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ดร.ถกล นันธิิราภากร
ประธิานกรรมูการบริษััท

นายวิิรัฐ สุข้ชััย
ประธิานเจำ้าหน้าท่�บริหาร

	 ในรอบปีีที่่�ผ่่านมา	บริษััที่	หาญเอ็นจิิเน่ยริ�ง	โซลููชั่ั�นส์์	จิำากััด	(มหาชั่น)
ตััวย่อหลัูกัที่รัพย์	 �HARN�	 ซ่�งดำาเนินธุุรกิัจิจิำาหน่ายสิ์นค้้าแลูะให้บริกัาร
ในระบบวิศวกัรรมหลูากัหลูายปีระเภที่	 ได้แกั่	 ผ่ลิูตัภัณฑ์์ระบบดับเพลิูง	
ผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบปีรับอากัาศ	 ผ่ลิูตัภัณฑ์์ระบบที่ำาค้วามเย็น	 ผ่ลิูตัภัณฑ์์
ระบบกัารพิมพ์ดิจิิทัี่ลู	แลูะบริษัทัี่ในเค้รอื	ไดย้้ายส์ำานักังานใหญ่มาใช้ั่อาค้าร
หลัูงใหม่	 ซ่�ง	 HARN	 ได้ลูงทีุ่นตัิดตัั�งอุปีกัรณ์ต่ัางๆ	 ของ	 HARN	 รวมถึ่ง
ม่กัารจิัดที่ำาห้อง	Learning	Lobby	ส์ำาหรับกัารเร่ยนรู้ผ่ลูิตัภัณฑ์์ตั่างๆ	แลูะ
เปีิดให้ลููกัค้้าเข้าเย่�ยมชั่มกัิจิกัาร	 ถึ่งแม้ยังค้งได้รับผ่ลูกัระที่บจิากักัาร
แพร่ระบาดของโค้วิด-19	 ซ่�งส่์งผ่ลูให้เกัิดกัารชั่ะลูอตััวที่างด้านเศรษัฐกิัจิ
มาต่ัอเนื�องถ่ึงส์องปีี	HARN	 ยังค้งพยายามขยายธุุรกัิจิโดยนำาสิ์นค้้าใหม่ๆ
เข้ามาจิำาหน่ายเพิ�มเตัิม	 แต่ัยังไม่ส์ามารถึส์ร้างรายได้เพิ�มข่�นได้มากัพอ	
เนื�องจิากัส์ถึานกัารณ์แลูะส์ภาวะเศรษัฐกัิจิที่่�ยังไม่เอื�ออำานวยนักั	 ซ่�งที่ำาให้
ผ่ลูกัารดำาเนินงานของ	HARN	 ในปีีท่ี่�ผ่่านมาไม่เป็ีนไปีตัามเป้ีาหมายท่ี่�ได้
กัำาหนดไว	้อยา่งไรกัต็ัาม	ค้ณะกัรรมกัารบรษิัทัี่แลูะพนกัังานไดมุ่้งมั�นในกัาร
ดำาเนนิธุุรกิัจิอย่างรอบค้อบแลูะรดักัมุ	เพื�อลูดผ่ลูกัระที่บจิากัส์ภาวะดงักัลู่าว
จิ่งส่์งผ่ลูให้	HARN	ยังค้งม่ปีระกัอบกัารท่ี่�ม่กัำาไรมาอย่างต่ัอเนื�อง	 แม้จิะ
ลูดลูงจิากัที่่�ผ่่านมาบ้าง	 แต่ัเรายังค้งมุ่งมั�นในกัารขยายธุุรกิัจิด้วยกัารหา
ส์ินค้้าใหม่เข้าส์ู่ตัลูาดที่่�ยังม่โอกัาส์ในชั่่วงที่่�ผ่่านมา	 เช่ั่น	 ม่กัารจิัดตัั�งบริษััที่
ย่อยที่่�ได้ดำาเนินธุุรกัิจิที่่�เกั่�ยวข้องกัับไอโอที่่	ขยายธุุรกัิจิกัารพิมพ์แบบดิจิิที่ัลู
ในปีระเที่ศเว่ยดนาม	 แลูะม่กัารขยายงานให้บริกัารเพิ�มข่�นในแตั่ลูะหน่วย
ธุุรกิัจิ	 เช่ั่น	 โรงปีระกัอบชัุ่ดเค้รื�องที่ำาค้วามเย็น	 แลูะโรงบรรจุิส์ารดับเพลิูงท่ี่�
ได้มาตัรฐานส์ากัลู	ซ่�งได้เริ�มใชั่้งานในชั่่วงกัลูางปีีที่่�ผ่่านมา	เพื�อส์ร้างรายได้
จิากักัารให้บริกัารท่ี่�เพิ�มมากัข่�น	นอกัจิากันั�นในปีีที่่�ผ่า่นมา	HARN	ยังได้เปิีด
โชั่ว์รูม	Digital	Centre	of	Excellence	เพื�อให้ลููกัค้้าที่ั�งในแลูะตั่างปีระเที่ศ	
ส์ามารถึเข้าชั่มแลูะได้ที่ดลูองส์าธิุตักัารใช้ั่งานเค้รื�องพิมพ์แบบดิจิทัิี่ลูอก่ัด้วย

HARN	มค่้วามพร้อมที่างด้านฐานะกัารเงินที่่�มั�นค้ง	ซ่�งที่ำาใหม้ค่้วามส์ามารถึ
ในกัารหาโอกัาส์ที่างธุุรกัิจิใหม่ๆ	ในอนาค้ตัได้	ซ่�งพวกัเรามั�นใจิว่า	หลูังจิากั
ส์ถึานกัารณ์กัารแพร่ระบาดของโค้วิด-19	ค้ลู่�ค้ลูายลูงแลู้ว	จิะที่ำาให้	HARN	
กัลูับมาม่ผ่ลูปีระกัอบกัารที่่�ด่แลูะส์ามารถึส์ร้างธุุรกัิจิเตัิบโตัได้อย่างมั�นค้ง
ตั่อเนื�องได้อย่างแน่นอน

	 ส์่วนกัารดำาเนินงานภายใตั้นโยบายกัารกัำากัับดูแลูกัิจิกัารที่่�ด่	HARN	
ได้ให้ค้วามส์ำาค้ัญในกัารปีฏิิบัตัิตัามหลูักักัารกัำากัับดูแลูกัิจิกัารที่่�ด่มาอย่าง
ตั่อเนื�อง		ม่กัารดำาเนินงานด้วยค้วามรับผิ่ดชั่อบตั่อลููกัค้้า	พนักังาน	ผู่้ถึือหุ้น
แลูะผู่้ม่ส่์วนได้เส์่ยทีุ่กัฝ่่ายอย่างเปี็นธุรรม	 โปีร่งใส์แลูะตัรวจิส์อบได้	 ซ่�ง
จิะเห็นได้อย่างเป็ีนรูปีธุรรมจิากักัารท่ี่�ได้รบัค้ะแนนกัารกัำากัับดูแลูกิัจิกัารที่่�ด่
ในระดับส์ูงส์ุด	(CG	score	5	ดาว)	อย่างตั่อเนื�องมา	3	ปีี	อ่กัที่ั�ง	HARN	ยัง
ได้ผ่่านกัารรับรองเป็ีนส์มาชิั่กัภาค่้เค้รือข่ายต่ัอต้ัานทุี่จิริตัค้อร์รัปีชัั่น	ม่กัาร
จิัดที่ำาคู้่มือ	ออกันโยบายแลูะปีระกัาศเจิตันารมณ์ให้แกั่พนักังาน	คู้่ค้้า	แลูะ
ส์าธุารณชั่น	 จัิดให้ม่กัระบวนกัารตัรวจิส์อบ	แจ้ิงเบาะแส์	 ฝึ่กัอบรม	ตัลูอด
จินส์รา้งแนวที่างปีฏิิบติัั	เพื�อแส์ดงใหเ้หน็ถ่ึงค้วามมุง่มั�นในกัารตัอ่ตัา้นที่จุิรติั
ค้อรรั์ปีชั่นั	โดยมุง่หวงัใหธุุ้รกัจิิส์ามารถึเตับิโตัไดอ้ยา่งยั�งยืนแลูะไดรั้บค้วาม
เชั่ื�อมั�นจิากัพนักังาน	คู้่ค้้า	ตัลูอดจินนักัลูงทีุ่นที่ั�วไปี

	 ในนามของค้ณะกัรรมกัารบริษััที่	ขอขอบพระคุ้ณผู่้ถึือหุ้น	ลููกัค้้า	คู้่ค้้า	
พันธุมิตัรที่างธุุรกัิจิ	ตัลูอดจินค้ณะกัรรมกัาร	ผู่้บริหาร	แลูะพนักังานทีุ่กัที่่าน	
ท่ี่�ให้ค้วามไว้วางใจิแลูะค้อยส์นับส์นุนกัารดำาเนินงานของ	HARN	ด้วยด่เส์มอมา
แลูะขอใหค้้ำามั�นวา่ค้ณะกัรรมกัารบรษิัทัี่	ผู่บ้รหิารแลูะพนกัังานของเราที่กุัค้น	
จิะร่วมมือ	 มุ่งมั�นฝ่่าฟัันอุปีส์รรค้ตั่างๆ	 เพื�อพัฒนา	HARN	 ให้เติับโตัอย่าง
ยั�งยืนภายใต้ัหลูักักัารกัำากัับดูแลูกิัจิกัารท่ี่�ด่	 เพื�อให้เกัิดปีระโยชั่น์ส์ูงส์ุดตั่อ
ผู่ม้ส่์ว่นไดส่้์วนเส์ย่ที่กุัฝ่า่ย	แลูะกัอ่ใหเ้กัดิกัารพฒันาแลูะส์ง่ผ่ลูด่ตัอ่ภาพรวม
ที่างเศรษัฐกัิจิแลูะส์ังค้มตั่อไปี
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การประกอบธิุรกิจำและผลการดำาเนินงาน

ส่วินท่� 1

1. โครงสร้างและการดำาเนินงานข้องกลุ่มูบริษััท
1.1 นโยบายและภาพรวิมูการประกอบธิุรกิจำ   
ควิามูเป็นมูา

บริกัารตัิดตัั�งระบบดับเพลิูงงานโค้รงกัาร	ตั่อมาในปีี	 2546	 ได้ขยาย
กัจิิกัารโดยเพิ�มแผ่นกัขายโค้รงกัาร	เพื�อบริกัารให้ค้ำาปีรก่ัษัา	ออกัแบบ	
แลูะตัิดตัั�งระบบดับเพลูิงตั่างๆ	เชั่่น	ระบบดับเพลูิงด้วยนำ�า,	ระบบโฟัม
ดับเพลูิง	(Foam	Fire	Protection),	ระบบส์ัญญาณแจิ้งเหตัุเพลูิงไหม้	
(Fire	Alarm	Systems)	แลูะระบบกัลู้องวงจิรปีิด	 โดยที่่มงานวิศวกัร
ผู้่เชั่่�ยวชั่าญ	 มุ่งเน้นกัารรับงานโค้รงกัารท่ี่�ม่ขนาดไม่ใหญ่มากันักั
เชั่่น	 โรงงานขนาดกัลูาง	 แลูะโรงงานขนาดเลู็กั	 แลูะในปีี	 2548	 เพิ�ม
ผ่ลูติัภัณฑ์์ระบบดบัเพลิูงอัตัโนมติัั	ด้วยกัา๊ซค้ารบ์อนไดออกัไซด์	(CO2)	
แลูะระบบดับเพลิูงส์ารส์ะอาด	FM-2002	 จินถ่ึง	ณ	ปีัจิจิุบันได้ม่กัาร
เพิ�มผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบดับเพลูิงอัตัโนมัตัิด้วยส์ารส์ะอาด	Novec	1230,	
ระบบดับเพลิูงดว้ยก๊ัาซเฉืื่�อย	(Inert	Gas),	ระบบดับเพลิูงห้องค้รัว	Wet
Chemical

	 ในปีี	 2550	 ได้รับรางวัลูปีระกัาศเก่ัยรตัิคุ้ณ	 Outstanding	
Distributor	Award	จิากั	NIBCO	Inc.	ปีระเที่ศส์หรัฐอเมริกัา	ปีัจิจิุบัน	
HARN	 ได้ขยายกัิจิกัารเข้าไปีในระบบดับเพลูิงส์ำาหรับอุตัส์าหกัรรม
ปีิโตัรเค้มิค้ัลูพร้อมกัับระบบรักัษัาค้วามปีลูอดภัย

	 เปี็นเวลูากัว่า	60	ปีี	ที่่�	HARN	ม่ปีระส์บกัารณ์ในกัารให้บริกัาร
ด้านโซลููชัั่�นของระบบที่ำาค้วามเย็นคุ้ณภาพสู์งส์ำาหรับสิ์นค้้าอุตัส์าหกัรรม
แลูะเกัษัตัรกัรรม	 โดยท่ี่มวิศวกัรท่ี่�ม่ค้วามชั่ำานาญในกัารออกัแบบ
ระบบที่ำาค้วามเย็นให้เหมาะกัับกัารถึนอมส์ินค้้าเพื�อรักัษัาคุ้ณภาพ	
นำ�าหนักั	แลูะค้วามส์ดใหม่	อย่างสู์งส์ุด	นับแตั่ปีี	 2545	 ได้เกัิดวิกัฤตั
ด้านพลูังงานข่�นหลูายค้รั�ง	ที่ำาให้	HARN	พัฒนาค้วามรู้ค้วามชั่ำานาญ
ในด้านพัฒนาโซลููชั่ั�นที่่�ปีระหยัดพลูังงานจินได้รับกัารยอมรับอย่าง
กัว้างขวาง	ปีัจิจิุบัน	HARN	เปี็นผู่้นำาเที่ค้โนโลูย่ระบบที่ำาค้วามเย็นใน
ปีระเที่ศไที่ยแลูะยังค้งเตัิบโตัอย่างมั�นค้งตั่อไปี

	 ในด้านระบบกัารพิมพ์ดิจิิทัี่ลู	HARN	 เริ�มดำาเนินธุุรกัิจิเกั่�ยวกัับ
เค้รื�องพิมพ์แลูะอุปีกัรณ์กัารพิมพ์	 วันเดือนปีีท่ี่�ผ่ลูิตั/หมดอายุ	 ตัั�งแตั่
ปีี	 2508	 โดยมุ่งมั�นท่ี่�จิะดำาเนินธุุรกัิจิจิัดจิำาหน่าย	 แลูะให้บริกัารหลูัง

1	 กัลูุ่มนามส์กัุลูชั่าญณรงค้์	ปีระกัอบด้วย	นางปีระยูรศร่	ชั่าญณรงค้์	นางส์ิริมา	เอ่�ยมส์กัุลูรัตัน์	แลูะนายเจิน	ชั่าญณรงค้์	
2	 ระบบดับเพลูิงอัตัโนมัตัิ	FM	200	เปี็นระบบดับเพลูิงด้วยส์ารส์ะอาด	ซ่�งได้รับกัารรับรองมาตัรฐาน	UL/FM	โดยใชั่้ส์ารค้เม่ชั่นิดที่่�ไม่ที่ำาค้วามเส์่ยหายตั่ออุปีกัรณ์ค้อมพิวเตัอร์
	 อุปีกัรณ์อิเลู็กัที่รอนิกัส์์	แลูะไม่เปี็นอันตัรายตั่อมนุษัย์	เหมาะส์ำาหรับตัิดตัั�งในห้องส์ำาค้ัญ	เชั่่น	Server	Room,	Data	Center,	UPS	Room

	 บริษััที่	หาญ	เอ็นจิิเน่ยริ�ง	โซลููชั่ั�นส์์	จิำากััด	(มหาชั่น)	(�HARN�)	
เดิมชั่ื�อ	บริษััที่	 ไฟัร์วิค้เตัอร์	 จิำากััด	 (มหาชั่น)	 ซ่�งเริ�มตั้นจิากักัารเปี็น
ส์่วนหน่�งของบริษััที่	 หาญเอ็นยิเน่ยริ�ง	 จิำากััด	 (�บ.หาญฯ�)	 ตั่อมา
ภายหลูัง	 บ.หาญฯ	 ปีรับโค้รงส์ร้างกัารบริหารงานแบบค้รอบค้รัว
สู่์กัารบริหารงานแบบมืออาชั่พ่	HARN	จิง่ได้จิดที่ะเบย่นจัิดตัั�งข่�น	เมื�อ
วันที่่�	9	พฤษัภาค้ม	2544	ในนาม	�บริษััที่	ไฟัร์วิค้เตัอร์	จิำากััด�	ด้วยทีุ่น
จิดที่ะเบ่ยนเริ�มแรกั	1	ลู้านบาที่	โดยกัลูุ่มนามส์กัุลูชั่าญณรงค้์	1	แลูะ
คุ้ณวิรัฐ	ส์ุขชั่ัย	ซ่�งเปี็นอด่ตัผู่้บริหารเดิมของ	บ.หาญฯ	ในส์ายงานขาย
วาลู์วแลูะอุปีกัรณ์ดับเพลูิง	HARN	จิัดตัั�งข่�นเพื�อดำาเนินธุุรกัิจินำาเข้า
แลูะจิำาหน่ายผ่ลูิตัภัณฑ์์วาลู์วแลูะอุปีกัรณ์ระบบดับเพลิูง	 วาลู์วแลูะ
อุปีกัรณ์ระบบสุ์ขาภิบาลูแลูะปีรับอากัาศ	แลูะให้บริกัารติัดตัั�งระบบ
ดับเพลิูงงานโค้รงกัาร	 ต่ัอมาเมื�อวันท่ี่� 	 21	 กุัมภาพันธ์ุ	 2546,
24	 กัรกัฎาค้ม	 2549	 แลูะ10	 ตัุลูาค้ม	 2555	 HARN	 ได้เพิ�มทุี่น
จิดที่ะเบ่ยนเปี็น	3	ลู้านบาที่,	4	ลู้านบาที่	แลูะ	65	ลู้านบาที่ตัามลูำาดับ	
เพื�อใชั่้เปี็นเงินทีุ่นหมุนเว่ยนในกัารดำาเนินธุุรกัิจิ

	 ในเดือนพฤศจิิกัายน	 2559	 ได้ปีรับเปีลู่�ยนชั่ื�อจิากับริษััที่
ไฟัร์วิค้เตัอร์จิำากััด	 (มหาชั่น)	 หลูังจิากักัารเข้าค้วบรวมกิัจิกัารกัับ
บริษััที่	 ชิั่ลูแมที่ช์ั่	 จิำากััด	 แลูะ	บริษััที่	 คิ้ว	 ทูี่	 เอส์	 จิำากััด	 แต่ัเดิมนั�น
บริษััที่ที่ั�งส์ามเค้ยเปี็นหน่วยธุุรกัิจิของ	บ.หาญฯ	ซ่�งม่ปีระวัตัิยาวนาน
ในด้านกัารเปี็นตััวแที่นจิำาหน่ายแลูะกัารให้ค้ำาปีร่กัษัาออกัแบบระบบ
วิศวกัรรมตัั�งแตั่ปีี	 2508	 ด้วยปีระส์บกัารณ์แลูะชั่ื�อเส์่ยงกัว่า	 60	ปีี
กัารค้วบรวมกัิจิกัารในค้รั�งน่�ที่ำาให้	HARN	พร้อมท่ี่�จิะมุ่งเน้นกัารเปี็น
ผู้่นำากัารให้บริกัารโซลููชัั่�นท่ี่�ยั�งยืนของงานระบบวิศวกัรรมค้วามปีลูอดภัย
ระบบที่ำาค้วามเย็น	 ระบบปีรับอากัาศ	 แลูะระบบกัารพิมพ์ดิจิิทัี่ลูใน
ปีระเที่ศไที่ยแลูะปีระเที่ศเพื�อนบ้าน

	 ส์ำาหรับโซลููชัั่�นระบบวิศวกัรรมค้วามปีลูอดภัย	 ในปีี	 2544
เริ�มดำาเนินธุุรกิัจินำาเข้าแลูะจิำาหน่ายผ่ลิูตัภัณฑ์์วาล์ูวแลูะอุปีกัรณ์ระบบ
ดับเพลูิง	 วาลู์วแลูะอุปีกัรณ์สุ์ขาภิบาลูแลูะปีรับอากัาศพร้อมกัับให้
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กัารขาย	โดยย่ดหลัูกัเรื�องค้วามเร็วแลูะค้ณุภาพเพื�อให้ลููกัค้า้พ่งพอใจิ
ส์ูงส์ุด	 ปีัจิจิุบัน	 HARN	 เปี็นผู้่นำาเที่ค้โนโลูย่กัารพิมพ์ดิจิิที่ัลูส์ำาหรับ
ส์ายกัารผ่ลูติัในปีระเที่ศไที่ยแลูะไดร้บัค้วามไว้วางใจิจิากับรษิัทัี่ชั่ั�นนำา
ที่ั�วปีระเที่ศ	 ในปีี	 2558	 ได้ขยายกัิจิกัารเข้าส์ู่โซลููชั่ั�นกัารพิมพ์ส์ามมิตัิ
จินส์ามารถึผ่ลัูกัดนัใหเ้กัดิกัารส์ร้างตัน้แบบอย่างรวดเร็วแลูะกัารผ่ลิูตั
ระบบดจิิทิี่ลัูในภาค้กัารศก่ัษัา	ที่นัตักัรรม	กัารแพที่ย	์แลูะอตุัส์าหกัรรม
บรรจิุภัณฑ์์แลูะกัารผ่ลูิตั	 ในปีี	 2562	มุ่งเน้นกัารเปี็นผู่้นำาในปีระเที่ศ
เพื�อนบ้าน	 โดยกัารจิดที่ะเบ่ยนจิัดตัั�งบริษััที่	หาญ	 เว่ยดนาม	จิำากััด
(�บริษััที่ย่อย�)	ปีระเที่ศเว่ยดนาม	ด้วยทีุ่นจิดที่ะเบ่ยน	800,000,000	
ดองเว่ยดนาม	หรือปีระมาณ	1,057,444	บาที่	โดย	HARN	ถึือหุ้นใน
บริษััที่ย่อยคิ้ดเป็ีนสั์ดส์่วนร้อยลูะ	100	ของทุี่นจิดที่ะเบ่ยน	 เมื�อวันท่ี่�	
30	กัรกัฎาค้ม	2562

	 ทัี่�งน่�	 HARN	 ได้นำามาตัรฐานส์ากัลูในกัารบริหารงานคุ้ณภาพ
มาปีฏิิบัตัิ	ปีัจิจิุบันได้รับกัารรับรองมาตัรฐานกัารบริหารงานคุ้ณภาพ	
ISO	 9001:2015	 จิากัส์ถึาบัน	 UKAS	 (UNITED	 KINGDOM	
ACCREDITATION	SERVICE)	ซ่�งเปี็นส์ถึาบันท่ี่�ให้กัารรับรองระดับ
โลูกัจิากัปีระเที่ศส์หราชั่อาณาจัิกัร	 ด้วยกัารตัรวจิปีระเมินระบบ
คุ้ณภาพ	จิากั	บริษััที่	เอส์จิ่เอส์	(ปีระเที่ศไที่ย)	จิำากััด	โดย	HARN	ได้
รับกัารรับรองมาตัรฐาน	ISO	9001:2000	ตัั�งแตั่ปีี	2549	แลูะพัฒนา

เป้าหมูายระยะยาวิ

วิิสัยทัศน์ พันธิกิจำ และเป้าหมูายการดำาเนินธิุรกิจำ

สร้างยอดข้าย
มูากกว็่า

1,500 ล้านบาท

วิิสัยทัศน์

รักษัาคว็ามูพึ่งพึอใจำ
ข้องลูกค้ามูากกว็่า 
90%

จำ่ายเงินปันผลไมู่น้อยกว็่า 

40% ข้องกำาไรสุที่ธิิ
ห้ลังห้ักภาษัีเงินได้และ

ห้ลังห้ักสำารองต์ามูกฎห้มูาย

เราจำะเป็นผู้นำาการให้บริการโซลูชัั�นท่�ยั�งยืนข้องงานระบบวิิศวิกรรมูดับเพลิงและควิามูปลอดภัย
ระบบทำาควิามูเย็น และระบบการพิมูพ์ดิจำิทัล ในประเทศไทยและประเทศเพ่�อนบ้าน

รักษัาคว็ามูพึ่งพึอใจำ
ข้องพึนักงานมูากกว็่า

85%

ดำาเนินธิุรกิจำต์ามูแผน 
โดยคำาน่งถื่งสิ�งแว็ดล้อมู 
สังคมู และบรรษััที่ภิบาล

100%

เปี็น	ISO	9001:2008	ตัั�งแตั่ปีี	2552	จินพัฒนาเปี็น	ISO	9001:2015	
ในปีี	2560

	 ในปีี	2564	HARN	ยังค้งม่เปี้าหมายที่่�จิะเปี็นผู่้นำากัารให้บริกัาร
โซลููชั่ั�นที่่�ยั�งยืน	ผ่่านกัารส์ร้างค้วามหลูากัหลูายเชั่ิงธุุรกัิจิ	ค้วบคู้่ไปีกัับ
กัารส์ง่มอบผ่ลูตัอบแที่นท่ี่�ยั�งยนื	แลูะเส์รมิค้ณุภาพชั่ว่ติัท่ี่�ดข่องผู้่มส่์ว่น
ไดส่้์วนเส่์ย	เพื�อส์นับส์นุนให้บรรลูวิุส์ยัทัี่ศน์	พนัธุกิัจิ	แลูะเปีา้หมายกัาร
ดำาเนินธุุรกัิจิ	

	 	 ทัี่�งน่�	 เพื�อส์นับส์นุนให้กัลูยุที่ธ์ุของ	HARN	ปีระส์บผ่ลูส์ำาเร็จิ
อยา่งมป่ีระสิ์ที่ธิุภาพ	ค้ณะกัรรมกัารบริษัทัี่ได้ที่บที่วนวิสั์ยทัี่ศน์	พันธุกิัจิ
ทิี่ศที่างกัารดำาเนินธุุรกัิจิ	 แลูะม่มติัอนุมัตัิกัลูยุที่ธุ์ในกัารกัำาหนด
เปี้าหมายกัารเติับโตัระยะยาว	3	ปีีข้างหน้า	 ท่ี่�มุ่งเน้นกัารดำาเนินงาน
ด้วยแนวที่าง	3	ส์่วน	ได้แกั่	

1)	 SMART	Business	โดยกัารส์รา้งผ่ลูตัอบแที่นท่ี่�ดต่ัอ่ผู้่ถึอืหุ้น	แลูะ
ส์ร้างค้วามพ่งพอใจิให้ลููกัค้้า

2)	 SMART	People	โดยกัารส์ร้างบรรยากัาศกัารที่ำางานที่่�ม่ค้วาม
ส์ุขให้กัับพนักังาน	แลูะ	

3)	 SMART	Environment	โดยกัารส์ร้างคุ้ณค้่าระยะยาวแลูะเส์ริม
คุ้ณภาพชั่่วิตัให้แกั่ผู่้ม่ส์่วนได้ส์่วนเส์่ยทีุ่กัฝ่่าย	

	 อก่ัที่ั�งกัารใชั่ป้ีระโยชั่นจ์ิากัองค้ค์้วามรูแ้ลูะฐานธุรุกัจิิที่่�ม่อยู	่เพื�อ
เพิ�มข่ดค้วามส์ามารถึในกัารแขง่ขนั	นอกัจิากันั�น	ยงัใหค้้วามส์ำาคั้ญใน
กัารดูแลูส์ิ�งแวดลู้อม	ส์ังค้ม	แลูะบรรษััที่ภิบาลู	เพื�อให้บรรลูุเปี้าหมาย
กัารเปี็นองค้์กัรท่ี่�ยั�งยืนอย่างแท้ี่จิริง	 โดยผู้่บริหารระดับสู์งได้ม่กัาร

1.1.1 วิิสัยทัศน์ พันธิกิจำ และเป้าหมูายการดำาเนินธิุรกิจำ 

ถึ่ายที่อดแผ่นดังกัลู่าวไปีส์ู่ผู่้บริหารแลูะพนักังานทีุ่กัระดับให้ได้ที่ราบ	
แลูะตัดิตัามดแูลูใหม้ก่ัารนำากัลูยทุี่ธุไ์ปีปีฏิิบติัั	ให้เปีน็ไปีตัามเปีา้หมาย
ท่ี่�ไดก้ัำาหนดไว้	พร้อมทัี่�งรายงานค้วามคื้บหน้าให้ค้ณะกัรรมกัารบริษัทัี่
ที่ราบทีุ่กัไตัรมาส์
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เราจำะสร้างควิามูพึงพอใจำ
ใหลู้กค้า ด้วิยสินค้าและบริการ

ท่�มู่คุณภาพสูง เทคโนโลย่
ท่�นำาหน้าและการจำัดการ

ธิุรกิจำท่�เป็นเลิศ

เราเชั่�อมูั�นในคุณค่าและศักยภาพ
ข้องพนักงานและมูุ่งมูั�นท่�จำะ

สร้างบรรยากาศการทำางาน
ท่�มู่ควิามูสุข้ กระตืือร่อร้น 

มู่ควิามูคิดริเริ�มู และมู่การพัฒนา
อย่างตื่อเนื�องให้แก่ท่มูงานท่�มู่

ควิามูสามูารถ รอบรู้ บนหลักการ
ข้องควิามูถูกตื้อง เท่�ยงธิรรมู 

ควิามูคิดบวิก และควิามูรับผิดชัอบ
อย่างมูืออาชัีพ

เราจำะสร้างผลตือบแทนท่�ด่ตื่อผู้ถือหุ้น
และข้ยายธิุรกิจำให้เตืิบโตืตื่อเนื�อง

อย่างยั�งยืน

เราจำะสร้างคุณค่าระยะยาวิ
และเสริมูคุณภาพชัีวิิตืให้แก่

ผู้มู่ส่วินได้ส่วินเส่ย ทุกฝ่่ายข้องเรา 
ภายใตื้การบริหารจำัดการอย่างสุขุ้มู

รอบคอบและบรรษััทภิบาลท่�ด่

3322 44

ค่านิยมูองค์กร

เป้าหมูายการดำาเนินธิุรกิจำ

ควิามูรับผิดชัอบ
อย่างมูืออาชัีพ

การพัฒนา
อย่างยั�งยืน

ควิามูคิดริเริ�มู
สร้างสรรค์

มู่ควิามูรัก 
ผูกพัน และเป็น
เจำ้าข้ององค์กร

ควิามูร่วิมูมูือ
ทำางานเป็นท่มู

ควิามูซ่�อสัตืย์
และยึดมูั�น

ในควิามูถูกตื้อง
และเป็นธิรรมู

การสร้าง
คุณค่า

การมูุ่งมูั�นสู่
ควิามูเป็นเลิศ

Professional 
Responsibility

Sustainable 
Development

InnovationOwnership TeamworkIntegrity Value
Creation

Excellence

P

1 3 42

O S I T I V E

มูุ่งเน้นการบริหารงานโดย
การสร้างควิามูสัมูพันธิ์ท่�ด่
กับลูกค้าหลักอย่างตื่อเนื�อง
สมูำ�าเสมูอ

ข้ยายการจำำาหน่ายสินค้า
ไปยังกลุ่มูประเทศเพ่�อนบ้าน 
เชั่น เมู่ยนมูา เวิียดนามู 
กัมูพูชัา เป็นตื้น

รักษัาระบบการทำางาน
ท่�เป็นมูาตืรฐานสากล 
และปรับปรุงกระบวินการ
ทำางานอย่างตื่อเนื�อง

เพิ�มูการเป็นตืัวิแทนจำำาหน่าย
สินค้าในระบบวิิศวิกรรมู 
ควิามูปลอดภัย ระบบทำา
ควิามูเย็น และระบบการพิมูพ์
ดิจำิทัล เพ่�อรองรับควิามู
ตื้องการข้องลูกค้าได้ครบ
ทุกกลุ่มูมูาตืรฐานสินค้า

5
สร้างองค์กรให้เกิดการเรียนรู้  
เพ่�อเพิ�มูข้ีดควิามูสามูารถ
ท่�จำะข้ับเคลื�อนไปสู่ควิามูสำาเร็จำ

6
สร้างค่านิยมูร่วิมูกันภายใน
องค์กร เพ่�อให้มู่วิัฒนธิรรมู
การทำางานท่�ด่

8
ข้ยายฐานลูกค้ารับเหมูางาน
โครงการ กลุ่มูลูกค้าโรงงาน
อุตืสาหกรรมู และลูกค้ากลุ่มู
ผู้ใชั้งานตืรงมูากข้้�น

7
มูุ่งเน้นการดูแลลูกค้างาน
โครงการ เน้นการจำำาหน่าย
สินค้าท่�เป็นตืรา HARN และท่�
เป็นตืัวิแทนจำำาหน่ายให้มูากข้้�น



แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)8

1.1.2  การเปล่�ยนแปลงและพฒันาการท่�สำาคัญ

ในชั่่วงปีี	2560	-	2564	ม่กัารเปีลู่�ยนแปีลูงแลูะพัฒนากัารที่่�ส์ำาค้ัญ	ส์รุปีได้ดังน่�

