�ย้้ายฐานการผลิิตไปยัังประเทศเวีียดนาม และเป็็นการหา
ลููกค้้าใหม่่ในต่่างประเทศเพิ่่�มขึ้้�น แต่่การดำำ�เนิินงานของบริิษััทย่่อยนี้้�
ยัังอยู่่�ในช่่วงเริ่่�มต้้นของการหาลููกค้้าและการดำำ�เนิินงานยัังต้้องมีีการ
พึ่่�งพาความช่่วยเหลืือจากบริิษััทฯ ในรููปเงิินทุุนหมุุนเวีียน และการค้ำำ��
•

ประกัันวงเงิินในการสั่่�งซื้้อ� สิินค้้าจากผู้้�ผลิติ ในประเทศสหราชอาณาจัักร
เพื่่�อเสริิมสภาพคล่่องในการดำำ�เนิินงาน
สำำ�หรัับหลัักเกณฑ์์ในการจััดทำำ�งบการเงิินรวมได้้มีกี ารตััดรายการ
ซื้้�อขายสิินค้้า รายได้้และค่่าใช้้จ่่ายระหว่่างกััน กำำ�ไรในสิินค้้าคงเหลืือ
ลููกหนี้้�และเจ้้าหนี้้�ระหว่่างกััน รวมถึึงรายการเงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อย 
และส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทย่่อยออกแล้้ว
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
บริิษัทั ฯ มีีกำ�ำ ไรเบ็็ดเสร็็จรวมส่่วนที่่เ� ป็็นของบริิษัทสำ
ั �ำ หรัับปีี 2561
- 2563 มีีจำำ�นวน 134.36 ล้้านบาท 147.98 ล้้านบาท และ 100.57
ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ บริิษััทรัับรู้้�ผลต่่างของอััตราแลกเปลี่่�ยนจากการ
แปลงค่่างบการเงิินของบริิษััทย่่อยที่่�เวีียดนามสุุทธิิจากภาษีีเงิินได้้
ในปีี 2563 และปีี 2562 จำำ�นวน 0.40 ล้้านบาท และ 0.05 ล้้านบาท 
ตามลำำ�ดัับ
•

ในปีี 2562 บริิษัทรั
ั บั รู้้ข� าดทุุนจากการประมาณการผลประโยชน์์
พนัักงานตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััยสุทธิ
ุ จิ ากภาษีีเงิินได้้จำ�ำ นวน
1.59 ล้้านบาท  จากพระราชบััญญััติิคุ้้�มครองแรงงานที่่�กำำ�หนดอััตรา
ค่่าชดชยเพิ่่�มเติิมกรณีีนายจ้้างเลิิกจ้้าง สำำ�หรัับลููกจ้้างซึ่่ง� ทำำ�งานติิดต่่อ
กัันครบ 20 ปีีขึ้้�นไปให้้มีีสิิทธิิได้้รัับค่่าชดเชยไม่่น้้อยกว่่าค่่าจ้้างอััตรา
สุุดท้้าย 400 วััน จากเดิิมที่่อั� ตร
ั าค่่าชดเชยสููงสุุดอยู่่�ที่่� 300 วััน และการ 
เปลี่่�ยนแปลงข้้อสมมติิฐานทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้องอื่่�น

ก�ำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ�ำหน่าย (EBITDA)
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่่่่� 31 ธัันวาคม
EBIT และ EBITDA

ปีี 2563

ปีี 2562

ปีี 2561

ล้้านบาท ร้้อยละ ล้้านบาท ร้้อยละ ล้้านบาท ร้้อยละ
กำำ�ไรก่่อนต้้นทุุนทางการเงิินและภาษีี (EBIT)
125.53
ค่่าเสื่่�อมราคาและค่่าตััดจำำ�หน่่าย - ฐานราคาทุุน
16.34
ค่่าเสื่่�อมราคาและค่่าตััดจำำ�หน่่าย - ส่่วนเพิ่่�มจาก
		วััดมููลค่่ายุุติิธรรม
0.71
ค่่าตััดจำำ�หน่่ายความสััมพัันธ์์ลููกค้้า - จากการ
		วััดมููลค่่ายุุติิธรรม
17.95
กำำ�ไรก่่อนต้้นทุุนทางการเงิิน ภาษีีเงิินได้้ ค่่าเสื่่�อมราคา
และค่่าตััดจำำ�หน่่าย (EBITDA)
160.53
รายได้้รวม
1,169.43
บริิษัทั ฯ มีีกำ�ำ ไรก่่อนต้้นทุุนทางการเงิิน ภาษีีเงิินได้้ ค่า่ เสื่่�อมราคา
และค่่าตััดจำำ�หน่่าย (EBITDA) สำำ�หรัับปีี 2561 - 2563 จำำ�นวน 198.76
ล้้านบาท 218.57 ล้้านบาท และ 160.53 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ คิิดเป็็น
14.66%, 15.68% และ 13.73% เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับรายได้้รวม 
ตามลำำ�ดัับ สำำ�หรัับกำำ�ไรที่่�เป็็นตััวเงิินในปีี 2563 ลดลงจากจำำ�นวนราย
ได้้จากการขายและบริิการที่่�ลดลง และต้้นทุุนในการจััดจำำ�หน่่ายและ
ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหารลดลงเป็็นสััดส่่วนที่่�น้้อยกว่่า ประกอบกัับ

10.73
1.40

186.95
15.47

13.41
1.11

167.51
14.52

12.35
1.07

0.06

1.25

0.09

1.83

0.13

1.53

14.90

1.07

14.90

1.10

15.68
198.76
100.00 1,356.02

14.66
100.00

13.73
218.57
100.00 1,393.97

การรัับรู้้�ค่า่ เผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญส่่วนที่่เ� พิ่่�มขึ้้น� จากการที่่ลูู� กหนี้้�บางส่่วน
ประสบปััญหาสภาพคล่่องและ/หรืือชำำ�ระหนี้้�ล่่าช้้ากว่่าเครดิิตเทอม
ทั้้�งนี้้�เป็็นไปตามประมาณการที่่�ดีีที่่�สุุดในการพิิจารณาอััตราความ
เสีียหายที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น ซึ่่�งอ้้างอิิงกัับข้้อมููลในการรัับชำำ�ระหนี้้�ใน
อดีีตและการประมาณของผู้้�เชี่่�ยวชาญอิิสระ (แสดงรายละเอีียดเพิ่่�ม
เติิมในหััวข้้อลููกหนี้้�การค้้า)

110 รายงานประจำำ�ปีี 2563

2.2	ความสามารถในการบริิหารสิินทรััพย์์ของบริิษััท
และบริิษััทย่่อย

การวิิเคราะห์์ฐานะทางการเงิิน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561, 2562
และ 2563
บริิษััทฯ มีีสิินทรััพย์์รวม ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561 - 2563
จำำ�นวน 1,548.59 ล้้านบาท  1,596.30 ล้้านบาท  และ 1,657.46
ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 มีีส่ว่ นประกอบของสิินทรััพย์ที่์ สำ่� �คั
ำ ญ
ั
ได้้แก่่ เงิินสดและเงิินลงทุุนชั่่�วคราวคิิดเป็็น 18.89% ลููกหนี้้�การค้้า
ลููกหนี้้�อื่่�น และสิินทรััพย์์ที่่�เกิิดจากสััญญา-หมุุนเวีียน คิิดเป็็น 15.91%
สิินค้้าคงเหลืือคิิดเป็็น 15.56%  อสัังหาริิมทรัพย์
ั เ์ พื่่�อการลงทุุนคิิดเป็็น
9.33% และค่่าความนิิยมคิดิ เป็็น 20.19% และความสััมพันั ธ์์กับั ลููกค้้า
•

ที่่�ถืือเป็็นสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตนอีีกประเภทหนึ่่�ง คิิดเป็็น 2.43% ทั้้�งค่่า
ความนิิยมและความสััมพันั ธ์์กับั ลููกค้้าได้้ผ่า่ นการทดสอบการด้้อยค่่า
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิินทุุกปีีอย่่างสม่ำำ��เสมอ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 ซึ่่�งมีีส่ว่ นประกอบของสิินทรััพย์ที่์ สำ่� �คั
ำ ญ
ั
ได้้แก่่ เงิินสดและเงิินลงทุุนชั่่�วคราวคิิดเป็็น 15.76% ลููกหนี้้�การค้้า
ลููกหนี้้�อื่่�น และสิินทรััพย์์ที่่�เกิิดจากสััญญา-หมุุนเวีียน คิิดเป็็น 20.83%
สิินค้้าคงเหลืือคิิดเป็็น 19.11%  อสัังหาริิมทรัพย์
ั เ์ พื่่�อการลงทุุนคิิดเป็็น
14.41% และค่่าความนิิยมคิดิ เป็็น 20.97% และความสััมพันั ธ์์กับั ลููกค้้า
ที่่�ถืือเป็็นสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตนอีีกประเภทหนึ่่�ง คิิดเป็็น 3.65% ทั้้�งค่่า
ความนิิยมและความสััมพันั ธ์์กับั ลููกค้้าได้้ผ่า่ นการทดสอบการด้้อยค่่า
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิินทุุกปีีอย่่างสม่ำำ��เสมอ

ลูกหนี้การค้า
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
ปีี 2563

ลููกหนี้้�การค้้า

ปีี 2562

ปีี 2561

over
Turn over
Turn over
ล้้านบาท Turn
(days) ล้้านบาท (days) ล้้านบาท (days)
ลููกหนี้้�การค้้าแยกตามประเภทธุุรกิิจ
1. ผลิิตภััณฑ์์ระบบดัับเพลิิงและระบบสุุขาภิิบาลฯ
2. ผลิิตภััณฑ์์ระบบทำำ�ความเย็็น
3. ผลิิตภััณฑ์์ระบบการพิิมพ์์ดิิจิิทััล	
4. ผลิิตภััณฑ์์ระบบไอโอทีี (ไอยราหาญ)
รวมลููกหนี้้�การค้้าแยกตามประเภทธุุรกิิจ

136.64
35.53
46.12
218.29

84.39
90.39
54.62
80.29

165.65
61.17
61.85
288.67

76.88
87.83
57.78
73.68

139.86
64.91
58.34
263.11

76.79
77.26
56.58
71.42

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�หมุุนเวีียนอื่่�น

ปีี 2563

ปีี 2562

ปีี 2561

ล้้านบาท ร้้อยละ ล้้านบาท ร้้อยละ ล้้านบาท ร้้อยละ
ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�หมุุนเวีียนอื่่�น
ลููกหนี้้�การค้้า
ลููกหนี้้�หมุุนเวีียนอื่่�น
ลููกหนี้้�ตามสััญญาเช่่า-ส่่วนที่่�ถึึงกำำ�หนด ชำำ�ระภายในหนึ่่�งปีี
หััก ค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญ
ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�หมุุนเวีียนอื่่�น - สุุทธิิ

218.29
36.05
8.16
(11.51)
250.99

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษัทั ฯ มีีลููกหนี้้�การค้้า แยกตามสาย
ผลิิตภััณฑ์์ 4 กลุ่่�มอัันได้้แก่่ 1) ผลิิตภััณฑ์์ระบบดัับเพลิิง โครงการ  
สุุ ข าภิิ บ าลและปรัั บอากาศ 2) ผลิิตภััณ ฑ์์ระบบทำำ�ความเย็็น 3)
ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ระบบการพิิมพ์ดิ์ จิิ ทัิ ลั และ 4) ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ระบบไอโอทีี มีีอัตร
ั า
การหมุุนเวีียนลููกหนี้้� ในปีี 2561 - 2563 (ไม่่รวมลููกหนี้้�อื่่�นและ ค่่าเผื่่�อ
หนี้้�สงสััยจะสููญ) เท่่ากัับ 71.42 วััน 73.68 วััน และ 80.29 วััน ตามลำำ�ดับั

86.97
14.36
3.26
(4.59)
100.00

288.67
34.73
6.84
(7.29)
322.95

89.39
10.75
2.12
(2.26)
100.00

263.11
26.90
11.79
(5.48)
296.32

88.79
9.08
3.98
(1.85)
100.00

และมีีการจััดประเภทลููกหนี้้�ตามสััญญาเช่่าการเงิินส่่วนที่่�ถึึงกำำ�หนด
ชำำ�ระภายในหนึ่่�งปีีรวมอยู่่�ในลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�หมุุนเวีียนอื่่�น
บริิษััทฯ มีีนโยบายในการตั้้�งค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญสำำ�หรัับผล
ขาดทุุนโดยประมาณที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากการเก็็บเงิินจากลููกหนี้้�ไม่่ได้้
ตามมาตรฐานรายงานการฉบัับ TFRS 9 เรื่่�องเครื่่�องมืือทางการเงิิน
ที่่�กำำ�หนดให้้กิิจการรัับรู้้�ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น

บริิษััท หาญ เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง โซลููชั่่�นส์์ จำำ�กััด (มหาชน) 111
(Expected Credit Loss) โดยการพิิจารณาประวััติิการรัับชำำ�ระหนี้้�
ในอดีีตและปััจจุุบััน ประกอบกัับการคาดการณ์์สถานการณ์์ทาง
เศรษฐกิิจในอนาคตที่อ่� าจจะส่่งผลกระทบต่่อการรัับชำำ�ระหนี้้�ของลููกค้้า
และได้้ว่่าจ้้างผู้้�เชี่่�ยวชาญภายนอกคำำ�นวณอััตราที่่�คาดว่่าจะเก็็บหนี้้�
ไม่่ได้้ประกอบการประมาณการค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญของบริิษััท 
สำำ�หรัับปีี 2561 - 2563 บริิษััทบัันทึึกสำำ�รองค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญมีี
อััตราเท่่ากัับ 1.85% และ 2.26% และ 4.59% ของลููกหนี้้�การค้้าและ