ปี 2564

ปี 2563

•	 HARN	ไดร้บักัารรับรอง	CG	Score	วา่มห่ลูกัักัารกัำากัับดูแลูกิัจิกัารท่ี่�ด	่ส์ำาหรับบริษัทัี่
จิดที่ะเบ่ยน	ที่่�ระดับ	5	ดาว	�ด่เลูิศ�	ตั่อเนื�องเปี็นปีีที่่�	3	เมื�อวันที่่�	30	ตัุลูาค้ม	2564	

•	 HARN	แลูะ	Domino	ร่วมกัันเปีิดตััว	Showroom	�Digital	Centre	of	Excellence�	
รูปีแบบออนไลูน์	เมื�อวันที่่�	16	มิถึุนายน	2564	โดย	Domino	ได้ปีระชั่าส์ัมพันธุ์ข่าว
ตัามส์ื�อตั่างๆ	 ในตั่างปีระเที่ศ	ซ่�งจิัดให้เปี็น	1	 ใน	3	Centre	of	Excellence	ของ	
Domino	ร่วมกัับยุโรปี	แลูะอเมริกัา

•	 HARN	จิับมือกัับกัลูุ่มไอยราฟัันส์์	ลูงนามส์ัญญาร่วมทีุ่นพัฒนาธุุรกัิจิดิจิิที่ัลู	ส์ร้างระบบ	IoT	Products	and	Solutions	เพื�อดำาเนินธุุรกัิจิให้
บริกัารพัฒนาอาค้ารอัจิฉื่ริยะ	(Smart	Building)	ภายใตั้ชั่ื�อ	�ไอยราหาญ�	เมื�อวันที่่�	24	มิถึุนายน	2563

•	 HARN	ได้รับกัารปีระกัาศเปี็น	1	ใน	20	บริษััที่ที่่�ส์ถึาบันไที่ยพัฒน์ค้ัดเลูือกัให้เปี็นกัลูุ่มบริษััที่วิถึ่ยั�งยืนที่่�น่าลูงทีุ่น	หรือ	ESG	Emerging	List	
พิจิารณาจิากัข้อมูลูแนวโน้มกัารดำาเนินงานด้านส์ิ�งแวดลู้อม	ส์ังค้ม	แลูะธุรรมาภิบาลู	(ESG)	ของบริษััที่ที่่�ริเริ�มข่�น	หรืออยู่ในระหว่างดำาเนิน
งาน	ที่่�ม่โอกัาส์ส์ร้างผ่ลูตัอบแที่นเพิ�มข่�นในระยะยาวให้แกั่ผู่้ลูงทีุ่น

•	 HARN	ได้รับกัารรับรอง	CG	Score	ว่าม่หลูักักัารกัำากัับดูแลูกัิจิกัารที่่�ด่	ส์ำาหรับบริษััที่จิดที่ะเบ่ยน	ที่่�ระดับ	5	ดาว	�ด่เลูิศ�	ตั่อเนื�องเปี็นปีีที่่�	2	
เมื�อวันที่่�	19	พฤศจิิกัายน	2563

•	 หาญ	เว่ยดนาม	(�บริษััที่ย่อย�)	ปีระส์พค้วามส์ำาเร็จิจิำาหน่ายเค้รื�องพิมพ์ลูาเบลูส์ตัิ�กัเกัอร์ระบบ	UV	Digital	Inkjet	ได้จิำานวน	1	เค้รื�อง	แลูะ
ส์ามารถึตัิดตัั�งได้ส์ำาเร็จิโดยท่ี่มวิศวกัรเว่ยดนาม	 โดยไม่ได้ม่วิศวกัรจิากัตั่างปีระเที่ศเข้าไปีส์นับส์นุน	 เนื�องจิากัส์ถึานกัารณ์โค้วิด-19	 ท่ี่�ไม่
อนุญาตัให้ชั่าวตั่างชั่าตัิเดินที่างเข้าปีระเที่ศในชั่่วงเวลูานั�น

•	 HARN	ไดข้ยายค้วามรว่มมอืกัับ	Domino	UK	Ltd.	ผู้่ผ่ลูติัแลูะจิำาหนา่ยเค้รื�องพมิพล์ูาเบลูส์ตัิ�กัเกัอรร์ะบบ	UV	Digital	Inkjet	เพื�อจิดัตัั�งโชั่วรู์ม
ขนาดพื�นที่่�	120	ตัรม.	ตัั�งเค้รื�องพิมพ์ฯ	ที่่�ชั่ั�น	1	อาค้ารส์ำานักังานใหม่	ค้าดว่าจิะแลู้วเส์ร็จิในไตัรมาส์	1/2564	ซ่�งจิะใชั่้เพื�อส์นับส์นุนกัารขาย	
กัารจิดัอบรม	กัารใหลูู้กัค้า้เย่�ยมชั่มท่ี่�โชั่วร์มู	แลูะกัารเย่�ยมชั่มผ่า่นระบบออนไลูน	์ส์ำาหรบัลููกัค้า้ในปีระเที่ศไที่ย	แลูะกัลุู่มปีระเที่ศอาเซ่�ยน	โดย	
Domino	ตักัลูงเปี็นผู่้จิ่ายค้่าเชั่่าพื�นที่่�	แลูะจิำาหน่ายเค้รื�องให้	HARN	ในราค้าลูดพิเศษั	พร้อมด้วยระยะเวลูาชั่ำาระเงินนานถึ่ง	1	ปีี	หรือเมื�อ

	 จิำาหน่ายเค้รื�องฯ	ให้ลููกัค้้าได้

กั่อตัั�ง	
ห้จำก.ห้าญว็ัฒนา

กั่อตัั�ง
บจำก.ชิลแมูที่ช์

กั่อตัั�ง
บจำก.คิว็ ทีู่ เอส

เปีลู่�ยนชั่ื�อจิากั	FIRE
เปี็น	HARN	แลูะเพิ�มทีุ่น

เปี็น	292.25 ลบ.

ได้รับการรับรองเปี็นส์มาชั่ิกั
แนวร่วมในการต์่อต์้าน

การทีุ่จำริต์ (CAC)

-	 ร่วมทีุ่นจิดที่ะเบ่ยน	
 �ไอยราห้าญ�
-	 ได้ค้ะแนน	CG ระดับ
 �ดีเลิศ 5 ดาว็� ปีที่ี� 2

-	 จิัดตัั�งบริษััที่ย่อย	�ห้าญ
เว็ียดนามู�	ที่่�เว่ยดนาม	

	-	 ได้ค้ะแนน	CG ระดับ
 �ดีเลิศ 5 ดาว็�

-		 เปีิด	Showroom �Digital 
 Centre of Excellence�”
-		 ได้ค้ะแนน	CG ระดับ
 �ดีเลิศ 5 ดาว็� ปีีที่่�	3

กั่อตัั�ง
บจำก.ห้าญเอ็นยิเนียริ�ง 

กั่อตัั�ง
บจำก.ไฟร์ว็ิคเต์อร์

FIRE	เข้าส์ู่
ตัลูาดหลูักัที่รัพย์ mai

เข้าร่วมประกาศเจำต์นารมูณี์
เปี็นแนวร่วมในการต์่อต์้านการ

ทีุ่จำริต์ (CAC)



บริษััท หาญ เอ็นจำิเน่ยริ�ง โซลูชัั�นส์ จำำากัด (มูหาชัน) 9

1.1.3 วิัตืถุประสงค์ข้องการระดมูทุน
	 	-	ไม่ม่	-

1.1.4 ข้้อผูกพันท่�บริษััทให้คำามูั�นไวิ้ในแบบแสดงรายการข้้อมููลการเสนอข้ายหลักทรัพย์
	 	-	ไม่ม่	-

1.2 ลักษัณะการประกอบธุิรกิจำ                           
	 HARN	ดำาเนินธุุรกัิจินำาเข้าแลูะจิัดจิำาหน่ายผ่ลูิตัภัณฑ์์ในระบบ
ดับเพลูิง	ระบบปีรับอากัาศแลูะส์ุขาภิบาลู	ระบบที่ำาค้วามเย็น	ระบบ
กัารพิมพดิ์จิทัิี่ลู	ให้บริกัารพัฒนาระบบ	IOT	Products	and	Solutions	
รวมที่ั�งให้ค้ำาปีร่กัษัาแลูะออกัแบบระบบในโค้รงกัารตั่างๆ	แลูะกัารให้

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

•	 HARN	ได้รับเกั่ยรตัิจิากั	ศ.ดร.บัณฑ์ิตั	เอื�ออาภรณ์	อธุิกัารบด่	จิุฬาลูงกัรณ์มหาวิที่ยาลูัย	ในกัารร่วมเปีิด	�ส์ำานักัพิมพ์ส์ามมิตัิ	หาญ-จิุฬาฯ�	
ณ	จิุฬาลูงกัรณ์มหาวิที่ยาลูัย	เมื�อวันที่่�	8	มกัราค้ม	2562	ซ่�งเปี็นหน่�งในโค้รงกัารกัิจิกัรรมเพื�อชัุ่มชั่นแลูะส์ังค้ม	ร่วมส์นับส์นุนให้ค้ณาจิารย์
แลูะนิส์ิตัเข้าถึ่งเที่ค้โนโลูย่กัารพิมพ์ส์ามมิตัิได้ในราค้าตัำ�ากัว่าตั้นทีุ่นในที่้องตัลูาด

•	 HARN	จิดที่ะเบ่ยนจิัดตัั�งบริษััที่	หาญ	เว่ยดนาม	จิำากััด	(�บริษััที่ย่อย�)	ปีระเที่ศเว่ยดนาม	ด้วยทีุ่นจิดที่ะเบ่ยน	800,000,000	ดองเว่ยดนาม	
หรือปีระมาณ	1,057,444	บาที่	โดย	HARN	ถืึอหุ้นในบริษััที่ย่อยคิ้ดเป็ีนสั์ดส่์วนร้อยลูะ	100	ของทุี่นจิดที่ะเบย่น	เมื�อวันท่ี่�	30	กัรกัฎาค้ม	2562

•	 HARN	 ได้รับทีุ่นส์นับส์นุน	 โค้รงกัาร	HARN	3DMed:	กัารส์ร้างแบบจิำาลูองอวัยวะด้วยเที่ค้โนโลูย่กัารพิมพ์ส์ามมิตัิขั�นส์ูง	 เพื�อวินิจิฉื่ัยแลูะ
วางแผ่นกัารรักัษัาอย่างม่ปีระส์ิที่ธุิภาพ	จิากัส์ำานักังานนวัตักัรรมแห่งชั่าตัิ	 (องค้์กัารมหาชั่น)	 ในรูปีแบบแปีลูงเที่ค้โนโลูย่เปี็นทีุ่น	 เมื�อวันท่ี่�

	 15	พฤษัภาค้ม	2561
•	 HARN	ได้รับกัารรับรองกัารเปี็นส์มาชั่ิกัแนวร่วมปีฏิิบัตัิของภาค้เอกัชั่นไที่ยในกัารตั่อตั้านกัารทีุ่จิริตั	(CAC)	รอบไตัรมาส์	3/2561	เมื�อวันที่่�	

5	พฤศจิิกัายน	2561

•	 HARN	เข้าร่วมกัารปีระกัาศเจิตันารมย์เปี็นแนวร่วมปีฏิิบัตัิ	 (Collective	Action	Coalition	 :	CAC)	ของภาค้เอกัชั่นไที่ยในกัารตั่อตั้านกัาร
ทีุ่จิริตั	เมื�อวันที่่�	21	ม่นาค้ม	2560

•	 HARN	ใหก้ัารส์นับส์นนุงาน	International	Packaging	and	Printing	Exhibition	for	Asia	(Packprint	International	2017)	ณ	ศูนย์นิที่รรศกัาร
แลูะกัารปีระชัุ่มไบเที่ค้	กัรุงเที่พฯ	เมื�อวันที่่�	20-23	กัันยายน	2560	แลูะได้รับใบปีระกัาศน่ยบัตัร	จิากัส์มาค้มกัารพิมพ์ไที่ย	แลูะส์มาค้มกัาร
บรรจิุภัณฑ์์ไที่ยแลูะ	บริษััที่เมส์เซ่	ดุส์เซลูดอร์ฟั	เอเชั่่ย

•	 HARN	 ได้เข้าร่วมโค้รงกัารส่์งเส์ริมค้วามส์ามารถึที่างนวัตักัรรมส์ำาหรับบริษััที่จิดที่ะเบ่ยนในตัลูาดหลัูกัที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ย	 แลูะ
ตัลูาดหลูักัที่รัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ	แลูะได้รับรางวัลู	�องค้์กัรนวัตักัรรมยอดเย่�ยม	ปีระจิำาปีี	2560�	เมื�อวันที่่�	6	ตัุลูาค้ม	2560

•	 HARN	ได้กัารรับรองระบบมาตัรฐาน	ISO	9001:2015	จิากั	SGS	เมื�อวันที่่�	23	พฤศจิิกัายน	2560
•	 HARN	ได้รับรางวัลู	Highest	Revenue	Growth	in	Asia-Pacific	2016	จิากับริษััที่	Domino	ผู่้ผ่ลูิตัเค้รื�องพิมพ์รายใหญ่จิากัปีระเที่ศอังกัฤษั		

ซ่�งเปี็นรางวัลู	3	ปีีซ้อน	ส์ำาหรับธุุรกัิจิระบบกัารพิมพ์ดิจิิที่ัลู	แลูะยังได้รับส์ิที่ธุิ�เปี็นผู่้แที่นจิำาหน่ายในปีระเที่ศไที่ย	เม่ยนมาร์	แลูะกััมพูชั่า	โดย
ส์ามารถึส์ร้างมูลูค้่าธุุรกัิจิได้เปี็นอันดับที่่�	4	ในภูมิภาค้เอเชั่่ยรองจิากัปีระเที่ศญ่�ปีุ่น	เกัาหลู่ใตั้	แลูะไตั้หวัน

•	 HARN	ได้รับกัารแตั่งตัั�งให้เปี็นตััวแที่นจิำาหน่ายผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบดับเพลูิงส์ำาหรับห้องค้รัว	Wet	Chemical	System	ของ	Lehavot	ปีระเที่ศ
อิส์ราเอลู

•	 HARN	ได้รับกัารแตั่งตัั�งให้เปี็นตััวแที่นจิำาหน่ายผ่ลูิตัภัณฑ์์ค้อนเดนเซอร์แบบไอระเหย	ของ	EVAPCO	ปีระเที่ศส์หรัฐอเมริกัา
•	 HARN	ได้รับกัารแตั่งตัั�งให้เปี็นตััวแที่นจิำาหน่ายผ่ลูิตัภัณฑ์์อุปีกัรณ์ในระบบที่ำาค้วามเย็น	แลูะชัุ่ดค้อนเดนซิ�งยูนิตั	ของ	DANFOSS	ปีระเที่ศ

เดนมาร์กั

บริกัารโซลููชั่ั�นด้านวิศวกัรรมค้รบวงจิร	นอกัจิากัน่�	HARN	ยังเปี็นผู่้ให้
บริกัารตัิดตัั�งงานโค้รงกัารระบบตั่างๆ	เชั่่น	ระบบโฟัมดับเพลูิง	ระบบ
ดับเพลูิงอัตัโนมัตัิ	 แลูะระบบส์ัญญาณเตัือนภัย	 โดยท่ี่มงานวิศวกัร
ผู่้เชั่่�ยวชั่าญ
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1.2.1 โครงสร้างรายได้

ประเภทรายได้
ร้อยละ

การถือหุ้น
ข้องบริษััท

รายได้จำากการข้ายและบริการ       

•	 ผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบดับเพลูิง	แลูะงานโค้รงกัาร	 100.00	 423.94	 40.53	 534.18	 45.68	 644.12	 46.21
	 ตัิดตัั�งระบบดับเพลูิง	
•	 ผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบปีรับอากัาศ	แลูะระบบส์ุขาภิบาลู	 100.00	 47.85	 4.57	 63.82	 5.46	 81.10	 5.82
•	 ผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบที่ำาค้วามเย็น		 100.00	 197.35	 18.86	 202.83	 17.34	 262.00	 18.80
•	 ผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบกัารพิมพ์ดิจิิที่ัลู	 100.00	 351.90	 33.64	 349.07	 29.85	 379.66	 27.24
•	 ผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบไอโอที่่	(ไอยราหาญ)	 65.00	 4.94	 0.47	 2.43	 0.21	 -	 -
รวมรายได้จิากักัารขายแลูะบริกัาร	 	 1,025.98	 98.07	 1,152.33	 98.54	 1,366.88	 98.07
รายได้อื�น	2)	 	 20.15	 1.93	 17.10	 1.46	 27.09	 1.93
รายได้รวม		 	 1,046.13	 100.00	 1,169.43	 100.00	 1,393.97	 100.00

ปี 2562ปี 2563ปี 25641)

ล้านบาทล้านบาทล้านบาท ร้อยละร้อยละร้อยละ

ห้มูายเห้ต์ุ :	ข้อมูลูที่่�นำาเส์นอใชั่้ข้อมูลูตัามงบกัารเงินรวม

40.53%

โครงสร้างรายได้ปี 2564

18.86%

1.93%

33.64%

4.57%

0.47%

ผลิตืภัณฑ์์ระบบดับเพลิงฯ
423.94 ล้านบาท

ผลิตืภัณฑ์์ระบบทำาควิามูเย็น
197.35 ล้านบาท

รายได้อื�นๆ
20.15 ล้านบาท

ผลิตืภัณฑ์์ระบบการพิมูพ์ดิจำิทัล
351.90 ล้านบาท

ผลิตืภัณฑ์์ระบบปรับอากาศฯ
47.85 ล้านบาท

ผลิตืภัณฑ์์ระบบไอโอท่
4.94 ล้านบาท

1,046.13

ห้มูายเห้ต์ุ : 1)	 อ้างอิงข้อมูลูจิากังบกัารเงินรวมของบริษััที่	หาญ	เอ็นจิิเน่ยริ�ง	โซลููชั่ั�นส์์	จิำากััด	(มหาชั่น)
 2)	 รายได้อื�น	ปีระกัอบด้วยกัำาไรขาดทีุ่นจิากัเงินลูงทีุ่นในกัองทีุ่นรวมแลูะหลูักัที่รัพย์ในค้วามตั้องกัารของตัลูาด	ดอกัเบ่�ยรับ	รายได้เงินปีันผ่ลู	แลูะกัำาไรขาดทีุ่นจิากัอัตัรา

แลูกัเปีลู่�ยน	รวมที่ั�งรายได้ค้่าเชั่่าแลูะค้่าบริกัารจิากัอส์ังหาริมที่รัพย์เพื�อกัารลูงทีุ่น	เปี็นตั้น



บริษััท หาญ เอ็นจำิเน่ยริ�ง โซลูชัั�นส์ จำำากัด (มูหาชัน) 11

ข้้อมููลทางการเงินท่�สำาคัญ

ห้มูายเห้ต์ุ : 1)	 ใชั่้กัำาไร(ขาดทีุ่น)ส์ุที่ธุิรวมในกัารค้ำานวณ
  2)	 ใชั่้กัำาไรกั่อนหักัภาษั่แลูะตั้นทีุ่นที่างกัารเงินในกัารค้ำานวณ
  3)	 ยังม่ค้วามไม่แน่นอนจินกัว่าจิะได้รับอนุมัตัิจิากัที่่�ปีระชัุ่มส์ามัญผู่้ถึือหุ้นปีระจิำาปีี	2565
  4)	 อ้างอิงข้อมูลูจิากังบกัารเงินรวมของบริษััที่	หาญ	เอ็นจิิเน่ยริ�ง	โซลููชั่ั�นส์์	จิำากััด	(มหาชั่น)
  5)	 ข้อมูลูที่างกัารเงินปีี	2563	ได้ปีรับปีรุงรายกัารเก่ั�ยวกัับโค้รงกัารส์ะส์มหุ้นพนักังานให้เปี็นไปีตัาม	TFRS	2	กัารจิ่ายโดยใชั่้หุ้นเปี็นเกัณฑ์์

ผลการดำาเนินงาน  

	 	 รายได้จิากักัารขายแลูะบริกัาร	 ลู้านบาที่
	 	 รายได้รวม	 ลู้านบาที่
	 	 ตั้นทีุ่นขายแลูะบริกัาร	 ลู้านบาที่
	 	 กัำาไรขั�นตั้น	 ลู้านบาที่
	 	 กัำาไร	/	(ขาดทีุ่น)	ส์ุที่ธุิ	(ไม่รวม	NCI)	 ลู้านบาที่
	 	 กัำาไรขาดทีุ่นเบ็ดเส์ร็จิรวม	(ไม่รวม	NCI)	 ลู้านบาที่

ฐานะทางการเงิน  

	 	 ส์ินที่รัพย์รวม	 ลู้านบาที่
	 	 หน่�ส์ินรวม	 ลู้านบาที่
	 	 ส์่วนของผู่้ถึือหุ้นรวม	 ลู้านบาที่

อัตืราส่วินทางการเงิน  

	 	 อัตัราผ่ลูตัอบแที่นผู่้ถึือหุ้น	1) %

	 	 อัตัราผ่ลูตัอบแที่นจิากัส์ินที่รัพย์	2) %

	 	 อัตัรากัำาไรขั�นตั้น	 %
	 	 อัตัรากัำาไรส์ุที่ธุิ	1) %

	 	 อัตัราส์่วนหน่�ส์ินตั่อส์่วนของผู่้ถึือหุ้น	 เที่่า
	 	 อัตัรากัารหมุนของส์ินที่รัพย์รวม	 เที่่า

ข้้อมููลสำาคัญในตืลาดทุน  

	 	 ราค้าพาร์ตั่อหุ้น	 บาที่
	 	 มูลูค้่าหุ้นตัามบัญชั่่	 บาที่/หุ้น
	 	 เงินปีันผ่ลูตั่อหุ้น	3)	 บาที่/หุ้น
	 	 อัตัรากัารจิ่ายเงินปีันผ่ลู	 ร้อยลูะ
	 	 กัำาไร	/	(ขาดทีุ่น)	ตั่อหุ้น	 บาที่/หุ้น

	 1,152.33
	 1,169.43
	 799.83
	 352.49
	 97.98
	 97.58

	 1,658.20
	 339.83
	 1,317.77

	 7.65
	 7.72
	 30.59
	 8.37
	 0.26
	 0.72

	 0.50
	 2.25
	 0.13
	 76.47
	 0.17

	 1,366.88
	 1,393.97
	 948.69
	 418.19
	 149.62
	 147.98

	 1,596.30
	 274.64
	 1,321.66

	 11.56
	 11.89
	 30.59
	 10.73
	 0.21
	 0.89

	 0.50
	 2.26
	 0.18
	 69.23
	 0.26

2563
4)5)

2564
4)

2562
4)

	 1,025.98
	 1,046.13
	 713.71
	 312.27
	 72.27
	 73.52

	 1,685.72
	 367.19
	 1,317.97

	 5.49
	 5.52
	 30.44
	 6.90
	 0.28
	 0.63

	 0.50
	 2.25
	 0.10
	 83.33
	 0.12
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1.2.2 ข้้อมููลเก่�ยวิกับผลิตืภัณฑ์์และบริการ
	 	ผ่ลูิตัภัณฑ์์แลูะบริกัาร	แบ่งออกัเปี็น	5	ผ่ลูิตัภัณฑ์์	ได้แกั่

ผลิตืภัณฑ์์ระบบดับเพลิง และงานโครงการตืิดตืั�งระบบดับเพลิง

	 ผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบดับเพลูิงเปี็นอุปีกัรณ์ในระบบอาค้ารโรงงาน
อุตัส์าหกัรรมขนาดเล็ูกัแลูะใหญ่	 รวมทัี่�งโรงผ่ลิูตัไฟัฟ้ัาแลูะ	 โรงงาน
อุตัส์าหกัรรมปีิโตัรเค้ม่	ส์ำาหรับกัารปี้องกััน	เตัือนภัย	แลูะเพื�อค้วบคุ้ม
เพลูิงแลูะค้วันไฟั	 ผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบดับเพลูิงท่ี่�	 HARN	 จิัดจิำาหน่าย
ปีระกัอบด้วย	 วาลู์วแลูะข้อตั่อ	 ซ่�งเปี็นอุปีกัรณ์ท่ี่�ใชั่้ติัดตัั�งในระบบ
ปีอ้งกัันอัค้ค้ภ่ยั	โดยวาล์ูวชั่ว่ยในกัารเปิีดหรอืปิีดนำ�าของระบบดับเพลิูง
ท่ี่�ตัดิตัั�งอยู่กัับท่ี่อนำ�าของระบบดังกัลู่าว	เชั่น่	วาล์ูวค้วบคุ้มกัารไหลูของ
นำ�าในระบบ	วาลู์วเปีิดปีิดนำ�าเมื�อตั้องกัารซ่อมบำารุงรักัษัาระบบ	วาลู์ว
ปีอ้งกัันนำ�ายอ้นไหลูกัลัูบ	เปีน็ต้ัน	ส์ำาหรับอุปีกัรณ์ดบัเพลิูง	เปีน็อุปีกัรณ์
ท่ี่�เปีน็ส์ว่นปีระกัอบหรืออุปีกัรณร่์วมท่ี่�ใช้ั่งานคู้กั่ับอุปีกัรณห์ลัูกัในระบบ
ดับเพลูิง	 เพื�อให้ระบบดับเพลิูงใช้ั่งานได้อย่างส์มบูรณ์	 แลูะรวมถ่ึง
อปุีกัรณต์ัา่งๆ	ท่ี่�ชั่ว่ยในกัารปีอ้งกัันเพลูงิไหม	้ไดแ้กั	่วาลูว์ระบบดบัเพลูงิ
เชั่่น	 ข้อตั่อ	 ตัู้ส์ายฉ่ื่ดนำ�าดับเพลิูง	 รวมถึ่งอุปีกัรณ์ภายใน	ส์ายฉื่่ดนำ�า
ดับเพลิูง	 ถัึงดับเพลิูง	 แลูะระบบส์ปีริงเกัอร์(หัวกัระจิายนำ�าดับเพลิูง)	
ข้อต่ัออ่อนส์ำาหรับติัดตัั�งหัวกัระจิายนำ�าดับเพลิูง	 ส์วิตัชั่์แจ้ิงส์ัญญาณ	
แลูะปีั�มส์ูบนำ�าดับเพลูิง	ที่ั�งน่�	HARN	เปี็นเจิ้าของตัราส์ินค้้าถึังดับเพลูิง	
�Guardian�	(กัาร์เด่ยน)	ส์ำาหรับผ่ลูิตัภัณฑ์์เค้รื�องดับเพลูิง

	 ส์ำาหรับงานโค้รงกัารตัิดตัั�งระบบดับเพลูิง	HARN	ให้ค้ำาปีร่กัษัา	
ออกัแบบ	 แลูะตัิดตัั�งระบบดับเพลูิงต่ัางๆ	 เชั่่น	 ระบบโฟัมดับเพลูิง	
ระบบปีั�มดับเพลิูง	 ระบบท่ี่อนำ�าดับเพลิูง	 ระบบดับเพลิูงอัตัโนมัติัด้วย
กัา๊ซ	(FM-200,	NOVEC	1230,	CO2,	Inert	Gas)	แลูะระบบสั์ญญาณ
แจ้ิงเหตุัเพลิูงไหม้	ทัี่�งในอาค้ารแลูะโรงงานต่ัางๆ	ตัลูอดจินอุตัส์าหกัรรม
ปีโิตัรเค้มแ่ลูะโรงไฟัฟ้ัา	ท่ี่�มแ่นวโน้มค้วามตัอ้งกัารตัดิตัั�งระบบดับเพลิูง
เพิ�มข่�น	เพื�อให้เปีน็ไปีตัามกัฎหมายค้วบคุ้มอาค้ารแลูะโรงงานท่ี่�ตัอ้งม่
กัารปีรับปีรุง	ให้ม่ระบบปี้องกัันอัค้ค้่ภัยที่่�ได้มาตัรฐาน	โดย	HARN	ม่
ที่่มงานวิศวกัรที่่�เชั่่�ยวชั่าญตัิดตั่อปีระส์านงานกัับลููกัค้้า	แนะนำาส์ินค้้า
ท่ี่�จิำาหน่าย	 รวมถ่ึงกัารออกัแบบ	แลูะนำาเส์นอสิ์นค้้าแลูะบริกัารให้แก่ั
ลููกัค้้าตัามมาตัรฐานดับเพลูิงส์ากัลู	กัารที่ดส์อบระบบหลูังกัารตัิดตัั�ง
แลู้ว	รวมถ่ึงงานบริกัารตัรวจิส์อบระบบดับเพลูงิ	ซ่�งในกัารติัดตัั�งระบบ
ดับเพลิูง	 จิะม่กัารใชั่้วาลู์วแลูะอุปีกัรณ์ระดับเพลิูง	 ร่วมกัับอุปีกัรณ์
ท่ี่�เกั่�ยวข้องในระบบดับเพลิูงตั่างๆ	 ได้แก่ั	 ระบบโฟัมดับเพลิูง	 ระบบ
ดับเพลูิงอัตัโนมัตัิด้วยก๊ัาซ	 ระบบสั์ญญาณแจ้ิงเหตุัเพลูิงไหม้	 แลูะ
ระบบกัลู้องตัรวจิจิับค้วันไฟัแลูะเปีลูวไฟั

เปี็นผู่้นำาเข้าแลูะผู่้แที่นจิำาหน่าย
อุปีกัรณ์ระบบดับเพลูิงค้รบวงจิร

ผลิต์ภัณีฑ์์ระบบดับเพึลิง
และงานโครงการต์ิดต์ั�ง

ระบบดับเพึลิง

WATER MIST SYSTEM

FIRE ALARM

WET CHEMICAL

PETROCHEMICAL

VIDEO IMAGE DETECTION

AIR SAMPLING SMOKE

DETECTION (ASD)

NOVEC 1230

IG-100

FM-200

FOAM CONCENTRATE

FIRE PROTECTION

& SAFETY

เปี็นผู่้นำาเข้าแลูะผู่้แที่นจิำาหน่าย
อุปีกัรณ์ระบบปีรับอากัาศ

ผลิต์ภัณีฑ์์ระบบ
ปรับอากาศและ
ระบบสุข้าภิบาล

เปี็นผู่้นำากัารขายอุปีกัรณ์เค้รื�อง
ที่ำาค้วามเย็น	เชั่่�ยวชั่าญกัาร
ออกัแบบแลูะให้ค้ำาปีร่กัษัา

ระบบที่ำาค้วามเย็น

ผลิต์ภัณีฑ์์ระบบ
ที่ำาคว็ามูเย็น

เปี็นผู่้นำาด้านกัารให้บริกัารโซลููชั่ั�น
ด้านวิศวกัรรม	�ระบบพิมพ์ดิจิิที่ัลู	

แลูะกัารพิมพ์	3	มิตัิ�

 ผลิต์ภัณีฑ์์ระบบการ
พึิมูพึ์ดิจำิที่ัล และระบบ
การพึิมูพึ์ 3 มูิต์ิชีว็ภาพึ

ให้บริกัารตัิดตัามกัารที่ำางาน
ของระบบพื�นฐานของ

งานอาค้ารจิากัส์่วนกัลูาง

ผลิต์ภัณีฑ์์
ระบบไอโอที่ี (IoT)
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ผลิตืภัณฑ์์ระบบดับเพลิง

1. ว็าล์ว็ระบบดับเพึลงิ (Fire Protection Valve) ใชั่ส้์ำาหรบัตัดิตัั�ง
ในระบบปีอ้งกัันอคั้ค้ภ่ยั	เปีน็วาลูว์ท่ี่�ไดร้บักัารรับรองใหใ้ชั่ส้์ำาหรบั
ระบบปีอ้งกัันอัค้ค้ภ่ยัโดยได้รบักัารรับรองมาตัรฐานจิากั	UL/FM	
มคุ่้ณส์มบัตัสิ์ามารถึที่นแรงดันขณะใช้ั่งาน	(working	pressure)	
ได้ไม่น้อยกัว่า	175	psi	(pound	per	square	inch	หรือปีอนด์
ตั่อตัารางนิ�ว)	ปีระกัอบด้วย	วาลู์วปีระเภที่ตั่างๆ		ตััวอย่างเชั่่น

2. ข้้อต์่อ (Grooved Coupling and Fitting) ใช้ั่ส์ำาหรับเชั่ื�อม
	 ตัอ่ท่ี่อในระบบดับเพลิูง	โดยใช้ั่แที่นกัารเชั่ื�อมท่ี่อแบบเดิมๆ	ท่ี่�ต้ัอง

ใชั่เ้ค้รื�องเชั่ื�อมไฟัฟัา้แลูะลูวดเชั่ื�อมในกัารเชั่ื�อมตัอ่ที่อ่เขา้ดว้ยกััน
	 Grooved	Coupling	บางรุ่นยังส์ามารถึรองรับกัารขยายแลูะ
	 หดตััว	หรือกัารเค้ลูื�อนตััวของที่่อแลูะอาค้าร	แลูะยังเชั่ื�อมตั่อที่่อ

ได้เร็วกัว่ากัารเชั่ื�อมที่่อแบบเดิมๆ	ถึ่ง	10	เที่่า

3. ระบบหั้ว็กระจำายนำ�าดบัเพึลิง (Sprinkler) ใชั่ใ้นระบบดบัเพลูงิ
	 อัตัโนมัติัเพื�อปี้องกัันที่รัพย์สิ์น	 แลูะชั่่วิตัอันอาจิจิะเกัิดข่�นจิากั

อัค้ค้่ภัยม่คุ้ณส์มบัตัิดับเพลูิงโดยอัตัโนมัตัิ	 โดยไม่ตั้องม่ค้น
ค้วบคุ้ม	ส์ามารถึค้วบคุ้มเพลูิงไหม้ที่่�เกัิดข่�นได้ที่ันที่่ขณะที่่�เพลูิง
ยงัมข่นาดเล็ูกั	ที่ำาให้เพลูงิไหม้หยดุกัารขยายตัวัลุูกัลูาม	มค่้วันไฟั
น้อยลูง	แลูะเกัิดในพื�นที่่�จิำากััด	ระบบดับเพลูิงอัตัโนมัตัิจิะที่ำาให้
ค้นในอาค้ารม่เวลูาเพิ�มมากัข่�นในกัารอพยพหน่ไฟั	

4. ข้้อต่์ออ่อนสำาห้รับติ์ดตั์�งหั้ว็กระจำายนำ�าดับเพึลิง (Flexible 
Sprinkler) ใชั่้ในกัารตัิดตัั�งหัวกัระจิายนำ�าดับเพลูิงซ่�งส์ามารถึ
ตัดิตัั�งไดเ้ร็วกัวา่กัารตัดิตัั�งแบบเชั่ื�อมถึง่	10เท่ี่า	โดยส์ามารถึยา้ย
แกั้ไขหรือปีรับระดับข่�นลูงให้เหมาะส์มกัับระดับของฝ่้าได้โดย
ทัี่นท่ี่	จิง่ที่ำาให้เราส์ามารถึลูดเวลูากัารที่ำางานหรอืหมดปีญัหากัับ
กัารแกั้ไขงานได้

วาลู์วปีระตัูนำ�า
(OS&Y	Gate	Valve)

Coupling

วาลู์วปีีกัผ่่เส์ื�อ
(Butterfly	Valve)

Fitting

วาลวประตนู ํา้ OS&Y Gate Valve) วาลวปีกผีเสือ้ Butterfly Valve)วาลวประตนู ํา้ OS&Y Gate Valve) วาลวปีกผีเสือ้ (Butterfly Valve) 

วาลวกนักลบั (Check Valve) บอลวาลว Ball Valve) โกลบวาลว Globe Valve)วาลวกนักลบั Check Valve) บอลวาลว (Ball Valve) โกลบวาลว Globe Valve)วาลวกนักลบั Check Valve) บอลวาลว Ball Valve) โกลบวาลว (Globe Valve)

Coupling Fitting

Coupling Fitting 

วาลู์วกัันกัลูับ
(Check	Valve)

บอลูวาลู์ว
(Ball	Valve)

โกัลู์บวาลู์ว
(Globe	Valve)

5. ตู้์สายฉีดนำ�าดับเพึลงิ (Fire Hose Cabinet) 
และอุปกรณี์ภายใน

ส์ายฉื่่ดนำ�าดับเพลูิงแบบผ่้าใบ
(Fire	Hose	Rack)

ส์ายฉื่่ดนำ�าดับเพลูิงแบบม้วน	
(Fire	Hose	Reel)

• ตัู้ส์ายฉ่ื่ดนำ�าดับเพลูิง	 (Fire	Hose	Cabinet)	
เปี็นตัู้ส์่งนำ�าดับเพลูิงม่ลัูกัษัณะเปี็นตัู้ส์่แดง
ด้านหน้าเปี็นกัระจิกัท่ี่�ส์ามารถึเปีิดหรือทีุ่บ

	 ให้แตักัเพื�อนำาอุปีกัรณ์ชั่่วยเหลูือออกัมาได้
	 เมื�อเกัิดเหตัุฉืุ่กัเฉื่ิน	 •	

• วาลู์วท่ี่�ใชั่้ส์ำาหรับส์ายฉื่่ดนำ�าดับเพลิูง	(Hose
	 Valve)	เป็ีนวาลูว์จิา่ยนำ�าออกัจิากัระบบที่อ่ดบั

เพลูิงส์ู่ภายนอกั

• ชัุ่ดส์ายฉื่่ดนำ�าดับเพลูิง	(Hose	Station)	ได้แกั่•	

สายฉีดนํา้ดบัเพลิงแบบผาใบ 

(Fire Hose Rack) 

สายฉีดนํา้ดบัเพลิงแบบมวน 

(Fire Hose Reel)

สายฉีดนํา้ดบัเพลิงแบบผาใบ 

(Fire Hose Rack)

สายฉีดนํา้ดบัเพลิงแบบมวน 

(Fire Hose Reel) 

	 ใชั่้ส์ำาหรับดับเชั่ื�อเพลูิงปีระเภที่ที่่�เปี็นส์ารปีระกัอบของธุาตัุ
ค้าร์บอน	เชั่่น	ไม้	กัระดาษั	ผ่้า	ขยะ	เปี็นตั้น	ม่คุ้ณส์มบัตัิดับเพลูิง

	 โดยอาศัยม่านของค้วามเยน็เข้าไปีดง่เอาค้วามร้อนออกัจิากัวัส์ดุ
เชั่ื�อเพลิูง	จินกัระทัี่�งถ่ึงจุิดท่ี่�ไม่ส์ามารถึติัดไฟัได้	ทัี่�งน่�	HARN	เปีน็
เจิ้าของ	ตัราส์ินค้้า	�Spark�	(ส์ปีาร์ค้)	ส์ำาหรับผ่ลูิตัภัณฑ์์ชัุ่ดส์าย
ฉื่่ดนำ�าดับเพลูิง	
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• หัวรับนำ�าดับเพลูิง	(Fire	Department	Connection)	
เปี็นอุปีกัรณ์รับนำ�าจิากัภายนอกัอาค้าร	หรือรถึดับ
เพลิูง	เพื�อจ่ิายเข้าไปี	ในระบบดับเพลิูงภายในอาค้าร

• ถึังดับเพลูิง	(Portable	Fire	Extinguisher)	เปี็นเค้รื�องดับเพลูิง
ใชั่้ตัิดตัั�งไว้ภายในอาค้ารหรือนอกัอาค้าร	ค้วบคู้่กัับระบบดับเพ
ลูิงอื�นๆ	 	ม่คุ้ณส์มบัตัิ	 ใชั่้ดับเพลูิงเบื�องตั้นในขณะเพลูิงเริ�ม	ลูุกั
ไหม้	แบ่งเปี็นปีระเภที่หลูักัๆ	ได้	6	แบบ	(ตัามปีระเภที่ของส์ารที่่�
บรรจิุในเค้รื�องดับเพลูิง)	ปีระกัอบด้วย

(1)	 ผ่งเค้มแ่ห้ง	(Multi-Purpose	Dry	Chemical)	บรรจิุ
ในถึังส์่แดง	ปีระกัอบด้วยผ่งเค้ม่หลูายชั่นิด	ซ่�งถึูกั
อัดด้วยแรงดันเข้าไปี	 ส์ามารถึดับเพลิูงปีระเภที่

	 A	B	C	หรืออาจิดับเพลูิงปีระเภที่	D	ได้หากับรรจิุ
	 ผ่งเค้ม่พิเศษั	ราค้าถึูกั	หาซื�อง่าย	ใชั่้ส์ำาหรับพื�นที่่�

ที่ั�วไปี	เชั่่น	ส์ำานักังาน	บ้านพักัอาศัย

(2)	 กั๊าซค้าร์บอนไดออกัไซด์	 (CO2)	 บรรจุิในถัึงส่์แดง	
ปีลูายส์ายฉ่ื่ดม่ลัูกัษัณะเป็ีนกัรวย	 ก๊ัาซท่ี่�ฉื่่ดออกั
มาเป็ีนไอเย็นจัิด	 ค้ลู้ายนำ�าแข็งแห้ง	 ลูดค้วามร้อน
ของไฟัได้	 ไม่ทิี่�งค้ราบส์กัปีรกั	 ส์ามารถึดับเพลิูง
ปีระเภที่	 B	 C	 เหมาะส์ำาหรับกัารใช้ั่งานในห้อง
เค้รื�องจิักัร	 ส์ายกัารผ่ลูิตัในอุตัส์าหกัรรมต่ัางๆ

	 ห้องเค้รื�องไฟัฟั้า		เปี็นตั้น

(3)	 นำ�า	 (Water)	 บรรจิุในถึังแส์ตันเลูส์	 ส์ามารถึ
	 ดับเพลูิง	 ปีระเภที่	 A	 เหมาะส์ำาหรับกัารดับเพลูิง
	 กัลูางแจิ้งที่่�ไม่ม่ส์ื�อ	นำาไฟัฟั้า	

(4)	 โฟัม	 (Foam)	บรรจิุในถึังส์แตันเลูส์	 เมื�อฉื่่ดออกัมา
	 จิะเป็ีนฟัองโฟัมค้ลุูผ่วิเชั่ื�อเพลิูงท่ี่�ลุูกัไหม้
	 จิ่งส์ามารถึดับเพลูิงได้ปีระเภที่	A	B	ได้	

แตัไ่ม่ส์ามารถึนำาไปีดบัเพลิูงปีระเภที่	C	
ไดเ้พราะเป็ีนส์ื�อนำาไฟัฟ้ัา	เหมาะส์ำาหรับ
ดับเพลิูงในภาค้อุตัส์าหกัรรม	 หรือ

	 ดับเชั่ื�อเพลูิงปีระเภที่ที่ินเนอร์	แลูะส์ารระเหยตัิดไฟั

(5)	 เค้มเ่ปียีกั	ส์ำาหรบัห้องค้รัว	(Wet	Chemical-Kitchen)	
บรรจิุในถึังแส์ตันเลูส์ส์ามารถึดับเพลูิงปีระเภที่	K	
เหมาะกัับใชั่้ในห้องค้รัว	เนื�องจิากัส์ามารถึดับเพลูิง
ที่่�เกัิดจิากันำ�ามันที่อดได้	

(6)	 ฮาโลูตัรอน	 (Halotron-1)	 บรรจิุในถัึงส่์แดง	หรือ
	 ส่์เข่ยว	ภายในบรรจิสุ์ารส์ะอาด	หรือฮาโลูตัรอนวนั	เมื�อ

ฉ่ื่ดแลู้วจิะระเหยไปีเอง	ไม่ทิี่�งค้ราบส์กัปีรกั	ส์ามารถึ
ดับเพลูิงปีระเภที่	A	B	C	เหมาะส์ำาหรับกัารใชั่้งาน
ในห้องค้อมพิวเตัอร์	 ค้ลู่นรูม	ห้องไฟัฟั้า	ห้องเกั็บ
อุปีกัรณ์อิเลู็กัที่รอนิกัส์์

 

 

 

 

งานโครงการตืิดตืั�งระบบดับเพลิง

	 HARN	มบ่ริกัารให้ค้ำาปีร่กัษัา	ออกัแบบ	แลูะตัดิตัั�งระบบดบัเพลิูง
ต่ัางๆ	เชั่น่	ระบบโฟัมดับเพลิูง	(Foam	Fire	Protection	System)	ระบบ
ปีั�มดับเพลูิง	 ระบบที่่อนำ�าดับเพลูิง	 ระบบดับเพลูิงอัตัโนมัตัิด้วยกั๊าซ	
(FM-200,	NOVEC	1230,	CO2,	 Inert	Gas)	 แลูะระบบสั์ญญาณ
แจิ้งเหตุัเพลิูงไหม้	 Fire	Alarm	System)	ส์ำาหรับงานโค้รงกัาร	 ทัี่�งใน
อาค้ารแลูะโรงงานตัา่งๆ	ตัลูอดจินอตุัส์าหกัรรมปีโิตัรเค้มแ่ลูะโรงไฟัฟัา้
ท่ี่�ม่แนวโน้มค้วามตั้องกัารตัิดตัั�งระบบดับเพลูิงเพิ�มข่�น	เพื�อให้เปี็นไปี
ตัามกัฎหมายค้วบคุ้มอาค้ารแลูะโรงงานท่ี่�ตั้องม่กัารปีรับปีรุงให้ม่
ระบบป้ีองกัันอัค้ค้่ภัยท่ี่�ได้มาตัรฐาน	 โดย	HARN	ม่ท่ี่มงานวิศวกัร
ผู้่เชั่่�ยวชั่าญตัิดตั่อปีระส์านงานกัับลููกัค้้า	 แนะนำาส์ินค้้าท่ี่�จิำาหน่าย	
รวมถ่ึงออกัแบบ	 แลูะนำาเส์นอสิ์นค้้าแลูะบริกัารให้แก่ัลููกัค้้าตัาม
มาตัรฐานดับเพลูงิส์ากัลูแลูะกัารที่ดส์อบหลัูงติัดตัั�งระบบแลู้ว	รวมถ่ึง
งานบริกัารตัรวจิส์อบระบบดับเพลูิง	 ซ่�งในกัารตัิดตัั�งระบบดับเพลูิง	
จิะม่กัารใชั่้วาล์ูวแลูะอุปีกัรณ์ระดับเพลิูง	 (สิ์นค้้าตัามข้อ	 1)	 ร่วมกัับ
อุปีกัรณ์ท่ี่�เกั่�ยวข้องในระบบดับเพลูิงตั่างๆ	 โดยรายลูะเอ่ยดงาน
โค้รงกัารในระบบดับเพลูิง	ปีรากัฎดังน่�	

1. ระบบโฟมูดับเพึลิง เป็ีนระบบท่ี่�มก่ัารผ่ส์มระหวา่งนำ�าแลูะนำ�ายา
โฟัมเข้มข้น	(Foam	Concentrate)	เพื�อดับเพลูิง	โดยใชั่้หลูักักัาร
ส์ร้างฟัองโฟัม	หรือส์ร้างผิ่วของโฟัมบนของเหลูวตัิดไฟัเพื�อกัั�น
ออกัซิเจินจิากัเชืั่�อเพลูงิ	โดยระบบโฟัมดับเพลิูงมอ่ปุีกัรณ์ส์ำาคั้ญ	ได้แก่ั

6. สว็ิต์ช์แจำ้งสัญญาณี (Switch)

• อุปีกัรณ์ตัรวจิจิับกัารไหลูในเส์้นที่่อ	(Flow	Switch)	เปี็นอุปีกัรณ์
ท่ี่�อยู่ในระบบดับเพลิูงแบบท่ี่อเปียีกั	ที่ำาหน้าท่ี่�ส่์งสั์ญญาณมายัง
แผ่งค้วบคุ้มระบบสั์ญญาณแจ้ิงเหตัเุพลูงิไหม้ในกัรณ่ท่ี่�อปุีกัรณ์
ตัรวจิพบว่ามก่ัารไหลูในเส้์นท่ี่ออนัเกัดิจิากัหวักัระจิายนำ�าดบัเพลูงิ

	 ที่ำางาน	หรือม่กัารใชั่้ส์ายฉื่่ดนำ�าดับเพลูิง

• ส์วิตัซ์ตัรวจิจิบัค้วามดนั	(Pressure	Switch)	ใช้ั่ตัรวจิจิบัค้วามดนั
	 ในระบบท่ี่อนำ�าดับเพลิูง	 ในกัรณ่ท่ี่�ค้วามดันเปีลู่�ยนแปีลูงเพื�อ
	 ส์่งส์ัญญาณแจิ้งไปีที่่�ห้องค้วบคุ้ม

• ระฆัังนำ�า	(Alarm	Gong)	ใชั่ส้์ำาหรับแจิง้เตัอืนภัยด้วยเส่์ยงเมื�อเกัดิ
เพลิูงไหม้	มคุ่้ณส์มบัติัส่์งเส์ย่งเตืัอนภัยเมื�อเกิัดเพลิูงไหม้	โดยใช้ั่
กัารไหลูของนำ�าเปี็นตััวขับเค้ลูื�อนกัลูไกั

7. ปั�มูสูบนำ�าดับเพึลิง (Fire Pump) ใช้สูบนำ�าเพึื�อดับเพึลิง

	 ทัี่�งน่�	 HARN	 เปี็นเจ้ิาของ	ตัราสิ์นค้้าถึังดับเพลิูง	 �Guardian�
(กัาร์เด่ยน)	ส์ำาหรับผ่ลูิตัภัณฑ์์เค้รื�องดับเพลูิง
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• นำ�ายาโฟมูเข้้มูข้้น (Foam Concentrate) 
(1)	 Aqueous	Film	Forming	Foam	นำ�ายาโฟัมท่ี่�ใช้ั่ส์ำาหรับดับไฟั	

ท่ี่�เกิัดจิากัเชั่ื�อเพลิูงปีระเภที่ไฮโดรค้าร์บอน	(Hydrocarbon)	
เชั่่น	นำ�ามันดิบ	นำ�ามันเบนซิน	นำ�ามันด่เซลู	 เปี็นตั้น	 ซ่�งไม่
เหมาะกัับกัารดับไฟัท่ี่�เกิัดจิากัเชั่ื�อเพลิูงปีระเภที่	 Polar	
Solvent	 (เปี็นเชั่ื�อเพลิูงซ่�งรวมตััวกัับนำ�าได้	 เชั่่น	 ทิี่นเนอร์	
แอลูกัอฮอลู์

(2)	 Alcohol	 Resistant	 Aqueous	 Film	 Forming	 Foam	
นำ�ายาโฟัมที่่�ใชั่้ส์ำาหรับดับไฟัที่่�เกัิดจิากัเชั่ื�อเพลูิงปีระเภที่
ไฮโดรค้าร์บอน	แลูะ	Polar	Solvent

• อุปกรณี์ผสมูโฟมูกับนำ�า และอุปกรณี์ฉีดโฟมู

อุปีกัรณ์ผ่ส์มโฟัมกัับนำ�า อุปีกัรณ์ฉื่่ดโฟัม

2. ระบบดับเพึลิงอัต์โนมัูติ์ด้ว็ยก๊าซ เป็ีนระบบดับเพลิูงท่ี่�ส์าร
	 ดบัเพลิูง	ไมน่ำาไฟัฟ้ัา	ไม่ทิี่�งส์ง่ตักัค้า้งแลูะไม่ที่ำาค้วามเส์ย่หายตัอ่

อุปีกัรณ์ต่ัางๆ	หลัูงจิากักัารฉ่ื่ดส์ารเพื�อดับเพลูิง	 เหมาะส์ำาหรับ
ดับเพลูิง	เชั่ื�อเพลูิงปีระเภที่	Class	A,B,C	โดยเฉื่พาะห้องไฟัฟั้า/
อุปีกัรณ์อิเลู็กัที่รอนิกัส์์	ได้แกั่

• ระบบดับเพึลิงอัต์โนมูัต์ิ
(1)	 ชั่นิดกั๊าซค้าร์บอนได	ออกัไซด์	(CO2)		
(2)	 ชั่นิด	Inert	gas	เชั่น่	กัา๊ซไนโตัรเจิน	(N2),	กัา๊ซอารก์ัอน	(Ar),	

กั๊าซ	Inergen	(N2+Ar+CO2),	กั๊าซ	Argonite	N2+Ar)

• ถืังบรรจำุโฟมูดับเพึลิงแบบถืุง (Bladder Tank) ใชั่้บรรจิุโฟัม
ดับเพลูิง	โดยส์ามารถึดับเพลูิงที่่�เกัิดจิากันำ�ามันได้

3. ระบบสัญญาณีแจ้ำงเห้ตุ์เพึลิงไห้มู้ (Fire Alarm System) 
เป็ีนระบบแจิ้งเตืัอนเมื�อเกัิดเหตุัเพลิูงไหม้	 เพื�อกัารอพยพแลูะ

	 เพื�อดำาเนินกัารดับไฟั	 ชั่่วยลูดค้วามส์ูญเส่์ยชั่่วิตัแลูะที่รัพย์ส์ิน
	 อุปีกัรณ์หลูักัในระบบปีระกัอบด้วย	ตัู้ค้วบคุ้ม	(Control	Panel)

อุปีกัรณ์ตัรวจิจิับ	(Detectors),	ส์ัญญาณแจิ้งเหตัุด้วยเส์่ยงหรือ
แส์ง,	อุปีกัรณ์แจิ้งเหตัุด้วยมือ	(Manual	switch)

4. ระบบกล้องต์รว็จำจัำบคว็ันไฟและเปลว็ไฟ (Video Fire 
Detection System - VFDS)	เปีน็อปุีกัรณ์ตัรวจิจัิบ	(Detectors)	
ปีระเภที่หน่�ง	ซ่�งใช้ั่หลัูกักัารวิเค้ราะห์จิากัภาพ	ว่ามเ่หตุัเกัดิค้วันไฟั

	 หรือเปีลูวไฟัในบริเวณท่ี่�ม่กัารตัรวจิจิับหรือไม่	โดยอุปีกัรณ์น่�
	 จิะตั่อเข้ากัับ	 ตัู้ค้วบคุ้มของอาค้าร	 หากัม่เหตัุเกิัดค้วันไฟัหรือ

เปีลูวไฟัอุปีกัรณ์จิะส่์งสั์ญญานไปีท่ี่�ตัู้ค้วบคุ้ม	 เพื�อส่์งสั์ญญาน
แจิ้งเหตัุ	อุปีกัรณ์หลูักัในระบบปีระกัอบด้วย	กัลู้อง	(Camera),	
VFDS	Sever,	อุปีกัรณ์ส์่งส์ัญญาน	Alarm	box,	จิอ	Monitor

	 ทัี่�งน่�	ในกัารดำาเนนิงานโค้รงกัารตัา่งๆ	HARN	อาจิที่ำาปีระกัันภยั
กัับบริษัทัี่ปีระกัันภัยเพื�อปีกัป้ีองค้วามเส่์ยหายท่ี่�อาจิเกิัดข่�นจิากั
กัารติัดตัั�งระบบงาน	 โดยจิะพิจิารณาจิากัลูักัษัณะของงานใน
แตั่ลูะงานเปี็นค้ราวๆ	ไปี	เชั่่น	กัารที่ำาปีระกัันค้วามเส์่ยหายของ
สิ์นค้้า/ที่รัพย์สิ์นของผู่้ว่าจิ้างในกัรณ่กัารติัดตัั�งระบบดับเพลิูง

	 ในพื�นที่่�ที่่�ม่กัารใชั่้งาน	อาที่ิ	ค้ลูังส์ินค้้าที่่�ม่ส์ินค้้าเกั็บอยู่	เปี็นตั้น	
รวมถ่ึง	HARN	ได้เพิ�มกัารคุ้ม้ค้รองถึง่ค้วามบาดเจิบ็ที่างร่างกัาย
ตั่อลููกัจิ้างหรือตััวแที่นของผู่้ว่าจิ้าง	HARN	ให้บริกัารตัามระยะ
เวลูาท่ี่�กัำาหนด	(Regular	Service)	โดยกัารเขา้ตัรวจิเชั่ค็้อปุีกัรณ์
ที่่�จิำาหนา่ยเมื�อค้รบตัามกัำาหนด	กัรณท่ี่่�ส์นิค้า้หรอือุปีกัรณน์ั�นยงั
อยู่ในระยะปีระกััน	หรืออยู่ในส์ัญญาบริกัาร	ที่ั�งน่�ในกัรณ่ส์ินค้้า
ท่ี่�จิำาหน่ายให้ลููกัค้้าม่ปัีญหา	HARN	จิะติัดตั่อปีระส์านงานกัับ

	 ผู่้จิำาหน่ายส์ินค้้าในตั่างปีระเที่ศ	พิจิารณาส์าเหตัุค้วามเส์่ยหาย
	 ท่ี่�เกิัดข่�นร่วมกััน	 เพื�อเจิรจิาเค้ลูมปีระกัันสิ์นค้้าตัามข้อตักัลูง
	 กัารรับปีระกัันสิ์นค้้า	 กัลู่าวคื้อ	 ม่ระยะเวลูาปีระกัันสิ์นค้้า

ปีระมาณ	1-2	ปีี	 นับแตั่วันท่ี่�ส์ินค้้าออกัจิากัที่่าเรือของปีระเที่ศ
	 ผู่้จิำาหน่ายส์ินค้้านั�นๆ

• ระบบดับเพึลิงอัต์โนมูัต์ิ 
 FM-200

• ระบบดับเพึลิงอัต์โนมูัต์ิ
 NOVEC 1230
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• วาลู์วปีีกัผ่่เสื์�อ	(Butterfly	Valve)
	 ใช้ั่ส์ำาหรับปีดิ-เปีดินำ�า	มน่ำ�าหนักัเบาใช้ั่
	 พื�นท่ี่�น้อยในกัารติัดตัั�ง	 ใช้ั่ตัิดตัั�งใน

อาค้ารหรือพื�นท่ี่�ทัี่�วไปี	 ไม่เหมาะ
ส์ำาหรบัใช้ั่ค้วบคุ้มอัตัรากัารไหลูของนำ�า	

• บอลูวาล์ูว	(Ball	Valve)	ใช้ั่ส์ำาหรบัปิีด-
เปิีดนำ�า	เหมาะกัับกัารใช้ั่กัับท่ี่อขนาดเล็ูกั	
ส์ามารถึปิีด-เปิีดนำ�าได้ที่นัท่ี่	กัารรั�วซ่มม่
น้อยกัว่ากัารใช้ั่วาล์ูวปีระตันูำ�า	เนื�องจิากั
หน้าส์มัผ่สั์ของวาล์ูวปิีดส์นิที่กัว่า

• โกัล์ูบวาล์ูว	(Globe	Valve)	ใช้ั่ส์ำาหรบั
	 ค้วบค้มุอัตัรากัารไหลูของนำ�าเป็ีนวาล์ูว
	 ท่ี่�ที่ำาให้แรงดนัของนำ�าลูดลูงระหว่าง
	 ส่์วนหน้าวาล์ูวแลูะส่์วนหลัูงวาล์ูว

• วาลู์วปีรับปีริมาณนำ�า	(Balancing	Valve)	ใชั่้ส์ำาหรับปีรับส์มดุลู
ของนำ�าในระบบปีรับอากัาศ	เพื�อปีรับอัตัรากัารไหลูให้ได้ค้า่ตัามท่ี่�
ตั้องกัาร	ม่คุ้ณส์มบัตัิปีรับปีริมาณนำ�า

	 ให้ไหลูเข้าเค้รื�องส์่งลูมเย็นในระบบ
	 ปีรบัอากัาศให้ตัรงตัามส์ถึานะท่ี่�ออกัแบบ

• วาลู์วค้วบคุ้มอุณหภูมิแลูะปีรับอัตัรากัารไหลูแรงนำ�าอัตัโนมัตัิ	
(PICV)	ใชั่้ส์ำาหรับค้วบคุ้มกัารเปีิดปีิดนำ�าเย็น	แลูะปีริมาณอัตัรา
กัารไหลูของนำ�าที่่�ส์ ่งเข ้าเค้รื�องลูมเย็นในระบบปีรับอากัาศ	
เพื�อให้เค้รื�องปีรับอากัาศ	
ส์่งค้วามเย็นได้ตัามที่่�ได้
กัำาหนดไว้

	 ทัี่�งน่�	นอกัเหนือจิากักัารนำา
เข้าแลูะจิัดจิำาหน่ายตัราส์ินค้้าจิากัตั่างปีระเที่ศที่่�ม่ชั่ื�อเส์่ยง	
HARN	ยังเปี็นเจิ้าของตัราส์ินค้้า	�Valtec�	(วาลู์วเที่ค้)	ส์ำาหรับ
ผ่ลิูตัภัณฑ์์วาลูว์แลูะผ่ลิูตัภณัฑ์์ระบบส์ขุาภิบาลูแลูะปีรบัอากัาศ

ผลิตืภัณฑ์์ระบบปรับอากาศ และระบบสุข้าภิบาล

	 ผ่ลิูตัภัณฑ์์ระบบปีรับอากัาศ	 เป็ีนอุปีกัรณ์ร่วมท่ี่�ปีระกัอบรวม
กัับระบบปีรับอากัาศหลูักัในอาค้ารขนาดใหญ่ที่่�ใชั่้ระบบปีรับอากัาศ
ด้วยนำ�าเย็นส์ำาหรับกัารปีรับทัี่�งอุณหภูมิ	 เเลูะคุ้ณภาพอากัาศให้อยู่
ในอุณหภูมิ	 แลูะคุ้ณภาพท่ี่�เหมาะส์ม	 ในขณะท่ี่�ผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบ
สุ์ขาภิบาลูเปี็นอุปีกัรณ์ในระบบอาค้ารได้แกั่	 ระบบปีระปีา	 ระบบที่่อ
ระบายนำ�าทิี่�ง	แลูะระบบที่อ่ระบายอากัาศ	เปีน็ตัน้		HARN	จิดัจิำาหนา่ย
ผ่ลูติัภัณฑ์์ท่ี่�เป็ีนอุปีกัรณ์ในระบบค้วบคุ้มระบบปีรับอากัาศ	แลูะระบบ
สุ์ขาภิบาลู	ได้แกั	่วาลูว์	ซ่�งเปีน็อปุีกัรณ์ท่ี่�ชั่ว่ยในกัารเปิีดหรือปีดินำ�าเย็น
แลูะค้วบคุ้มอัตัรากัารไหลูของนำ�าให้ค้งท่ี่�เพื�อท่ี่�จิะที่ำาให้เค้รื�องปีรับ
อากัาศที่ำางานได้อยา่งเตัม็ปีระส์ทิี่ธุภิาพ	แลูะระบบส์ขุาภิบาลูท่ี่�ตัดิตัั�ง
อยู่กัับที่อ่ของระบบดงักัลูา่ว	นอกัจิากัน่�	ในระบบปีรบัอากัาศ	แลูะระบบ
สุ์ขาภิบาลู	ยังม่อุปีกัรณ์ท่ี่�เปี็นส์่วนปีระกัอบหรืออุปีกัรณ์ร่วมท่ี่�ส์ำาค้ัญ	
ได้แกั่	วาลู์วเปีิดปีิดนำ�า,	เกัจิวัดค้วามดัน,	เที่อร์โมมิเตัอร์	(อุปีกัรณ์
วัดอณุหภมิูแลูะแรงดนัของนำ�าในระบบ),	ส์วติัชั่แ์จิง้กัารไหลูของนำ�าใน
ระบบ	(Flow	Switch),	แผ่่นกัรองอากัาศ,	ข้อตั่อ,	ห้องปีั�ม,	ที่่อที่องแดง
แลูะข้อตั่อที่องแดง	แลูะนำ�ายาส์ารที่ำาค้วามเย็น		ที่ั�งน่�	นอกัเหนือจิากั
กัารนำาเข้าแลูะจัิดจิำาหน่ายตัราสิ์นค้้าจิากัตั่างปีระเที่ศท่ี่�ม่ชั่ื�อเส์่ยง
HARN	 ยังเปี็นเจ้ิาของตัราสิ์นค้้า	 �Valtec�	 (วาล์ูวเที่ค้)	 ส์ำาหรับ
ผ่ลูิตัภัณฑ์์วาลู์วแลูะผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบส์ุขาภิบาลูแลูะปีรับอากัาศ	แลูะ
เปี็นเจิ้าของ	 ตัราส์ินค้้า	 �Koppar�	 (ค้๊อปีปี้า)	 ส์ำาหรับผ่ลูิตัภัณฑ์์
ที่่อที่องแดง

1. ว็าล์ว็เปิดปิดนำ�า	 ใชั่้ค้วบคุ้มกัารไหลูของนำ�าไม่ว่าจิะเปี็นกัาร
ปิีด-เปิีด	หรือปีรบัอตััรากัารไหลูของนำ�า	แบ่งเป็ีนปีระเภที่หลัูกัๆ	คื้อ	

• วาล์ูวปีระตูันำ�า	(Gate	Valve)	ใชั่ส้์ำาหรับปีดิ-เปิีดนำ�า	มน่ำ�าหนักัมากั	
แลูะต้ัองใช้ั่เนื�อท่ี่�ในกัารติัดตัั�ง	เหมาะ
ส์ำาหรับใช้ั่ในห้องเค้รื�องสู์บนำ�า	 ห้อง
ปีั�มนำ�าดับเพลูิง	 ใชั่้ภายนอกัอาค้าร
หรือพื�นที่่�ที่ั�วไปี	 ไม่เหมาะส์ำาหรับใชั่้
ค้วบคุ้มอัตัรากัารไหลูของนำ�า
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2. เกจำวั็ดคว็ามูดัน (Pressure Gauge) ใชั่ส้์ำาหรับแส์ดงค้า่แรงดัน	
มห่น่วยเปีน็แรงปีอนดต์ัอ่ตัารางนิ�ว	(PSI)	แลูะกัโิลูกัรมัตัอ่ตัาราง
เซนตัิเมตัร	(kg/cm2)	แบ่งเปี็นปีระเภที่หลูักัๆ	ค้ือ

• เกัจิวัดค้วามดันแบบม่นำ�ามัน	 (Liquid	
Filled	Gauge)	เหมาะส์ำาหรบัตัดิตัั�งในท่ี่�
ท่ี่�มก่ัารสั์�นส์ะเทืี่อน		ชั่ว่ยลูดแรงกัระแที่กั
ของแรงดัน	ที่ำาให้ยืดอายุกัารใชั่้งานให้
นานข่�น

• เกัจิวัดค้วามดันแบบไม่ม่นำ�ามัน	(Non-Filled	Gauge)	เหมาะ
	 ส์ำาหรับตัิดตัั�งที่ั�วไปี