ลููกหนี้้�อื่่�น - สุุทธิิ ตามลำำ�ดัับ ซึ่่�งในปีี 2563 มีีอััตราค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััย 
จะสููญสููง ขึ้้�นจากปีีก่่อน เนื่่�องจากลููกค้้าของบริิษััทบางรายได้้รัับ
ผลกระทบจากสถานการณ์์เศรษฐกิิจทำำ�ให้้ไม่่สามารถจ่่ายชำำ�ระหนี้้�ได้้
ตรงกำำ�หนดเวลา และบางรายประสบปััญหาขาดสภาพคล่่อง ดัังแสดง
ข้้อมููลการรัับชำำ�ระหนี้้�ของกลุ่่�มลููกค้้าเรีียงตามมููลค่่าการรัับชำำ�ระเครดิิต
เทอมและระยะเวลาเก็็บหนี้้�เฉลี่่�ยใน 3 หน่่วยธุุรกิิจหลัักของบริิษััท 
(ไม่่รวมข้้อมููลบริิษััทย่่อย) ได้้ดัังนี้้�
ปีี 2563

ลููกหนี้้�การค้้า

จำำ�นวนเงิิน
รัับชำำ�ระ (%)

เครดิิตเทอม
เฉลี่่�ย (วััน)

ระยะเวลา
เก็็บหนี้้�
เฉลี่่�ย (วััน)

จำำ�นวนวััน
เกิินกำำ�หนด

1. ผลิิตภััณฑ์์ระบบดัับเพลิิงและระบบปรัับอากาศฯ					
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
ลููกค้้าทั้้�งหมด
100.00
47.53
79.93
32.40
2. ผลิิตภััณฑ์์ระบบทำำ�ความเย็็น				
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
ลููกค้้าทั้้�งหมด
100.00
42.25
67.89
25.64
3. ผลิิตภััณฑ์์ระบบการพิิมพ์์ดิิจิิทััล				
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
ลููกค้้าทั้้�งหมด
100.00
34.54
53.56
19.02
รวมทั้้�งบริิษััท				
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
ลููกค้้าทั้้�งหมด
100.00
42.86
70.20
27.34
จากข้้อมููลระยะเวลาการชำำ�ระหนี้้�ตามที่เ่� สนอข้้างต้้นจะเห็็นได้้ว่า่
จำำ�นวนวัันในการรัับชำำ�ระส่่วนใหญ่่สููงกว่่าเครดิิตเดิิมเฉลี่่�ยของทั้้�ง 3
หน่่วยธุุรกิิจ ผลิิตภััณฑ์์ระบบดัับเพลิิง สุุขาภิิบาลและปรัับอากาศ
สููงกว่่าเฉลี่่�ย  32.40 วััน ผลิิตภััณฑ์์ระบบทำำ�ความเย็็นสููงกว่่าเฉลี่่�ย 
25.64วััน ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ระบบการพิิมพ์ดิ์ จิิ ทัิ ลั สููงกว่่าเฉลี่่�ย 19.02 วััน และ

ในภาพรวมสููงกว่่าเฉลี่่�ย  27.34 วััน อย่่างไรก็็ตาม บริิษััทได้้พิิจารณา
ทบทวนวงเงิินเครดิิต  เครดิิตเทอม และติิดตามการรัับชำำ�ระหนี้้�อย่่าง
สม่ำำ�� เสมอเพื่่�อลดความ เสี่่�ยงในด้้านการให้้เครดิิตในระดัับที่เ่� หมาะสม
กัับธุุรกิิจและการแข่่งขััน

112 รายงานประจำำ�ปีี 2563
สิินค้้าคงเหลืือ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
ปีี 2563

สิินค้้าสำำ�เร็็จรููป

ปีี 2562

ปีี 2561

over
Turn over
Turn over
ล้้านบาท Turn
(days) ล้้านบาท (days) ล้้านบาท (days)
1. ผลิิตภััณฑ์์ระบบดัับเพลิิงและระบบสุุขาภิิบาลฯ
2. ผลิิตภััณฑ์์ระบบทำำ�ความเย็็น
3. ผลิิตภััณฑ์์ระบบการพิิมพ์์ดิิจิิทััล	
4. ผลิิตภััณฑ์์ระบบไอโอทีี (ไอยราหาญ)
รวมสิินค้้าสำำ�เร็็จรููป

132.30
61.51
53.29
247.10

111.57
165.50
95.55
121.69

137.10
78.61
70.13
285.84

91.79
149.21
104.44
105.38

137.40
63.75
60.81
261.96

99.70
113.58
82.79
98.95

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
ปีี 2563

สิินค้้าคงเหลืือ

ปีี 2562

ปีี 2561

ล้้านบาท ร้้อยละ ล้้านบาท ร้้อยละ ล้้านบาท ร้้อยละ
สิินค้้าคงเหลืือ
สิินค้้าสำำ�เร็็จรููป
สิินค้้าระหว่่างทาง
หััก ค่่าเผื่่�อสิินค้้าเสื่่�อมสภาพหรืือหมุุนช้้า
สิินค้้าคงเหลืือ - สุุทธิิ

247.10
40.82
(30.07)
257.85

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทฯ มีีสิินค้้าคงเหลืือแยกตาม 
สายผลิิตภััณฑ์์ 4 กลุ่่�มอัันได้้แก่่ 1) ผลิิตภััณฑ์์ระบบดัับเพลิิง โครงการ  
สุุ ข าภิิ บ าลและปรัั บอากาศ 2) ผลิิตภััณ ฑ์์ระบบทำำ�ความเย็็น 3)
ผลิิตภััณฑ์์ระบบการพิิมพ์์ดิิจิิทััล และ 4) ผลิิตภััณฑ์์ระบบไอโอทีี
มีีอััตราการหมุุนเวีียนสิินค้้า (ไม่่นัับรวมรายการสิินค้้าระหว่่างทาง)
ในปีี 2561 - 2563 เท่่ากัับ 98.95 วััน 105.38 วััน และ 121.69
วัันตามลำำ�ดับั โดยในปีี 2563 อััตราการหมุุนเวีียนสิินค้้าช้้าลงจากการ
ที่่�ลููกค้้าบางรายขอเลื่่�อนกำำ�หนดการรัับมอบสิินค้้า และมีีสิินค้้าที่่�ยััง
ติิดตั้้�งไม่่แล้้วเสร็็จและมีีสินิ ค้้ารองรัับการขายสิินค้้าและให้้บริิการตาม
คำำ�สั่่�งซื้้�อสิินค้้าที่่�ได้้รัับคำำ�สั่่�งซื้้�อจากลููกค้้าแล้้วและคำำ�สั่่�งซื้้�อในอนาคต

95.83
15.83
(11.66)
100.00

285.84
43.59
(24.39)
305.04

93.71
14.29
(8.00)
100.00

261.96
58.62
(16.14)
304.44

86.05
19.26
(5.30)
100.00

บริิษัทั ฯ มีีนโยบายในการตั้้�งค่่าเผื่่�อสิินค้้าเสื่่�อมสภาพหรืือหมุุนช้้า
โดยได้้กำำ�หนดเงื่่�อนไข 2 ข้้อเพื่่�อใช้้ในประกอบการพิิจารณาตั้้�งค่่าเผื่่�อ
สิินค้้าเสื่่�อมสภาพหรืือหมุุนช้้า ได้้แก่่ 1) สิินค้้ามีีอายุุตั้้ง� แต่่สองปีีขึ้้น� ไป 
และ 2) มีีการหมุุนเวีียนต่่อปีีน้อ้ ยกว่่าร้้อยละ 20 ของจำำ�นวนหน่่วยของ
สิินค้้าคงเหลืือรายการนั้้�นต่่อเนื่่�องกัันสองปีี บริิษัทั ฯ เชื่่อ� ว่่านโยบายการ
ตั้้�งค่่าเผื่่�อสิินค้้าเสื่่�อมสภาพหรืือหมุุนช้้านี้้� จะระมััดระวัังเพีียงพอที่่จ� ะไม่่
ทำำ�ให้้สินิ ค้้าคงเหลืือของบริิษัทั ฯ แสดงมููลค่่าที่สูู่� งกว่่ามููลค่่าสุุทธิที่ิ จ่� ะได้้
รัับหรืือ Net Realizable Value ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน
อย่่างไรก็็ตาม อััตราค่่าเผื่่�อสิินค้้าเสื่่�อมสภาพหรืือหมุุนช้้าสำำ�หรัับปีี
2561 - 2563 มีีอััตราเท่่ากัับร้้อยละ 5.30 ร้้อยละ 8.00 และร้้อยละ
11.66 ของสิินค้้าคงเหลืือสุุทธิิ ตามลำำ�ดัับ

อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน
ประเภทลัักษณะทรััพย์์สิิน
ที่่�ดิิน
อาคารและสิ่่�งปลููกสร้้าง
ส่่วนปรัับปรุุงอาคารและสิ่่�งปลููกสร้้าง
เครื่่�องมืือและอุุปกรณ์์
รวมอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน

มููลค่่าตามบััญชีีสุุทธิิ (ล้้านบาท) ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
ปีี 2563

ปีี 2562

ปีี 2561

135.29
18.35
0.75
0.21
154.60

172.65
54.18
2.39
0.75
229.97

172.65
55.58
2.65
0.94
231.82

บริิษััท หาญ เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง โซลููชั่่�นส์์ จำำ�กััด (มหาชน) 113
ตามที่่�ประชุุมคณะกรรมการของบริิษััท ครั้้�งที่่� 5/2561 เมื่่�อวัันที่่�
9 พฤศจิิกายน 2561 ได้้มีีมติิให้้ซื้้�อที่่�ดิินพร้้อมอาคารคลัังสิินค้้า
ขนาดที่่�ดิิน 6-2-00 ไร่่ เพิ่่�มอีีกหนึ่่�งแปลงจำำ�นวนเงิิน 117.00 ล้้านบาท 
พื้้�นที่่�ใช้้สอยของอาคารคลัังสิินค้้าประกอบด้้วยอาคารคอนกรีีตเสริิม
เหล็็กสููง 2 ชั้้�น จำำ�นวน 3 คููหาพื้้�นที่่�ใช้้สอย 5,690 ตารางเมตร รวมถึึง
ใบอนุุญาตประกอบกิิจการโรงงาน (ร.ง.4) ที่่�ดิินและสิ่่�งปลููกสร้้าง
ดัังกล่่าวเดิิมมีีผู้้�เช่่าสองราย สััญญาเช่่ามีีกำำ�หนดเวลาสิ้้�นสุุดตาม 
สััญญาในวัันที่่� วัันที่่� 30 เมษายน 2563 และวัันที่่� 15 มีีนาคม 2564
(ผู้้�เช่่าต่่ออายุุสััญญาเช่่าเพิ่่�มเติิมอีีก 1 ปีี) ในระหว่่างปีี 2563 บริิษััท
ได้้เปลี่่�ยนวััตถุปร
ุ ะสงค์์ของการถืือครองที่ดิ่� นิ และสิ่่�งปลููกสร้้างบางส่่วน
จากเดิิมเพื่่�อให้้เช่่าเปลี่่�ยนเป็็นเพื่่�อใช้้เป็็นคลัังสิินค้้าของบริิษััท  โดย
ยกเลิิกสััญญาเช่่าคลัังสิินค้้าที่่�เช่่ากัับบุุคคลภายนอกหนึ่่�งแห่่งและ
บุุคคลที่่เ� กี่่�ยวข้้องกัันอีีกหนึ่่�งแห่่ง และเริ่่ม� เข้้าใช้้คลัังสิินค้้าในพื้้�นที่ข่� อง
บริิษัทั เองตั้้�งแต่่เดืือนพฤษภาคม 2563 บริิษัทจึ
ั งึ ได้้โอนอสัังหาริิมทรัพย์
ั ์

เพื่่�อการลงทุุนเป็็นมููลค่่าตามบััญชีี 74.13 ล้้านบาทไปเป็็นที่่ดิ� นิ อาคาร
และอุุปกรณ์์
ที่่ดิ� นิ อาคาร และสิ่่�งปลููกสร้้างจำำ�นวนสองแปลง ได้้มีกี ารประเมิิน
ราคาจากผู้้�ประเมิินราคาอิิสระสองราย โดยใช้้เกณฑ์์ ราคาตลาดใน
การประเมิินมููลค่่าที่่ดิ� นิ และใช้้เกณฑ์์วิธีิ ต้ี น้ ทุุนทดแทน ในการประเมิิน
สิ่่�งปลููกสร้้าง ตามรายงานมีีมููลค่่ายุุติิธรรมเป็็นจำำ�นวน เงิิน 159.51
ล้้านบาท ตามรายงานฉบัับลงวัันที่่� 22 ธัันวาคม  2563 และ 23
ธัันวาคม 2563
บริิษััทมีีรายได้้ค่่าเช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน สำำ�หรัับปีี
สิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 เป็็นจำำ�นวนเงิิน 6.10 ล้้านบาท 
และ 11.30 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ และมีีค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินงาน
จำำ�นวนเงิิน 0.97 ล้้านบาท และ 2.57 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ รายได้้
ค่่าเช่่าและค่่าใช้้จ่่ายดัังกล่่าวที่่�ลดลง จากการหมดอายุุตามสััญญา
เช่่าของผู้้�เช่่า 1 รายเมื่่�อเดืือนเมษายน 2563