3. เที่อร์โมูมิูเต์อร์ (Thermometer)	 ใช้ั่ส์ำาหรับวัดระดับอุณหภูมิ
หรือค้วามร้อน	แบ่งเป็ีนปีระเภที่หลัูกัๆ	คื้อ

• เที่อร์โมมิเตัอร์แบบแท่ี่งแก้ัว	 (Liquid-in-
Glass	Thermometer)	ใชั่ส้์ำาหรับวัดอุณหภูมิ
ทัี่�วไปี	มค่้ณุส์มบติััขยายตัวัของของเหลูวเมื�อ
ได้รับค้วามร้อน	แลูะหดตัวัเมื�อค้ลูายค้วามร้อน

	 จิะมห่น่วยเป็ีนองศาฟัาเรนไฮต์ั	(F)	แลูะองศา
เซลูเซ่ยส์	(C)

• เที่อร์โมมิเตัอร์แบบไบเมที่ัลู	 (BiMetal	
Thermometer)	 ม่คุ้ณส์มบัตัิขยายตััวของ
โลูหะ	2	ชั่นิด	เมื�อได้รับค้วามร้อนโลูหะที่ั�ง	2	
ชั่นิด	 เกัิดกัารขยายตััวไม่เท่ี่ากััน	 โดยทัี่�วไปี
วัดอุณหภูมิอยู่ในชั่่วง	-75	oC	ถึ่ง	550	oC

4. Flow Switch ใชั่้ส์ำาหรับตัรวจิจิับกัารไหลู
ของนำ�า	ม่คุ้ณส์มบัตัิปี้องกััน	ค้วามเส์่ยหาย
ของปีั�มนำ�า	เนื�องจิากันำ�าไม่ไหลู	โดยตัิดตัั�ง

	 อยู่ในที่ิศที่างเด่ยวกัับกัารไหลูของนำ�าในที่่อ

5. แผ่นกรองอากาศ (Aluminum Filter)		แบบลู้างนำ�าได้	ส์ามารถึ
กัรองฝุ่่น	ส์ิ�งส์กัปีรกัในอากัาศ	ชั่่วยให้กัารระบายอากัาศม่ค้วาม
ส์ะอาดมากัยิ�งข่�น	ใช้ั่ส์ำาหรับปีอ้งกัันฝุ่น่แลูะ
สิ์�งส์กัปีรกัเข้าไปีอุดตันัในเค้รื�องปีรับอากัาศ	
ม่คุ้ณส์มบัตัิลู้างนำ�าได้	ส์ามารถึกัรองฝุ่่น	ส์ิ�ง
ส์กัปีรกัในอากัาศ	ช่ั่วยให้กัารระบายอากัาศ
ม่ค้วามส์ะอาดมากัยิ�งข่�น

6. ข้อ้ต่์อ (Grooved Coupling and Fitting)	ใชั่ส้์ำาหรับเชั่ื�อมต่ัอท่ี่อ
ในระบบปีรับอากัาศด้วยนำ�า	โดยใชั่้แที่นกัารเชั่ื�อมที่่อแบบเดิมๆ	
ที่่�ตั้องใชั่้เค้รื�องเชั่ื�อมไฟัฟั้าแลูะลูวดเชั่ื�อมในกัารเชั่ื�อมตั่อที่่อเข้า
ด้วยกััน	Grooved	Coupling	บางรุ่น
ยังส์ามารถึรองรับกัารขยายแลูะหด
ตััว	 หรือกัารเค้ลืู�อนตััวของที่่อแลูะ
อาค้าร	แลูะยังเชั่ื�อมตั่อที่่อได้เร็วกัว่า
กัารเชั่ื�อมที่่อแบบเดิมๆ	ถึ่ง	10	เที่่า

 

 

 

COPPER	TUBE	and	PANCAKE COPPER	FITTING	

BRAZING	ROD

8. ที่่อที่องแดงและข้้อต์่อที่องแดง 

	 เหมาะส์ำาหรับใชั่้ในงานในระบบที่ำาค้วามเย็นแลูะปีรับอากัาศ	
ทีุ่กัชั่นิด	ที่ั�งน่�ที่่อที่องแดงที่่�	HARN	จิัดจิำาหน่ายม่หลูายปีระเภที่
แลูะขนาด	มทั่ี่�งท่ี่อตัรง	(ขนาด	K,	L	,M)	ท่ี่อม้วน	(Pancake	coil)	
รวมถึ่งข้อตั่อที่องแดงชั่นิดตั่างๆ	HARN	เปี็นเจิ้าของ	ตัราส์ินค้้า	
�Koppar�	(ค้๊อปีปี้า)	ส์ำาหรับผ่ลูิตัภัณฑ์์ที่่อที่องแดง

9. นำ�ายาสารที่ำาคว็ามูเย็น ที่ำาหน้าท่ี่�เป็ีนส์ารตัวักัลูางส์ำาหรบัถ่ึายเที่
ค้วามร้อนออกัจิากัห้องโดยส์าร	โดยดูดซม่ค้วามร้อนเข้าส์ูต่ัวัเอง

	 ในขณะท่ี่�อุณหภูมิแลูะค้วามดันตัำ�า	 แลูะถึ่ายเที่ค้วามร้อนออกั
จิากัตััวเองในขณะที่่�อุณหภูมิแลูะค้วามดันส์ูง	

	 ทัี่�งน่�	 HARN	 เปี็นเจิ้าของ	ตัราสิ์นค้้า	 �Yuki�	 (ยูกิั)	 ซ่�งเป็ีนตัรา
	 ส์ินค้้าส์ำาหรับผ่ลูิตัภัณฑ์์นำ�ายาที่ำาค้วามเย็น	

7. ห้้องปั�มู
 (Pump Room Solutions)
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ผลิตืภัณฑ์์ระบบทำาควิามูเย็น

New Business New ProductNew BusinessFactory

1. คอมูเพึรสเซอร ์(Compressor) ใชั่ส้์ำาหรับอดัส์ารที่ำาค้วามเย็น
	 (นำ�ายาที่ำาค้วามเย็น)	 ในส์ถึานะท่ี่�เปี็นไอ	 โดยส์ร้างแรงดัน	 ส่์ง

ไปีตัามท่ี่อนำ�ายาท่ี่�เปี็นท่ี่อที่องแดง	 ไปียังค้อยล์ูเย็น	ค้อยลู์ร้อน
	 เอ็กัแปีนชั่ั�นวาล์ูว	โดยมค่้อมเพรส์เซอรเ์ปีน็ส่์วนปีระกัอบหน่�งใน

ชัุ่ดค้อนเด็นซิ�งยูนิตั	(Condensing	Unit)

	 ผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบที่ำาค้วามเย็นเปี็นอุปีกัรณ์ในระบบห้องเย็น
หรอืระบบขนส่์งสิ์นค้า้เพื�อที่ำากัารแช่ั่แขง็หรือลูดอุณหภูมขิองส์นิค้า้ซ่�ง
ต้ัองกัารกัารค้วบคุ้มอุณหภูมิท่ี่�ค้งท่ี่�	 โดยทัี่�วไปีระบบที่ำาค้วามเย็น
ส์ามารถึลูดอุณหภูมิได้ตัั�งแตั่	-30ðC	ถึ่ง	+25ðC	HARN	จิัดจิำาหน่าย
ผ่ลิูตัภัณฑ์์ระบบที่ำาค้วามเย็นอย่างค้รบวงจิร	 ซ่�งปีระกัอบด้วย	
ค้อมเพรส์เซอร์,	ค้อยลูร์อ้น,	ค้อยลูเ์ยน็,	ค้อยลูเ์ยน็แบบพเิศษั,	อปุีกัรณ์
ปีระหยดัพลูงังาน,	อปุีกัรณค์้วบค้มุกัารลูะลูายนำ�าแขง็อตััโนมตัั	ิ(DOD)	
อินเวอเตัอรส์์ำาหรับค้อมเพรส์เซอร์	แลูะในระบบที่ำาค้วามเยน็ยงัมว่าล์ูว	
โดย	HARN	ม่จิำาหน่ายหลูายปีระเภที่ไม่ว่าจิะเปี็น	Check-Valve,	
Ball-Valve,	Shut	off	valve,	Solenoid	valve		แลูะ		Expansion-valve	
ซ่�งเปีน็อุปีกัรณ์ท่ี่�ส์ำาคั้ญ	ท่ี่�ชั่ว่ยในกัารเปิีดหรือปีดิของเหลูวแลูะค้วบคุ้ม
ค้วามดันของระบบที่ำาค้วามเย็น

	 นอกัจิากัน่�	HARN	ได้ออกัแบบแลูะผ่ลิูตัชั่ดุค้อนเดนซิ�งแบบเด่�ยว
แลูะแบบแร๊ค้	โดยใชั่้ค้อมเพรส์เซอร์ชั่นิดลููกัส์ูบ	แลูะชั่นิดส์กัรู	รวมถึ่ง
ออกัแบบแลูะผ่ลูติั	ชั่ดุเค้รื�องที่ำาค้วามเย็นขนาดเล็ูกั	ส์ำาหรับตัูข้ายเค้รื�องดื�ม
อัตัโนมัติั	 โดยกัารปีระกัอบรวมอุปีกัรณ์แลูะหลูักักัารระบบที่ำาค้วาม
เย็นตั่างๆ	 เปี็นหน่วยผ่ลิูตัภัณฑ์์หน่�ง	 ซ่�งส์ามารถึใช้ั่ตัิดตัั�งระบบห้อง
เยน็หรือระบบขนส่์งสิ์นค้า้ได้ทัี่นท่ี่	นอกัจิากัน่�ยงัจัิดจิำาหน่ายในส่์วนชุั่ด
ค้อนเดนซิ�งขนาดเลู็กัส์ำาเร็จิรูปี	 ย่�ห้อแดนฟัอส์	ส์ำาหรับใชั่้ในห้องเย็น
ขนาดเลู็กั	หรือร้านส์ะดวกัซื�อ Piston Scroll Screw

 10. ระบบที่ำาคว็ามูเย็นชนิด VRF ห้รือ ระบบ Variable 
Refrigerant Flow	 เปี็นระบบเค้รื�องปีรับอากัาศท่ี่�ลูักัษัณะกัาร
ที่ำางานท่ี่�ส์ามารถึเปีลู่�ยนเเปีลูงปีริมาณส์ารที่ำาค้วามเย็นตัาม
ภาระโหลูดของกัารที่ำาค้วามเย็นเเลูะจิำานวนตััวเค้รื�องภายใน

	 ท่ี่�ที่ำากัารติัดตัั�ง	 เปี็นระบบเค้รื�องปีรับอากัาศในเชั่ิงพาณิชั่ย์
	 ท่ี่�เหมาะในลูกััษัณะกัารตัดิตัั�งท่ี่�จิำากััดดว้ยพื�นท่ี่ตัดิตัั�งค้อยลูร์อ้น	
	 (Outdoor	unit)	เนื�องจิากัค้อยลู์	1	ตััว	ส์ามารถึตัิดตัั�งค้อยลู์เย็น
	 (Indoor	Unit)	ได้หลูายตัวัเเลูะหลูายชั่ั�น	ซ่�งค้อยลูเ์ยน็จิะเเยกักัาร

ที่ำางานโดยอิส์ระ	 จิ่งส์ามาถึค้วบคุ้บอุณหภูมิได้เเม่นยำา	 เเลูะ
ที่ิวที่ัศน์ของตััวอาค้ารดูเปี็นระเบ่ยบ
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2. คอยล์ร้อน (Condenser) เปี็นอุปีกัรณ์ค้วบแน่นส์าร
	 ที่ำาค้วามเย็นท่ี่�ม่ค้วามดันส์ูง	 แลูะเปีลู่�ยนส์ถึานะนำ�ายาจิากัไอ
	 ให้กัลูายเปี็นของเหลูว	 โดยแบ่งเปี็นกัารระบายค้วามร้อนออกั

จิากันำ�ายา	ด้วยพัดลูมระบายอากัาศ	(Air	Cooled	Condenser)	
ท่ี่�เราส์ามารถึมองเห็นจิากัภายนอกัตัวัค้อยล์ูร้อน	แลูะแบบใช้ั่นำ�า	
(Watercooled-Condenser)	ท่ี่�ใชั่น้ำ�าระบายค้วามรอ้นของนำ�ายา

3. คอยล์เย็น (Evaporator) เปี็นอุปีกัรณ์ระเหยส์ารที่ำาค้วามเย็น
	 ท่ี่�ค้วามดันตัำ�า	แลูะเปีลู่�ยนส์ถึานะนำ�ายา	จิากัของเหลูวกัลูายเป็ีนไอ
	 โดยกัารพาค้วามเย็นในตัวัค้อยล์ูเย็นออกัส์ูห้่องเพื�อที่ำาให้อณุหภูมิ
	 ในห้องเยน็ลูงด้วยพดัลูม	ท่ี่�เรามองเห็นติัดตัั�งแขวนอยู่บนเพดาน

ในห้อง

4. คอยล์เย็นแบบพึิเศษั (Customized Evaporator) ค้อยลู์เย็น
	 ท่ี่�ส์ามารถึสั์�งผ่ลูิตัแลูะออกัแบบให้ตัรงกัับกัารใชั่้งานได้เปี็น

อยา่งด	่รองรบักัารใชั่ง้านท่ี่�หลูากัหลูาย		ส์ามารถึรองรบัไดต้ัั�งแตั่
อตุัส์าหกัรรมที่ำาค้วามเยน็ทัี่�วไปี	จินถ่ึงอุตัส์าหกัรรมที่ำาค้วามเยน็
ท่ี่�ตัอ้งกัารอุปีกัรณ์ท่ี่�มค่้วามที่นที่าน	แลูะมค่้วามปีลูอดภัยสู์งสุ์ด	
เชั่่น	 อุตัส์าหกัรรมท่ี่�เก่ั�ยวข้องกัับส์ารเค้ม่	 วัตัถึุไวไฟั	 ด้วยกัาร

	 ปี้องกัันที่่�หลูากัหลูาย	ไม่ว่าจิะเปี็น	กัารที่นตั่อกัารกััดกัร่อนของ
ส์ารเค้ม	่กัารป้ีองกัันกัารระเบดิ	(ATEX)	กัารป้ีองกัันเชั่ื�อโรค้	เป็ีนต้ัน	

5. ว็าล์ว็คว็บคุมูระบบที่ำาคว็ามูเย็น ได้แก่

• วาลู์วลูดค้วามดัน	 (Expansion	 Valve)	 ใชั่้ส์ำาหรับลูดค้วาม
ดันของส์ารที่ำาค้วามเย็นในค้อยล์ูเย็น	 ซ่�งเป็ีนกัารค้วบคุ้ม
อุณหภูมิระเหย	 ในค้อยล์ูเย็นวาลู์วได้รับ
กัารออกัแบบส์ำาหรับกัารใชั่้งานท่ี่�เฉื่พาะ

	 เจิาะจิง	ส์ำาหรับงานอุณหภูมิระบบปีรบัอากัาศ
	 (Air	Condition)	งานห้องเย็น	(Cold	Room)
	 แลูะงานห้องเย็นจิัด	(Freezer	Room)	

• วาล์ูวลูดแรงดันแบบไฟัฟ้ัา	 (Electronic	 Expansion	 Valve)			
ใชั่้ส์ำาหรับลูดค้วามดันของส์ารที่ำาค้วามเย็น
ในค้อยลู์เย็น	ค้วบคุ้มด้วยสั์ญญาณไฟัฟ้ัา	 ให้
ค้วามแม่นยำาท่ี่�ส์ูง	 เพิ�มข่ดค้วามส์ามารถึใน
กัารที่ำาค้วามเยน็	แลูะมอบค้วามส์ะดวกัในกัาร
ใชั่้งาน	 แลูะเพิ�มมูลูค้่าแกั่ระบบที่ำาค้วามเย็น	
ส์ามารถึที่ำางานได้ในทีุ่กัชั่่วงอุณหภูมิ		

• วาล์ูวเปิีด-ปิีดไฟัฟ้ัา(Solenoid	Valve)	ถูึกัออกัแบบมาหลูากัหลูาย
	 ส์ำาหรับกัารใชั่ ้งานเฉื่พาะในโรงงาน	

ที่ำาค้วามเย็นท่ี่�มท่ี่กุัแรงดนัไฟัฟ้ัาแลูะที่กุัช่ั่วง
	 ค้วามถึ่�	นอกัจิากัน่�วาล์ูวยงัส์ามารถึออกัแบบ
	 ตัามค้วามตั้องกัารของลููกัค้้าได้ด้วย

• วาลู์วปีิด	 (Shut-off	 Valve)	 เปี็นวาลู์วแบบใชั่้มือ	 เปีิด-ปีิด	
ออกัแบบมาส์ำาหรับตัิดตัั�งในที่่อส์ารที่ำาค้วามเย็นด้านของเหลูว
ด้านดูด	 แลูะด้านกั๊าซร้อนของระบบ
ที่ำาค้วามเย็น	 วาล์ูวส์ามารถึเชั่ื�อมต่ัอ
กัับที่่อที่องแดงด้วยกัารเชั่ื�อมหรือ

	 ขันเกัลู่ยว

• บอลูวาล์ูว	(Ball	Valve)	เป็ีนวาล์ูวแบบใช้ั่มอื	เปิีด-ปิีด	ในกัารใช้ั่งาน
	 ส์ารที่ำาค้วามเย็นส์ามารถึไหลูได้ทัี่�งส์องที่ศิที่างตัามค้วามต้ัองกัาร
	 Ball	 Valve	 ได้รับกัารออกัแบบมาส์ำาหรับติัดตัั�งในที่่อที่่�ม่ค้วาม

หนาแน่นของปีระเกัน็สู์ง	แลูะยังที่ำาให้แรงดนัท่ี่�สู์ญเส่์ยน้อยลูง	ม่
กัารไหลูของส์ารที่ำาค้วามเย็นสู์งสุ์ด
เมื�อเปีิดอย่างเตั็มที่่�	Ball	Valve	ได้
รับกัารออกัแบบ

	 ส์ำาหรับกัารดำาเนินงานในชั่่วงอุณหภูมิท่ี่�กัว้างแลูะได้รับกัาร
รับรองให้ใช้ั่กับัส์ารที่ำาค้วามเย็น	fluorinated	ใดๆ	กัไ็ด้	Ball	Valve	
มาตัรฐานอาจิถึูกันำามาใชั่้ในกัารใชั่้งานโดยใชั่้ส์ารที่ำาค้วามเย็น

	 แรงดนัสู์งรวมทัี่�ง	R410A	ส์ำาหรับกัารใชั่ง้าน	CO2	ส์ามารถึใชั่ไ้ด้
กัับค้วามดันส์ูงส์ุดถึ่ง	90	บาร์	(1300	psig)	 	
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	 ทัี่�งน่�	 HARN	 เปี็นเจิ้าของ	ต์ราสินค้า 
�Blue Ice� (บลูไอซ์) ส์ำาหรับผ่ลิูตัภัณฑ์์
อุปีกัรณ์ที่ำาค้วามเย็น	 ได้แกั่	 วาลู์วระบบ
ที่ำาค้วามเย็น	 อุปีกัรณ์ระบายค้วามร้อน	
อุปีกัรณ์ดูดค้วามชั่ื�น	 แลูะมาตัรวัดค้วามดัน	
เปี็นตั้น

6. ชุดคอนเดนซิ�งยูนิต์ (Condensing units)	HARN	ได้ออกัแบบ
แลูะผ่ลูิตัชุั่ดค้อนเดนซิ�ง	 (Condensing	Units)	ตัามมาตัรฐาน
ยุโรปีเพื�อกัารใช้ั่งานท่ี่�ที่นที่านยาวนาน	 เพื�อค้วามส์ะดวกั
ในกัารบริกัารแลูะตัิดตัั�งง่าย	 ส์ามารถึเลูือกัได้หลูากัหลูาย
อุณหภูมิ	 เหมาะอย่างยิ�งส์ำาหรับห้องแช่ั่แข็ง	 ห้องเกั็บค้วามเย็น	
ไฮเปีอร์มาร์เกั็ตั	 ซูเปีอร์มาร์เกั็ตั	 ร้านส์ะดวกัซื�อ	 อุตัส์าหกัรรม
ที่ำาค้วามเย็น	 ระบบปีรับอากัาศ	หรือท่ี่�ตั้องกัารค้วามปีระหยัด
แลูะม่ปีระสิ์ที่ธุิภาพ	 อุณหภูมิห้องม่ให้เลืูอกัตัั�งแต่ั	 -30ðC	ถึ่ง	
+25ðC	 ค้วามส์ามารถึในกัารที่ำาค้วามเย็นตัั�งแต่ั	 4	 ถ่ึง	 112

	 กัิโลูวัตัตั์	หรือ	2	ถึ่ง	50	hp	โดยมุ่งส์ู่ระบบข้อมูลูด้วย	Industrial	
Internet	of	Thing	(IIOT)	ดังน่�

• ชั่ดุ	Multi	Compressor	Rack	(Screw	and	Piston	Compressor)	
เป็ีนกัารผ่น่กัเค้รื�องค้อมเพรส์เซอร์หลูายตัวัไว้ในชั่ดุเดย่วกััน	ช่ั่วย
ลูดค้่าใช้ั่จิ่ายด้านพลัูงงาน	ปีระหยัดค่้าใช้ั่จิ่ายแลูะเวลูาในกัาร

	 ตัิดตัั�ง	 ค้่าบำารุงรักัษัาตัำ�า	 อายุกัารใชั่้งานยาวนาน	แลูะม่ค้วาม
ส์ามารถึในกัารที่ำาค้วามเย็นท่ี่�มากักัวา่	แลูะส์ามารถึใชั่ง้านไดใ้น
หลูายชั่่วงอุณหภูมิ	เหมาะส์ำาหรับธุุรกัิจิในเชั่ิงอุตัส์าหกัรรมแลูะ
เชั่ิงพาณิชั่ย์	เชั่่น	ห้างส์รรพส์ินค้้า	ศูนย์กัระจิายส์ินค้้า	เปี็นตั้น

• ชั่ดุอุปีกัรณ์ค้วบคุ้ม	ป้ีองกัันแลูะปีระหยัดพลัูงงาน	ช่ั่วยลูดค่้ากัาร
ใชั่จ่้ิายดา้นพลัูงงานไฟัฟ้ัา	ช่ั่วยเตืัอนแลูะปีอ้งกัันปัีญหาในระบบ
ที่ำาค้วามเย็น	ลูดตั้นทีุ่นกัารบำารุงรักัษัา	แลูะส์ร้างมูลูค้่าเพิ�ม

• ชัุ่ดอุปีกัรณ์เชั่ื�อมตั่อระบบส์ื�อส์าร	IOT	เชั่ื�อมตั่อส์ื�อส์ารที่ั�งระบบ
เข้าด้วยกัันเพื�อที่ราบส์ถึานกัารณ์ที่ำางาน	 โดยแจิ้งเตืัอนแลูะ
แส์ดงส์ถึานะของระบบผ่่านที่าง	 ระบบไร้ส์าย	Bluetooth	ชั่่วย
เพิ�มค้วามรวดเร็วในกัารวิเค้ราะห์ปีัญหาลูดค้่าใชั่้จิ่ายด้านกัาร
ซ่อมบำารุง	แลูะส์ร้างมูลูค้่าเพิ�ม

7. อุปกรณ์ีคว็บคุมูการละลายนำ�าแข็้งอัต์โนมูัต์ิ (DOD) 
	 เหมาะส์ำาหรับกัารใช้ั่งานในห้องเย็นทุี่กัชั่นิดเพื�อเก็ับรักัษัาสิ์นค้า้
	 ไมโค้รโพรเซส์เซอร์ใน	 DOD	 จิะชั่่วยในกัารค้วบคุ้มอุณหภูมิ
	 กัารจิดักัารพลัูงงาน	แลูะระดบัค้วามชั่ื�นในอากัาศ	รวมถึง่ค้วามถ่ึ�

ในกัารลูะลูายนำ�าแข็ง	ให้เปี็นไปีตัามส์ภาวะกัารที่ำางานที่่�แที่้จิริง	
โดยไม่ต้ัองปีรับแต่ังค้่าใดๆ	 ให้ยุ่งยากัเหมือนอุปีกัรณ์ค้วบคุ้ม
ย่�ห้ออื�นๆ	ที่ำาให้ง่ายตั่อกัารนำาไปีใชั่้งาน	ด้วยระบบค้วบคุ้มกัาร
ลูะลูายนำ�าแข็งอัจิฉื่ริยะท่ี่�แม่นยำา	 รวมถึ่งกัารนำาพลัูงงานท่ี่�เหลูือ
ในกัารลูะลูายนำ�าแข็ง	 (Latent	Energy)	มาใช้ั่ให้เกิัดปีระโยชั่น์	
ส์่งผ่ลูให้ปีระหยัดค้่าใชั่้จิ่ายด้านพลูังงานได้ถึ่ง	15	-	25%
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8. อุปกรณี์ประห้ยัดพึลังงาน (INVERTER) ชั่่วยค้วบคุ้ม
ค้วามเร็วรอบของเค้รื�องค้อมเพรส์เซอร์ให้ที่ำางานอย่างต่ัอเนื�อง	
ตัามส์ภาวะโหลูดกัารที่ำาค้วามเย็นท่ี่�เปี็นจิริง	ด้วยกัารค้วบคุ้ม
กัารที่ำางานอย่างต่ัอเนื�อง	ช่ั่วยเพิ�มปีระส์ทิี่ธุภิาพในกัารที่ำาค้วามเยน็

	 แลูะชั่่วยลูดกัารเปีลู่�ยนแปีลูงอุณหภูมิในพื�นท่ี่�ที่ำาค้วามเย็น	
ที่ำาให้อุณหภูมิ	ณ	 จิุดที่ำาค้วามเย็นม่ค้วามแม่นยำา	 ส่์งผ่ลูให้
ระดับอุณหภูมิท่ี่�ตัั�งไว้ม่ค้วามส์มำ�าเส์มอ	ที่ำาให้สิ์นค้้าท่ี่�จิัดเก็ับ
ม่คุ้ณภาพด่แลูะค้งค้วามส์ดได้ยาวนาน	 ส์ามารถึปีระหยัด
พลูังงานไฟัฟ้ัาได้มากัส์ูงสุ์ดถ่ึง	 40%	 รวมทัี่�ง
ยังชั่่วยยืดอายุกัารใชั่้งานของค้อมเพรส์เซอร์
ให้นานข่�น	 เพราะในขณะท่ี่�เริ�ม
ที่ำางาน	ค้อมเพรส์เซอรจ์ิะไม่เกัดิ
อากัารฉืุ่ดกัระชั่ากัแตั่อย่างใด

9. แดนฟอสส์ คอนเดนซิ�งยูนิต์ (Danfoss Condensing units) 
ชัุ่ดค้อนเดนซิ�งยูนิตัส์ำาเร็จิรูปีขนาดเลู็กั	 ค้วามส์ามารถึในกัาร
ที่ำาค้วามเย็นตัั�งแตั่	0.7	ถึ่ง	11	กัิโลูวัตัตั์	ในชั่่วงอุณหภูมิ	+15	
ถึ่ง	-15	องศาเซลูเซ่ยส์	แลูะ	0.6	ถึ่ง	6	กัิโลูวัตัตั์	ในชั่่วงอุณหภูมิ	
-10	ถึ่ง	 -40	องศาเซลูเซ่ยส์	 เหมาะส์ำาหรับห้องเย็นขนาดเลู็กั	
ห้องเยน็ส์ำาเรจ็ิรปูี	แลูะหอ้งแชั่แ่ขง็ในรา้นอาหารท่ี่�มพื่�นท่ี่�ใชั่ส้์อย
จิำากััด	 โดยถูึกัออกัแบบมาค้ำาน่งถ่ึงปีระส์ิที่ธิุภาพกัารที่ำาค้วาม
เยน็สู์งสุ์ดมรู่ปีที่รงกัระทัี่ดรัด	เส์ย่งรบกัวนน้อย	นำ�าหนักัเบา	ง่าย
ส์ำาหรับกัารตัิดตัั�งแลูะบำารุงรักัษัา

•	 ลูดปีริมาณกัารเตัิมส์ารที่ำาค้วามเย็นได้ถึ่ง	35%	
•	 ส์ามารถึตัิดตัั�งได้ที่ั�งในอาค้ารแลูะนอกัอาค้าร
•	 ส์ามารถึใชั่้ส์ารที่ำาค้วามเย็นได้หลูายชั่นิดในรุ่นเด่ยว
•	 ส์ามารถึที่ำางานได้ท่ี่�อณุหภูมภิายนอกั	ได้สู์งถ่ึง	48	องศาเซลูเซ่ยส์
•	 ลูดเวลูาในกัาร	service	แลูะ	Maintenance
•	 แผ่งค้อยลู์	Micro	channel	แลูะ	Panel	ที่นตั่อกัารกััดกัร่อนได้ด่

10. ชุดเครื�องที่ำาคว็ามูเย็นข้นาดเล็ก สำาห้รับตู้์ข้ายเครื�องดื�มู
อัต์โนมูัติ์	 ชัุ่ดที่ำาค้วามเย็นขนาดเล็ูกัส์ำาหรับตัู้ขายเค้รื�องดื�ม
อัตัโนมัตัิ	 ม่ขนาดกัะที่ัดรัดส์ามารถึนำาไปีใชั่้กัับตัู้แชั่่ขนาดเลู็กั	
หรือ	ตัู้แชั่่เค้รื�องดื�มหยอดเหร่ยญอัตัโนมัตัิได้	 โดยได้ออกัแบบให้
ที่ำาค้วามเย็นไดอ้ยา่งเตัม็ปีระส์ทิี่ธิุภาพ	มค่้วามที่นที่าน	ค้รอบค้ลุูม
ทุี่กัฟัังกั์ชั่ั�นกัารใชั่้งาน	แลูะค้ำาน่งถึ่งกัารปีระหยัดพลัูงงานเปี็นส์ิ�ง
ส์ำาค้ัญค้วบคู้่ในกัารออกัแบบ

ผลิตืภัณฑ์์ระบบการพิมูพ์ดิจำิทัล และระบบการพิมูพ์ 3 มูิตืิชัีวิภาพ
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	 HARN	 จิัดจิำาหน่ายผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบกัารพิมพ์ดิจิิที่ัลูแลูะ
ระบบกัารพิมพ์	 3	มิตัิชั่่วภาพ	 ได้แกั่	 เค้รื�องพิมพ์ระบบ	 Ink	 Jet	 (CIJ	
-	Continuous	 InkJet),	 เค้รื�องพิมพ์ระบบเลูเซอร์,	 เค้รื�องพิมพ์ระบบ	
Thermal	Transfer	แลูะเค้รื�องพมิพ์ลูาเบลูส์ตัิ�กัเกัอร	์Digital	UV	Inkjet,	
เค้รื�องพมิพ์บรรจิภัุณฑ์์แลูะอปุีกัรณบ์รรจิภุณัฑ์์อื�นๆ,	อปุีกัรณก์ัารพมิพ์	
แลูะวัส์ดุสิ์�นเปีลืูองปีระเภที่ต่ัางๆ	รวมถ่ึงเค้รื�องพิมพ	์3	มิตั	ิเป็ีนตัน้	โดย
รายลูะเอ่ยดผ่ลูิตัภัณฑ์์ม่ดังน่�

• ผลิต์ภณัีฑ์์ระบบการพึมิูพึดิ์จิำทัี่ลกลุมู่เครื�องพึมิูพึวั์็นที่ี�ผลติ์/
ห้มูดอาย ุลอ็ต์นมัูเบอร	์ปีระกัอบดว้ย	เค้รื�องพมิพ์ขอ้ค้วามบน
บรรจิุภัณฑ์์	 เค้รื�องปี้อนชั่ิ�นงาน	 อุปีกัรณ์กัารพิมพ์	 แลูะวัส์ดุส์ิ�น
เปีลูืองปีระเภที่ตั่างๆ	เปี็นตั้น	เค้รื�องพิมพ์ที่่�	HARN	จิัดจิำาหน่าย
เปีน็เค้รื�องพมิพท่์ี่�ใชั่เ้พื�อกัารพิมพร์หสั์	(Coding)	ได้แกั	่วันท่ี่�ผ่ลิูตั	
วันหมดอายุแลูะข้อค้วามตั่างบนบรรจิุภัณฑ์์	อาที่ิเชั่่น	ลู็อตั

	 นัมเบอร์	เป็ีนต้ัน	แลูะยังส์ามารถึพิมพ์ภาพกัราฟิัค้	Barcode,	2D	
Datamatrix,	QR	Code	พิมพ์เลูขรหัส์ชั่ิงโชั่ค้	ได้ด้วย		พื�นผ่ิวที่่�
พมิพไ์ดม้ดั่งน่�	บรรจิภัุณฑ์์ท่ี่�เป็ีนขวดพลูาส์ติักั	ขวดแก้ัว	กัระป๋ีอง
โลูหะ	อลููมิเน่ยม	กัลู่องกัระดาษั	กัระดาษัผ่ิวมัน	ซองพลูาส์ตัิกั	
ฟัอยลู์อลููมิเน่ยม	 ถ้ึวยพลูาส์ติักัแลูะอื�นๆ	 ด้วยเที่ค้โนโลูย่หลูาย
ชั่นิดเชั่น่	ชั่นิดเลูเซอร์ไม่ใชั่ห้มก่ั	ชั่นิดพิมพด์ว้ยหมก่ัโดยไม่ส์มัผั่ส์
พื�นผ่ิว	ชั่นิดพิมพ์ผ่่านริบบอนหม่กั	ชั่นิดตัลูับหม่กั	เปี็นตั้น	