ที่่�ดิิน อาคาร และอุุปกรณ์์
ประเภทลัักษณะทรััพย์์สิิน
ที่่�ดิิน
อาคารและสิ่่�งปลููกสร้้าง
เครื่่�องมืือและอุุปกรณ์์
เครื่่�องตกแต่่งและอุุปกรณ์์สำำ�นัักงาน
ยานพาหนะ
สิินทรััพย์์เพื่่�อเช่่าและสาธิิต
สิินทรััพย์์ระหว่่างทำำ�
รวมที่่�ดิิน อาคาร และอุุปกรณ์์
หััก ค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่าของอุุปกรณ์์
รวมที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์ - สุุทธิิ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทมีีที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์ สุุทธิิ จำำ�นวน 129.53 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากการโอนเปลี่่�ยนประเภท
จากอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุนจากการเปลี่่�ยนวััตถุุประสงค์์การ
ถืือครองจากเดิิมที่่�เพื่่�อให้้เช่่า มาเป็็นคลัังสิินค้้าของบริิษััทด้้วยราคา
ตามบััญชีี จำำ�นวน 74.13 ล้้านบาท และสิินทรััพย์์ระหว่่างทำำ�เพิ่่�มขึ้้�น
จากการลงทุุนในระบบอุุปกรณ์์เทคโนโลยีีและเฟอร์์นิเิ จอร์์ของอาคาร 

มููลค่่าตามบััญชีีสุุทธิิ (ล้้านบาท) ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
ปีี 2563

ปีี 2562

ปีี 2561

37.36
34.44
4.74
11.51
10.43
8.47
22.63
129.58
(0.05)
129.53

2.03
5.70
11.97
10.97
30.67
30.67

1.18
7.94
11.98
11.56
0.02
32.68
32.68

สำำ�นัักงานใหญ่่แห่่งใหม่่ ที่่�ดิิน อาคาร และสิ่่�งปลููกสร้้างจำำ�นวนหนึ่่�ง
แปลงได้้มีีการประเมิินราคาจากผู้้�ประเมิินราคาอิิสระหนึ่่�งราย โดยใช้้
เกณฑ์์ราคาตลาดในการประเมิินมููลค่่าที่่�ดิิน และใช้้เกณฑ์์วิิธีีต้้นทุุน
ทดแทนในการประเมิินสิ่่�งปลููกสร้้าง ตามรายงานมีีมููลค่่ายุุติธรรม
ิ เป็็น
จำำ�นวนเงิิน 78.89 ล้้านบาท (มููลค่่าตามบััญชีี ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
เท่่ากัับ 73.53 ล้้านบาท) ตามรายงานฉบัับลงวัันที่่� 23 ธัันวาคม 2563

ค่่าความนิิยมและความสััมพัันธ์์กัับลููกค้้า
ประเภทลัักษณะทรััพย์์สิิน
ค่่าความนิิยม
ความสััมพัันธ์์กัับลููกค้้า
หััก ค่่าตััดจำำ�หน่่ายสะสม
ความสััมพัันธ์์กัับลููกค้้า - สุุทธิิ
รวมค่่าความนิิยมและความสััมพัันธ์์กัับลููกค้้า

มููลค่่าตามบััญชีีสุุทธิิ (ล้้านบาท) ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
ปีี 2563

ปีี 2562

ปีี 2561

334.67
104.31
(63.98)
40.33
375.00

334.67
104.31
(46.03)
58.28
392.95

334.67
104.31
(31.13)
73.18
407.85

114 รายงานประจำำ�ปีี 2563
ค่่าความนิิยมเป็็นสิินทรััพย์์ที่่�ไม่่มีีตััวตนที่่�บริิษััทฯ ได้้มาจากการ
ซื้้�อและรัับโอนกิิจการทั้้�งหมด (Entire Business Transfer) ของบริิษััท 
ชิิลแมทช์์และบริิษััท คิิวทููเอส จำำ�กััด โดยการออกหุ้้�นเพิ่่�มทุุนมููลค่่า
675.36 ล้้านบาท ตามสััดส่่วน swap ratio 0.67 เพื่่�อแลกกัับสิินทรััพย์์
สุุทธิิที่่�ระบุุได้้ของทั้้�งสองบริิษััทในมููลค่่ายุุติิธรรมเท่่ากัับ 340.69
ล้้ า นบาท ทำำ � ให้้ เ กิิ ด ค่่ า ความนิิ ยม เป็็ น สิิ น ทรัั พย์ ์ เ ท่่ า กัั บ 334.67
ล้้านบาท ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิินค่่าความนิิยมดังั กล่่าว
จะต้้อง ทดสอบการด้้อยค่่าทุุกปีี สำ�ำ หรัับการทดสอบการด้้อยค่่าของงบ
การเงิิน ปีี 2563 และ 2562 บริิษัทั ฯ ได้้จัดั ทำำ�มููลค่่าจากการใช้้ประโยชน์์
(Value in Use) จากประมาณการกระแสเงิินสดในอนาคตที่่�คาดว่่า
จะได้้รัับจากหน่่วยสิินทรััพย์์ที่่�ก่่อให้้เกิิดเงิินสด (Cash Generating
Unit: CGU) ในที่่�นี้้�คืือผลิิตภััณฑ์์ระบบทำำ�ความเย็็น และผลิิตภััณฑ์์
ระบบพิิมพ์ดิ์ จิิ ทัิ ลั โดยประเมิินกระแสเงิินสดสุุทธิขึ้้ิ น� ในช่่วงเวลา 5 ปีีใน
อนาคตและปรัับอััตราการเติิบโตของมููลค่่าปััจจุุบันั สุุดท้้าย (Terminal
Growth Rate) เท่่ากัับ 0% คิิดลดเป็็นมููลค่่าปััจจุุบัันด้้วยอััตราคิิดลด
ที่่�สะท้้อนถึึงความเสี่่�ยงซึ่่�งเป็็นลัักษณะเฉพาะของหน่่วยสิินทรััพย์์ที่่�
ก่่อให้้เกิิดเงิินสด อััตราคิิดลดสำำ�หรัับปีี 2563 และ 2562 ที่่�ใช้้เท่่ากัับ
6.12% และ 4.47% ตามลำำ�ดัับอ้้างอิิงแนวคิิด Capital Asset Pricing
Model (CAPM) สรุุปผลการทดสอบได้้ว่่าไม่่เกิิดการด้้อยค่่าของค่่า

ความนิิยม  กล่่าวคืือมููลค่่าปััจจุุบัันของกระแสเงิินสดรัับสุุทธิิของแต่่
ละหน่่วยสิินทรััพย์ที่์ ก่่� อ่ ให้้เกิิดเงิินสดมากกว่่าสิินทรััพย์ไ์ ม่่มีตัี วั ตนและ
สิินทรััพย์์ถาวรที่่�ระบุุได้้ของหน่่วยธุุรกิิจนั้้�นๆ
ความสััมพันั ธ์์กับั ลููกค้้าเป็็นสิินทรััพย์ไ์ ม่่มีตัี วั ตนที่ร่� ะบุุได้้จากการ
ประเมิินมููลค่่ากิิจการของบริิษััท  ชิิลแมทช์์ จำำ�กััดและบริิษััท คิิวทููเอส 
จำำ�กััด ที่่�ประเมิินมููลค่่าโดยผู้้�ประเมิินราคาที่่�ได้้รัับความเห็็นชอบ
จากคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (กลต.)
ตามรายงานลงวัันที่่� 3 ตุุลาคม 2559 บริิษััทฯ มีีนโยบายตััดจำำ�หน่่าย 
ความสััมพัันธ์์กัับลููกค้้าเป็็นค่่าใช้้จ่่ายโดยวิิธีีเส้้นตรงตลอดระยะเวลา
7 ปีี นอกจากนี้้�บริิษัทั ได้้จัดั ทำำ�ข้อ้ มููลยอดขายสิินค้้าของลููกค้้าแต่่ละราย
และสััดส่่วนยอดขายของลููกค้้าที่่�ซื้้�ออย่่างต่่อเนื่่�องเปรีียบเทีียบกัับ
ยอดขายรวมของแต่่ละหน่่วยสิินทรััพย์์ที่่�ก่่อให้้เกิิดเงิินสด เพื่่�อเป็็น
ข้้อมููลประกอบการพิิจารณาการด้้อยค่่าของความสััมพัันธ์์กัับลููกค้้า
ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน สรุุปผลการทดสอบได้้ว่่าเกิิด
การด้้อยค่่าของความสััมพัันธ์์สำำ�หรัับลููกค้้ากลุ่่�มที่่�ไม่่ได้้ซื้้�อสิินค้้ากัับ
บริิษััทอย่่างต่่อเนื่่�องภายหลัังการซื้้�อและรัับโอนธุุรกิิจจำำ�นวน 3.05
ล้้านบาท บริิษััทรัับรู้้�รายการดัังกล่่าวเป็็นค่่าตััดจำำ�หน่่ายในงบกำำ�ไร 
ขาดทุุน ปีี 2563

เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�หมุุนเวีียนอื่่�น
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�หมุุนเวีียนอื่่�น

ปีี 2563

ปีี 2562

ปีี 2561

over
Turn over
Turn over
ล้้านบาท Turn
(days) ล้้านบาท (days) ล้้านบาท (days)
เจ้้าหนี้้�การค้้า
เจ้้าหนี้้�อื่่�น
     - ค่่าใช้้จ่่ายค้้างจ่่าย
     - เจ้้าหนี้้�อื่่�น
รวมเจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�หมุุนเวีียนอื่่�น

93.63

47.80

104.65

44.38

128.37

45.69

42.08
31.95
167.66

n/a
n/a
47.80

51.32
38.43
194.40

n/a
n/a
44.38

47.00
34.81
210.18

n/a
n/a
45.69

วงจรเงิินสด (Cash Conversion Cycle)
รายการ
ระยะเวลาการเก็็บหนี้้�เฉลี่่�ย (วััน)
ระยะเวลาขายสิินค้้าเฉลี่่�ย (วััน)
หััก ระยะเวลาชำำ�ระหนี้้�เฉลี่่�ย (วััน)
วงจรเงิินสด (วััน)

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
ปีี 2563

ปีี 2562

80.29
121.69
(47.80)
154.18

73.68
105.38
(44.38)
134.68

ปีี 2561
71.42
98.95
(45.69)
124.68
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บริิษัทั ฯ มีีวงจรเงิินสดสำำ�หรัับปีี 2561 - 2563 จำำ�นวน 124.68 วััน
134.68 วััน และ 154.18 วััน ตามลำำ�ดับั วงจรเงิินสดในภาพรวมเพิ่่�มขึ้้น�
จากระยะเวลาการเก็็บหนี้้�และระยะเวลาขายสิินค้้าเพิ่่�มขึ้้�น ในขณะที่่�
ระยะเวลาในจ่่ายชำำ�ระหนี้้�ยาวขึ้้�นเพีียงเล็็กน้้อย  จากนโยบายการ
รัักษาความสััมพัันธ์์กัับพัันธมิิตรทางกัับผู้้�ขายสิินค้้าในต่่างประเทศที่่�
บริิษััทได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นตััวแทนจำำ�หน่่ายสิินค้้าที่่�มีีชื่่�อเสีียงระดัับโลก
หากบริิษััทฯ สููญเสีียการเป็็นตััวแทนจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ตราสิินค้้าที่่�

สำำ�คัญ
ั ไป อาจก่่อให้้เกิิดผลกระทบต่่อยอดขายของบริิษัทั ฯ ในระยะยาว
ซึ่่�งการรัักษาความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีย่่อมมีีรากฐานมาจากการรัักษาเครดิิต
ทางการเงิินเป็็นสำำ�คััญ และยัังสามารถต่่อรองราคาสิินค้้าและบริิการ
ได้้ ซึ่่�งต้้นทุุนสิินค้้าถืือเป็็นต้้นทุุนที่่�สำำ�คััญที่่�สุุดของบริิษััทที่่�ทำำ�ธุุรกิิจซื้้�อ
ขายสิินค้้า อัันจะเพิ่่�มความสามารถในการแข่่งขัันและรัักษาอััตราการ
ทำำ�กำำ�ไรของบริิษััทฯ ได้้อย่่างยั่่�งยืืน

ประเภทสิินเชื่่�อวงเงิินและอััตราดอกเบี้้�ย
วงเงิิน (ล้้านบาท)
2563
2562

ประเภทสิินเชื่่�อ
เงิินเบิิกเกิินบััญชีี
เลตเตอร์์ ออฟ เครดิิต/ทรััสต์์รีีซีีท
หนัังสืือค้ำำ��ประกััน
สััญญาซื้้�อขายเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า
ตั๋๋�วสััญญาใช้้เงิิน
รวม
สััญญาซื้้�อขายเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า
(ล้้านดอลลาร์์สหรััฐอเมริิกา)

10.00
150.00
74.00
560.00
794.00

11.00
160.00
54.00
562.39
5.00
792.39

7.00

7.00

บริิษัทั ฯ มีีสภาพคล่่องปีี 2561 - 2563 อยู่่�ในระดัับสููง เห็็นได้้จาก
อััตราส่่วนสภาพคล่่องที่่อ� ยู่่�ในระดัับ 3.48 เท่่า และ 3.98 เท่่า และ 4.37
เท่่า ตามลำำ�ดัับ แสดงให้้เห็็นว่่าบริิษััทมีีประสิิทธิิภาพในการบริิหาร
จััดการสภาพคล่่องและเงิินทุุน หมุุนเวีียนที่่�ดีีขึ้้�น มีีโครงสร้้าง เงิินทุุน
ที่่�ไม่่ได้้พึ่่�งพาเงิินกู้้�ยืืมจากธนาคารและ สถาบัันการเงิิน ไม่่มีีภาระ

อ้้างอิิงอััตราดอกเบี้้�ย (ร้้อยละต่่อปีี)
2563
2562
MOR, MOR-0.50
MLR-1, MMR
1.25 - 2%
-

MOR
MLR-1, MMR
1.25 - 2%
MLR

ดอกเบี้้�ยจ่่าย  และสััดส่่วนหนี้้�ต่่อส่่วนของ ทุุนอยู่่�ในระดัับต่ำำ��มาก
นอกจากนี้้�ยัังมีีวงเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นและวงเงิิน อื่่�นๆ เพื่่�อรองรัับการ
ขยายกิิจการหรืือลงทุุนในธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ วิิศวกรรมในอนาคต

ความเสี่่�ยงจากเงิินตราต่่างประเทศ
ปีี 2563
สกุุลเงิิน
ดอลลาร์์สหรััฐอเมริิกา
ยููโร
ปอนด์์สเตอร์์ลิิง
เยน
ดอลลาร์์สิิงคโปร์์
อื่่�นๆ

ยอดซื้้�อตปท.
(เงิินตรา
ต่่างประเทศ)

สััดส่่วน
(%)

สััญญาซื้้�อ
ล่่วงหน้้า

7,700,239
3,064,174
3,632,810
7,275,900
31,580
61,214

48.31
21.78
29.27
0.43
0.14
0.07
100.00

6,890,000
2,420,000
3,137,000
5,061,500
800
-

ปีี 2562
สััดส่่วน

89.48
78.98
86.35
69.57
2.53
-

ยอดซื้้�อตปท.
(เงิินตรา
ต่่างประเทศ)

สััดส่่วน
(%)

สััญญาซื้้�อ
ล่่วงหน้้า

สััดส่่วน

9,659,953
4,318,729
4,491,826
14,845,600
600
936,610

47.23
23.40
28.03
0.67
0.00
0.67
100.00

9,820,000
3,840,763
4,070,000
10,655,550
1,000
-

101.66
88.93
90.61
71.78
166.67
-

116 รายงานประจำำ�ปีี 2563
ณ 31 ธัันวาคม 2563
สกุุลเงิิน

ณ 31 ธัันวาคม 2562

เจ้้าหนี้้�การค้้า
การป้้องกัันความเสี่่�ยง
ณ 31 ธ.ค. 2563 สััญญาซื้้�อล่่วงหน้้า
สััดส่่วน
(ตปท.)
(คงเหลืือ)

ดอลลาร์์สหรััฐอเมริิกา
ดอลลาร์์สิิงคโปร์์
ยููโร
ปอนด์์สเตอร์์ลิิง
เยน
หยวนจีีน

500,370
1,250
370,476
847,666
177,920
-

653,237
191,999
612,775
-

130.55
51.82
72.29
-

เจ้้าหนี้้�การค้้า
การป้้องกัันความเสี่่�ยง
ณ 31 ธ.ค. 2562 สััญญาซื้้�อล่่วงหน้้า
สััดส่่วน
(ตปท.)
(คงเหลืือ)

1,345,940
242,514
519,138
198,050
5,554

1,236,671
263,532
622,823
198,050
-

กำำ�ไรขาดทุุนจากอััตราแลกเปลี่่�ยน
รายการ
กำำ�ไร (ขาดทุุน) จากอััตราแลกเปลี่่�ยนที่่�ยัังไม่่เกิิดขึ้้�น
กำำ�ไร (ขาดทุุน) จากอััตราแลกเปลี่่�ยนที่่�เกิิดขึ้้�นแล้้ว
รวมกำำ�ไร (ขาดทุุน) จากอััตราแลกเปลี่่�ยน
บริิ ษัั ท ฯ ทำำ �สัั ญ ญาซื้้� อ /ขายเงิิ น ตราต่่ า งประเทศล่่ ว งหน้้ า
(Forward Contract) กัับทางธนาคาร พิิจารณาจากอััตราแลกเปลี่่�ยน
และระยะเวลาการส่่งมอบที่เ่� หมาะสมเพื่่�อให้้เพีียงพอต่่อการจ่่ายชำำ�ระ
หนี้้� โดยติิดตามข่่าวสารข้้อมููลและบทวิิเคราะห์์แนวโน้้มการเคลื่่�อนไหว
ของเงิินบาท  อย่่างสม่ำำ��เสมอ เพื่่�อลดความเสี่่�ยงจากความผัันผวน
ของค่่าเงิิน โดยเฉลี่่�ยบริิษััทมีีการซื้้�อสััญญาซื้้�อล่่วงหน้้าเป็็นสััดส่่วน
มาก กว่่า 80% เมื่่�อเทีียบกัับยอดซื้้�อสิินค้้าที่่�เป็็นสกุุลเงิินต่่างประเทศ
ในขณะที่่�การจำำ�หน่่ายสิินค้้าส่่วนใหญ่่เป็็นการจำำ�หน่่ายสิินค้้าภายใน
ประเทศโดยใช้้สกุลุ เงิินบาทเป็็นหลััก ซึ่่ง� ในบางครั้้ง� ไม่่สามารถปรัับราคา
สิินค้้าให้้สอดคล้้องกัับต้้นทุุนสิินค้้าที่่�เพิ่่�มขึ้้�นได้้ทัันทีี ดัังนั้้�น บริิษััทฯ
อาจได้้รัับผลกระทบจากความผัันผวนของอััตราแลกเปลี่่�ยน ซึ่่�งจะส่่ง
ผลกระทบต่่อต้้นทุุนสิินค้้าและกำำ�ไรขั้้�นต้้นของบริิษัทั ฯ ได้้ อย่่างไรก็็ตาม 
บริิษัทั มีีข้อ้ ตกลงสำำ�หรัับลููกค้้าบางรายให้้ชำ�ร
ำ ะราคาเป็็นเงิินสกุุล USD
EUR และ GBP ในบััญชีีเงิินฝากสกุุลเงิินตราต่่างประเทศของบริิษััท 
จึึงถืือว่่าบริิษััทฯ ได้้ป้้องกัันความเสี่่�ยงจากอััตราแลกเปลี่่�ยนในส่่วน
หนึ่่�งสำำ�หรัับกรณีีดัังกล่่าว

91.88
108.67
119.97
100.00
หน่่วย : ล้้านบาท

ปีี 2563
0.33
1.61
1.94

ปีี 2562
(0.21)
4.84
4.63

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษัทั ฯ มีีการป้้องกัันความเสี่่�ยงจาก
การเปลี่่�ยนแปลงของเงิินสกุุลเงิิน USD EUR และ GBP สำำ�หรัับเจ้้าหนี้้�
การค้้าที่่�เป็็นสกุุลเงิินต่่างประเทศ รวมถึึงรายการค้้าประเภทคำำ�สั่่�งซื้้�อ
สิินค้้าที่่บ� อกเลิิกไม่่ได้้ (Firmed Commitment) เนื่่�องจากมููลค่่าสิินค้้ามีี
มููลค่่าสููงและบริิษััทฯ ออกใบสั่่�งขายให้้ลููกค้้าโดยได้้ตกลงเงื่่�อนไข
ชำำ�ระราคาเป็็นเงิินบาท บริิษัทั ไม่่มีนี โยบายเก็็งกำำ�ไรจากความผัันผวน
ของค่่าเงิิน เนื่่�องจากไม่่ใช่่ธุรกิ
ุ จิ หลัักและไม่่มีคี วามเชี่่ย� วชาญทางด้้าน
การคาดการณ์์ทิศิ ทางการเคลื่่�อนไหวของค่่าเงิินเพีียงพอ เพีียงแต่่ต้อ้ ง
การลดความเสี่่�ยงทางด้้านอััตราแลกเปลี่่�ยนที่่จ� ะมีีต่อ่ กระแสเงิินรัับ และ
จ่่ายในอนาคตให้้อยู่่�ในระดัับที่่�ควบคุุมได้้ จากผลกระทบดัังกล่่าว
ทำำ�ให้้บริิษััทรัับรู้้�กำำ�ไรจากอััตราแลกเปลี่่�ยนในปีี 2563 จำำ�นวน 1.94
ล้้านบาท และ 4.63 ล้้านบาทในปีี 2562
นอกจากนี้้� ณ วัันสิ้้�นปีี 2563 บริิษััทฯ มีีเงิินฝากสกุุล USD กัับ
สถาบัันการเงิินในประเทศแห่่งหนึ่่�งจำำ�นวน 1.06 ล้้านดอลล่่าร์์สหรััฐ
อเมริิกาเพื่่�อเป็็นการป้้องกัันความเสี่่�ยงจากอััตราแลกเปลี่่�ยนของคำำ�สั่่ง�
ซื้้�อสิินค้้าจากต่่างประเทศอีีกส่่วนหนึ่่�งด้้วย
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2.3 สภาพคล่่องและความเพีียงพอของเงิินทุุนหมุุนเวีียน
2.3.1 กระแสเงิินสดจากงบการเงิินของบริิษััทฯ
รายการ

หน่่วย : ล้้านบาท

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
ปีี 2563

เงิินสดสุุทธิิได้้มาจากกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน
184.43
เงิินสดสุุทธิิได้้มาจาก(ใช้้ไปใน)กิิจกรรมลงทุุน
100.10
เงิินสดสุุทธิิได้้มาจาก (ใช้้ไปใน) กิิจกรรมจััดหาเงิิน
(105.25)
ผลกระทบจากการแปลงค่่างบการเงิินที่่�เป็็นเงิินตราต่่างประเทศ
(0.31)
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดเพิ่่�มขึ้้�น(ลดลง)สุุทธิิ
178.97
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดต้้นปีี
127.10
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดปลายปีี
306.07
การวิิเคราะห์์งบกระแสเงิินสดสำำ�หรับั ปีีสิ้้น� สุุดวันั ที่่� 31 ธัันวาคม 2563
บริิษััทฯ มีีกระแสเงิินสดสุุทธิิที่่�ได้้มาจากการดำำ�เนิินงานสำำ�หรัับ
ปีี 2563 จำำ�นวน 184.43 ล้้านบาท  เพิ่่�มขึ้้�น 33.44 ล้้านบาท  เมื่่�อ
เปรีียบเทีียบกัับปีี 2562 สาเหตุุหลัักมาจากกำำ�ไรสุุทธิิลดลง 48.74
ล้้านบาท ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�น(ก่่อนค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญ)
ลดลง 67.96 ล้้านบาท และสิินค้้าคงเหลืือ (ก่่อนค่่าเผื่่�อการลดมููลค่่า)
ลดลง 20.74 ล้้านบาท รวมถึึงรายการเจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น
ลดลง 35.58 ล้้านบาท กระแสเงิินสดได้้มาจากกิิจกรรมลงทุุน สำำ�หรัับปีี
2563 จำำ�นวน 100.10 ล้้านบาท จากการเงิินรัับจำำ�หน่่ายเงิินลงทุุนใน
หน่่วยลงทุุนสุุทธิิเท่่ากัับ 116.89 ล้้านบาทและเงิินสดจ่่ายซื้้�ออุุปกรณ์์
และสิินทรััพย์์ที่่�ไม่่มีีตััวตนเท่่ากัับ 17.57 ล้้านบาท   

ปีี 2562
150.99
40.37
(93.52)
(0.05)
97.79
29.31
127.10

ปีี 2561
163.44
(94.26)
(81.83)
(12.65)
41.96
29.31

2.3.2 โครงสร้้างเงิินทุุนจากงบการเงิินของบริิษััทฯ ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2563, 2562 และ 2561
บริิษััทฯ มีีหนี้้�สิินรวม ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561-2563 จำำ�นวน
281.38 ล้้านบาท  274.64 ล้้านบาท  และ 339.83 ล้้านบาท ซึ่่�งมีี
ส่่วนประกอบของหนี้้�สิินที่่�สำำ�คััญ ได้้แก่่ เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น
ภาษีีเงิินได้้ค้้างจ่่าย หนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอตััดบััญชีี และภาระผููกพััน
ผลประโยชน์์พนัักงาน และหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า เป็็นต้้น โดยไม่่มีี
ภาระหนี้้�สิินที่่�มีีดอกเบี้้�ยจ่่าย 
ณ วัั น ที่่� 31 ธัั น วาคม  2563 บริิ ษัั ท ฯ มีี ห นี้้� สิิ น รวมเท่่ า กัั บ
339.83 ล้้านบาท  เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2562 จำำ�นวน 65.19 ล้้านบาท 
จากหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าเพิ่่�มขึ้้�น 104.97 ล้้านบาท และเจ้้าหนี้้�การ
ค้้าและเจ้้าหนี้้�หมุุนเวีียนอื่่�นลดลง 32.18 ล้้านบาท