• ผลิต์ภัณีฑ์์ระบบการพึิมูพึ์ดิจำิที่ัลกลุ่มูเครื�องพึิมูพึ์ 3 มูิต์	ิจิัด
จิำาหน่าย	แลูะให้บริกัารพิมพ์	ส์ำาหรับส์รา้งชั่ิ�นงานจิากัไฟัล์ูดิจิทัิี่ลู	
ส์ำาหรับอุตัส์าหกัรรมกัารแพที่ย์ในยุค้	4.0	ค้ือ	กัารให้บริกัารปีรับ
เปีลู่�ยนไฟัลู์จิากัเค้รื�องส์แกันชั่นิด	MRI/CT	Scan	 เปี็นไฟัลู์	 3D	
PDF	วัตัถึุปีระส์งค้์เพื�อแส์ดงเปี็นภาพคุ้ณภาพส์ูง	บ่งชั่่�บริเวณที่่�
ปีกัติั	หรือผิ่ดปีกัติัได้ชั่ดัเจิน	แลูะยงัรวมถึง่กัารพมิพโ์มเดลูอวัยวะ
จิากัไฟัลู์	MRI/CT	Scan	ซ่�งจิะส์นับส์นุนกัารศ่กัษัา	กัารวินิจิจิัย	
กัารวางแผ่นกัอ่นผ่า่ตัดัรกััษัา	แลูะยังรวมถึง่กัารวจิิยัแลูะพฒันา
ที่างกัารแพที่ย์ด้วยเที่ค้โนโลูย่ดิจิิที่ัลู	

• ผลิต์ภัณีฑ์์ระบบการพิึมูพึ์ดิจิำทัี่ลกลุ่มูเครื�องพึิมูพึ์ลาเบล
สติ์�กเกอร์ระบบ Digital UV Inkjet จิัดจิำาหน่ายเค้รื�องพิมพ์

	 ลูาเบลูส์ตัิ�กัเกัอร์ระบบ	UV	Digital	 Inkjet	 ซ่�งส์ามารถึพิมพ์
	 ลูาเบลูส์ตัิ�กัเกัอร์ด้วยเที่ค้โนโลูย่ดจิิทัิี่ลู	ค้ณุภาพสู์ง	ค้มชั่ดัส์วยงาม	

ส์่ส์ันส์ดใส์	ที่่�ค้วามเร็วส์ูง	แลูะชั่่วยลูดตั้นทีุ่นให้กัับโรงงานผู่้ผ่ลูิตั
	 ลูาเบลูส์ตัิ�กัเกัอร์

• การให้้บริการห้ลังการข้าย	สิ์นค้า้ที่กุักัลูุม่ท่ี่�จิำาหน่ายค้รอบค้ลูมุ
รวมถึง่กัารใหค้้ำาปีร่กัษัาแนะนำากัารเลูอืกัส์เปีค้ใหต้ัรงตัามค้วาม
ต้ัองกัาร	กัารตัดิตัั�งเค้รื�อง	กัารฝ่กึัอบรม	กัารบรกิัาร	แลูะกัารบำารงุ
รักัษัาเค้รื�อง	กัารรับปีระกััน	เปี็นตั้น

ผลิตืภัณฑ์์ระบบพิมูพ์ดิจำิทัล

1. เครื�องพึิมูพึ์ระบบ Ink Jet (CIJ - Continuous InkJet) ใชั่้
ส์ำาหรับพิมพ์วันท่ี่�ผ่ลิูตั	 วันท่ี่�หมดอายุ	 แลูะล็ูอตันัมเบอร์	 ลูงบน
สิ์นค้้าได้เกืัอบทีุ่กัปีระเภที่พื�นผ่ิว	 เชั่่น	 พลูาส์ตัิกั	 โลูหะ	 แกั้ว	
กัระจิกั	อลููมิเน่ยม	ฟัิลู์ม	กัระดาษั	ไม้	แลูะไม้ส์ังเค้ราะห์	รวมถึ่ง

	 พื�นผิ่วตั่างๆ	 เชั่่น	 พื�นผิ่วเร่ยบ	 ขรุขระ	 หรือโค้้งเว้า	 ที่ำาให้เปี็น
เที่ค้โนโลูย่กัารพมิพท่์ี่�ปีรบัใชั่ง้านไดห้ลูากัหลูายแลูะไดรั้บค้วาม
นิยมสู์ง	 เหมาะส์ำาหรับใชั่้งานกัับส์ายพานกัารผ่ลูิตัอัตัโนมัตัิ

	 กั่�งอัตัโนมัติั	 หรือตัิดตัั�งใชั่้งานร่วมกัับเค้รื�องจิักัรอื�น	นอกัจิากัน่�
	 ยังม่ข้อเด่นค้ือ	 ม่ระบบปี้องกัันหัวฉ่ื่ดอุดตััน	 ปีรับใชั่้งานได้
	 ทุี่กัรูปีแบบ	ม่หม่กัให้เลืูอกัหลูายส่์	หลูากัคุ้ณส์มบัตัิ	 ค่้าใช้ั่จิ่าย

ในกัารพิมพ์ตัำ�า	 ปีระหยัดพลัูงงาน	แลูะม่หม่กัชั่นิดเป็ีนมิตัรกัับ
ส์ิ�งแวดลู้อมให้เลูือกัใชั่้

2. เครื�องพึิมูพึ์ระบบเลเซอร์ (Laser Printer) ใชั่้ส์ำาหรับพิมพ์วัน
ท่ี่�ผ่ลิูตั	วันท่ี่�หมดอาย	ุแลูะล็ูอตันัมเบอร์	ฯลูฯ	ลูงบนส์นิค้า้ปีระเภที่
พลูาส์ตัิกั	 แกั้ว	 กัระดาษั	แลูะส์ตัิ�กัเกัอร์	 เปี็นระบบแส์งเลูเซอร์

	 ท่ี่�ใช้ั่พลูังงานค้วามร้อนที่ำาปีฏิิกิัริยากัับพื�นผ่ิวพิมพ์เปี็นตััวเลูข	 /
	 ตัวัอักัษัรโดยไม่ต้ัองใช้ั่หมก่ั	ที่ำางานอัตัโนมัตับินส์ายพานกัารผ่ลิูตั	

โดยปีอ้นตัวัเลูขหรอืตัวัอกััษัรท่ี่�ต้ัองกัารพิมพ์ท่ี่�หน้าจิอค้อนโที่รลู	
แลูะอัพเดที่ตัามวัน	 เวลูาจิริง	 ม่ข้อเด่นค้ือปีระหยัดค้่าใชั่้จิ่าย	
ค้วามเร็วสู์ง	 ช่ั่วยเพิ�มปีระสิ์ที่ธุิภาพกัารผ่ลิูตั	 แลูะลูดภาระกัาร
ดูแลู/บำารุงรักัษัาระหว่างใชั่้งาน	
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3. เครื�องพึมิูพ์ึระบบ Thermal Transfer	ใชั่ส้์ำาหรับพิมพ์วันท่ี่�ผ่ลิูตั	
วันที่่�หมดอายุ	แลูะลู็อตันัมเบอร์	โลูโกั้	บาร์โค้๊ด	2D	Datamatrix	
แลูะ	QR	Code	ฯลูฯ	ลูงบนฟิัลูม์	พลูาส์ติักั	กัระดาษั	ท่ี่�ซ่�งผ่วิเร่ยบ	
เค้รื�องพิมพ์ระบบ	Thermal	Transfer	ใชั่้ค้วามร้อนของหัวพิมพ์
ลูะลูายหม่กัเพื�อพิมพ์ตััวเลูข	ตััวอักัษัร	ขนาดพื�นที่่�พิมพ์ใหญ่ส์ุด	
128	มม.	พิมพ์ข้อค้วามรายลูะเอ่ยดได้อย่างถึูกัตั้อง	แลูะค้มชั่ัด	
ส์ามารถึระบุข้อค้วามท่ี่�ต้ัองกัารพิมพ์ท่ี่�หน้าจิอค้อนโที่รลู	 แลูะ
อัพเดที่ตัามวัน	เวลูาจิริง	ตัิดตัั�งใชั่้งานกัับเค้รื�องบรรจิุส์ินค้้าชั่นิด
ซองได้ทีุ่กัปีระเภที่	ม่ข้อเด่นค้ือ	เปี็นเที่ค้โนโลูย่ส์ะอาด	ไม่กั่อให้
เกัิดส์ารระเหย	คุ้ณภาพส์ูง	ค้มชั่ัดอ่านง่าย	ส์วยงาม	พิมพ์ข้อมูลู
ปีริมาณมากัๆ	ได้เหมาะส์ม	ปีระหยัดค้่าใชั่้จิ่าย	ค้วามเร็วส์ูง

4. เครื�องพึิมูพ์ึลาเบลสติ์�กเกอร์ Digital UV Inkjet ส์ามารถึ
พิมพ์ลูาเบลูส์ติักัเกัอร์ด้วยเที่ค้โนโลูย่ดิจิิทัี่ลู	 คุ้ณภาพสู์ง	ค้มชัั่ด

	 ส์วยงาม	ส์่ส์ันส์ดใส์ที่่�ค้วามเร็วส์ูงลูงบนวัส์ดุตั่างๆ	เชั่่นกัระดาษั	
	 พลูาส์ตัิกั	 ฟัอยลู์	 ลูามิเนตัลูงบนวัส์ดุมาตัรฐานจิากัโรงงาน	

ปีระสิ์ที่ธิุภาพกัารย่ดเกัาะด่	 ส่์ม่ค้วามค้งที่นไม่ซ่ดจิางง่าย	แลูะ
ชั่่วยลูดต้ันทุี่นให้กัับโรงงานผู้่ผ่ลิูตัลูาเบลูส์ตัิ�กัเกัอร์	 แลูะยัง

	 ส์ามารถึเพิ�มรูปีแบบพิเศษัเพื�อดง่ดูดค้วามส์นใจิให้กัับผ่ลิูตัภัณฑ์์
	 ได้เชั่น่กัารพิมพล์ูายนูนบนพื�นผิ่ว	กัารพมิพ	์Variable	Information
	 แบบตัวัเลูข	ตััวอักัษัร	กัราฟิัค้	Barcode,	QR	Code,	2D	Datamatrix
	 เปี็นตั้น

5. เครื�องพึิมูพึ์ 3 มูิต์ิ (3D Printer) เปี็นเค้รื�องพิมพ์ในกัารส์ร้าง
โมเดลูหรือกัารข่�นรปูีชั่ิ�นงานตัามแบบเฉื่พาะของลููกัค้า้	โดยพิมพ์
ชั่ิ�นงานด้วยนำ�ายาเรซิ�นที่่�ม่ปีระส์ิที่ธุิภาพ	แลูะคุ้ณภาพส์ูง	ในกัาร
ส์ร้างโมเดลู	มพื่�นผิ่วชั่ิ�นงานท่ี่�เน่ยนเร่ยบแลูะค้มชัั่ดทุี่กัจุิด	เหมาะกัับ

	 งานพิมพ์	 เชั่่น	 กัารออกัแบบบรรจุิภัณฑ์์ผ่ลิูตัภัณฑ์์	 ทัี่นตักัรรม	
อุปีกัรณ์ชั่่วยฟััง	จิิวเวลูลู่�	แลูะยานยนตั์	เปี็นตั้น	ปีัจิจิุบัน	HARN	
จิำาหน่ายแลูะให้บริกัารงานพิมพ์แบบ	 3	 มิตัิ	 ส์ำาหรับลููกัค้้า
อตุัส์าหกัรรมแลูะทัี่�วไปีท่ี่�ต้ัองกัารส์ร้างชั่ิ�นงานต้ันแบบท่ี่�ต้ัองกัาร	
แลูะยังได้เพิ�มบริกัารใหม่ส์ำาหรับอุตัส์าหกัรรมกัารแพที่ย์ในยุค้

	 4.0	 คื้อ	 กัารให้บริกัารปีรับเปีลู่�ยนไฟัล์ูจิากัเค้รื�องส์แกันชั่นิด	
MRI/CT	Scan	 เปี็นไฟัล์ู	 3D	PDF	วัตัถุึปีระส์งค์้เพื�อแส์ดงเป็ีน
ภาพคุ้ณภาพส์ูง	บ่งชั่่�บริเวณที่่�ปีกัตัิ	หรือผ่ิดปีกัตัิได้ชั่ัดเจิน	แลูะ
ยังรวมถึ่งกัารพิมพ์โมเดลูอวัยวะจิากัไฟัลู์	MRI/CT	Scan	ซ่�งจิะ
ส์นับส์นุนกัารศ่กัษัา	กัารวินิจิฉัื่ย	กัารวางแผ่นก่ัอนผ่่าตััดรักัษัา	
แลูะยังรวมถ่ึง	กัารวิจิยัแลูะพัฒนาที่างกัารแพที่ย์ด้วยเที่ค้โนโลูย่
ดิจิิที่ัลู

6. เครื�องพึมิูพึบ์รรจำภัุณีฑ์์และอปุกรณีบ์รรจำภัุณีฑ์์อื�นๆ ไดแ้ก่ั	
เค้รื�องฉื่ลุูอักัษัรส์ำาหรับงานพิมพ์ข้างบรรจุิภัณฑ์์ชั่ิ�นใหญ่ท่ี่�

	 ไม่เหมาะกัับกัารลูำาเลู่ยงบนส์ายพานกัารผ่ลูิตั	เค้รื�องพิมพ์แบบ
ฟัอยลู์ร้อน	(Hot	Foil	Printer)	เค้รื�องพิมพ์ชั่นิดลููกักัลูิ�ง	เค้รื�องตัิด
ฉื่ลูากัค้วามเร็วส์ูง	 เค้รื�องพิมพ์พร้อมตัิดฉื่ลูากั	 (Print	&	Apply	
Labeler)	แลูะชัุ่ดแส์ตัมปี์วันที่่�	เปี็นตั้น

7. อุปกรณี์การพึิมูพึ์ และว็ัสดุสิ�นเปลืองประเภที่ต์่างๆ ได้แกั่	
นำ�าหม่กัพิมพ์	 นำ�ายาผ่ส์มหม่กั	 นำ�ายาลู้างหม่กั	 ริบบอนหม่กั	

	 นำ�ายาเรซิ�น	ชัุ่ดกัรอง	แลูะอะไหลู่เค้รื�องอุปีกัรณ์	เค้รื�องพิมพ์แบบ	
Manual	ชัุ่ดลููกักัลูิ�งแลูะฟัอยลู์พิมพ์วันที่่�ผ่ลูิตั	เปี็นตั้น
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	 บริษััที่	ไอยราหาญ	จิำากััด	(�บริษััที่ย่อย�)	ดำาเนินกัารธุุรกัิจิระบบ
ตัิดตัามส์าธุารณูปีโภค้แบบออนไลูน์	ชั่่วยให้ชั่่างอาค้ารแลูะ	ผู่้จิัดกัาร
โค้รงกัาร	ได้ติัดตัามกัารที่ำางานของระบบปีระกัอบอาค้าร	แลูะส์ามารถึ
เห็นข้อมลููย้อนหลูงัได้	แลูะยงัช่ั่วยลูดกัารเดนิที่าง	ลูดสั์มผั่ส์หน้างานได้
โดยในปีีท่ี่�ผ่่านมา	 ที่างไอยราหาญได้ดำาเนินกัารติัดตัั�งไปีแลู้วรวม	
8	แห่ง	ที่ั�งในกัรุงเที่พ	แลูะตั่างจิังหวัด	รวมถึ่งยังได้ดำาเนินกัารตั่อยอด
ส์ร้างธุุรกิัจิใหม่	 เกั่�ยวข้องระบบอาค้ารอัตัโนมัตัิ	 (BAS)	 ส์ร้างระบบ
ค้วบคุ้มอาค้ารให้ม่ค้วามฉื่ลูาดมากัข่�น	 ทัี่�งเชั่ื�อมต่ัอกัับผู่้ใช้ั่	 แลูะโลูกั
ภายนอกั	ส์ำาหรับลููกัค้้าหลัูกัจิะปี็นกัลุู่มอสั์งหาริมรัพย์	 ค้อนโด	 แลูะ
โรงงาน	 ซ่�งผ่ลูงานท่ี่�ผ่่านมาก่ัอนเข้าร่วมทุี่นกัับ	 HARN	 ได้พัฒนา
โซลููชั่ั�นไอโอที่่ให้กัับค้อนโดมิเน่ยม	อาค้ารส์ำานักังาน	โรงงานกัารผ่ลูิตั
ระดับกัลูาง	อปุีกัรณ์เค้รื�องมอื	นำามาปีระมวลูผ่ลูเปีน็ข้อมลููจิำานวนมากั

	 ไอยราหาญได้เห็นกัารตัื�นตััวของเที่ค้โนโลูย่ในปีระเที่ศไที่ย
ส์งูมากั	แลูะอนิเตัอร์เน็ตัในทุี่กัส์รรพสิ์�ง	(IoT)	เป็ีนกัญุแจิส์ำาคั้ญอย่างหน่�ง	
ชั่่วยที่ำาให้ได้ข้อมูลูอัตัโนมัติั	 ซ่�งในปีระเที่ศไที่ยเริ�มม่กัารปีระยุกัต์ัใช้ั่
ในระบบตัิดตัามคุ้ณภาพ	แลูะนำาข้อมูลูไปีวิเค้ราะห์ดูแนวโน้มได้	โดย
ข้อมูลูที่่�ถึูกัตั้องจิะชั่่วยให้ภาค้ธุุรกัิจิ	แลูะอุตัส์าหกัรรม	นำาไปีวิเค้ราะห์	
วางแผ่น	แลูะค้าดกัารณ์ลู่วงหน้าได	้ซ่�งไอยราหาญค้าดว่าอินเตัอร์เน็ตั
ในทีุ่กัส์รรพส์ิ�งจิะเปี็นที่่�ตั้องกัารส์ูงข่�นในปีีน่�

	 โดยท่ี่�ผ่่านมางานระบบติัดตัามส์าธุารณูปีโภค้แบบออนไลูน์
จิะปีระกัอบไปีด้วย	 งานระบบอาค้ารหลูายส์่วนท่ี่�เกั่�ยวข้อง	 ที่ำาให้
ตัิดตัั�งใชั่้เวลูานาน	 แลูะค้่าใช้ั่จิ่ายในติัดตัั�งส์ูง	 ระบบจิ่งไม่เหมาะกัับ
อาค้ารที่่�ส์ร้างเส์ร็จิแลู้ว	โดยในแนวโน้มในปีี	2565	ไอยราหาญมุ่งมั�น
ท่ี่�จิะพัฒนาระบบตัิดตัามส์าธุารณูปีโภค้แบบเฉื่พาะระบบ	 แลูะเพิ�ม
ค้วามส์ามารถึในกัารสื์�อส์ารแบบไร้ส์าย	 เพื�อให้ติัดตัั�งง่าย	แลูะราค้า
เข้าถึ่งลููกัค้้าได้มากัข่�น

ผลิตืภัณฑ์์ระบบไอโอท่ (IoT)                             

การรับประกันสินค้า
	 HARN	รบัปีระกัันค้วามเส่์ยหายหรอืชั่ำารดุของสิ์นค้า้	ตัามเงื�อนไข
กัารรบัปีระกัันส์นิค้า้ท่ี่�	HARN	จิำาหน่ายหรอืตัดิตัั�งใหแ้กัลู่กูัค้า้เปีน็ระยะ
เวลูา	1	ปีี	หรือ	6	เดือน	ส์ำาหรับส์ินค้้าปีระเภที่เค้รื�อง	แลูะอะไหลู่ตัาม
ลูำาดับ	ซ่�งส์ินค้้าของ	HARN	 ได้รับกัารรับปีระกัันมาจิากัผู้่ผ่ลูิตัส์ินค้้า
อ่กัที่อดหน่�งเปี็นระยะเวลูาอย่างน้อย	1	ปีี	หรือ	6	เดือนเชั่่นกััน

	 ส์ำาหรับงานโค้รงกัาร	ภายหลัูงติัดตัั�งงานแลู้วเส์ร็จิ	HARN	ม่
กัารรับปีระกัันผ่ลูงานหลัูงติัดตัั�ง	 โดยรับปีระกัันสิ์นค้้าท่ี่�จิำาหน่ายตัาม
เงื�อนไขกัารรับปีระกัันเป็ีนเวลูา	1	ปีี	 ซ่�งผู้่ผ่ลิูตัสิ์นค้้าม่กัารรับปีระกััน
ส์ินค้้าที่่�จิำาหน่ายให้แกั่	HARN	อย่างน้อย	1	ปีี	เชั่่นเด่ยวกััน	แลูะอาจิ
พิจิารณาซื�อกัารรับปีระกัันจิากัผู่้ขายเพิ�มกัรณ่ลููกัค้้าตั้องกัารกัาร
รับปีระส์ินค้้าที่่�ยาวข่�น

คลังสินค้าและการจำัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า
HARN	ม่ค้ลูังส์ินค้้ารวม	3	แห่ง	โดย

คลังสินค้าห้ลัก	ตัั�งอยู่เลูขที่่�	888/14-16	หมู่ที่่�	21	ตัำาบลูบางพลู่ใหญ่	
อำาเภอบางพลู่	 จัิงหวัดส์มุที่รปีรากัาร	 10540	 พื�นท่ี่�รวม	 6,374.23
ตัารางเมตัร	 ซ่�ง	HARN	 เปี็นเจ้ิาของกัรรมสิ์ที่ธิุ�	 เพื�อใช้ั่เป็ีนพื�นท่ี่�เก็ับ
ผ่ลูิตัภัณฑ์์วาลู์ว	 แลูะผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบดับเพลูิง	 ระบบปีรับอากัาศ	
ระบบส์ุขาภิบาลู	 แลูะผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบที่ำาค้วามเย็น	 แลูะผ่ลูิตัภัณฑ์์
ระบบกัารพิมพด์จิิทัิี่ลู	รวมทัี่�งใชั่เ้ปีน็พื�นท่ี่�กัารปีระกัอบชั่ิ�นส์ว่นอุปีกัรณ์
ตั่างๆ	ตัามค้ำาส์ั�งซื�อ

คลังสินค้าแห้่งทีี่� 2	 ตัั�งอยู่ท่ี่�	 509	ซอยศูนย์วิจิัย	 4	ถึนนพระราม	 9
แขวงบางกัะปี	ิเขตัหว้ยขวาง	กัรงุเที่พมหานค้ร	10310	ซ่�งเชั่า่จิากับคุ้ค้ลู
ที่่�เกั่�ยวข้องกัับ	HARN	เพื�อใชั่้เปี็นพื�นที่่�เกั็บส์ินค้้า	ปีระกัอบ	แลูะซ่อม
บำารุงรักัษัาเค้รื�องพิมพ์แลูะอุปีกัรณ์	รวมถึ่งดำาเนินกัิจิกัารอื�นในระบบ
กัารพิมพ์ดิจิิที่ัลู
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คลังสินค้าแห่้งทีี่� 3 ตัั�งอยู่ท่ี่�	38/43	หมู	่4	ถึนนลูำาลููกักัา	ตัำาบลูลูำาลููกักัา	
อำาเภอลูำาลููกักัา	 จัิงหวัดปีทุี่มธุาน่	 12150	 พื�นท่ี่�รวม	80	ตัารางเมตัร
ซ่�งเช่ั่ากัับบุค้ค้ลูภายนอกัท่ี่�ให้บรกิัารค้ลัูงส์นิค้า้แลูะไม่มค่้วามเก่ั�ยวข้อง
กัับ	HARN	 เพื�อใชั่้เปี็นพื�นท่ี่�เก็ับส์ารเค้ม่อันตัรายท่ี่�สั์�งซื�อจิากัผู่้ผ่ลิูตั	
แลูะรอกัารจิดัส์ง่ใหแ้กัลู่กูัค้า้	หรือนำาไปีใชั่ใ้นงานโค้รงกัารตัดิตัั�งระบบ
ดับเพลูิงให้แกั่ลููกัค้้า

	 HARN	จิัดส์่งส์ินค้้าจิากัค้ลูังส์ินค้้าใหแ้กั่ลููกัค้้า	(ค้่าจิัดส์่งรวมอยู่
ในราค้าส์ินค้้าแลู้ว)	โดยใชั่้รถึบรรทีุ่กัขนส์่งของ	HARN	แลูะรถึบรรทีุ่กั
ขนาดตัา่งๆ	ท่ี่�	HARN	ไดว่้าจิา้งผู้่ปีระกัอบกัารขนส์ง่จิากัภายนอกัท่ี่�ไมม่่
ค้วามเก่ั�ยวข้องใดๆ	 กัับ	HARN	ซ่�งผ่่านกัารคั้ดเลืูอกัแลูะข่�นที่ะเบ่ยน
ผู่้ขาย	(Approved	Vendor	List	(AVL))	กัับ	HARN	นอกัจิากัน่�	HARN	
ได้ที่ำาปีระกัันภัยสิ์นค้้าท่ี่�เกั็บในค้ลัูงสิ์นค้้าเพื�อคุ้ ้มค้รองอุบัตัิเหตัุท่ี่�
อาจิเกัิดข่�นในระหว่างกัารเกั็บส์ินค้้าหรือกัารปีฏิิบัตัิงานโดยคุ้้มค้รอง
ภัยตั่างๆ	 เชั่่น	 ไฟัไหม้	 ฟ้ัาผ่่า	 แผ่่นดินไหว	 ลูมพายุ	 นำ�าท่ี่วม	 รวมถ่ึง
อุบัตัิเหตัุตั่างๆ	 ท่ี่�เกัิดข่�นในค้ลูังส์ินค้้าท่ี่�ส่์งผ่ลูให้ที่รัพย์ส์ินเส่์ยหาย	ซ่�ง
ปีัจิจุิบันกัารปีระกัันภัยค้รอบค้ลุูมมูลูค้่าที่รัพย์ส์ินในส์ำานักังานใหญ่
แลูะส์ินค้้าในค้ลูังส์ินค้้า	ณ	วันที่่�	31	ธุันวาค้ม	25643	รวมที่ั�ง	HARN
มก่ัารที่ำาปีระกัันภยัส์นิค้้าท่ี่�ขนส่์งในปีระเที่ศส์ำาหรบัค้ำาสั์�งซื�อท่ี่�มมู่ลูค่้าส์งู	
เพื�อคุ้้มค้รองค้วามเส์่ยหาย	หรือค้วามส์ูญเส์่ยของส์ินค้้าจิากัอุบัตัิเหตัุ	
กัารยกัขนส์ินค้้าข่�นไปียังพาหนะท่ี่�ใชั่้ขนส่์ง	 แลูะคุ้้มค้รองตัลูอด
ระยะเวลูาที่่�ส์ินค้้านั�นอยู่บนพาหนะที่่�ใชั่้ขนส์่ง	โดยม่	HARN	เปี็นผู่้รับ
ผ่ลูปีระโยชั่น์แต่ัเพ่ยงผู่เ้ดย่ว	แลูะตัั�งแต่ัปี	ี2555-ปีจัิจิบัุน	HARN	ยังไม่ม่
ปีระวัติักัารเค้ลูมปีระกัันภัยสิ์นค้้าท่ี่�เกัิดจิากัเหตุักัารณ์ร้ายแรงยกัเว้น
อุบตััเิหตัทุ่ี่�เกัดิจิากักัารเค้ลืู�อนยา้ยสิ์นค้า้ในค้ลูงัสิ์นค้า้	ซ่�งค้วามเส่์ยหาย
แตั่ลูะค้รั�งไม่เกัิน	10,000	บาที่

กระบวินการรับสินค้าเข้้าเก็บในคลังสินค้าและ
การจำัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า                                
กระบวินการข้ั�นตือนการรับสินค้าจำากผู้ผลิตืสินค้า

1.	 เมื�อพนักังานค้ลัูงส์ินค้้าได้รับใบตัรวจิรับสิ์นค้้าจิากัฝ่่ายจัิดซื�อ
	 จิะจิัดเตัร่ยมบาร์โค้้ดส์ินค้้า	ส์ถึานที่่�จิัดวางส์ินค้้า		

2.	 เมื�อม่กัารส่์งสิ์นค้้ามาท่ี่�ค้ลัูงส์ินค้้า	พนักังานค้ลัูงสิ์นค้้าจิะตัรวจิ
รับสิ์นค้้าตัามรายลูะเอย่ดท่ี่�ได้รับแจ้ิงจิากัแผ่นกัจิดัซื�อ	ตัดิบาร์โค้้ด

	 ที่่�ส์ินค้้า	จิัดที่ำาใบแจิ้งรับส์ินค้้า	

3.	 พนักังานค้ลัูงส์ินค้้าซ่�งที่ำาหน้าท่ี่�จัิดเก็ับสิ์นค้้า	 จิะตัรวจิส์อบ
ปีระเภที่	ส์ภาพส์ินค้้า	จิำานวน	แลูะบาร์โค้้ดกัับใบแจิ้งรับส์ินค้้า
ว่าถึกูัตัอ้งค้รบถึว้นตัรงกััน	จิากันั�นนำาส์นิค้า้เขา้เกับ็ในค้ลูงัสิ์นค้า้	

3	 บริษััที่กัำาหนดทีุ่นปีระกัันภัยในแตั่ลูะปีี	โดยพิจิารณาจิากัมูลูค้่าที่รัพย์ส์ินตัามงบกัารเงินงวดลู่าส์ุดกั่อนที่่�จิะม่กัารที่ำาปีระกัันภัยนั�นๆ

จิัดเร่ยงส์ินค้้าที่่�รับเข้ากั่อนไว้ด้านนอกัแลูะส์ินค้้าที่่�รับเข้าที่่หลูัง
จิัดเร่ยงไว้ด้านใน	 เพื�อค้วามส์ะดวกัในกัารเบิกัจิ่ายตั่อไปี	 แลูะ
บันท่ี่กัส์ต็ัอค้	 สิ์นค้้า	 พร้อมทัี่�งส่์งรายลูะเอ่ยดให้แก่ัฝ่่ายอื�นๆ

	 ที่่�เกั่�ยวข้อง	ได้แกั่	ฝ่่ายจิัดซื�อ	แลูะฝ่่ายบัญชั่่

4.	 ในกัรณ่ท่ี่�ตัรวจิรบัไมต่ัรงตัามกัารสั์�งซื�อหรอืมสิ่์นค้า้ชั่ำารดุเส่์ยหาย
	 พนักังานค้ลูงัสิ์นค้า้จิะแจิง้ข้อมลููมาท่ี่�ฝ่่ายจิดัซื�อเพื�อให้ตัรวจิส์อบ	

แลูะดำาเนนิกัารแจิง้ผู้่ผ่ลิูตั	แลูะ/หรอื	บริษัทัี่ท่ี่�รับปีระกัันภัยสิ์นค้า้
ตั่อไปี

กระบวินการและขั้�นตือนการเบิกสินค้าเพ่�อจัำดส่งให้แก่ลูกค้า

1.	 พนักังานจิัดส์่ง	บันท่ี่กัรายกัารจิัดของ	 (Picking	 List)	 ส์่งมอบ
	 ให้แกั่พนักังานค้ลูังส์ินค้้า	 เพื�อเตัร่ยมส์ินค้้าส์่งมอบให้แกั่ลููกัค้้า
	 รวมที่ั�งที่ำาหน้าที่่�ตัรวจิส์อบรายชั่ื�อลููกัค้้า	ปีริมาณส์ินค้้า	ส์ถึานที่่�
	 ส่์งมอบ	เพื�อวางแผ่นเส้์นที่างกัารจัิดส่์งสิ์นค้า้	ติัดต่ัอปีระส์านงาน

กัับฝ่่ายกัารเงินเพื�อรับเอกัส์ารที่่�ใชั่้ในกัารจิัดส์่งส์ินค้้า

2.	 พนักังานจัิดส่์ง	 จัิดที่ำาใบค้วบคุ้มกัารขนส่์งสิ์นค้้า	 เพื�อบันท่ี่กั
รายกัารในแตั่ลูะเส์้นที่างกัารจัิดส์่งให้เร่ยบร้อยภายในเวลูา	
09.00	น.	ของที่กุัวนัที่ำากัาร	เพื�อใหฝ่้่ายขายมข้่อมลููปีระส์านงาน
กัับลููกัค้้าในกัารแจิ้งชั่่วงเวลูาโดยปีระมาณที่่�ส์ินค้้าจิะส์่งถึ่ง

3.	 ในกัรณ่กัารขนส์่งส์ินค้้าเร่งด่วน	หรือกัารจิองเวลูาจิัดส์่งส์ินค้้า
ลู่วงหน้า	 พนักังานจิัดส์่งจิะรับใบแจิ้งกัารจัิดส์่งส์ินค้้าจิากั
พนักังานขาย	 แลูะที่ำาหน้าท่ี่�ปีระส์านงานกัับผู่้ให้บริกัารขนส์่ง
ตัามรายชั่ื�อท่ี่�	 HARN	 ได้อนุมัตัิไว้	 โดยแจิ้งผู้่ให้บริกัารขนส์่งถึ่ง
กัำาหนดเวลูาในกัารเข้ารับส์ินค้้า	ณ	ค้ลูังส์ินค้้า	กัำาหนดเวลูาใน
กัารส่์งมอบ	แลูะเส้์นที่างในกัารส่์งมอบสิ์นค้้าให้ลููกัค้้า	แลูะจัิดที่ำา