กระแสเงิินสดสุุทธิิใช้้ไปในกิิจกรรมจััดหาเงิิน เกิิดจากการจ่่าย
เงิินปัันผล ในอััตราหุ้้�นละ 0.18 บาท คิิดเป็็นจำำ�นวน 105.21 ล้้านบาท 
ณ วัั น ที่่� 31 ธัั น วาคม  2562 บริิ ษัั ท ฯ มีี ห นี้้� สิิ น รวมเท่่ า กัั บ
เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อน 11.69 ล้้านบาท
274.64 ล้้ า นบาท  ลดลงจากปีี 2561 จำำ � นวน 6.74 ล้้ า นบาท 
การวิิเคราะห์์งบกระแสเงิินสดสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 จากเจ้้าหนี้้�การค้้าลดลง 15.78 ล้้านบาท และภาระผููกพัันผลประโยชน์์
บริิษััทฯ มีีกระแสเงิินสดสุุทธิิที่่�ได้้มาจากการดำำ�เนิินงานสำำ�หรัับ พนัักงานเพิ่่�มขึ้้�น 8.84 ล้้านบาทโดยบริิษััทฯ บัันทึึกตามรายงาน
ปีี 2562 จำำ�นวน 150.99 ล้้านบาท  ลดลง 12.45 ล้้านบาท  เมื่่�อ นัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััยที่่�คำำ�นวณภาระหนี้้�สิินตามข้้อสมมติิฐาน
เปรีียบเทีียบกัับปีี 2561 สาเหตุุหลัักมาจากกำำ�ไรสุุทธิิเพิ่่�มขึ้้�น 15.26 และกฎหมายที่่�เปลี่่�ยนแปลง
ล้้านบาท ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�น(ก่่อนค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญ)
ด้้วยโครงสร้้างเงิินทุุนของบริิษััทฯ ที่่�ไม่่ได้้พึ่่�งพาเงิินกู้้�ยืืมจาก
เพิ่่�มขึ้้น� 15.35 ล้้านบาท และสิินค้้าคงเหลืือ (ก่่อนค่่าเผื่่�อการลดมููลค่่า) ธนาคารแต่่อย่่างใด มีีผลทำำ�ให้้บริิษัทั ฯ ไม่่มีดี อกเบี้้�ยจ่า่ ย มีีสภาพคล่่อง
เพิ่่�มขึ้้�น 12.39 ล้้านบาท รวมถึึงรายการเจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น ทางการเงิินในระดัับที่่�สููงและอััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อทุุนอยู่่�ในระดัับที่่�ต่ำำ�� 
ลดลง 15.98 ล้้านบาท  กระแสเงิินสดได้้มาจากกิิจกรรมลงทุุน สำำ�หรัับปีี ทำำ�ให้้บริิษััทฯ สามารถจ่่ายเงิินปัันผลตอบแทนให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�นได้้อย่่าง
2562 จำำ�นวน 40.37 ล้้านบาท จากการเงิินรัับจำำ�หน่่ายเงิินลงทุุนใน สม่ำำ��เสมอ โดยในปีี 2561 - 2563 จ่่ายเงิินปัันผลในอััตรา 0.16 บาท 
หน่่วยลงทุุนสุุทธิิเท่่ากัับ 45.74 ล้้านบาทและเงิินสดจ่่ายซื้้�ออุุปกรณ์์ และ 0.18 บาท และ 0.13 บาทต่่อหุ้้�น คิิดเป็็นอััตราการจ่่ายเงิินปััน
และสิินทรััพย์์ที่่�ไม่่มีีตััวตนเท่่ากัับ 7.24 ล้้านบาท   
ผลต่่อกำำ�ไรสุุทธิิ เท่่ากัับร้้อยละ 69.57 ร้้อยละ 69.23 และร้้อยละ
กระแสเงิินสดสุุทธิิใช้้ไปในกิิจกรรมจััดหาเงิิน เกิิดจากการจ่่าย 76.47 ตามลำำ�ดัับ สำำ�หรัับเงิินปัันผลประจำำ�ปีี 2563 ยัังมีีความไม่่
เงิินปัันผล ในอััตราหุ้้�นละ 0.16 บาท คิิดเป็็นจำำ�นวน 93.52 ล้้านบาท  แน่่นอนจนกว่่าที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นสามััญประจำำ�ปีีจะได้้พิิจารณาอนุุมััติิ
เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อน 11.69 ล้้านบาท

118 รายงานประจำำ�ปีี 2563
2.3.3	อััตราส่่วนสำำ�คััญ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563, 2562 และ 2561
อััตราส่่วนทางการเงิิน
อััตราส่่วนส่่วนหนี้้�สิินต่่อส่่วนของเจ้้าของ (D/E ratio)
อััตราผลตอบแทนจากสิินทรััพย์์ (ROA) 1)
อััตราส่่วนผลตอบแทนจากผู้้�ถืือหุ้้�น (ROE) 2)
1)
2)

เท่่า
%
%

ปีี 2563

ปีี 2562

ปีี 2561

0.26
7.72
7.65

0.21
11.89
11.56

0.22
11.15
10.83

ใช้้กำำ�ไรก่่อนหัักดอกเบี้้�ยและภาษีีในการคำำ�นวณ
ใช้้กำำ�ไรสุุทธิิในการคำำ�นวณ

บริิษััทฯ มีีอััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อส่่วนของเจ้้าของอยู่่�ในระดัับต่ำำ�� 
มาก โดยในปีี 2561 - 2563 มีีอััตรา 0.22, 0.21 และ 0.26 ตามลำำ�ดัับ
อััตราส่่วนผลตอบแทนจากสิินทรััพย์์ (ROA) ของปีี 2561 - 2563
เท่่ากัับ 11.15% และ 11.89% และ 7.72% ตามลำำ�ดัับ และอััตราส่่วน
ผลตอบแทนจากผู้้�ถืือหุ้้�น (ROE) ของปีี 2561 - 2563 เท่่ากัับ 10.83%
และ 11.56% และ 7.65% ตามลำำ�ดัับ ในปีี 2563 บริิษััทมีีการบัันทึึก

สิินทรััพย์สิ์ ทธิ
ิ กิ ารใช้้ จำ�ำ นวน 104.97 ล้้านบาท และหนี้้�สินิ ตามสััญญา
เช่่าในจำำ�นวนเดีียวกัันในงบการเงิิน ส่่งผลให้้อััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อส่่วน
ของเจ้้าของเพิ่่�มขึ้้�นเล็็กน้้อย และอััตราผลตอบแทนจากสิินทรััพย์์และ
อััตราส่่วนผลตอบแทนจากผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�ลดลง เนื่่�องจากกำำ�ไรสุุทธิิของ
ปีี 2563 ลดลง
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รายงานความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิษััท
ต่่อรายงานทางการเงิิน
เรีียน	ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น
คณะกรรมการบริิษััท เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบต่่องบการเงิินของบริิษััท
หาญ เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง โซลููชั่่�นส์์ จำำ�กััด (มหาชน) (บริิษััทฯ) (เดิิมชื่่�อ
บริิษััท  ไฟร์์วิิคเตอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)) และบริิษััทย่่อย ซึ่่�งได้้จััดทำำ�ขึ้้�น
ตามมาตรฐานการบััญชีีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิินของ
ประเทศไทย ภายใต้้พระราชบััญญััติิการบััญชีี พ.ศ. 2543 รวมถึึงการ
ตีีความและแนวปฏิิบััติิทางการบััญชีีที่่�ประกาศขึ้้�นใช้้โดยสภาวิิชาชีีพ
บััญชีีในพระบรมราชููปถััมภ์์และตามข้้อกำำ�หนดของคณะกรรมการ
กำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ว่่าด้้วยการจััดทำำ�และนำำ�เสนอ
รายงานทาง การเงิินภายใต้้ พระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์และตลาด
หลัักทรััพย์์ โดยได้้มีีการพิิจารณานโยบายทางการบััญชีีที่่�เหมาะสม
และถืือปฏิิบัติั อิ ย่่าง สม่ำำ�� เสมอการใช้้ดุลุ ยพิินิจิ อย่่างระมััดระวัังรอบคอบ
และการรายงานที่่�สมเหตุุ สมผลในการจััดทำำ�งบการเงิิน รวมทั้้�งให้้มีี
การเปิิดเผยข้้อมููลที่่�สำำ�คััญ อย่่างเพีียงพอและโปร่่งใสในหมายเหตุุ
ประกอบงบการเงิินเพื่่�อประโยชน์์ต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นและนัักลงทุุนทั่่�วไป
คณะกรรมการบริิษััท  ได้้จััดให้้มีีการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและ
ดำำ�รงรัักษาไว้้ซึ่่�งระบบการบริิหารความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายใน
เพื่่�อให้้เกิิดความมั่่�นใจได้้ว่่ามีีการบัันทึึกข้้อมููลทางบััญชีีได้้อย่่าง
ถููกต้้อง ครบถ้้วน ทัันเวลา และเพีียงพอที่่�จะดำำ�รงรัักษาไว้้ซึ่่�งสิินทรััพย์์
ตลอดจนป้้องกัันมิิให้้เกิิดการทุุจริิต  หรืือการดำำ�เนิินงานในรายการที่่�
ผิิดปกติิอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ

คณะกรรมการบริิ ษัั ท  ได้้ แ ต่่ ง ตั้้� ง คณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่่�งประกอบด้้วยกรรมการอิิสระ เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�กำำ�กัับดููแล สอบทาน
ความน่่าเชื่่อ� ถืือ และความถููกต้้องของรายงานทางการเงิิน ซึ่่ง� ได้้กำ�กั
ำ บั
ดููแลทำำ�การประเมิินระบบการควบคุุมภายใน การบริิหารความเสี่่�ยง
และการตรวจสอบ ภายในให้้มีีประสิิทธิิภาพ  โดยความเห็็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบเกี่่�ยวกัับเรื่่�องนี้้�ได้้ปรากฏในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่่�ง แสดงไว้้ในรายงานประจำำ�ปีีนี้้�แล้้ว
คณะกรรมการบริิษััท  มีีความเห็็นว่่า ระบบการควบคุุมภายใน
และการตรวจสอบภายในของบริิษััท สามารถให้้ความเชื่่�อมั่่�นได้้ว่่า
งบการเงิินของ บริิษัท 
ั หาญ เอ็็นจิิเนีียริ่่ง� โซลููชั่่�นส์์ จำ�กั
ำ ดั (มหาชน) และ
บริิษััทย่่อย สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุด ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 นั้้�นแสดงฐานะ
การเงิิน ผลการดำำ�เนิินงาน และกระแสเงิินสด โดยถููกต้้องตามที่สม
่� ควร
ในสาระสำำ�คััญตามมาตรฐานการบััญชีีและมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิิน  ซึ่่�งผู้้�สอบบััญชีี ได้้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบััญชีี
และแสดงความเห็็นอย่่างไม่่มีีเงื่่�อนไขไว้้ในรายงานของผู้้�สอบบััญชีี
ตามที่่�ได้้แสดงไว้้ในรายงานประจำำ�ปีีนี้้�แล้้ว

ดร. ถกล นัันธิิราภากร

นายวิิรััฐ สุุขชััย

ประธานกรรมการบริิษััท

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร

120 รายงานประจำำ�ปีี 2563

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

ดร. ถกล นัันธิิราภากร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรีียน ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น
คณะกรรมการบริิษัท 
ั ได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่่ง� ประกอบด้้วย
กรรมการอิิสระ จำำ�นวน 3 ท่่าน ดัังนี้้�

1. การสอบทานงบการเงิินรายไตรมาสและการตรวจสอบงบ
การเงิินประจำำ�ปีี คณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทานงบการเงิิน
รายไตรมาสและตรวจสอบงบการเงิินประจำำ�ปีีของบริิษััทฯ และ
1. ดร. ถกล
นัันธิิราภากร
ประธานกรรมการตรวจสอบ
งบการเงิิ น รวม ร่่ ว มกัั บ ผู้้ �ส อบบัั ญ ชีี แ ละผู้้ � บ ริิ ห ารที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง
2. นางสาววรนุุช สุุไพบููลย์์พิิพััฒน์์ กรรมการตรวจสอบ
ตลอดจนการเปิิดเผยข้้อมููลและการให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับเรื่่อ� งสำำ�คัญ
ั
3. ดร. โสตถิิธร มััลลิิกะมาส
กรรมการตรวจสอบ
ในการตรวจสอบในรายงานผู้้�สอบบััญชีี ที่่�ตรวจสอบโดย บริิษััท 
คณะกรรมการตรวจสอบมีีหน้้าที่่แ� ละรัับผิิดชอบในการสอบทานรายงาน
สอบบััญชีีธรรมนิิติิ จำำ�กััด โดยการซัักถามและพิิจารณาความ 
ทางการเงิินของบริิษัทั ฯ ให้้มีกี ารรายงานทางการเงิินที่่ถูู� กต้้อง มีีระบบ
เชื่่� อ ถืื อ ได้้ ข องตัั ว เลขประมาณการ สมมติิ ฐ านที่่� ฝ่ ่ า ยบริิ ห าร 
ควบคุุมภายในและการตรวจสอบภายในที่่เ� หมาะสมและมีีประสิิทธิผิ ล
ต้้องใช้้ดุุลยพิินิิจ การแสดงรายการ ตลอดจนผลกระทบจากการ
มีีการปฏิิบััติิงานเป็็นไปตามกฎ ระเบีียบ นโยบาย  กฎหมายและ
เปลี่่�ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่า
ข้้อกำำ�หนดที่่�เกี่่�ยวข้้อง พิิจารณาคััดเลืือกเสนอแต่่งตั้้�ง และเลิิกจ้้าง
การจััดทำำ�งบการเงิินเป็็นไปตามมาตรฐานการบััญชีี มาตรฐาน
ผู้้�สอบบััญชีีภายนอกของบริิษััทฯ รวมถึึงการพิิจารณาเสนอแต่่งตั้้�ง
การรายงานทางการเงิิน และมีีการปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดของ
โยกย้้าย และเลิิกจ้้างผู้้�ตรวจสอบภายในของบริิษััทฯ พิิจารณาการ 
กฎหมาย สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาด
เปิิดเผยข้้อมููลของบริิษัทั ฯ ให้้มีคี วามถููกต้้อง ครบถ้้วน และมีีการปฏิิบัติั ิ
หลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลัักทรััพย์แ์ ห่่งประเทศไทย (ต.ล.ท.)
งานอย่่างเป็็นอิิสระตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััท
มีีการเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างถููกต้้อง เพีียงพอ ครบถ้้วน และเชื่่�อถืือได้้
และตามกฎบััตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่่�งสอดคล้้องกัับข้้อกำำ�หนด
เป็็นประโยชน์์ต่อ่ ผู้้ใ� ช้้งบการเงิิน เพื่่�อนำำ�เสนอคณะกรรมการบริิษัท 
ั
และแนวทางปฏิิบัติั ที่ิ ดี่� สำี �ำ หรัับคณะกรรมการตรวจสอบของสำำ�นักั งาน
พิิจารณาอนุุมััติิ ทั้้�งนี้้� ผู้้�สอบบััญชีีได้้ตรวจสอบแล้้วและรายงาน
คณะกรรมการกำำ �กัั บ หลัั ก ทรัั พย์ ์ แ ละตลาดหลัั ก ทรัั พย์ ์ (ก.ล.ต.)
ความเห็็นอย่่างไม่่มีีเงื่่�อนไข
และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย  (ต.ล.ท.) โดยมีี นายวิิศิิษฏ์์
วชิิรลาภไพฑููรย์์ เป็็นเลขานุุการคณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิิบัติั หิ น้้าที่่� 2. การสอบทานและประเมิินความเพีียงพอของระบบการควบคุุม
ภายใต้้ขอบเขตหน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบตามกฎบััตรคณะกรรมการ 	ภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทานระบบการควบคุุม
ภายใน แผนการตรวจสอบประจำำ�ปีี การปฏิิบัติั งิ านตามแผน ผลการ
ตรวจสอบ
ตรวจสอบและการติิดตามปรัับปรุุงแก้้ไขประเด็็นที่่มี� นัี ยสำ
ั �คั
ำ ญ
ั และ
ในปีี 2563 มีี ก ารประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้้�ง สิ้้�น 4 ครั้้�ง
ยัังได้้ผลักั ดัันให้้เกิิดการพััฒนาและยกระดัับงานตรวจสอบภายใน
ซึ่่ง� กรรมการตรวจสอบทั้้�ง 3 ท่่านได้้เข้้าร่่วมประชุุมอย่่างพร้้อมเพรีียงกััน
ด้้านการปฏิิบััติิงานเชิิงรุุก เพื่่�อให้้ข้้อคิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะที่่�
โดยได้้ มีี ก ารประชุุ ม  หารืื อ แลกเปลี่่� ย นข้้ อ คิิ ด เห็็ น กัั บ ผู้้ � บ ริิ ห าร
ผู้้�ปฏิิบัติั งิ านจะปรัับปรุุงแก้้ไขได้้ทันั ทีี โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ผู้้�ตรวจสอบภายในและผู้้�สอบบััญชีีในเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยมีีสาระ
ได้้รับั รายงานผลการตรวจสอบที่จั่� ดั ทำำ�โดยผู้้�ตรวจสอบภายในจาก
สำำ�คััญสรุุปได้้ดัังนี้้�

บริิษััท หาญ เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง โซลููชั่่�นส์์ จำำ�กััด (มหาชน) 121
บริิษัท อั
ั ลั ทิิมา แอดไวเซอรี่่ จำ� �กั
ำ ดั  ทุุกไตรมาสเพื่่�อประเมิินความเพีียงพอ
ของระบบการควบคุุมภายในที่่�จะส่่งเสริิมให้้บรรลุุวััตถุุประสงค์์
ทั้้�งในด้้านประสิิทธิิผลและประสิิทธิิภาพในการดำำ�เนิินงาน ความ
เชื่่�อถืือได้้ของรายงานทางการเงิินและการปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบ
และนโยบายบริิษััทฯ
3. การสอบทานรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้้พิจิ ารณาและสอบทานรายการที่่เ� กี่่�ยวโยงกัันหรืือรายการที่่อ� าจมีี
ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ของบริิษัทั ฯ รวมถึึงการเปิิดเผยข้้อมููล
รายการดัั ง กล่่ า ว ให้้ เ ป็็ น ไปตามประกาศและข้้ อ กำำ � หนดของ
สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
(ก.ล.ต.) และตลาดหลัักทรััพย์แ์ ห่่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) มีีความเห็็นว่่า
บริิษััทฯ ได้้ดำำ�เนิินการตามเงื่่�อนไขการค้้าทั่่�วไป มีีความเป็็นธรรม 
สมเหตุุสมผล เป็็นประโยชน์์สููงสุุดต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ
และผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นสำำ�คััญ พร้้อมทั้้�งเปิิดเผยสารสนเทศให้้ตลาด
หลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยทราบอย่่างถููกต้้องตามเวลาที่่�กำำ�หนด
โดยผ่่านการพิิจารณาอนุุมัติั จิ ากคณะกรรมการบริิษัทก่
ั อ่ นทำำ�รายการ
แล้้ว รวมทั้้�งมีีการเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างถููกต้้อง ครบถ้้วนและเพีียงพอ
เป็็นไปตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
4. การสอบทานการปฏิิบััติิงานให้้เป็็นไปตามกฎหมาย คณะ
กรรมการตรวจสอบได้้พิจิ ารณาและสอบทานความมีีประสิิทธิภิ าพ
และประสิิทธิผิ ลการบริิหารจััดการ เพื่่�อให้้เกิิดการกำำ�กับั ดููแลกิิจการ
ที่ดี่� อี ย่่างเป็็นระบบ การทำำ�ธุรุ กรรมที่โ่� ปร่่งใส การปฏิิบัติั ติ ามกฎหมาย
กฎระเบีียบที่เ่� กี่่ย� วข้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิจิ และระบบงานที่่กำ� �ำ หนด
ไว้้ รวมถึึงกระบวนการรัับเรื่่�องร้้องเรีียนและแจ้้งเบาะแสการทุุจริิต
คณะกรรมการตรวจสอบไม่่พบประเด็็นที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญในเรื่่�อง
การไม่่ปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์แ์ ละตลาดหลัักทรััพย์์
กฎระเบีียบของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์ ข้์ อ้ กำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์แ์ ห่่งประเทศไทย
และหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิิน
ธุุรกิจิ  รวมถึึงได้้การปฏิิบัติั ติ ามข้้อกำำ�หนดของบริิษัทั ฯ และข้้อผููกพััน
ที่่�บริิษััทฯ มีีไว้้กัับบุุคคลภายนอก
5. การพิิจารณาเสนอแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีี และค่่าสอบบััญชีี
ประจำำ�ปีี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้้พิิจารณาคััดเลืือก
ผู้้�สอบบััญชีีจากผลการปฏิิบััติิงาน ประสบการณ์์ ความเป็็นอิิสระ
ความน่่าเชื่่�อถืือ ค่่าตอบแทนการสอบบััญชีี รวมทั้้�งต้้องไม่่ขััดต่่อ
ประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์

โดยมีีมติิเห็็นชอบเสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อพิิจารณาและ
ขออนุุมััติิจากที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นให้้แต่่งตั้้�ง นายธนะวุุฒิิ
พิิ บูู ลย์์ สวัั สดิ์์�  ผู้้ �ส อบบัั ญ ชีี รัั บ อนุุ ญ าต ทะเบีี ย นเลขที่่� 6699,
นางสาวพจนรััตน์ ศิ
์ ริิ พิิ พัิ ฒ
ั น์์ ผู้�ส้ อบบััญชีีรับั อนุุญาต ทะเบีียนเลขที่่�
9012, นางสาวรุ่่�งนภา แสงจัันทร์์ ผู้�ส้ อบบััญชีีรับั อนุุญาต ทะเบีียน
เลขที่่� 10142, นางสาวเตชิินีี พรเพ็็ญพบ ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต 
ทะเบีียนเลขที่่� 10769 หรืือผู้้�สอบบััญชีีท่า่ นอื่่น� ที่่ไ� ด้้รับั ความเห็็นชอบ
จากสำำ�นักั งานคณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์แ์ ละตลาดหลัักทรััพย์์
ซึ่่�งบริิษััทมอบหมายให้้เป็็นผู้้�สอบบััญชีีผู้้�รัับผิิดชอบ จากบริิษััท 
สอบบััญชีีธรรมนิติิ  จำิ �กั
ำ ดั เป็็นผู้้�สอบของบริิษัทั ฯ และอนุุมัติั ค่ิ า่ สอบ
บััญชีี ประจำำ�ปีี 2563
โดยสรุุป  คณะกรรมการตรวจสอบ ได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�และความ
รัับผิิดชอบตามที่่ไ� ด้้ระบุุไว้้ในกฎบััตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
ใช้้ความรู้้�ความสามารถที่่�หลากหลาย ความระมััดระวััง รอบคอบ
มีีความเป็็นอิิสระ ตลอดจนให้้ข้้อคิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะ เพื่่�อ
ประโยชน์์ต่อ่ ผู้้มี� ส่ี ว่ นได้้เสีียอย่่างเท่่าเทีียมกันั คณะกรรมการตรวจสอบ
มีีความเห็็นว่่า บริิษััทฯ ได้้ให้้ความสำำ�คััญต่่อการดำำ�เนิินงานที่่�มีี
ประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล มีีการจััดทำำ�งบการเงิินแสดงข้้อมููล
อัันเป็็นสาระสำำ�คัญ
ั ครบถ้้วน ถููกต้้องและเชื่่�อถืือได้้ สอดคล้้องตาม 
มาตรฐานการบััญชีีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน มีีการ
เปิิดเผยข้้อมููลรายการระหว่่างกัันที่่อ� าจก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งทาง
ผลประโยชน์์อย่่างเพีียงพอ มีีกระบวนการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
กระบวนการควบคุุมภายในและกระบวนการบริิหารความเสี่่�ยง
ที่่� เ พีี ย งพอและเหมาะสมอยู่่�ในระดัั บ ที่่� ย อมรัั บ ได้้ โดยมีี ก าร
ตรวจสอบภายในที่่�มีีประสิิทธิิผลและประสิิทธิิภาพ รวมทั้้�งได้้
ปฏิิบัติั ติ ามกฎหมาย ระเบีียบและนโยบาย ข้้อผููกพัันที่่เ� กี่่�ยวข้้องกัับ
การดำำ�เนิินธุุรกิิจ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ไม่่พบรายการ
ผิิดพลาดที่่เ� ป็็นสาระสำำ�คัญ
ั ที่่จ� ะกระทบฐานะการเงิินบริิษัทั ฯ มีีการ 
พััฒนาปรัับปรุุงระบบการปฏิิบัติั งิ านให้้มีคุี ณ
ุ ภาพและเหมาะสมกัับ
สภาพแวดล้้อมทางธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่�อง ตลอดจนการปฏิิบััติิงาน
เป็็นไปตามระเบีียบของสำำ�นักั งานคณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์ ข้์ อ้ กำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์แ์ ห่่งประเทศ
ไทย และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ
ทั้้�งนี้้� การปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ข� องคณะกรรมการตรวจสอบระหว่่างปีี 2563
ได้้รับั ความร่่วมมืือด้้วยดีีจากคณะกรรมการบริิษัท ผู้
ั บ�้ ริิหาร ผู้้�สอบ
บััญชีีและหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน

นางสาววรนุุช สุุไพบููลย์์พิิพััฒน์์
ประธานกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน

เรีียน ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น
คณะกรรมการบริิษััทฯ ได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณา
ค่่าตอบแทน ซึ่่�งประกอบด้้วย กรรมการบริิษััทซึ่่�งเป็็นกรรมการอิิสระ
และกรรมการที่ไ่� ม่่เป็็นผู้้บ� ริิหาร ไม่่น้อ้ ยกว่่า 3 คน และกรรมการมากกว่่า
กึ่่�งหนึ่่�งต้้องเป็็นกรรมการอิิสระ เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่สรร
� หาบุุคคลที่่มี� คุี ณ
ุ สมบััติิ
เหมาะสมตามกระบวนการ และหลัักเกณฑ์์ที่บ่� ริิษัทั ฯ กำำ�หนด เพื่่�อเสนอ
เข้้ารัับการแต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการและประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหาร ตลอดจนคััดเลืือกกรรมการบริิษััท  เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�กรรมการ
ชุุดย่่อย รวมถึึงพิิจารณารููปแบบและหลัักเกณฑ์์การจ่่ายค่่าตอบแทน
กรรมการบริิษััท  เพื่่�อนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััท  และที่่�ประชุุม 
ผู้้�ถืือหุ้้�นตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด
โดยคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน ชุุดปััจจุุบััน
ประกอบด้้วยกรรมการบริิษััท จำำ�นวน 3 ท่่าน ซึ่่�งเป็็นกรรมการอิิสระ
จำำ�นวน 2 ท่่าน และกรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร จำำ�นวน 1 ท่่าน ดัังนี้้�
1. นางสาววรนุุช สุุไพบููลย์์พิิพััฒน์์ ประธานกรรมการสรรหาและ
พิิจารณาค่่าตอบแทน
(กรรมการอิิสระ)
2. ดร. โสตถิิธร มััลลิิกะมาส
กรรมการสรรหาและ
พิิจารณาค่่าตอบแทน
(กรรมการอิิสระ)
3. นางสิิริิมา
เอี่่�ยมสกุุลรััตน์์
กรรมการสรรหาและ
พิิจารณาค่่าตอบแทน

สำำ�หรัับปีี 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน ได้้
ปฏิิบัติั หิ น้้าที่ต่� ามที่กำ่� �ำ หนดไว้้ในกฎบััตรอย่่างครบถ้้วนโดยมีีการประชุุม
รวมทั้้�งสิ้้�น 2 ครั้้ง�  ซึ่่ง� กรรมการทุุกคนที่ดำ่� �ร
ำ งตำำ�แหน่่งอยู่่�ได้้เข้้าร่่วมประชุุม
โดยพร้้อมเพรีียงกัันครบทุุกครั้้�ง สรุุปสาระสำำ�คััญของการดำำ�เนิินงาน
ในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้ดัังนี้้�
1.	ทบทวนนโยบายการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนกรรมการ
ให้้การสรรหากรรมการและการกำำ�หนดค่่าตอบแทน รวมถึึงการ
ส่่งเสริิมการพััฒนาคณะกรรมการบริิษััท  มีีความเหมาะสมกัับ
หน้้าที่่ค� วามรัับผิิดชอบ มีีความสอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์และเชื่่อ� มโยง
กัั บ ผลการดำำ � เนิิ น งานโดยรวมของบริิ ษัั ท ฯ รวมถึึ ง โดยยึึ ด มั่่� น
ในหลัักการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดี� ี เพื่่�อนำำ�เสนอคณะกรรมการบริิษัท 
ั
พิิจารณาอนุุมััติิ
2.	ทบทวนแผนการสรรหากรรมการ ได้้กำำ�หนดกรอบโครงสร้้าง
คุุณสมบััติโิ ดยรวม (Skill Matrix) ตามหลัักการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดี� ี
เพื่่�อให้้ครอบคลุุมและสอดคล้้องกัับแผนธุุรกิิจ ตลอดจนกลยุุทธ์์
ของบริิษััทฯ รวมถึึงแนวโน้้มกระแสธุุรกิิจในอนาคต 
3.	ทบทวนแผนการพััฒนากรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููง ได้้
พิิจารณาหลัักสููตรที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการพััฒนาความรู้้�ความสามารถ
ในการปฏิิบััติิหน้้าที่่� ที่่�จะสามารถเพิ่่�มมุุมมองที่่�เป็็นประโยชน์์
มาประยุุกต์์ใช้้กัับธุุรกิิจของบริิษััทฯ

บริิษััท หาญ เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง โซลููชั่่�นส์์ จำำ�กััด (มหาชน) 123
4.	พิิจารณานโยบายการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนประธาน 8.	ส่่งเสริิมและสนัับสนุุนเพื่่�อเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นรายย่่อย
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร เพื่่�อกำำ�หนดเกณฑ์์การประเมิินผลการปฏิิบััติิ
เสนอวาระและรายชื่่� อ บุุ คค ลเพื่่� อ เข้้ า รัั บ การสรรหาเป็็ น
งานประจำำ�ปีี และเกณฑ์์การปรัับอััตราค่่าตอบแทนที่่�เหมาะสม
กรรมการบริิษััท ก่่อนการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ประจำำ�ปีี 2564
ให้้แก่่ประธานเจ้้าหน้้าที่บ่� ริิหารของบริิษัทั ฯ เพื่่�อเสนอคณะกรรมการ 
อย่่างน้้อย 3 เดืือนล่่วงหน้้าผ่่านช่่องทางเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ
บริิษััทพิิจารณาอนุุมััติิ
คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน ได้้ใช้้ความรู้้�  ความ
5.	พิิจารณานโยบายการสืืบทอดตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหารระดัับสููง
สามารถ ความระมััดระวััง และความเป็็นอิิสระอย่่างเพีียงพอในการ
เพื่่�อเตรีียมความพร้้อมเป็็นแผนต่่อเนื่่�องให้้มีกี ารสืืบทอดงาน ให้้การ ให้้ความเห็็นและข้้อเสนอแนะเพื่่�อประโยชน์์โดยรวมของบริิษััทฯ และ
บริิหารงานสามารถดำำ�เนิินไปได้้อย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อเสนอคณะกรรมการ เพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดของผู้้�ถืือหุ้้�น รวมถึึงทำำ�หน้้าที่่�สอดส่่องดููแลให้้
บริิษัทพิ
ั จิ ารณาอนุุมัติั  ริ วมทั้้�งได้้รายงานผลการพััฒนาและสืืบทอด คณะกรรมการปฏิิบัติั ภิ ายใต้้ระบบการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่ดี่� ี ให้้เป็็นไป 
ตำำ�แหน่่งต่่อคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อพิิจารณา
ตามกฎหมายและหลัักเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ในปีี 2563 ไม่่พบรายการ
6.	ดำำ � เนิิ น การสรรหาและคัั ด เลืื อ กกรรมการบริิ ษัั ท เข้้าเป็็น ผิิ ด พลาดที่่� มีี ส าระสำำ �คัั ญ ที่่� ก ระทบกัั บ บริิ ษัั ท ฯ และผู้้ �ถืื อ หุ้้�น ไม่่ มีี
กรรมการอิิสระ เพื่่�อเสนอให้้คณะกรรมการบริิษััท  และที่่�ประชุุม กรรมการที่่ไ� ม่่เป็็นผู้้บ� ริิหารลาออกอัันเนื่่�องจากประเด็็นการกำำ�กับั ดููแล
สามััญผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณาอนุุมััติิในปีี 2564 และภายหลัังจากได้้ กิิจการของบริิษัทั ฯ ตลอดจนหลีีกเลี่่�ยงวิิธีกี ารทำำ�ลายชื่่�อเสีียงในทางลบ
รัับการแต่่งตั้้�งให้้เป็็นกรรมการอิิสระอาจได้้รัับมอบหมายจาก ของบริิษััทฯ
คณะกรรมการให้้ตััดสิินใจในการดำำ�เนิินกิิจการของบริิษััทฯ

7.	ทบทวนแบบประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านของประธานเจ้้าหน้้า
ที่่บ� ริิหาร ปีี 2563 โดยใช้้แนวทางของตลาดหลัักทรััพย์แ์ ห่่งประเทศ
ไทย แบ่่งเป็็นการวััดผลด้้านผู้้�นำ� 
ำ กลยุุทธ์์ การวางแผน ความสััมพันั ธ์์
ความรู้้� และคุุณลัักษณะส่่วนตััว เสนอคณะกรรมการบริิษัทพิ
ั จิ ารณา
เพื่่�อนำำ�ไปกำำ�หนดค่่าตอบแทนประจำำ�ปีี 2564
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รายงานคณะกรรมการบริิหาร

นายวิิรััฐ สุุขชััย
ประธานคณะกรรมการบริิหาร

เรีียน ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น
คณะกรรมการบริิษัทั ได้้แต่่งตั้้ง� คณะกรรมการบริิหาร ซึ่่�งประกอบด้้วย  บริิษััทฯ มีีเป้้าหมายในการเป็็นผู้้�นำำ�การให้้บริิการโซลููชัันที่่�ยั่่�งยืืนของ
กรรมการบริิษััทและผู้้�บริิหารระดัับสููง จำำ�นวน 5 ท่่าน ดัังนี้้�
งานระบบวิิศวกรรมดัับเพลิิงและความปลอดภััย ระบบทำำ�ความเย็็น
และระบบการพิิมพ์์ดิจิิ ิทัลั ในประเทศไทยและประเทศเพื่่�อนบ้้าน เพื่่�อ
1. นายวิิรััฐ
สุุขชััย
ประธานกรรมการบริิหาร 
และประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหาร รองรัับการขยายตััวของอุุตสาหกรรมและโอกาสทางธุุรกิจิ และไม่่หยุุดยั้้ง�
ที่่�จะมองหาโอกาสในการให้้บริิการลููกค้้าด้้วยโซลููชั่่�นใหม่่ ที่่�มาพร้้อม
2. นายธรรมนููญ ตรีีเพ็็ชร
กรรมการบริิหาร และ
นวััตกรรมและคุุณค่่าใหม่่ รวมถึึงการขยายฐานบริิการไปยัังกลุ่่�มลููกค้้า
กรรมการผู้้�จััดการ
ใหม่่อย่่างต่่อเนื่่�อง พร้้อมการยกระดัับคุุณภาพมาตรฐานบริิการใน
3. ดร. เจน
ชาญณรงค์์
กรรมการบริิหาร
ด้้านต่่างๆ ที่่�ให้้กัับลููกค้้า นอกจากนี้้� แล้้วยัังมีีการปรัับกลยุุทธ์์ให้้ทััน
4. นายวิิศิิษฏ์์
วชิิรลาภไพฑููรย์์ กรรมการบริิหาร และ
ต่่อสถานการณ์์ที่่�เปลี่่�ยนแปลงทั้้�งในด้้านเศรษฐกิิจ เทคโนโลยีี และ
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�การเงิิน
ความต้้องการของลููกค้้าในยุุคดิิจิิทััล
5. นางวริินกาญจน์์ ธีีระอััมรานนท์์ กรรมการบริิหาร ประธาน
เจ้้าหน้้าที่่�ปฏิิบััติิการและ
เลขานุุการบริิษััท

โดยคณะกรรมการบริิหารได้้ทำ�ำ หน้้าที่ช่่� ว่ ยคณะกรรมการบริิษัทั ในการ
พิิจารณาตรวจสอบและกลั่่�นกรองด้้วยความระมััดระวััง รอบคอบ และ
สำำ � หรัั บ ปีี 2563 ยัั ง คงเป็็ น ปีี ที่่� เ ศรษฐกิิ จ ของประเทศไทยมีี ก าร  รััดกุุมก่่อนนำำ�เสนอคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อพิิจารณา ทำำ�ให้้บริิษััทฯ
ผัันผวนและต่ำำ��กว่่าที่่�คาดการณ์์ไว้้ ซึ่่�งมีีผลจากสถานการณ์์การแพร่่ สามารถดำำ�เนิินธุุรกิจิ ได้้เป็็นอย่่างดีี โดยมีี นางวริินกาญจน์์   ธีรี ะอััมรานนท์์
ระบาดของโควิิด-19 ทำำ�ให้้ภาวะเศรษฐกิิจมีีการขยายตััวในลัักษณะ เป็็นเลขานุุการคณะกรรมการบริิหาร ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ภายใต้้ขอบเขต
ชะลอตัั ว ของการลงทุุ น ภาครัั ฐ และภาคเอกชน แต่่ ถึึ ง กระนั้้� น หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบตามกฎบััตรคณะกรรมการบริิหาร
การดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ ในปีี 2563 ยัังคงมีีการเติิบโตที่่�แข็็งแกร่่ง ในปีี 2563 คณะกรรมการบริิหารได้้จััดให้้มีีการประชุุมรวม 12 ครั้้�ง
โดยมีีรายได้้ที่อ่� ยู่่�ในเกณฑ์์ดีี มีีกำ�ำ ไรอย่่างต่่อเนื่่�อง และยัังคงได้้รับั ความ เพื่่�อพิิจารณาเรื่่�องต่่างๆ ที่่�สำำ�คััญของบริิษััทฯ โดยมีีสาระสำำ�คััญสรุุป
ไว้้วางใจจากลููกค้้าในการดำำ�เนิินโครงการมาโดยตลอด โดยมีีการขยาย  ได้้ดัังนี้้�
ธุุรกิจิ และตลาดใหม่่อย่่างต่่อเนื่่�อง เน้้นโครงการและบริิการที่่ส� ามารถ
สร้้างรายได้้ระยะยาวเพื่่�อความมั่่�นคงและยั่่�งยืืน

บริิษััท หาญ เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง โซลููชั่่�นส์์ จำำ�กััด (มหาชน) 125
1.	กํําหนดแผนและกลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจ พิิจารณาทบทวนวิิสััยทััศน์์
ภารกิิจ กลยุุทธ์์ของบริิษััทฯ ในรอบปีีที่่�ผ่่านมา เพื่่�อกำำ�หนดกลยุุทธ์์
และแผนการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั ฯ ในแต่่ละสายธุุรกิจิ ให้้สอดคล้้อง
กัับวิิสัยทั
ั ศั น์์และพัันธกิิจของบริิษัทั ฯ โดยคำำ�นึงึ ถึึงปััจจััยภายในและ
ภายนอกที่่�มีีผลกระทบ รวมถึึงโอกาสและความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้
ซึ่่ง� ได้้มีกี ารถ่่ายทอดแผนดัังกล่่าวไปสู่่�ผู้้บ� ริิหารและพนัักงานทุุกระดัับ
ในบริิษััทฯ ให้้ได้้ทราบ รวมทั้้�งติิดตามดููแลให้้มีีการนำำ�กลยุุทธ์์
ของบริิษััทฯ ไปปฏิิบััติิ เพื่่�อให้้เป็็นไปตามเป้้าหมายที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้
และรายงานความคืืบหน้้าตามแผนกลยุุทธ์์ให้้คณะกรรมการบริิษัทั
ทราบทุุกไตรมาส

5.	พิิ จ ารณาการสรรหาผู้้ � บ ริิ ห ารระดัั บ ผู้้ � จัั ด การฝ่่ า ยขึ้้� น ไป
พิิจารณาคััดเลืือก แต่่งตั้้�ง โยกย้้าย เลิิกจ้้าง และกำำ�หนดโครงสร้้าง
กรอบอำำ�นาจหน้้าที่่ บุ
� คุ คลที่่มี� คุี ณ
ุ สมบััติเิ หมาะสมให้้ดำ�ร
ำ งตำำ�แหน่่ง
บริิ ห ารในระดัั บ ผู้้ �จัั ด การฝ่่ า ยขึ้้� น ไป ยกเว้้ น ตำำ � แหน่่ ง ประธาน
เจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหาร โดยในปีี 2563 ได้้แต่่งตั้้�งผู้้�อำ�ำ นวยการสายงานขาย 
และผู้้�อำำ�นวยการสายงานขายโครงการของสายงานธุุรกิิจระบบ
ทำำ�ความเย็็น เพื่่�อเสนอคณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาอนุุมััติิ

3.	พิิ จ ารณางบประมาณและโครงการลงทุุ น ของบริิ ษัั ท ฯ
พิิจารณากลั่่�นกรองและให้้ความเห็็นชอบต่่องบประมาณรายจ่่าย
ประจำำ�ปีี และการเพิ่่�มเงิินทุุนหมุุนเวีียนบริิษััทย่่อยของบริิษััทฯ
ประเทศเวีียดนาม ตลอดจนโครงการลงทุุน และเรื่่�องอื่่�นๆ ที่่�ฝ่่าย
จััดการเสนอ เพื่่�อเสนอคณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาอนุุมััติิ

ผู้้บ� ริิหารและพนัักงาน คณะกรรมการบริิหาร จึึงเห็็นตรงกัันว่่าในปีี
2563 บริิษััทฯ จะสามารถสร้้างผลงานที่่�แข็็งแกร่่งได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง
ควบคู่่�ไปกัับความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม สิ่่�งแวดล้้อม และผู้้�มีีส่่วนได้้
ส่่วนเสีียทุุกกลุ่่�ม รวมทั้้�งดููแลให้้บริิษััทฯ มีีระบบการดำำ�เนิินงาน
ที่่�เป็็นไปในลัักษณะที่่�ถููกต้้องตามกฎหมาย  และมีีจริิยธรรมตาม 
หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี เพื่่�อให้้บริิษััทฯ บรรลุุเป้้าหมายใน
การเติิบโตอย่่างมั่่�นคงและยั่่�งยืืน

6.	กำำ�หนดนโยบายอััตราค่่าตอบแทนและโครงสร้้างเงิินเดืือน
ของพนัักงาน และผู้้�บริิหาร พิิจารณากลั่่�นกรองนโยบายอััตรา
ค่่าตอบแทน โครงสร้้างเงิินเดืือน โบนััส และผลประโยชน์์ตอบแทน
อื่่�นๆ ที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับพนัักงาน และผู้้�จััดการฝ่่ายขึ้้�นไป ยกเว้้น
2.	ตรวจสอบและติิดตามผลการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั ฯ พิิจารณา
ตำำ�แหน่่งประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและกรรมการผู้้�จััดการ
ตรวจสอบ ติิดตามผลการดำำ�เนิินงานของทุุกสายธุุรกิิจเป็็นประจำำ� 
ทุุกเดืือน เพื่่�อให้้เป็็นไปตามนโยบายแผนงาน เป้้าหมายที่กำ่� �ำ หนดไว้้
คณะกรรมการบริิหารมีีความเชื่่�อมั่่�นอย่่างเต็็มเปี่่�ยมในทิิศทาง
รวมถึึงงบประมาณที่่�ได้้รัับอนุุมััติิจากคณะกรรมการบริิษััท  และ
ดำำ � เนิิ น งานของบริิ ษัั ท ฯ และจากความพร้้ อ ม  ความสามารถ 
รายงานผลการดำำ�เนิินงานให้้คณะกรรมการบริิษัททร
ั าบทุุกไตรมาส
ประสบการณ์์ รวมถึึงสิ่่�งที่เ่� ห็็นได้้ชัดั  คืือ ความมานะมุ่่�งมั่่�นของกลุ่่�ม

4.	พิิจารณาจ่่ายเงิินปัันผลประจำำ�ปีี 2563 พิิจารณากลั่่�นกรองและ
ให้้ความเห็็นชอบต่่อผลกำำ�ไรสุุทธิิจากผลการดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีี
2562 และกำำ�หนดจ่่ายเงิินปัันผลระหว่่างกาล ในอััตรา 0.18
บาทต่่อหุ้้�น เพื่่�อเสนอคณะกรรมการบริิษััทอนุุมััติิก่่อนนำำ�เสนอต่่อ
ที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ประจำำ�ปีี 2563 อนุุมััติิ

126 รายงานประจำำ�ปีี 2563

รายงานคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

นายวิิรััฐ สุุขชััย
(รักษาการ) ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรีียน ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น
คณะกรรมการบริิษััทได้้แต่่งตั้้�งและมอบหมายให้้ประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหาร  กรรมการผู้้�จััดการ  และผู้้�อำำ�นวยการสายงานต่่างๆ ปฏิิบััติิ
หน้้าที่่�เป็็นคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง ซึ่่�งประกอบไปด้้วยผู้้�มีี
ความรู้้� ความสามารถและประสบการณ์์ ตลอดจนมีีความรู้้� ความเข้้าใจ
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ จำำ�นวน 12 ท่่าน โดยมีีกรรมการอิิสระทำำ�หน้้าที่่�
ประธานคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง ดัังนี้้�
1. นายวิิรัฐั
สุุขชััย
(รัักษาการ )    ประธานกรรมการ
บริิหารความเสี่่�ยง
2. นายธรรมนููญ ตรีีเพ็็ชร
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
3. นายประชา
พร้้อมพรชััย
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
4. นายรััตนพัันธ์์ มุุขหริิวััฒนานนท์์ กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
5. นายสุุชาติิ
สุุวััฒโนดม
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
6. นายกิิตติิพงษ์์ กิิตติิเมธาวีีนัันท์์ กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
7. นายวชิิรวิิทย์์
อััครเศรณีี
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
8. นายสุุกิิจ
ลิิติิกรณ์์
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
9. นายวิิฑููรย์์
ทามีี
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
10. นายพงษ์์สวััสดิ์์� เพ่่งเล็็งผล
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
11. นายวิิศิิษฏ์์
วชิิรลาภไพฑููรย์์ กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
12. นางวริินกาญจน์์ ธีีระอััมรานนท์์ กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงมีีภาระความรัับผิิดชอบตามที่่�ได้้รัับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััทให้้ทำำ�หน้้าที่่�ควบคุุม ดููแลและ
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ด้้านเครดิิต  ความเสี่่�ยงด้้านการตลาด ความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง

ความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบัติั กิ าร และความเสี่่�ยงด้้านอื่่น� ๆ ที่่เ� กี่่�ยวข้้องกัับการ 
ดำำ�เนิินธุุรกิจิ ของบริิษัทั ฯ รวมถึึงการจััดหาเครื่่อ� งมืือหรืือมาตรการอื่่�นๆ
ที่ใ่� ช้้สำ�ำ หรัับวััดและประเมิินความเสี่่�ยงที่มี่� ปร
ี ะสิิทธิภิ าพเหมาะสม เพื่่�อ
ให้้ความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้องในการดำำ�เนิินธุุรกิิจลดลงมาอยู่่�ในระดัับที่่�
ยอมรัับได้้ รวมถึึงการประเมิินปััจจััยทั้้�งภายในและภายนอกที่่�อาจมีี
ผลกระทบกัับธุุรกิิจของบริิษััทอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการ
บริิหารความเสี่่�ยงได้้มีกี ารพิิจารณาทบทวนนโยบายการบริิหารจััดการ
ความเสี่่�ยงอย่่างสม่ำำ�� เสมอ โดยมีี นางวริินกาญจน์์ ธีรี ะอััมรานนท์์ เป็็น
เลขานุุการคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
สำำ�หรัับในปีี 2563 คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงได้้จััดให้้มีีการ 
ประชุุมรวม 4 ครั้้�ง โดยมีีสาระสำำ�คััญสรุุปได้้ดัังนี้้�
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เห็็นชอบกรอบความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ให้้เหมาะสมต่่อสภาวการณ์์
ความเสี่่�ยงองค์์กร มาตรการป้้องกัันและรองรัับความเสี่่�ยง ดััชนีวัี ดั
ประสิิทธิิผลการบริิหารความเสี่่�ยง ตลอดจนทบทวนความเสี่่�ยงที่่�
เกี่่ย� วกัับด้้านการทุุจริิตคอร์์รัปชั่่
ั น� ให้้สอดคล้้องกัับกรอบมาตรการ
ต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�นที่่�ปรัับปรุุงประกาศใช้้ในปีี 2563
2. ทบทวนแผนงานบริิหารความเสี่่�ยงองค์์กร พิิจารณาแผนบริิหาร
ความเสี่่�ยงประจำำ�ปีีที่่�ฝ่ ่ายบริิหารจากทุุกหน่่วยงานได้้ทำำ�การ
ประเมิินความเสี่่�ยง
3. กำำ�หนดระดัับความสำำ�คัญ
ั ของความเสี่่�ยงพร้้อมกำำ�หนดผลกระทบ
ที่่�เกิิดขึ้้�น เพื่่�อกำำ�หนดวิิธีีการบริิหารความเสี่่�ยง
4. สนัับสนุุนและพััฒนาการบริิหารความเสี่่ย� งให้้เกิิดขึ้้น� อย่่างต่่อเนื่่�อง
ทั่่�วทั้้�งองค์์กร
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ความเสี่่� ย ง ภายใต้้ น โยบายและกรอบการบริิ ห ารความเสี่่�ย ง
ที่่�กำำ�หนดไว้้ และในทุุก ๆ ระยะเวลาที่่�พบว่่าระดัับความเสี่่�ยงมีีการ
เปลี่่�ยนแปลง โดยผู้้�ตรวจสอบภายในทำำ�การติิดตาม และสอบทาน
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การบริิหาร การดำำ�เนิินงาน และสถานะความเสี่่�ยงของบริิษััทและ
การเปลี่่�ยนแปลงต่่างๆ รวมถึึงสิ่่�งที่่�ต้้องดำำ�เนิินการปรัับปรุุงแก้้ไข
เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับนโยบายและกลยุุทธ์์ที่่�กำำ�หนด

โดยสรุุป  คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงมีีความเห็็นว่่า ในรอบปีี
2563 ที่่�ผ่่านมา เศรษฐกิิจของประเทศอยู่่�ในภาวะชะลอตััว จาก
สถานการณ์์โควิิด-19 ทั้้�งภายในประเทศและต่่างประเทศ ซึ่่�งล้้วนแต่่
ส่่งผลกระทบต่่อภาคอุุตสาหกรรมต่่างๆ เป็็นวงกว้้าง ดัังนั้้�น จึึงได้้เฝ้้าระวััง
และติิดตามสถานการณ์์ทางเศรษฐกิิจ อย่่างใกล้้ชิดิ โดยให้้คำ�ำ แนะนำำ�
ในระดัับปฏิิบััติิการแต่่ละฝ่่ายให้้เห็็น สััญญาณความเสี่่�ยงล่่วงหน้้า
ในการลดความสููญเสีียจากการดำำ�เนิิน งานอย่่างแท้้จริิง ซึ่่�งถืือว่่า
บริิษััทฯ มีีการพััฒนาระบบบริิหารความเสี่่�ยง ขององค์์กรได้้อย่่าง
เหมาะสมมีีประสิิทธิภิ าพและบรรลุุเป้้าหมายที่่ว� างไว้้ภายใต้้สถานการณ์์
ดัังกล่่าว และควบคุุมให้้อยู่่�ในระดัับที่่� ยอมรัับได้้ อัันจะทำำ�ให้้บริิษััทฯ
สามารถดำำ�เนิินธุุรกิิจได้้อย่่างมั่่�นคง และเติิบโตได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง
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Quality Living Through
Sustainable Engineering

• Fire Protection & Safety
• Air Conditioning & Sanitary
• Refrigeration
• Digital Printing
• Harn 3DMed
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Harn Engineering Solutions Public Company Limited
559 Soi Soonvijai 4, Rama 9 Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10310, Thailand
02 318 9744
02 318 9744 ตอ 4000
www.harn.co.th
Harn Engineering Solutions