	 ใบค้วบคุ้มกัารขนส์่งส์ินค้้า	

4.	 พนักังานจัิดส่์ง	 ส่์งเอกัส์ารท่ี่�ใช้ั่ในกัารจัิดส่์งสิ์นค้้า	 รวมทัี่�ง
	 ใบค้วบคุ้มกัารขนส์่งส์ินค้้าให้พนักังานขับรถึ/พนักังานส์่งของ
	 โดยพนักังานขับรถึ/พนักังานส่์งของตัรวจิส์อบปีระเภที่ผ่ลูติัภณัฑ์์		

จิำานวนสิ์นค้้ากัับรายลูะเอ่ยดเอกัส์ารท่ี่�ใช้ั่ในกัารจัิดส่์ง	 แลูะเซ็น
ชั่ื�อผู้่รับสิ์นค้า้ในส์ำาเนาส่์วนของค้ลัูงสิ์นค้า้	จิากันั�นนำาสิ์นค้า้ออกั
จิากัพื�นท่ี่�เตัรย่มจ่ิายข่�นรถึตัามเส้์นที่างท่ี่�ได้วางแผ่นไว้	แลูะจัิดส์ง่
สิ์นค้้าตัามเส้์นที่าง	 ชั่่�แจิงแลูะที่บที่วนรายกัารสิ์นค้้าท่ี่�ส่์งมอบ
กัับเอกัส์ารท่ี่�ใช้ั่ในกัารจัิดส์่งกัับลููกัค้้า	 แลูะให้ลููกัค้้าเซ็นชั่ื�อผู้่รับ
ส์ินค้้าในเอกัส์ารท่ี่�ใช้ั่ในกัารจัิดส่์ง	 จิากันั�นนำาเอกัส์ารปีระกัอบ
ด้วยเอกัส์าร	อาทิี่	ต้ันฉื่บบัใบวางบลิู	ส์ำาเนาใบกัำากัับภาษั	่กัลูบัคื้น

	 จิากัลููกัค้้าแลูะนำาส์่งให้พนักังานจิัดส์่งเพื�อที่ำาหน้าท่ี่�รวบรวม
เอกัส์ารให้ฝ่่ายกัารเงินตัิดตัามกัารชั่ำาระเงินตัามระเบ่ยบปีฏิิบัตัิ
ที่างกัารเงินแลูะบัญชั่่ตั่อไปี
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คุณภาพและมูาตืรฐานผลิตืภัณฑ์์ท่�จำำาหน่าย
	 HARN	ให้ค้วามส์ำาคั้ญกัับค้ณุภาพแลูะมาตัรฐานของสิ์นค้า้ท่ี่�จิดั
จิำาหนา่ย	เพื�อให้ลููกัค้้ามั�นใจิในคุ้ณภาพแลูะค้วามปีลูอดภยัของสิ์นค้า้	
วา่เป็ีนไปีตัามข้อกัำาหนดท่ี่�ได้ตักัลูงไว้	โดยสิ์นค้า้ท่ี่�	HARN	จัิดจิำาหน่าย
ส่์วนใหญ่ผ่่านกัารรับรองมาตัรฐาน	UL	(Underwriters	Laboratories)4	
แลูะ/หรือมาตัรฐาน	 FM	 (Factory	Mutual)5	 แลูะ/หรือมาตัรฐาน	
BS	 (British	Standard)6	 แลูะ/หรือมาตัรฐาน	TIS	 (Thai	 Industrial	
Standards)7	แลูะ/หรือมาตัรฐาน	EN	(European	Standard)	แลูะ/หรือ
มาตัรฐาน	Vds8	ส์ำาหรับส์ินค้้าว่าจิ้างผ่ลูิตัภายใตั้แบรนด์ของ	HARN	
จิะผ่ลูิตัภายใตั้มาตัรฐาน	BS	หรือ	ASTM	International	รวมที่ั�งระบบ
งานทีุ่กัระบบของ	HARN	ผ่่านกัารรับรองมาตัรฐาน	ISO	9001:	2015

1.2.3 การตืลาดและการแข้่งข้ัน
	 HARN	 ปีระกัอบธุุรกิัจินำาเข้าแลูะจิำาหน่ายผ่ลิูตัภัณฑ์์ระบบ
ดบัเพลิูง	ผ่ลูติัภัณฑ์์ระบบปีรบัอากัาศแลูะส์ขุาภิบาลู	ผ่ลูติัภัณฑ์์ระบบ
ที่ำาค้วามเยน็	แลูะผ่ลิูตัภัณฑ์์ระบบกัารพิมพ์ดจิิทัิี่ลู	ส์ำาหรับอุตัส์าหกัรรม	
รวมที่ั�งให้บริกัารให้ค้ำาปีร่กัษัา	ออกัแบบ	แลูะตัิดตัั�งระบบดับเพลูิงให้
กัับงานโค้รงกัารตั่างๆ	 โดยสิ์นค้้าส่์วนใหญ่ท่ี่�เกั่�ยวข้องกัับวิศวกัรรม
อาค้าร	 เชั่่น	ระบบดับเพลูิง	ระบบปีรับอากัาศ	ระบบส์ุขาภิบาลู	แลูะ
ระบบที่ำาค้วามเย็น	กัว่าร้อยลูะ	50	ของรายได้จิากักัารขาย	จิำาหน่ายให้
แกัก่ัลุู่มลูกูัค้า้ผู้่รับเหมาซ่�งส่์วนใหญ่เปีน็ผู่รั้บเหมากัอ่ส์ร้างงานอาค้าร	
งานภาค้รัฐ	หรือโรงงานตั่างๆ	ได้แกั่	อาค้ารส์ำานักังาน	ค้อนโดมิเน่ยม	
โรงพยาบาลู	ห้างส์รรพส์ินค้้า	โค้รงกัารรถึไฟัฟั้า	โรงงานอุตัส์าหกัรรม	
แลูะห้องเย็น	เปีน็ต้ัน	ที่ำาให้กัารดำาเนินธุุรกิัจิของ	HARN	มค่้วามสั์มพันธ์ุ
โดยตัรงกัับกัารเตัิบโตัของอุตัส์าหกัรรมกั่อส์ร้าง	ซ่�งเปี็นอุตัส์าหกัรรม
ท่ี่�ม่กัารเติับโตัส์อดค้ลู้องกัับกัารเติับโตัของเศรษัฐกิัจิ	หรือกัารเติับโตั
ของผ่ลิูตัภัณฑ์์มวลูรวมภายในปีระเที่ศ	(Gross	Domestic	Product:	GDP)	
แตั่จิะม่ค้วามผ่ันผ่วนมากักัว่า	 กัลู่าวค้ือ	 เมื�อเศรษัฐกัิจิเริ�มขยายตััว
กัารก่ัอส์ร้างอส์งัหารมิที่รพัย์ต่ัางๆ	จิะขยายตัวัได้มากัแลูะเรว็กัว่า	แต่ัเมื�อ
เศรษัฐกัิจิเริ�มชั่ะลูอตััว	กัารกั่อส์ร้างอส์ังหาริมที่รัพย์ตั่างๆ	จิะชั่ะลูอตััว
ลูงเรว็กัว่า	แลูะส์อดค้ลู้องกัับพื�นท่ี่�ได้รับอนุญาตัให้ก่ัอส์ร้างในแต่ัลูะปีี	
อย่างไรกัต็ัาม	HARN	มก่ัารกัระจิายค้วามเส์่�ยงด้านธุุรกัจิิได้หลูากัหลูาย	
โดยจิะเห็นได้ว่าธุุรกัิจิระบบที่ำาค้วามเย็น	 แลูะธุุรกัิจิระบบพิมพ์แบบ
ดจิิทัิี่ลูมค่้วามสั์มพันธุกั์ับกัลุู่มอตุัส์าหกัรรมอาหาร	แลูะบรรจิภัุณฑ์์	ซ่�ง
มค่้วามแตักัตัา่งจิากัธุุรกัจิิระบบดบัเพลูงิแลูะระบบปีรบัอากัาศ	เปีน็ตัน้

เศรษัฐกิจำไที่ยในปี 2564                            
	 เศรษัฐกิัจิไที่ยในไตัรมาส์ท่ี่�ส์ามของปี	ี2564	ปีรบัตัวัลูดลูงร้อยลูะ	
0.3	 เท่ี่ยบกัับกัารขยายตััวร้อยลูะ	7.6	 ในไตัรมาส์ก่ัอนหน้า	 (%YoY)	
แลูะเมื�อปีรับผ่ลูของฤดูกัาลูออกัแลู้ว	เศรษัฐกัิจิไที่ยในไตัรมาส์ที่่�ส์าม
ของปีี	 2564	 ลูดลูงจิากัไตัรมาส์ท่ี่�ส์องของปีี	 2564	 ร้อยลูะ	 1.1	
(QoQ_SA)รวม	 9	 เดือนแรกัของปีี	 2564	 เศรษัฐกิัจิไที่ยขยายตััว
ร้อยลูะ	1.3	

 ด้านการใช้จำ่าย กัารบริโภค้ภาค้เอกัชั่นแลูะกัารลูงทุี่นภาค้รัฐ
ปีรับตััวลูดลูง	ขณะที่่�กัารส์่งออกัส์ินค้้า	กัารลูงทีุ่นภาค้เอกัชั่นแลูะกัาร
ใชั่้จิ่ายภาค้รัฐขยายตััว	

 ด้านการผลิต์ ส์าขากัารผ่ลูิตัอุตัส์าหกัรรมส์าขาท่ี่�พักัแรมแลูะ
บริกัารด้านอาหาร	ส์าขากัารกั่อส์ร้าง	ส์าขากัารขนส์่งแลูะส์ถึานที่่�เกั็บ
ส์นิค้า้แลูะส์าขาไฟัฟัา้แลูะกัา๊ซฯ	ปีรบัตัวัลูดลูง	ขณะท่ี่�ส์าขากัารขายส์ง่
กัารขายปีลูก่ัแลูะกัารซ่อมแซมฯ	ขยายตัวั	แลูะส์าขาเกัษัตัรกัรรมขยาย
ตััวเร่งข่�น

 แนว็โน้มูเศรษัฐกิจำไที่ยปี 2564	 ค้าดว่าจิะขยายตััวร้อยลูะ	
1.2	 ปีรับตััวด่ข่�นอย่างช้ั่าๆ	 จิากักัารลูดลูงร้อยลูะ	 6.1	 ในปีี	 2563	
อัตัราเงินเฟั้ออยู่ที่่�ร้อยลูะ	1.2	แลูะบัญชั่่เดินส์ะพัดขาดดุลูร้อยลูะ	2.5	
ของ	GDP	

แนว็โน้มูเศรษัฐกิจำไที่ยปี 2565

	 ค้าดว่าจิะขยายตัวัในช่ั่วงร้อยลูะ	3.5	-	4.5	โดยมปั่ีจิจิยัส์นับส์นุนจิากั

1)	 กัารฟ้ั�นตัวัของอุปีส์งค์้ในปีระเที่ศแลูะภาค้กัารผ่ลิูตัตัามส์ถึานกัารณ์
	 กัารระบาดของโรค้โค้วดิ-19	ท่ี่�มแ่นวโน้มค้ลู่�ค้ลูายลูงตัามลูำาดบั
2)	 กัารฟั้�นตััวอย่างชั่้าๆ	ของภาค้ที่่องเที่่�ยวระหว่างปีระเที่ศภายใตั้

นโยบายกัารเปีิดปีระเที่ศของภาค้รัฐ	
3)	 กัารขยายตััวในเกัณฑ์์ด่ของกัารส่์งออกัส์ินค้้า	
4)	 กัารขับเค้ลูื�อนจิากักัารเบิกัจิ่ายงบปีระมาณภาค้รัฐ
5)	 ฐานกัารขยายตััวที่่�ยังอยู่ในระดับตัำ�า

	 ทัี่�งน่�	ค้าดว่ามลููค่้า	กัารส่์งออกัส์นิค้้าในรูปีดอลูลูาร์	ส์รอ.จิะขยายตััว
ร้อยลูะ	 4.9	 กัารอุปีโภค้บริโภค้แลูะ	 กัารลูงทุี่นภาค้เอกัชั่นขยายตััว
ร้อยลูะ	4.3	แลูะร้อยลูะ	4.2	ตัามลูำาดับ	อัตัราเงินเฟั้อที่ั�วไปีเฉื่ลู่�ยอยู่
ในชั่่วงร้อยลูะ	 0.9	 -	 1.9	 แลูะดุลูบัญชั่่เดินส์ะพัดเกัินดุลูร้อยลูะ	 1.0	
ของ	GDP	ปีระเด็นกัารบริหารนโยบายเศรษัฐกัิจิในปีี	 2565	ค้วรให้
ค้วามส์ำาค้ัญกัับ

4	 Underwriters	 Laboratories	 (UL)	มาตัรฐานค้วามปีลูอดภัย	 โดย	Underwriters�	 Laboratories	 Inc.	 (UL)	 ซ่�งเป็ีนองค์้กัรอิส์ระท่ี่�ไม่แส์วงหาผ่ลูกัำาไรในปีระเที่ศส์หรัฐอเมริกัา	 เป็ีน
	 ผู่้ดำาเนินกัารที่ดส์อบผ่ลูิตัภัณฑ์์	จิัดที่ำามาตัรฐานด้านค้วามปีลูอดภัย	แลูะให้กัารรับรองค้วามปีลูอดภัยของส์ินค้้า
5	 Factory	Mutual	(FM)	หน่วยงานที่่�ที่ำากัารที่ดส์อบอุปีกัรณ์ปี้องกัันแลูะระงับอัค้ค้่ภัยของกัลูุ่มปีระกัันภัยในปีระเที่ศส์หรัฐอเมริกัา
6	 British	Standard	(BS)	มาตัรฐานค้วามปีลูอดภัย	โดยส์ถึาบันมาตัรฐานแห่งปีระเที่ศส์หราชั่อาณาจิักัร	(The	British	Standard	Institution	หรือ	BSI)
7	 Thai	Industrial	Standards	(TIS)	มาตัรฐานผ่ลูิตัภัณฑ์์อุตัส์าหกัรรม	กัารรับรองคุ้ณภาพผ่ลูิตัภัณฑ์์โดยส์ำานักังานมาตัรฐานผ่ลูิตัภัณฑ์์อุตัส์าหกัรรมของปีระเที่ศไที่ย
8	 VdS	เปี็นส์ถึาบันอิส์ระที่่�ที่ำากัารที่ดส์อบอุปีกัรณ์ปี้องกัันแลูะระงับอัค้ค้่ภัย	ที่่�รับรองค้วามปีลูอดภัย	แลูะค้วามน่าเชั่ื�อถึือในด้านกัารปี้องกัันอัค้ค้่ภัยแลูะค้วามปีลูอดภัย	ปีระเที่ศเยอรมัน
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1)	 กัารปี้องกัันแลูะค้วบคุ้มส์ถึานกัารณ์กัารแพร่ระบาดภายใน
ปีระเที่ศให้อยู่ในวงจิำากััด	โดย	

•	 กัารดำาเนินมาตัรกัารปี้องกัันแลูะค้วบคุ้มโรค้
•	 กัารเร่งรัดกัระจิายวัค้ซ่นให้เพ่ยงพอแลูะที่ั�วถึ่ง	
•	 กัารค้วบคุ้มดูแลูกัิจิกัรรมเส์่�ยงตั่อกัารแพร่ระบาดของโรค้แลูะ
•	 กัารเตัร่ยมแผ่นกัารรองรับกัารกัลูับมาระบาดของโรค้

2)	 กัารส์นับส์นุนกัารฟ้ั�นตัวัของภาค้ธุุรกิัจิ	ค้วบคู้ไ่ปีกัับกัารดูแลูภาค้
เศรษัฐกัิจิที่่�ยังม่ข้อจิำากััด	ในกัารฟั้�นตััว	โดย

•	 กัารเร่งรัดตัิดตัามมาตัรกัารตั่างๆ	 ทัี่�งด้านกัารเงินกัารค้ลูังท่ี่�ได้
	 ดำาเนินกัารไปีแลู้วให้ส์ามารถึเข ้าถึ่งกัลุู ่มเปี ้าหมายอย่าง
	 ม่ปีระสิ์ที่ธิุภาพ	 แลูะพิจิารณามาตัรกัารเพิ�มเติัมส์ำาหรับ

กัลูุ่มที่่�ยังม่ข้อจิำากััดในกัารเข้าถึ่งมาตัรกัารค้วามชั่่วยเหลูือ
• กัารพิจิารณามาตัรกัารเพื�อชั่่วยเหลืูอแรงงานเพิ�มเติัมส์ำาหรับ

ภาค้เศรษัฐกัิจิที่่�ยังม่ข้อจิำากััดในกัารฟั้�นตััว	แลูะ	
• กัารปีระชั่าส์ัมพันธุ์มาตัรกัารของภาค้รัฐให้ปีระชั่าชั่นแลูะภาค้
	 ธุุรกิัจิมค่้วามเข้าใจิแลูะส์ามารถึใช้ั่ปีระโยชั่น์อย่างมป่ีระส์ทิี่ธิุภาพ	

3)	 กัารรักัษัาแรงขับเค้ลูื�อนจิากักัารใชั่้จิ่ายของภาค้ค้รัวเรือนแลูะ
กัารที่่องเที่่�ยวภายในปีระเที่ศ	โดย

• กัารตัิดตัามแลูะปีระเมินผ่ลูมาตัรกัารตั่างๆ	ที่่�ดำาเนินกัารไปีแลู้ว
แลูะอยู่ระหว่างดำาเนินกัาร	ค้วบคู้่ไปีกัับกัารปีรับมาตัรกัารแลูะ
ดำาเนินมาตัรกัารเพิ�มเตัิมอย่างเหมาะส์มกัับ

• ส์ถึานกัารณ์เศรษัฐกัิจิโดยค้ำาน่งถึ่งค้วามเส์่�ยงที่่�ยังม่อยู่ในระยะ
ข้างหน้า

• กัารดูแลูแลูะแก้ัไขปัีญหาหน่�สิ์นของค้รวัเรือน	แลูะกัารดแูลูรายได้
	 เกัษัตัรกัร

4)	 กัารขับเค้ลูื�อนกัารส์่งออกัส์ินค้้า	โดย

• กัารขับเค้ลูื�อนกัารส์่งออกัส์ินค้้าส์ำาค้ัญไปียังตัลูาดหลูักัท่ี่�ม่กัาร
ฟั้�นตััวที่างเศรษัฐกิัจิท่ี่�ชัั่ดเจิน	 แลูะกัารส์ร้างตัลูาดใหม่ให้กัับ
ส์ินค้้าที่่�ม่ศักัยภาพ

• กัารพัฒนาส์ินค้้าเกัษัตัร	อาหาร	แลูะส์ินค้้าอุตัส์าหกัรรม
• กัารแก้ัปัีญหาท่ี่�เป็ีนอุปีส์รรค้ต่ัอระบบกัารขนส่์งสิ์นค้้าแลูะโลูจิสิ์ติักัส์์
• กัารใชั่้ปีระโยชั่น์จิากักัรอบค้วามตักัลูงหุ้นส์่วนที่างเศรษัฐกิัจิ

ระดับภูมิภาค้	 (RCEP)	ค้วบคู้่ไปีกัับกัารเร่งรัดกัารเจิรจิาค้วาม
ตักัลูงกัารค้้าเส์ร่ที่่�กัำาลูังอยู่ในขั�นตัอนของกัารเจิรจิา	แลูะ

• กัารปี้องกัันค้วามเส์่�ยงจิากัค้วามผ่ันผ่วนของอัตัราแลูกัเปีลู่�ยน
	 แลูะกัารเพิ�มข่�นของตั้นทีุ่นกัารผ่ลูิตั

5)	 กัารส์่งเส์ริมกัารลูงทีุ่นภาค้เอกัชั่น	โดย

• กัารเร่งส์ร้างค้วามเชั่ื�อมั�นให้แกั่นักัลูงทุี่นตั่อกัารค้วบคุ้มกัาร
ระบาดของโรค้ภายในปีระเที่ศ

• กัารเร่งรัดให้ผู่้ปีระกัอบกัารท่ี่�ได้รับอนุมัตัิแลูะออกับัตัรส์่งเส์ริม
	 กัารลูงทุี่นในชั่่วงปีี	2561-2563	ให้เกิัดกัารลูงทุี่นจิริง
• กัารแกั้ไขปีัญหาท่ี่�นักัลูงทุี่นแลูะผู่้ปีระกัอบกัารตั่างชั่าตัิเห็นว่า
	 เปี็นอุปีส์รรค้ตั่อกัารลูงทุี่นแลูะกัารปีระกัอบธุุรกิัจิ	 รวมทัี่�งกัาร

ขาดแค้ลูนแรงงานในภาค้กัารผ่ลิูตั
• กัารดำาเนินมาตัรกัารส์่งเส์ริมกัารลูงทีุ่นเชั่ิงรุกัแลูะอำานวยค้วาม

ส์ะดวกัเพื�อด่งดูดนักัลูงทีุ่นในกัลูุ่มอุตัส์าหกัรรมเปี้าหมาย
• กัารส์ง่เส์รมิกัารลูงที่นุในเขตัพฒันาพเิศษัภาค้ตัะวนัออกั	(EEC)	

เขตัพัฒนาเศรษัฐกัิจิพิเศษัตั่างๆ
• กัารขับเค้ลูื�อนกัารลูงทีุ่นพัฒนาพื�นท่ี่�เศรษัฐกัิจิแลูะโค้รงส์ร้าง
	 พื�นฐานด้านกัารค้มนาค้มขนส์่งที่่�ส์ำาค้ัญ	แลูะ
• กัารพัฒนากัำาลัูงแรงงานที่ักัษัะส์ูงเพื�อรองรับกัับอุตัส์าหกัรรม
	 ท่ี่�เน้นเที่ค้โนโลูย่แลูะนวัตักัรรมเข้มข้นโดยเฉื่พาะกัลุู่มอุตัส์าหกัรรม
	 เปี้าหมายใหม่

6)	 กัารขับเค้ลูื�อนกัารใชั่้จิ่ายแลูะกัารลูงทีุ่นภาค้รัฐ	แลูะ

7)	 กัารติัดตัามแลูะเฝ้่าระวัง	ค้วามผั่นผ่วนของภาค้เศรษัฐกิัจิตั่าง
ปีระเที่ศท่ี่�มแ่นวโนม้จิะส์ง่ผ่ลูกัระที่บตัอ่เส์ถ่ึยรภาพที่างเศรษัฐกัจิิ	
แลูะกัารดูแลูเส์ถึ่ยรภาพที่างกัารเมือง

ระบบดับเพลิง ปรับอากาศ และสุข้าภิบาล
การตืลาด
	 ส์ภาวะตัลูาดของธุุรกิัจิระบบดับเพลิูงแลูะปีรับอากัาศ	 ในปี	ี
2564	 ยังม่ยอดขายลูดลูงกัว่าปีีท่ี่�ผ่่านมาปีระมาณ	17%	 เนื�องจิากั
ส์ถึานกัารณ์โค้วิด-19	ท่ี่�กัลูายพันธ์ุุอยา่งตัอ่เนื�อง	ที่ำาให้ลููกัค้า้ไมม่ค่้วาม
มั�นใจิในส์ถึานกัารณ์วา่จิะกัลัูบมาเป็ีนปีกัติัไดเ้มื�อไร	รวมถึง่มก่ัารปีรับ
ข่�นราค้าของวัส์ดุก่ัอส์ร้าง	เช่ั่น	เหล็ูกั	ส์ายไฟั	ท่ี่อที่องแดง	ที่ำาให้ผู่รั้บเหมา
โค้รงกัารหลูายรายปีระเมนิราค้าต้ันที่นุตัำ�ากัว่าราค้าซื�อขายจิรงิในตัลูาด
ปีจัิจุิบนั	ส่์งผ่ลูที่ำาใหม้ก่ัารชั่ะลูอโค้รงกัารเพิ�มข่�นกัว่าปีท่ีี่�ผ่่านมาจินเกิัด
ผ่ลูกัระที่บกัับเศรษัฐกัจิิภาพรวมของงานในกัลุู่มตัลูาดกัอ่ส์รา้งท่ี่�ลูดลูง	
ที่ำาให้กัลุู่มลููกัค้้าท่ี่�เปี็นผู่้รับเหมางานระบบดับเพลิูงแลูะปีรับอากัาศ
หลูายรายได้ปีระส์บปีัญหาดังกัลู่าวข้างต้ันเพิ�มข่�น	 จิ่งที่ำาให้ยอดขาย
ลูดลูงกัว่าปีีท่ี่�ผ่่านมา	 อย่างไรก็ัตัาม	 ในปีี	 2564	ที่างบริษััที่ฯก็ัยังม่
สิ์นค้า้ส์ง่มอบเขา้โค้รงกัารขนาดใหญ่หลูายโค้รงกัาร	แลูะมก่ัารผ่ลัูกัดนั
ขายสิ์นค้้า	 นวัฒกัรรมใหม่ๆ	 ท่ี่�ตัอบส์นองกัารที่ำางานของผู้่รับเหมา
ตัิดตัั�งงานโค้รงกัารให้ส์ามารถึที่ำางานได้เร็วข่�นแลูะง่ายข่�นโดยใชั่้ค้น
ที่ำางานน้อยลูง	แลูะได้เพิ�มสิ์นค้้าในระบบปีรับอากัาศคื้อสิ์นค้้าระบบ	
VRF	เพื�อชั่่วยเพิ�มยอดขายเปี็นตั้น	แลูะจิากัส์ถึานกัารณ์ของโค้วิที่-19	
ท่ี่�เชั่ื�อกัลูายพันธ์ุุ	 เปี็น	 โอไมค้รอนนั�น	 เราจิะเห็นได้ว่าม่ค้วามรุนแรง
น้อยลูง	จิง่ค้าดว่าส์ถึานกัารณ์ในปี	ี2565	นั�นจิะเริ�มจิะดข่่�นตัามลูำาดบั
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สายงานข้ายระบบปรับอากาศและอุปกรณ์ดับเพลิง

	 ภาพรวมของปีี	 2564	 ม่ยอดขายรวมทัี่�ง	 2	 ระบบลูดลูงจิากั
ปีี	 2563	ปีระมาณ	17%	ส์าเหตุัเนื�องจิากัในปีีท่ี่�ผ่่านมาส์ถึานกัารณ์
โค้วิด-19	ยังไม่ดข่่�น	จิง่ที่ำาใหย้งัมก่ัารชั่ะลูอกัารก่ัอส์ร้างโค้รงกัารต่ัางๆ	
หลูายแห่ง		โดยเฉื่พาะงานก่ัอส์ร้างค้อนโดมิเน่�ยมแลูะโรงงานจิง่ที่ำาให้
ค้วามตั้องกัารในกัารใชั่้อุปีกัรณ์ดับเพลูิงลูดลูงตัามไปีด้วย	 แตั่เราจิะ
ส์ังเกัตัุเห็นได้ว่า	ส์ินค้้าบางรายกัารม่ยอดขายที่่�เพิ�มข่�น	เชั่่น	ส์ินค้้าใน
ระบบดับเพลิูง	 คื้อ	 Flexible	Sprinkler	 ท่ี่�ม่ยอดขายเพิ�มข่�นถึ่ง	 40%	
เนื�องจิากัส์ถึานกัารณ์	 โค้วิด-19	 ท่ี่�ลููกัค้้าต้ัองกัารกัารติัดตัั�งท่ี่�เร็วข่�น
แลูะใช้ั่ค้นติัดตัั�งให้น้อยลูง	จิง่ที่ำาให้สิ์นค้า้ดังกัลู่าวเปีน็ท่ี่�นิยมแลูะมก่ัาร
ขายเพิ�มข่�น	ในส์ว่นระบบปีรบัอากัาศเราไดม้ก่ัารเพิ�มส์นิค้า้ในส์ว่นของ	
VRF	มาจิำาหน่ายเพิ�มเตัมิซ่�งปี	ี2564	เรามย่อดขายจิากัส์นิค้า้ชั่นิด	VRF	
กัว่า	4	ลู้านบาที่	ที่ั�งน่�เราได้ค้าดกัารณ์ตัลูาดในปีี	2565	ไว้ว่า	งานใน
ส์ว่นส์าธุารณปูีโภค้ภาค้รฐั	กัลูุม่โรงพยาบาลูแลูะโรงงานอตุัส์าหกัรรม
ม่แนวโน้มท่ี่�จิะกัลูับมาขยายตััวได้	 แลูะจิากัแนวโน้มตัลูาดปีลูายปีี	
2564	นั�น	พบว่าม่กัารส์่งส์ินค้้าเพิ�มข่�นกัว่าตัอนกัลูางปีีแลูะม่ปีริมาณ
ใบส์ั�งซื�อเพิ�มข่�น	จิ่งเปี็นส์ัญญานที่่�ด่ว่าส์ถึากัารณ์ในปีี	2565	จิะด่ข่�น
กัว่าปีี	2564	แลูะ	HARN	ได้ม่กัารนำาเส์นอส์ินค้้าใหม่ๆ	เข้าส์ู่ตัลูาดอยู่
เส์มอเชั่่น	Flexible	Sprinkler	แลูะ	VRF	 เปี็นตั้น	ซ่�งจิะชั่่วยให้ลููกัค้้า
ท่ี่�เป็ีนกัลุู่มผู้่รับเหมาส์ามารถึติัดตัั�งงานได้รวดเร็วข่�น	 แลูะปีระหยัด
ค้่าแรงงานได้อย่างไรกั็ตัาม	ตั้องตัิดตัามส์ถึานกัารณ์โค้วิด-19	 ซ่�งจิะ
เปี็นปีัจิจิัยหลูักัที่่�จิะส์่งผ่ลูกัระที่บตั่ออุตัส์าหกัรรมโดยรวมตั่อไปี

สายงานข้ายระบบดับเพลิงโครงการอุตืสาหกรรมู

	 ภาพรวมของปี	ี2564	มย่อดขายลูดลูงปีระมาณ	2.4%	เมื�อเท่ี่ยบ
กัับปีีที่่�ผ่่านมา	 เนื�องจิากัปีัญหากัารแพร่ระบาดจิากัโค้วิด-19	ที่ำาให้ม่
กัารหยุดงาน,เลืู�อน	แลูะชั่ะลูอโค้รงกัารติัดตัั�งแลูะรับมอบสิ์นค้้าจิากัลููกัค้้าหลูายราย	

	 ค้าดว่าในปีี	 2565	 จิะม่ยอดขายเพิ�มข่�น	 โดยม่ยอดขายค้้าง
ส์่งมอบจิากัปีี	2564	ปีระมาณ	90	ลู้านบาที่	ซ่�งค้าดว่าจิะรับรู้รายได้
ปีระมาณ	65-70	ลู้านบาที่ในปี	ี2565	แลูะ	มโ่อกัาส์ส์งูท่ี่�จิะไดอ่้กัหลูาย
งานจิากักัารปีระมูลู,	 งานบริกัารตัรวจิส์อบระบบดับเพลิูงม่แนวโน้ม
กัารเตัิบโตัที่่�ด่	จิากัฐานลููกัค้้าเกั่าในปีี	2564	ซ่�งม่ยอดขายงานบริกัาร
เพิ�มข่�น	33%	จิากัปีี	2563	แลูะลููกัค้้าใหม่ของงานบริกัารที่่�จิะเพิ�มข่�น
หลูงัจิากัหมดระยะเวลูากัารรับปีระกัันงานโค้รงกัารท่ี่�	HARN	ได้ตัดิตัั�งไปี

สายงานข้ายระบบดับเพลิงโครงการปิโตืรเคมู่คัลและ
โรงไฟฟ้า

	 แผ่นกัโค้รงกัารปีิโตัรเค้ม่ค้ัลูแลูะโรงไฟัฟั้า	ภาพรวมของปีี	2564	
มย่อดขายรวมทัี่�ง	2	ตัลูาดลูดลูงจิากัปี	ี2563	ปีระมาณ	44%	เนื�องจิากั
โค้รงกัารมก่ัารขยายระยะเวลูาในกัารก่ัอส์ร้างที่ำาให้เกิัดค้วามลู่าชั่า้ใน
กัารรับรู้รายได้	เนื�องจิากัส์ถึานกัารณ์โค้วิด-19	โดยสั์ดส่์วนยอดขายใน
ส์ว่นท่ี่�ยังไม่ส์ามารถึส่์งมอบส์นิค้า้ปีระมาณ	46	ลู้านบาที่	แลูะยงัมง่าน
โค้รงกัารระหวา่งกัารส์ง่มอบใหแ้ลูว้เส์รจ็ิภายในไตัรมาส์	1	แลูะค้าดวา่
ในปีี	2565	 โค้รงกัารขนาดใหญ่ท่ี่�ปีระมูลูไปีในปีี	2564	จิะปีระกัาศผ่ลู	

ซ่�งม่โอกัาส์สู์งท่ี่�ที่าง	HARN	จิะชั่นะกัารปีระมูลู	 ซ่�งม่มูลูค่้างานโดย
รวมปีระมาณ	 50-60	 ลู้านบาที่	 จิากัอุตัส์าหกัรรมปิีโตัรเค้ม่รวมทัี่�ง
กัารปีรับปีรุงตั่อเตัิมแลูะขยายของส์่วนโรงไฟัฟั้าของระบบดับเพลิูง
เพิ�มเตัิมในระยะถึัดไปี	

การแข้่งข้ัน
ธิุรกิจำนำาเข้้าและจำำาหน่ายผลิตืภัณฑ์์ระบบดับเพลิง

	 ม่ส์ภาพกัารแข่งขันระดับปีานกัลูาง	แลูะยังเป็ีนคู้่แข่งรายเดิมๆ	
เนื�องจิากัเปี็นผ่ลิูตัภัณฑ์์เกั่�ยวกัับค้วามปีลูอดภัย	 จิ่งจิำาเปี็นต้ัองใชั่้
ผ่ลูติัภัณฑ์์ท่ี่�มค่้ณุภาพด	่ผ่่านกัารรับรองมาตัรฐานส์ากัลู	แลูะมตั่ัวแที่น
จิำาหน่ายท่ี่�น่าเชั่ื�อถืึอ	 คู้่แข่งส์ำาค้ัญของ	HARN	 จิะเปี็นบริษััที่ท่ี่�เปี็น	
กัลุู่มตััวแที่นจิำาหน่ายสิ์นค้้าจิากัต่ัางปีระเที่ศ	 ซ่�งม่จิำานวนไม่มากันักั	
เนื�องจิากัตัราสิ์นค้้าม่ค้วามน่าเชั่ื�อถืึอในระดับโลูกัม่ไม่มากั	ปีระกัอบ
กัับนโยบายผู่้ผ่ลูิตัส์ินค้้าส์่วนใหญ่ม่นโยบายจิัดจิำาหน่ายผ่่านตััวแที่น
จิำาหน่ายแตัเ่พ่ยงผู้่เดย่ว	หรอืมก่ัารแตัง่ตัั�งตัวัแที่นจิำาหน่ายใหม้จ่ิำานวน
น้อยราย	เพื�อปี้องกัันกัารแข่งขันกัันเองระหว่างตััวแที่นจิำาหน่าย	ที่ั�งน่�	
คู้แ่ข่งขันที่างตัรงซ่�งดำาเนินธุุรกิัจินำาเข้าจิำาหน่ายผ่ลิูตัภัณฑ์์ดับเพลิูงใน
ตัลูาดอาค้ารส์ูงแลูะโรงงานม่จิำานวน	4	-	5	ราย	โดยกัารดำาเนินธุุรกัิจิ
ในบางค้รั�งคู้่แข่งขันอาจิเปี็นคู้่ค้้าในกัารซื�อส์ินค้้าจิากั	HARN	 ได้เชั่่น
กััน	หากัพจิิารณาส์ว่นแบง่ตัลูาดของ	HARN	โดยเท่ี่ยบเค้ย่งรายไดข้อง	
HARN	แลูะคู้่แข่งขันหลัูกัรวม	3	 ราย	ค้รองส์่วนแบ่งตัลูาดปีระมาณ
ร้อยลูะ	80	 โดย	HARN	ม่ส่์วนแบ่งกัารตัลูาดในตัลูาดอาค้ารสู์งแลูะ
โรงงานปีระมาณร้อยลูะ	25	โดยหากัค้ิดที่ั�งอุตัส์าหกัรรมค้าดว่าม่ส่์วน
แบ่งกัารตัลูาดในอตุัส์าหกัรรมอปุีกัรณ์ระบบดบัเพลูงิปีระมาณร้อยลูะ	10

ธิรุกจิำการใหบ้รกิารงานโครงการเพ่�อรบัเหมูา ออกแบบ 
จำัดหา ตืิดตืั�ง ทดสอบระบบดับเพลิง

	 ม่จิำานวนคู้่แข่งขันน้อยราย	 เนื�องจิากังานโค้รงกัารตัิดตัั�งระบบ
ดับเพลูิงตั้องใชั่้ค้วามส์ามารถึที่างด้านวิศวกัรรมออกัแบบ	คู้่แข่งหลูักั	
จิะเปีน็กัลูุม่ผู้่จิดัจิำาหน่ายแลูะรบัเหมางานวศิวกัรรมระบบดบัเพลูงิ	โดย
ธุุรกัิจิน่�ยังม่โอกัาส์เตัิบโตัได้อ่กั	 เนื�องจิากัภาค้รัฐม่กัารออกักัฎหมาย
เพื�อปี้องกัันกัารเกัิดอัค้ค้่ภัยให้ม่ค้วามเข้มงวดมากัข่�น	ตัลูอดจินกัาร
ปีรับปีรุงอาค้ารโรงงานเพื�อให้เปี็นไปีตัามกัฎหมายพระราชั่บัญญัติั
ค้วบคุ้มอาค้าร	พ.ศ.	 2535	 ที่ำาให้ตัลูาดม่ค้วามตั้องกัารส์ินค้้าแลูะ
บริกัารเกั่�ยวกัับระบบดับเพลูิงมากัข่�น

ธิุรกิจำนำาเข้้าและจำำาหน่ายผลิตืภัณฑ์์ระบบสุข้าภิบาล
และปรับอากาศ

	 ในปีีท่ี่�ผ่่านมายังม่ส์ภาพกัารแข่งขันรุนแรง	 แต่ัเนื�องจิากัเปี็น
ตัลูาดท่ี่�ใหญแ่ลูะ	HARN	ยงัมต่ัราส์นิค้า้หลูากัหลูายท่ี่�ไดรั้บกัารยอมรบั
ในกัลุู่มลููกัค้้า	 แลูะม่กัารหาส์ินค้้าในกัลูุ่มงานระบบส์ุขาภิบาลูแลูะ
ปีรับอากัาศมาจิำาหน่ายเพิ�มข่�น	จิ่งยังค้ิดว่าส์ามารถึเตัิบได้อย่างเนื�อง	
แลูะ	HARN	ม่ช่ั่องที่างจิำาหน่ายไปีสู่์ลููกัค้้าได้อ่กัมากั	 โดย	HARN	ม่
จุิดเด่น	 ท่ี่�ม่สิ์นค้้าหลูากัหลูาย	 สิ์นค้้าม่ชั่ื�อเส่์ยงในตัลูาด	 ส์ามารถึ
จิำาหน่ายให้ลููกัค้้าที่ั�วไปีแลูะลููกัค้้ากัลูุ่มผู่้รับเหมาได้อย่างที่ั�วถึ่ง
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ธิุรกิจำระบบทำาควิามูเย็น
การตืลาด
	 ส์ำาหรับส์ภาวะตัลูาดเค้รื�องที่ำาค้วามเย็น	ในปีี	2564	ในภาพรวม
ของกัารแข่งขันในธุุรกัิจิระบบที่ำาค้วามเย็นนั�น	ยังค้งม่กัารแข่งขันที่่�ส์ูง
ทัี่�งในด้านราค้า,	คุ้ณภาพของสิ์นค้า้	แลูะค้วามพร้อมของสิ์นค้า้ในกัาร
จิำาหน่าย	 โดยสิ์นค้้าท่ี่�จัิดจิำาหน่ายได้มากัท่ี่�สุ์ดในปีีท่ี่�ผ่่านมา	 ได้แก่ั	
ชัุ่ดค้อนเดนซิ�งยูนิตั,	 แรค้ค้อมเพรส์เซอร์	 แลูะชัุ่ดเค้รื�องที่ำาค้วามเย็น
ขนาดเล็ูกั	 ซ่�งลููกัค้้าม่ค้วามเชั่ื�อมั�นในกัารออกัแบบแลูะผ่ลิูตัสิ์นค้้า
จิากั	HARN	 ในตัลูาดเค้รื�องที่ำาค้วามเย็นในปัีจิจุิบัน	ม่กัารแข่งขันสู์ง
ทัี่�งในแลูะตั่างปีระเที่ศ	 ในส์ภาวะท่ี่�งานโค้รงกัารขนาดใหญ่ม่เกัิดข่�น
ไมม่ากันกัั	ผู้่จิดัจิำาหนา่ยหลูายรายหนัไปีเนน้ในเรื�องของชั่ดุค้อนเดนซิ�ง
ยูนิตัส์ำาเร็จิรูปีท่ี่�ส์ามารถึตัอบโจิที่ย์ห้องเย็นขนาดเล็ูกัถึ่งขนาดกัลูาง	
ส์ามารถึส่์งมอบแลูะตัิดตัั�งได้รวดเร็ว	 รวมถ่ึงนำาเข้าสิ์นค้้าท่ี่�ม่ราค้าถึูกั
แลูะม่คุ้ณภาพท่ี่�ด่ข่�นเข้ามาแข่งขันในตัลูาด	ที่ำาให้เกัิดกัารแข่งขันท่ี่�
เข้มขน้มากัข่�น	งานโค้รงกัารในกัารขยายกัำาลัูงกัารผ่ลิูตัของผู่ป้ีระกัอบ
กัารโรงงานอตุัส์าหกัรรมตัา่งๆ	ไม่ไดม้แ่ผ่นลูงทุี่นมากันักัแตัหั่นมาเพิ�ม
ปีระสิ์ที่ธิุภาพในกัารหารายได้แที่นจิากัที่รัพยากัรท่ี่�มอ่ยู่เดิม	โดยตัลูาด
กัลุู่มท่ี่�ส์ำาคั้ญแลูะมค่้วามเกั่�ยวเนื�องกัับธุุรกัจิิระบบที่ำาค้วามเยน็	ได้แกั่

1. อุต์สาห้กรรมูเนื�อสัต์ว็์แปรรูป

	 ส์ำาหรับปีระเที่ศไที่ยม่ผ่ลูผ่ลิูตัไกั่เนื�อสู์งเปี็นอันดับ	 8	 ของโลูกั
ในปีี	2563	ที่่�ระดับ	2.50	ลู้านตััน	เพิ�มข่�นปีระมาณ	6%	จิากัปีี	2562
อันเนื�องมาจิากัค้วามต้ัองกัารกัารบริโภค้ทัี่�งในแลูะต่ัางปีระเที่ศ	ขณะท่ี่�
กัารบริโภค้เนื�อไก่ัในปีระเที่ศอยู่ท่ี่�	 1.6	 ลู้านตััน	หรือปีระมาณ	62%	
ของผ่ลูผ่ลูิตัไกั่เนื�อทัี่�งหมด	 ส์่วนใหญ่เป็ีนกัารบริโภค้ในรูปีเนื�อไกั่
ส์ดชั่ำาแหลูะ	 ส่์วนผ่ลูผ่ลิูตัไก่ัเนื�อท่ี่�เหลืูอจิะถูึกันำาไปีเป็ีนวัตัถึุดิบใน
อุตัส์าหกัรรมไกั่แปีรรูปีแลูะแชั่่แข็ง	 ซ่�งตัลูาดหลูักัค้ือตัลูาดส์่งออกั	
โดยไที่ยม่มูลูค้่าส่์งออกัผ่ลิูตัภัณฑ์์ดังกัลู่าวเปี็นอันดับ	 4	 ของโลูกั	 ซ่�ง
ในปีี	 2564ท่ี่�ผ่่านมาน่�มูลูค่้ากัารส่์งออกัไก่ัของไที่ยลูดลูงเล็ูกัน้อยเมื�อ
เท่ี่ยบจิากัปีีก่ัอนอันเนื�องมาจิากัวิกัฤตัโรค้โค้วิด-19	 แลูะปีัญหากัาร
ขาดแค้ลูนตัู้ค้อนเที่นเนอร์	 รวมถ่ึงตั้นทุี่นของอาหารสั์ตัว์	 แลูะต้ันทุี่น
ด้านแรงงาน	ตั่างปีรับตััวส์ูงข่�นมากั	 โดยตัลูาดส์่งออกัท่ี่�ส์ำาคั้ญยังค้ง
เปี็นญ่�ปีุ่น,	ส์หราชั่อาณาจิักัร,	จิ่น,	เนเธุอแลูนด์	แลูะเกัาหลู่ใตั้	โดยค้ิด
เปี็นร้อยลูะ	86.4	ของมูลูค้่ากัารส์่งออกัรวม

ที่ี�มูา :	ศูนย์เที่ค้โนโลูย่ส์ารส์นเที่ศแลูะกัารส์ื�อส์าร	ส์ำานกัังานปีลูดักัระที่รวงพาณิชั่ย์	โดยค้วามร่วมมอืจิากักัรมศลุูกัากัร

ประเที่ศ
มููลค่า : ล้านบาที่

2563

(มู.ค. - ธิ.ค.)
54,152.97
16,842.94
11,100.90
3,901.88
3,905.13
3,399.22
2,478.01
2,457.39
1,474.09
909.44

100,621.97
3,272.60

103.89457

48,618.90
13,91219
9,550.86
4,308.79
3,693.56
2,615.50
2,554.94
2,177.31
1,124.16
1,085.92

89,642.13
3,052.98

92,695.11

2564

(มู.ค. - พึ.ย.)

อัต์ราข้ยายต์ัว็ : ร้อยละ

2563

(มู.ค. - ธิ.ค.)
-0.78
-12.19
61.69
-21.05
-20.69
33.09
0.25
21.28
-16.13
-8.54
0.32

-30.83
-1.08

-3.09
-11.19
-8.15
21.70
4.68

-18.16
13.12
-2.45
-17.78
31.94
-3.79
1.88
-3.62

2564

(มู.ค. - พึ.ย.)

สัดส่ว็น : ร้อยละ

2563

(มู.ค. - ธิ.ค.)
52.12
16.21
10.68
3.76
3.76
3.27
2.39
2.37
1.42
0.88

96.85
3.15

100.00

52.45
15.01
10.30
4.65
3.98
2.82
2.76
2.35
1.21
1.17

96.71
3.29

100.00

2564

(มู.ค. - พึ.ย.)
	 1.	 ญ่�ปีุ่น
	 2.	 ส์หราชั่อาณาจิักัร
	 3.	 จิ่น
	 4.	 เนเธุอร์แลูนด์
	 5.	 เกัาหลู่ใตั้
	 6.	 ส์ิงค้โปีร์
	 7.	 มาเลูเชั่่ย
	 8.	 ฮ่องกัง
	 9.	 เยอรมน่
	10.	 ไอร์แลูนด์
รว็มู 10 ประเที่ศ
อื�นๆ
มููลค่ารว็มู

ต์ลาดส่งออกสำาคัญ

	 ปีริมาณกัารผ่ลูิตัไกั่แชั่่เย็น	แชั่่แข็ง	แลูะแปีรรูปีในปีี	2564-2566	
ม่แนวโน้มเตัิบโตัเฉื่ลู่�ย	 3-5%	 ต่ัอปีี	 ตัามกัำาลูังซื�อท่ี่�ฟั้�นตััวอย่างค้่อย
เปี็นค่้อยไปี	 ปัีจิจัิยหนุนจิากัค้วามต้ัองกัารบริโภค้เนื�อไก่ัในปีระเที่ศ
ท่ี่�เพิ�มข่�น	ส์่วนหน่�งเปี็นผ่ลูจิากัเนื�อไก่ัม่ไขมันตัำ�าแลูะราค้าถึูกักัว่าเนื�อ
ส์ัตัว์ปีระเภที่อื�น	ขณะที่่�กัารส์่งออกัเนื�อไกั่จิะเตัิบโตัจิากัตัลูาดที่่�ม่ฐาน
ลููกัค้้าแข็งแกัร่ง	เชั่่น	ญ่�ปีุ่นแลูะจิ่น	เมื�อผ่นวกักัับค้วามเชั่ื�อมั�นของตั่าง
ปีระเที่ศตั่อมาตัรฐานกัารผ่ลูิตัส์ินค้้าไกั่ของไที่ย	ตัลูอดจินค้วามตักัลูง
กัารค้้าเส์ร่	 (FTA)	 ระหว่างไที่ยแลูะปีระเที่ศคู้่ค้้า	 ซ่�งม่ส่์วนเอื�อให้ไที่ย
ส์ร้างค้วามได้เปีร่ยบแลูะเพิ�มศักัยภาพกัารแข่งขันของผ่ลูิตัภัณฑ์์
ในตัลูาดโลูกั
	 ปีี	 2564-2566	 ค้วามต้ัองกัารบริโภค้ไกั่เนื�อทัี่�วโลูกัม่แนวโน้ม
เพิ�มข่�นเฉื่ลู่�ยปีลีูะ	1.0%	อยู่ท่ี่�	135	ลู้านตันัจิากั	131	ลู้านตันัปี	ี2563	ซ่�ง
ส์ว่นหน่�งเป็ีนผ่ลูจิากักัระแส์รักัษ์ัส์ขุภาพท่ี่�ที่ำาให้มค่้วามต้ัองกัารบริโภค้
เนื�อไกัเ่พิ�มข่�นเนื�องจิากัมไ่ขมันตัำ�ากัว่าเนื�อส์ตััว์ปีระเภที่ส์กุัรแลูะเนื�อวัว
แลูะกัารแพร่ระบาดเปี็นระยะของโรค้ไข้หวัดนกั	 แลูะโรค้อหิวาตั์
แอฟัริกัาในส์ุกัร	 ที่ำาให้ปีระเที่ศผู้่ผ่ลูิตัแลูะผู้่ส์่งออกัไกั่เนื�อ	 (อาที่ิ
จิ่น	บราซิลู	 ยุโรปี	แลูะส์หรัฐฯ)	 ท่ี่�ได้รับผ่ลูกัระที่บต้ัองใชั่้เวลูาในกัาร
ฟ้ั�นตััว	 โดยโรค้อหิวาตั์แอฟัริกัาในส์ุกัรท่ี่�ระบาดในจิ่นแลูะเว่ยดนาม
ตั้องใชั่้เวลูามากักัว่า	 3	 ปีีกัว่าท่ี่�อุปีที่านจิากัผู่้ผ่ลิูตัจิะเท่ี่ากัับระดับ
ก่ัอนกัารแพร่ระบาด	 ขณะท่ี่�กัระบวนกัารผ่ลูิตัผ่ลูิตัภัณฑ์์ไกั่ของไที่ย
ได้มาตัรฐานตัามหลูกััส์ากัลู	แลูะปีราศจิากัเชั่ื�อปีนเปี้�อนทัี่�งโรค้ระบาด
จิากัค้น	(โค้วิด-19)	แลูะส์ัตัว์	 (HPAI	แลูะ	ASF)	จิ่งได้รับกัารยอมรับ
ด้านค้ณุภาพ	ส่์งผ่ลูให้ค้วามต้ัองกัารนำาเข้าไก่ัจิากัไที่ยมแ่นวโน้มเพิ�มข่�น
รวมถึ่งค้วามตักัลูงกัารค้้าเส์ร่	 (FTA)	 ระหว่างไที่ยแลูะปีระเที่ศคู้่ค้้า
ม่ส์่วนเอื�อให้ไที่ยส์ร้างค้วามได้เปีร่ยบแลูะเพิ�มศักัยภาพกัารแข่งขัน	
ส์ะท้ี่อนจิากัปีี	 2562	 ไที่ยม่มูลูค้่าส่์งออกัสิ์นค้้าปีศุสั์ตัว์ไปีปีระเที่ศ
คู้เ่จิรจิา	FTA	รวม	3.3	พันลู้านดอลูลูาร์	คิ้ดเปีน็สั์ดส่์วนสู์งถ่ึง	82%	ของ
กัารส์่งออกัสิ์นค้้าปีศุสั์ตัว์ทัี่�งหมด	 โดยมูลูค้่าส่์งออกัไก่ัส์ดแลูะแปีรรูปี
ภายใตั้ข้อตักัลูง	FTA	เพิ�มข่�น	15%	แลูะ	7%	ตัามลูำาดับ	ในระยะตั่อไปี
กัรมเจิรจิากัารค้้าระหว่างปีระเที่ศของไที่ยระบุจิะเจิรจิา	FTA	เพื�อเปีิด
ตัลูาดส์ินค้้าปีศุสั์ตัว์เพิ�มเตัิม	อาทิี่	ตัุรก่ั	ปีาก่ัส์ถึาน	ศร่ลูังกัา		รวมถึ่ง
อังกัฤษัแลูะส์หภาพยุโรปี	 จิ่งค้าดว่าจิะที่ำาให้มูลูค่้าส่์งออกัสิ์นค้้าไก่ั
ของไที่ยเตัิบโตัได้ตั่อเนื�อง
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 ร้านสะดว็กซื�อ / มิูนิมูารท์ี่ :	ในปี	ี2564	มอั่ตัรากัารเติับโตัลูดลูง
อยู่ปีระมาณ	6.6%	ซ่�งท่ี่�ผ่่านมากัลุู่มร้านส์ะดวกัซื�อได้รับผ่ลูกัระที่บ
โดยตัรงจิากัส์ถึานกัารณ์ของโรค้โค้วิด-19	 แลูะจิากัมาตัรกัารของ
รัฐบาลูซ่�งที่ำาให้ไม่ส์ามารถึเปีิดที่ำากัารได้ตัลูอด	24	ชั่ม.	ส์่งผ่ลูกัระที่บ
โดยตัรงต่ัอยอดขาย	แต่ัยงัค้งมก่ัารขยายส์าขาเพิ�มเติัมให้เข้าถ่ึงแหลู่ง
ชัุ่มชั่นเพื�อให้ผู่้บริโภค้เข้าถึ่งได้ง่ายข่�น	 แต่ัในขณะเด่ยวกัันกัารขยาย
ส์าขาก็ัส์่งผ่ลูที่ำาให้กัารแข่งขันสู์งข่�นเชั่่นกััน	 เนื�องจิากัผู้่ปีระกัอบกัาร
ร้านส์ะดวกัซื�อมักัจิะจิำาหน่ายสิ์นค้้าปีระเภที่เด่ยวกััน	 ที่ำาให้ไม่ได้
ม่ข้อแตักัต่ัางกัันมากันักั	 รวมถ่ึงผู้่ปีระกัอบกัารรายหลูายม่บริกัาร
เดลูิเวอร่�ส่์งตัรงถึ่งบ้าน	 เพื�อตัอบส์นองตั่อพฤตัิกัรรมของผู้่บริโภค้ท่ี่�
เปีลู่�ยนแปีลูงไปี

3. กลุ่มูธิุรกิจำเครื�องที่ำาคว็ามูเย็นข้นาดเล็ก

	 เพื�อกัระจิายส์ินค้้าไปีถ่ึงมือผู้่บริโภค้	 แลูะด้วยค้วามเจิริญ
ก้ัาวหน้าของเที่ค้โนโลูย่	 ที่ำาให้กัารกัระจิายส์ินค้้าจิ่งไม่ได้จิำากััดอยู่
เพ่ยงแค่้ร้านค้้าทัี่�วไปีเท่ี่านั�น	 เค้รื�องจิำาหน่ายส์ินค้้าอัตัโนมัตัิ	 หรือ	
Vending	Machine	ก็ัเปีน็หน่�งช่ั่องที่างซ่�งถูึกัพัฒนามาจิากัเที่ค้โนโลูย่
ซ่�งตัู้อัตัโนมัตัิดังกัลู่าวส์ามารถึกัระจิายส์ินค้้าให้เข้าถึ่งกัลุู่มผู่้บริโภค้
ได้ง่ายข่�น	ตัอบโจิที่ย์ได้ที่ั�งผู่้บริโภค้แลูะเจิ้าของธุุรกัิจิ	 ใชั่้เงินลูงทีุ่นตัำ�า	
เส่์ยค้่าเชั่่าพื�นท่ี่�ท่ี่�ขนาดเลู็กัลูง	 ใชั่้พื�นท่ี่�ไม่มากักั็ส์ามารถึแที่รกัเข้าไปี
ในที่ำาเลูท่ี่�ม่ราค้าส์ูงได้ง่ายข่�นที่ำาให้เข้าถึ่งได้ทุี่กัพื�นท่ี่�	 แลูะส์ามารถึ
เปีลู่�ยนพื�นท่ี่�เล็ูกัๆ	ให้กัลูายเปีน็พื�นท่ี่�ค้า้ปีลูก่ัท่ี่�มม่ลููค่้าดว้ยค้วามส์ะดวกั	
รวดเร็วแลูะส์ามารถึรองรับค้วามตั้องกัารได้แบบ	24	ชั่ั�วโมง

	 สิ์นค้้าหลูายปีระเภที่ในเค้รื�องจิำาหน่ายสิ์นค้้าอัตัโนมัตัิ	 หรือ	
Vending	Machine	ตั้องถึูกัจิัดเกั็บในตัู้ที่่�ที่ำาอุณหภูมิตัำ�า	เพื�อให้ส์ินค้้า
ม่คุ้ณภาพส์ดใหม่อยู่เส์มอ	จิ่งจิำาเปี็นตั้องใชั่้เค้รื�องที่ำาค้วามเย็นขนาด
เล็ูกั	 เพื�อรักัษัาอุณหภูมิของสิ์นค้้าโอกัาส์ที่างกัารตัลูาดในกัารขยาย
ธุุรกัิจิเค้รื�องที่ำาค้วามเย็นในกัลูุ่มของ	Vending	Machine	ซ่�งปีัจิจิุบัน
ม่แนวโน้วเพิ�มข่�นเรื�อยๆ	จิากัปีัจิจิุบันท่ี่�ม่อยู่ราว	 21,100	ตัู้	 แลูะค้าด
อ่กัว่าจิากัน่�ไปีระดับกัารขยายตััวจิะพุ่งสู์งข่�นอย่างรวดเร็วจิากัค้วาม
ส์ะดวกัส์บายท่ี่�มากัข่�น	โดยเฉื่พาะกัารจ่ิายเงินท่ี่�ไม่ได้จิำากััดเป็ีนเหร่ยญ
หรือธุนบัตัร	ซ่�งชั่ำาระได้หลูายรูปีแบบ	 เชั่่น	ค้ิวอาร์โค้้ด	 วอลูเลูตั	แลูะ	
บัตัรเค้รดิตั-เดบิตั	 อ่กัทัี่�งปีัจิจัิยด้านกัารขยายตััวของเมือง	 ยังเอื�อให้
พื�นท่ี่�กัารวางตัู้ในที่ำาเลูใหม่ๆ	ม่มากัข่�น	 โดยจิากัปัีจิจิัยดังกัลู่าวส่์งผ่ลู
ให้เค้รื�องที่ำาค้วามเย็นขนาดเลู็กัในกัลูุ่มของ	Vending	Machine	เปี็น	
กัลูุ่มตัลูาดใหม่ที่่�จิะส์ามารถึขยายธุุรกัิจิให้เตัิบโตัข่�น

2. ธิุรกิจำร้านค้าปลีก

	 ภาพรวมกัารค้า้ปีลูก่ัไที่ย	2564	โดยรวมยังไม่ส์ดใส์มากันักั	จิากั
กัำาลูังซื�อของผู่้บริโภค้ท่ี่�ยังไม่ฟั้�นตััวจิากัผ่ลูกัระที่บของโรค้ระบาดท่ี่�
ขยายวงกัว้าง	 รวมถ่ึงภาระหน่�ส์ินภาค้ค้รัวเรือนยังค้งสู์ง	 แม้ว่าธุุรกิัจิ
ค้้าปีลู่กัต้ัองเผ่ชั่ิญแรงกัดดันอย่างมากั	 จิากัมาตัรฐานค้วบคุ้มโรค้
ของรัฐบาลู	แตัก่ัารเข้าถ่ึงวัค้ซน่ท่ี่�ดข่่�นแลูะส์ถึานกัาร์จิำานวนผู้่ตัดิเชั่ื�อม่
แนวโน้มลูดลูงในชั่่วงปีลูายปีีท่ี่�ผ่่านมา	 เป็ีนผ่ลูที่ำาให้ภาค้รัฐเริ�มม่กัาร
ผ่่อนค้ลูายมาตัรกัารต่ัางๆ	ที่ำาให้ผู่บ้รโิภค้เริ�มมก่ัารจิบัจ่ิายใช้ั่ส์อยมากัข่�น
แตั่ยังค้งอยู่ในหมวดหมู่ที่่�จิำากััด	โดยเน้นไปีที่่�ส์ินค้้าอุปีโภค้	บริโภค้ที่่�ม่
ค้วามจิำาเปีน็ในชั่วิ่ตัปีระจิำาวัน	เชั่น่อาหารแลูะเค้รื�องดื�ม	รวมถ่ึงของใช้ั่
ส์่วนตััวที่่�จิำาเปี็น

	 กัลูยทุี่ธ์ุของผู้่ปีระกัอบกัารค้า้ปีลู่กัในปีท่ีี่�ผ่า่นมาเนน้กัารปีรบัตัวั
เพื�อขยายฐานลููกัค้้า	 อย่างตั่อเนื�อง	 โดยกัารเร่งขยายธุุรกัิจิสู่์
แพลูตัฟัอร์มออนไลูน์	 รวมถึ่งขยายส์าขาในปีระเที่ศเพื�อนบ้าน	 เพื�อ
ส์ร้างกัลูุ่มลููกัค้้าเพิ�มเตัิมในอนาค้ตั

 ดิสเคาที่์สโต์ร์ /ไฮเปอร์มูาร์เก็ต์ :	ตัลูาดไฮเปีอร์มาร์เกั็ตั	แลูะ
ดิส์เค้าท์ี่ส์โตัร	์ท่ี่�มก่ัารรวบรวมสิ์นค้า้หลูายหมวดหมูไ่ว้ในท่ี่�เดย่วนั�นได้
รับผ่ลูกัระที่บเปี็นอย่างมากัในปีีท่ี่�ผ่่านมา	 ลููกัค้้าเปี้าหมายส่์วนใหญ่
เปี็นกัลุู่มรายได้ปีานกัลูางหรือน้อยกัว่า	 ส่์วนกัารแข่งขันด้านราค้า
ภายในธุุรกัิจิยังค้งรุนแรง	 ทัี่�งยังตั้องแข่งขันกัับร้านค้้าปีลู่กัอื�นๆ	 เชั่่น	
ร้านส์ะดวกัซื�อ	 แลูะซุปีเปีอร์มาร์เกั็ตั	 โดยผู้่บริโภค้เข้ามาใช้ั่บริกัาร
ท่ี่�ไฮเปีอร์มาร์เก็ัตัลูดลูงอย่างเห็นได้ชั่ัดในช่ั่วงต้ันปีี	 2564	 ท่ี่�ผ่่านมา	
เนื�องจิากัส์ถึานกัารณ์กัารแพร่ระบาดของโรค้โค้วิด-19	 แลูะ	 ค้วาม
กัังวลูของผู้่บริโภค้ท่ี่�จิะไปีใช้ั่บริกัาร	 ส่์งผ่ลูที่ำาให้ยอดขายของธุุรกิัจิ
กัลุู่มน่�ลูดลูงอย่างมากั	แตัอ่ย่างไรก็ัดใ่นช่ั่วงปีลูายปี	ี2564	หลัูงจิากัท่ี่�ม่
กัารผ่่อนค้ลูายมาตัรกัารตัา่งๆลูง	ยอดขายของธุุรกัจิิกัลูุม่น่�ที่ยอยดข่่�น
ตัามลูำาดับจิากักัารจิำาหน่ายสิ์นค้า้อุปีโภค้บริโภค้ท่ี่�จิำาเปีน็ในค้รัวเรือน

 ซูเปอร์มูาร์เกต็์: ธุุรกัิจิซุปีเปีอร์มาร์เกั็ตัซ่�งกัลูุ่มลููกัค้้าเปี้าหมาย
ส่์วนใหญ่ม่รายได้ปีานกัลูางถึ่งส์ูง	 ในปีี	 2564	ม่อัตัราหดตััวลูงอยู่ท่ี่�
ปีระมาณ	6%	แลูะสิ์นค้้าท่ี่�ส์ร้างยอดขายให้แก่ัธุุรกิัจิกัลุู่มน่�จิะจิำากััด
อยู่ในกัลูุ่มสิ์นค้้าท่ี่�เปี็นสิ์�งจิำาเปี็นในกัารดำารงชั่่วิตัปีระจิำาวันเที่่านั�น	
เนื�องมาจิากัผู่้บริโภค้ยังค้งซื�อแตั่สิ์นค้้าจิำาเปี็นเพื�อปีระหยัดค้่าใชั่้จิ่าย
โดยยอดขายของส์ินค้้าท่ี่�เปี็นสิ์นค้้าฟุั่มเฟั้อยจิะลูดลูงอย่างเห็นได้ชั่ัด
ส์ว่นส์นิค้า้จิำาเปีน็นั�นจิะยงัใกัลูเ้ค้ย่งกัับปีกัตั	ิเพ่ยงแตัค่้วามถึ่�ท่ี่�ผู่บ้รโิภค้
จิะมาซื�อส์ินค้้านั�นลูดลูง	เนื�องจิากัค้วามกัังวลูตั่อโรค้ระบาดแลูะ
กัำาลูังซื�อที่่�ถึดถึอย	รวมถึ่งยังได้รับผ่ลูกัระที่บจิากัจิำานวนนักัที่่องเที่่�ยว
ตัา่งชั่าติัท่ี่�ลูดลูงอย่างมากัเนื�องจิากัไมส่์ามารถึเดนิที่างมาท่ี่องเท่ี่�ยว	ได้
ที่ำาให้ยอดจิำาหน่ายสิ์นค้้าปีระเภที่ของฝ่ากันั�นหายไปี	 แตั่อย่างไรกั็ด่
ผู่้ปีระกัอบกัารหลูายรายม่เร่งปีรับกัลูยุที่ธุ์ส์ู่กัารให้บริกัารส์ั�งซื�อส์ินค้้า
ออนไลูน์แลูะสั์�งสิ์นค้า้ลู่วงหน้าแลูะรับสิ์นค้า้เอง	เพื�อส์ร้างค้วามส์ะดวกั
แลูะค้วามปีลูอดภัยให้กัับลููกัค้้า
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การแข้่งข้ัน
ธิุรกิจำนำาเข้้าและจำำาหน่ายผลิตืภัณฑ์์ระบบทำาควิามูเย็น

	 ในปี	ี2564	ภาพรวมของตัลูาดภายในปีระเที่ศยงัค้งมก่ัารแข่งขนั
ส์ูงด้านราค้าส์ินค้้า	 แลูะ	 ค้วามรวดเร็วในกัารส์่งมอบ	 ถึ่งแม้ผู้่จิัด
จิำาหน่ายรายหลูายจิะม่กัารปีรับเพิ�มราค้าส์ินค้้า	แตั่ยังม่กัารนำาส์ินค้้า
ที่่�ม่ราค้าตัำ�ากัว่าจิากัปีระเที่ศจิ่น	เข้ามาเพิ�มที่างเลูือกัให้กัับลููกัค้้าแลูะ
ส์ามารถึลูดตัน้ทุี่นในกัารส์รา้งห้องเยน็ได้	อก่ัทัี่�งยงัเริ�มมก่ัารนำาส์นิค้า้ท่ี่�
เกั่�ยวข้องกัับระบบ	IoT	เข้ามาจิำาหน่ายเพื�อส์ร้างจุิดเด่นแลูะมูลูค้า่เพิ�ม
ให้กัับแต่ัลูะแบรนด์สิ์นค้า้	เนื�องจิากัในปัีจิจุิบนั	เจิา้ของกิัจิกัารท่ี่�เป็ีนค้น
รุ่นใหม่ท่ี่�มค่้วามส์นใจิกัับกัารค้วบคุ้มแลูะส์ื�อส์ารข้อมูลูแบบดิจิทัิี่ลูมากัข่�น	
จิง่ที่ำาให้อุตัส์าหกัรรมห้องเย็นต้ัองมก่ัารปีรับตัวัให้เข้ากัับยุค้ส์มัย	ไม่ว่า
จิะเป็ีนกัารนำาเที่ค้โนโลูย่กัารดูข้อมูลู	 อุณหภูมิห้องเย็น	 ส์ถึานะกัาร
ที่ำางานของเค้รื�อง	 แบบไร้ส์ายเข้ามาตัอบโจิที่ย์เจิ้าของกิัจิกัารกัลุู่มน่�
ในปีี	 2564	 ท่ี่�ผ่่านมา	 งานโค้รงกัารส่์วนใหญ่ท่ี่�เกิัดข่�นถึูกัเลูื�อนกัาร
ส์่งมอบออกัไปีตัั�งแตั่ตั้นปีีท่ี่�ผ่่านมาเนื�องมาจิากัส์ถึานกัารณ์ของโรค้
ระบาดระลูอกัใหมท่่ี่�เกัดิข่�นหลูายค้รั�ง	รวมถึง่ส์ภาวะที่างเศรษัฐกัจิิท่ี่�ไม่
แน่นอน	ซ่�งส์่งผ่ลูกัระที่บตั่อผู่้ปีระกัอบกัารธุุรกัิจิ	อาหาร	ค้่าส์่ง	แลูะค้้า
ปีลูก่ัในวงกัว้าง	จิากักัำาลัูงซื�อของผู้่บริโภค้ท่ี่�ยงัไมฟ้่ั�นตััวมากันกัั	เปีน็ผ่ลู
ที่ำาให้ไม่ส์ามารถึส์่งมอบงานได้หลูายโค้รงกัารรวมถ่ึงบางโค้รงกัาร
ม่กัารเลูื�อนแผ่นกัปีรับปีรุงออกัไปีกั่อน

	 ส์ำาหรับส์ภาวะกัารแข่งขันของธุุรกัิจิที่ำาค้วามเย็น	 โดยรวมยังค้ง
ได้รับแรงกัดดนัจิากัหลูายดา้น	ไม่ว่าจิะเปีน็จิากัตัน้ที่นุของวตััถึดิุบหลูกัั
ท่ี่�ใชั่้ในกัารผ่ลิูตัชั่ิ�นส์่วนเค้รื�องที่ำาค้วามเย็นท่ี่�ม่กัารปีรับตััวสู์งข่�นเปี็น
อย่างมากัในชั่่วงที่่�ผ่่านมา	ไม่ว่าจิะเปี็น	ที่่อที่องแดง	แลูะเหลู็กั	ซ่�งเปี็น
วัตัถุึดบิหลัูกัท่ี่�ใช้ั่ในกัารผ่ลูติัอปุีกัรณช์ั่ื�นส่์วนของระบบที่ำาค้วามเยน็	อ่กั
ทัี่�งค้า่ขนส์ง่	แลูะค้า่ระวางส์นิค้า้ยังค้งมก่ัารปีรับตัวัส์งูข่�นอยา่งตัอ่เนื�อง
ในปีีท่ี่�ผ่่านมา	ที่ำาให้ตั้นทุี่นกัารนำาเข้าสิ์นค้้าปีรับตััวสู์งข่�น	แตั่อย่างไร
กัด่็ในส์ว่นงานขายระบบที่ำาค้วามเย็นยงัค้งมข้่อไดเ้ปีร่ยบเรื�องของกัาร
จิัดเตัร่ยมส์ต๊ัอค้สิ์นค้้าลู่วงหน้า	 แลูะค้วามพร้อมในกัารบริกัารใน
เหตัุกัารณ์ไม่ปีกัตัิ	 เพื�อตัอบส์นองค้วามตั้องกัารของลููกัค้้าได้รวดเร็ว
แลูะไม่บกัพร่อง	อ่กัที่ั�งในปีีที่่�ผ่่านมาส์ามารถึผ่ลูิตัชัุ่ดค้อนเดนซิ�งยูนิตั	
แลูะแร๊ค้ค้อมเพรส์เซอร์	ออกัจิำาหน่ายส์ู่ตัลูาดได้เปี็นจิำานวนมากั	แลูะ
ได้รับค้วามพ่งพอใจิจิากัลููกัค้้าในเรื�องของคุ้ณภาพส์ินค้้า	แลูะบริกัาร
หลูังกัารขายที่่�ด่

ธิุรกิจำระบบการพิมูพ์ดิจำิทัล
การตืลาด
	 ส์ำาหรับธุุรกิัจิระบบกัารพิมพ์ดิจิิทัี่ลู	 กัลุู่มลููกัค้้าเป้ีาหมายหลัูกั
ของ	HARN	ไดแ้กั	่กัลุู่มลููกัค้า้โรงงานอตุัส์าหกัรรมซ่�งเปีน็กัลุู่มผู่ใ้ช้ั่งาน
โดยตัรง	 (End	user)	 เนื�องจิากักัระบวนกัารพิมพ์บรรจิุภัณฑ์์ถึือเปี็น	
กัระบวนกัารท่ี่�ส์ำาคั้ญหน่�งในกัระบวนกัารผ่ลิูตัของโรงงานอุตัส์าหกัรรม
ตั่างๆ	ซ่�งตั้องพิมพ์วันที่่�ผ่ลูิตัหมดอายุ	หรือลู็อตักัารผ่ลูิตั	หรือข้อค้วาม
ลูงบนสิ์นค้า้ก่ัอนท่ี่�จิะจัิดจิำาหน่าย	ซ่�งจิะรวมถ่ึงกัลูุม่ลููกัค้า้โรงงานท่ี่�เปิีด
กัจิิกัารใหม่	ลููกัค้า้ท่ี่�มก่ัารขยายส์ายกัารผ่ลูติัเพิ�มเติัม	รวมทัี่�งลูกูัค้า้ท่ี่�ม่
กัารเปีลู่�ยนแที่นระบบใหม่แลูะผ่ลิูตัภัณฑ์์ท่ี่�เสื์�อมส์ภาพตัามอายุกัาร
ใชั่้งาน	ปีัจิจิุบัน	HARN	จิัดจิำาหน่ายผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบกัารพิมพ์ดิจิิที่ัลู
ให้แก่ักัลูุ่มอุตัส์าหกัรรมหลูากัหลูายปีระเภที่	 เนื�องจิากัผ่ลิูตัภัณฑ์์ท่ี่�
จิำาหน่ายส์ามารถึนำาไปีติัดตัั�งใช้ั่งานได้เกืัอบทุี่กัอุตัส์าหกัรรม	 อาทิี่	
อุตัส์าหกัรรมอาหารแลูะเค้รื�องดื�ม	อุตัส์าหกัรรมเค้รื�องอุปีโภค้บริโภค้	
อุตัส์าหกัรรมวัส์ดุกั่อส์ร้าง	อุตัส์าหกัรรมยาแลูะเค้รื�องมือแพที่ย์	 แลูะ
อุตัส์าหกัรรมไฟัฟัา้แลูะอเิลูก็ัที่รอนกิัส์์	เปีน็ตัน้	ดว้ยเหตันุ่�โดยภาพรวม
ของภาวะอุตัส์าหกัรรมระบบกัารพิมพ์ดิจิิทัี่ลูของ	HARN	จิ่งม่ค้วาม
สั์มพันธ์ุโดยตัรงกัับดัชั่น่กัารลูงทุี่นภาค้เอกัชั่น	 แลูะมูลูค้่าเงินลูงทุี่น
ก่ัอส์ร้างโรงงานอุตัส์าหกัรรม	 ซ่�งส์ามารถึส์ะท้ี่อนภาวะโดยรวมของ
อุตัส์าหกัรรมตั่างๆ	ได้

การแข้่งข้ัน
ธิุรกิจำนำาเข้้าและจำำาหน่ายระบบการพิมูพ์ดิจำิทัล

	 มส่์ภาพกัารแข่งขันระดบัปีานกัลูาง	เนื�องจิากัลููกัค้้าให้ค้วามส์ำาค้ญั
กัับบริกัารหลัูงกัารขายท่ี่�ด	่แลูะค้วามพร้อมดา้นบคุ้ลูากัรส์ำาหรับบริกัาร
หลูงักัารขาย	ส์ตัอ๊ค้ส์นิค้า้ปีระเภที่วสั์ดสิุ์�นเปีลูอืง	แลูะอะไหลู	่ซ่�งลููกัค้า้
ม่ค้วามตั้องกัารใชั่้เปี็นปีระจิำาตั่อเนื�อง	ส์ินค้้าที่่�จิำาหน่ายส์่วนใหญ่เปี็น
ส์ินค้้าท่ี่�ม่ชั่ื�อเส่์ยง	 แลูะม่คุ้ณภาพชั่ั�นนำา	 แลูะได้รับแตั่งตัั�งให้เปี็น
ผู้่แที่นจิำาหน่ายแต่ัเพ่ยงผู่เ้ดย่ว	โค้รงส์ร้างรายได้แบ่งเป็ีน	3	ปีระเภที่หลัูกั	คื้อ
	 1)	รายได้จิากักัารจิำาหน่ายเค้รื�อง	
	 2)	รายได้จิากักัารจิำาหน่ายวัส์ดุสิ์�นเปีลูือง	แลูะ	
	 3)	รายได้จิากัค้่าอะไหลู่	ค้่าบริกัาร	แลูะส์ัญญาบริกัาร	
	 คู้แ่ข่งหลัูกัจิะเป็ีนบริษัทัี่ท่ี่�เป็ีนผู้่แที่นจิำาหน่ายสิ์นค้้าจิากัต่ัางปีระเที่ศ
ซ่�งม่จิำานวนไม่มากันักั	 เนื�องจิากัตัราสิ์นค้้าท่ี่�ได้รับกัารยอมรับใน
ระดับโลูกัม่จิำานวนจิำากััด	ดังนั�นกัลูุ่มลููกัค้้าโรงงานอุตัส์าหกัรรมขนาด
กัลูางแลูะขนาดใหญ่จิง่เลืูอกัซื�อสิ์นค้า้จิากัตัราสิ์นค้า้ท่ี่�ได้รับกัายอมรับ
ในระดบัโลูกัเปีน็หลัูกั	เมื�อเปีร่ยบเท่ี่ยบรายไดข้องธุุรกัจิิระบบกัารพมิพ์
ดจิิทัิี่ลูแลูะคู้แ่ข่งขันหลัูกัอ่กั	5	ราย	รวมเปีน็	6	ราย	คิ้ดเปีน็ยอดขายรวม	
1,527	ลู้านบาที่	ค้ิดเปี็นร้อยลูะ	60	ของมูลูค้่าตัลูาดรวม	ธุุรกัิจิระบบ
กัารพิมพ์ดิจิิที่ัลูอยู่ในกัลูุ่มผู่้นำา	3	อันดับแรกั	โดยม่ส์่วนแบ่งกัารตัลูาด
ปีระมาณร้อยลูะ	21.11	แลูะยอดขายลูดลูงร้อยลูะ	15.15	 เท่ี่ยบกัับ
ยอดขายรวมของ	6	บริษัทัี่	ท่ี่�ลูดลูงรอ้ยลูะ	7.93	(อา้งองิจิากัฐานขอ้มลูู
กัรมพัฒนาธุุรกัิจิกัารค้้า	ยอดขายปีี	2563)
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นโยบายการตืลาด
	 HARN	มุง่เนน้กัารจิำาหน่ายส์นิค้า้ท่ี่�มค่้ณุภาพส์งู	ให้บรกิัารลูกูัค้้า
ด้วยสิ์นค้้าท่ี่�ม่คุ้ณภาพ	พร้อมให้ค้ำาแนะนำาด้วยวิศวกัรผู้่เช่ั่�ยวชั่าญ
ท่ี่มงานบริกัารหลูังกัารขายท่ี่�รวดเร็วแลูะเปี็นมืออาชั่่พ	ด้วยนโยบาย
กัารบริหารจัิดกัารเส์ริมส์ร้างค้วามรู้	 ค้วามชั่ำานาญในสิ์นค้้า	 เพื�อให้
ลููกัค้้าได้รับกัารบริกัารอย่างรวดเร็ว	 แลูะส์ร้างค้วามพ่งพอใจิส์ูงส์ุด	
โดยม่กัลูยุที่ธุ์กัารแข่งขัน	ดังน่�	

จำำาหน่ายสินค้าคุณภาพและมู่มูาตืรฐานเป็นท่�ยอมูรับ

	 เน้นจิำาหน่ายส์ินค้้าท่ี่�ม่คุ้ณภาพแลูะมาตัรฐานท่ี่�ยอมรับทัี่�วโลูกั
โดย	 HARN	 จิะคั้ดเลูือกัส์ินค้้าท่ี่�ม่คุ้ณภาพ	 โดยเฉื่พาะผ่ลิูตัภัณฑ์์
ระบบวิศวกัรรมอาค้าร	ได้แกั่	ระบบดับเพลูิง	ระบบปีรับอากัาศ	ระบบ
สุ์ขาภิบาลู	แลูะระบบค้วามเย็น	รวมทัี่�งผ่ลิูตัภัณฑ์์ระบบกัารพิมพ์ดจิิทัิี่ลู	
ซ่�งม่ค้วามเก่ั�ยวข้องกัับค้วามปีลูอดภัย	กัระบวนกัารเก็ับรักัษัาสิ์นค้้า	
แลูะค้วามตั่อเนื�องของกัระบวนกัารผ่ลิูตัในอย่างมากั	จิ่งจิำาเปี็นตั้อง
เลูือกัผ่ลูิตัภัณฑ์์ที่่�ม่คุ้ณภาพด่	ผ่่านกัารรับรองมาตัรฐานส์ากัลู	เหมาะ
ส์มกัับค้วามตัอ้งกัารของลููกัค้า้	ส์นิค้า้ท่ี่�มช่ั่ื�อเส่์ยงไดรั้บค้วามนยิมแลูะ
ยอมรับอยา่งกัว้างขวางในตัลูาด	เพื�อส์ร้างค้วามไว้วางใจิ	ค้วามเชั่ื�อมั�น	
แลูะค้วามพ่งพอใจิให้แกั่ลููกัค้้าอย่างตั่อเนื�อง

การเพิ�มูการเป็นตืัวิแทนจำำาหน่ายสินค้า

	 HARN	วางแผ่นจิะเพิ�มกัารเปี็นตััวแที่นจิำาหน่ายส์ินค้้าในส์ินค้้า
ของระบบวิศวกัรรมอาค้าร	 ได้แก่ั	 ระบบดับเพลิูง	 ระบบปีรับอากัาศ	
ระบบส์ุขาภิบาลู	 แลูะระบบค้วามเย็น	 รวมทัี่�งผ่ลิูตัภัณฑ์์ระบบกัาร
พิมพ์ดิจิิทัี่ลู	 โดยจิะที่ยอยส์ั�งซื�อส์ินค้้าเพื�อเพิ�มที่างเลืูอกัให้กัับลููกัค้้า	
โดยรองรับค้วามต้ัองกัารของลููกัค้า้ได้ค้รบทุี่กักัลูุม่มาตัรฐานของสิ์นค้า้
นอกัจิากัน่�	 HARN	จิะเพิ�มจิำานวนบุค้ลูากัรให้เพ่ยงพอต่ัอกัารขยาย
ธุุรกิัจิ	 โดยเฉื่พาะงานโค้รงกัารติัดตัั�งระบบดับเพลิูง	 แลูะระบบ
วิศวกัรรมอาค้ารอื�นๆ	ซ่�ง	HARN	ตั้องกัารให้ม่จิำานวนวิศวกัรเพ่ยงพอ
ท่ี่�จิะส์ามารถึรองรับงานโค้รงกัารท่ี่�มป่ีริมาณงานมากัข่�นแลูะมมู่ลูค่้างานท่ี่�สู์งข่�น

มู่สินค้าหลากหลาย ครบวิงจำร มู่สตื็อคสินค้าเพียงพอ
ตื่อควิามูตื้องการและไมู่ทำาให้ลูกค้าตื้องรอสินค้านาน

	 HARN	เปีน็หน่�งในผู้่จัิดจิำาหน่ายผ่ลิูตัภัณฑ์์วิศวกัรรมอาค้ารแบบ
ค้รบวงจิร	 โดยเปี็นผู้่นำาในธุุรกัิจินำาเข้าแลูะจิำาหน่ายผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบ
ดับเพลูิง	ผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบค้วามเย็น	ผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบปีรับอากัาศแลูะ
ระบบสุ์ขาภิบาลู	 รวมทัี่�งผ่ลิูตัภัณฑ์์ระบบกัารพิมพ์ดิจิิทัี่ลู	 ท่ี่�ม่สิ์นค้้า
หลูากัหลูาย	ส์นิค้้าท่ี่�จิำาหนา่ยส์ว่นใหญน่ำาเขา้จิากัตัา่งปีระเที่ศ	ซ่�งตัอ้ง
ใชั่้ระยะเวลูาในกัารสั์�งซื�อแลูะรอกัารขนส์่งเข้ามาในปีระเที่ศ	HARN	
จิ่งตั้องปีระมาณกัารยอดขาย	วางแผ่นกัารส์ั�งซื�อส์ินค้้าแลูะเกั็บส์ตั็อค้
สิ์นค้า้ใหเ้หมาะส์ม	เพื�อให้มสิ่์นค้า้หมนุเว่ยนเพ่ยงพอตัอ่ค้วามตัอ้งกัาร
ของลูกูัค้า้	แลูะส์ามารถึส์ง่มอบส์นิค้า้ใหลูู้กัค้า้ไดอ้ยา่งรวดเรว็ทัี่นท่ี่	ไม่
เกิัดค้วามลูา่ชั่า้	ซ่�งอาจิจิะที่ำาให้เส์ย่ยอดขายแลูะเส์ย่โอกัาส์ในกัารขาย

ค้รั�งต่ัอไปีได้	ในขณะเดย่วกััน	HARN	ต้ัองไม่ส์ต็ัอค้สิ์นค้า้ไว้มากัเกิันไปี	
จินที่ำาให้ม่ค้่าใชั่้จิ่ายในกัารจิัดเกั็บส์ตั็อค้ส์ินค้้าส์ูง

จำัดกิจำกรรมูส่งเสริมูการข้ายเพ่�อกระตืุ้นยอดข้าย

	 HARN	ม่กัารจัิดกิัจิกัรรมส่์งเส์ริมกัารขายอย่างส์มำ�าเส์มอ	 เชั่่น	
กัารออกังานแส์ดงสิ์นค้้า	 เพื�อให้เปี็นท่ี่�รู้จิักัแลูะเข้าถึ่งกัลุู่มลููกัค้้า
เปี้าหมายโดยตัรง	ม่กัารจิัดสั์มมนาผ่ลูิตัภัณฑ์์ให้ผู้่ออกัแบบโค้รงกัาร
แลูะลููกัค้้าเพื�อให้รู้จิักัแลูะเลูือกัใชั่้ผ่ลูิตัภัณฑ์์ที่่�	HARN	จิำาหน่าย	ม่กัาร
โฆัษัณาปีระชั่าส์ัมพันธ์ุผ่่านสื์�อนิตัยส์ารต่ัางๆ	 ท่ี่�เกั่�ยวข้องกัับธุุรกัิจิ
ของ	HARN	 รวมทัี่�งจิัดกัิจิกัรรมเชิั่ญผู้่ออกัแบบโค้รงกัารไปีเย่�ยมชั่ม
โรงงานของผู่้ผ่ลูิตั	ในตั่างปีระเที่ศที่่�ม่ชั่ื�อเส์่ยงในตัลูาดโลูกั	เพื�อศ่กัษัา
เที่ค้โนโลูย่แลูะรับแนวค้วามคิ้ดเก่ั�ยวกัับอุตัส์าหกัรรมกั่อส์ร้างใน
มมุมองใหม	่ยกัระดบัมาตัรฐานกัารกัอ่ส์ร้างในปีระเที่ศไที่ย	ซ่�งเปีน็ส์ว่น
หน่�งในนโยบาย	CSR	แลูะส์ร้างค้วามเชั่ื�อมั�นในส์ินค้้าของ	HARN	ที่่�
นำาเขา้มาจิำาหน่าย	แลูะพจิิารณานำาสิ์นค้า้ของ	HARN	ไปีใชั่ใ้นโค้รงกัาร
ตั่างๆ	ได้อย่างมั�นใจิ

	 ส์ำาหรับปีี	 2564	 เนื�องจิากัส์ถึานกัารณ์กัารแพร่ระบาดของโรค้
โค้วิด-19	 ในปีระเที่ศไที่ย	 ซ่�งม่กัารแพร่ระบาดเพิ�มข่�นอย่างต่ัอเนื�อง
แลูะกัระจิายในวงกัว้างมากัข่�น	HARN	จิ่งได้ปีรับวิธุ่กัารส์่งเส์ริมกัาร
ขายผ่่านโที่รศัพท์ี่	หรือว่ดโ่อค้อลูแที่น	เพื�อค้วามปีลูอดภัยแลูะป้ีองกััน
กัารแพร่ระบาดของผู่้เข้าร่วมกัิจิกัรรม

การข้ยายกิจำการไปลงทุนยังประเทศในกลุ่มูอาเซียน

	 HARN	วางแผ่นขยายกัจิิกัารไปีลูงที่นุยงัปีระเที่ศในกัลูุม่อาเซย่น
เชั่่น	 ราชั่อาณาจิักัรกััมพูชั่า	 แลูะเว่ยดนาม	 เปี็นต้ัน	 เนื�องจิากั
เปี็นปีระเที่ศม่อัตัรากัารเจิริญเตัิบโตัที่างด้านโค้รงส์ร้างพื�นฐาน	
งานกั่อส์ร้างตั่างๆ	ในปีริมาณมากั	โดยนำาส์ินค้้าที่่�	HARN	เปี็นตััวแที่น
จิำาหน่ายเข้าไปีจิำาหน่ายในปีระเที่ศดังกัลู่าวในลัูกัษัณะเด่ยวกัับท่ี่�
จิำาหน่ายอยู่ในปีระเที่ศไที่ย	หรือว่าจ้ิางบุค้ลูากัรในพื�นท่ี่�	 เพื�อดำาเนิน
กัจิิกัรรมที่างดา้นกัารตัลูาด	จินมย่อดขายเปีน็ท่ี่�นา่พอใจิ	จิง่จิะดำาเนิน
กัารลูงทุี่น	แลูะจัิดหาส์ถึานท่ี่�	ที่ำากัารแลูะสิ์�งจิำาเป็ีนอื�นๆ	ในลูำาดบัถึดัไปี	
ที่ั�งน่�	จิากักัารที่่�	HARN	เปี็นหน่�งในผู่้จิัดจิำาหน่ายผ่ลูิตัภัณฑ์์วิศวกัรรม
อาค้ารแบบค้รบวงจิร	ส่์งผ่ลูให	้HARN	มค่้วามไดเ้ปีรย่บในกัารนำาเส์นอ
ผ่ลิูตัภัณฑ์์แลูะบริกัารในกัลุู่มปีระเที่ศเป้ีาหมาย	 รวมทัี่�งยังส์ามารถึ
บริหารจิัดกัารค้่าใชั่้จิ่ายในกัารขยายธุุรกัิจิในกัลุู่มปีระเที่ศเปี้าหมาย
ให้ม่ปีระส์ิที่ธุิภาพมากัข่�นเชั่่นกััน



บริษััท หาญ เอ็นจำิเน่ยริ�ง โซลูชัั�นส์ จำำากัด (มูหาชัน) 33

นโยบายการกำาหนดราคา
	 HARN	มน่โยบายกัำาหนดราค้าขายสิ์นค้า้จิากัราค้าตัน้ทุี่นสิ์นค้้า
บวกัอัตัรากัำาไร	(Cost	Plus	Pricing)	โดยกัารกัำาหนดราค้าขายส์ินค้้า
ของ	HARN	จิะต้ัองม่ค้วามยืดหยุ่นแลูะเหมาะส์มตัามลัูกัษัณะของ
แตั่ลูะส์ินค้้า	ชั่่องที่างกัารจิำาหน่าย	กัลูุ่มลููกัค้้าเปี้าหมาย	ปีริมาณ	แลูะ
มูลูค้่ากัารส์ั�งซื�อ	รวมที่ั�งตั้องค้ำาน่งถึ่งราค้าตัลูาดของส์ินค้้านั�นๆ	ซ่�งใน
บางค้รั�งอาจิให้ส์่วนลูด	(discount)	ตัามส์ภาวะตัลูาดแลูะกัารแข่งขัน
ในขณะนั�น	 เพื�อให้ส์ามารถึแข่งขันกัับคู้่แข่งขันในตัลูาดได้	 ในขณะ
เด่ยวกัันก็ัตั้องรักัษัาอัตัรากัำาไรขั�นตั้นท่ี่�เพ่ยงพอรองรับตั่อค้่าใชั่้จิ่าย
ในกัารขายแลูะบริหาร	แลูะกัารดำาเนินงานตั่างๆ	ได้		

โค้รงกัารก่ัอส์ร้าง	หรือเป็ีนผู้่รับเหมาโค้รงกัารท่ี่�ซื�อส์ินค้้าจิากั	HARN	
ไปีตัิดตัั�งในงานโค้รงกัารนั�นๆ	ตัลูอดจินร้านค้้าหรือผู่้จิำาหน่ายส์ินค้้าที่่�
เกั่�ยวขอ้งกัับงานระบบตัา่งๆ	ท่ี่�ซื�อส์นิค้า้จิากั	HARN	เพื�อจิำาหน่ายตัอ่ให้
แกั่ผู่้รับเหมาโค้รงกัารหรือผู่้ใชั่้งานโดยตัรง	ซ่�ง	HARN	ม่ค้วามส์ัมพันธุ์
ท่ี่�ดกั่ับกัลูุม่ลููกัค้า้ดังกัลู่าวมาโดยตัลูอด	แลูะมก่ัลุูม่ลูกูัค้า้ท่ี่�สั์�งซื�อสิ์นค้้า
ของ	HARN	เปี็นปีระจิำา	เนื�องจิากัเชั่ื�อมั�นในคุ้ณภาพ	ค้วามปีลูอดภัย
ของส์ินค้้าท่ี่�ส์ ่วนใหญ่ได้รับกัารรับรองมาตัรฐานในระดับส์ากัลู
ปีระกัอบกัับกัารบริกัารท่ี่�ด่จิากัท่ี่มงานขายท่ี่�ม่ค้วามรู้อย่างด่เก่ั�ยวกัับ
ส์ินค้้านั�นๆ	อย่างไรกั็ตัาม	ในปีี	2563	แลูะปีี	2564	HARN	ไม่ม่ลููกัค้้า
รายใดท่ี่�มสั่์ดส่์วนเกิันกัว่าร้อยลูะ	30	ของรายได้จิากักัารขายแลูะบริกัารรวม

	 ส์ำาหรับกัารกัำาหนดราค้างานโค้รงกัาร	HARN	กัำาหนดราค้ากัาร
ให้บริกัารจิากังบปีระมาณของลููกัค้้า	 แลูะต้ันทีุ่นของแตั่ลูะโค้รงกัาร
เปีน็หลัูกั	โดยกัารเส์นอราค้าจิะมค่้วามยืดหยุน่เพื�อให้ส์ามารถึแข่งขัน
กับัคู้แ่ขง่ขนัในตัลูาดได	้แลูะในขณะเดย่วกันักัต็ัอ้งใหค้้วามส์ำาค้ญักับั
คุ้ณภาพบริกัาร	รวมที่ั�งส์ินค้้าแลูะอุปีกัรณ์ที่่�นำามาใชั่้ในงาน	เพื�อส์ร้าง
ค้วามนา่เชั่ื�อถึอืแลูะค้วามไวว้างใจิจิากัลููกัค้า้อยา่งตัอ่เนื�อง	รวมที่ั�งใน
กัารเส์นอราค้า	HARN	จิะตั้องม่อัตัรากัำาไรขั�นตั้นที่่�เพ่ยงพอรองรับตั่อ
ค้่าใชั่้จิ่ายในกัารขายแลูะบริหาร	แลูะกัารดำาเนินงานตั่างๆ	ได้

ลักษัณะลูกค้าและกลุ่มูลูกค้าเป้าหมูาย
	 กัลูุม่ลูกูัค้า้เป้ีาหมายหลัูกัของ	HARN	เปีน็ลูกูัค้า้โค้รงกัารก่ัอส์ร้าง
อาค้าร	 งานภาค้รัฐ	 หรือโรงงานอุตัส์าหกัรรม	 เชั่่น	 ห้างส์รรพส์ินค้้า	
อาค้ารส์ำานักังาน	ค้อนโดม่เน่ยม	 โค้รงกัารรถึไฟัฟ้ัาบ่ท่ี่เอส์	 โค้รงกัาร
รถึไฟัฟ้ัาใต้ัดนิ	อาค้ารหน่วยงานราชั่กัาร	อาค้ารโรงงาน	อาค้ารห้องเยน็
แลูะค้ลูงัสิ์นค้า้	รวมทัี่�งผู้่รบัเหมาข้ามชั่าตัทัิี่�งเกัาหลู่,	ญ่�ปีุน่	แลูะ	อเมริกัา	
ส์ำาหรับงานปีิโตัรเค้ม่แลูะโรงไฟัฟั้าขนาดใหญ่	 เปี็นต้ัน	 ท่ี่�ตั้องม่กัาร
ตัิดตัั�งระบบวิศวกัรรมอาค้าร	 ได้แกั่	 งานระบบดับเพลิูงเพื�อค้วาม
ปีลูอดภัยตัามกัฎหมายค้วบคุ้มอาค้าร	 งานระบบส์ุขาภิบาลูแลูะ
ปีรับอากัาศในอาค้ารหรือโรงงานต่ัางๆ	 งานระบบที่ำาค้วามเย็นใน
ห้องเย็น	โดยลููกัค้้าของ	HARN	อาจิเปี็นลููกัค้้าที่างตัรงซ่�งเปี็นเจิ้าของ
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การจำำาหน่ายและชั่องทางการจำำาหน่าย
	 HARN	จิำาหน่ายส์ินค้้าในปีระเที่ศที่ั�งหมด	 โดยที่่มงานขายแลูะ
กัารตัลูาดของ	HARN	ซ่�งปัีจิจิบัุนมจ่ิำานวน	160	ค้น	แบ่งค้วามรบัผ่ดิชั่อบ
ดูแลูกัารขายส์ินค้้าตัามแตั่ลูะปีระเภที่ของสิ์นค้้า	 รวมทัี่�งงานขาย
โค้รงกัาร	 โดยท่ี่มงานขายแลูะกัารตัลูาด	ที่ำาหน้าท่ี่�ตัิดตั่อ	 ดูแลูค้วาม
ตัอ้งกัาร	แลูะนำาเส์นอส์นิค้า้ใหแ้กัลูู่กัค้า้	รวมทัี่�งตัดิตัอ่ปีระส์านงานกัับ
ผู้่ผ่ลูิตัหรือคู้่ค้้าอย่างต่ัอเนื�อง	 เพื�อให้ที่ราบถึ่งปีริมาณค้วามตั้องกัาร
ของลููกัค้้าในปีัจิจิุบันแลูะแนวโน้มค้วามตั้องกัารในอนาค้ตั	ตัลูอดจิน
รายลูะเอ่ยดของผ่ลูิตัภัณฑ์์	แนวโน้มของปีริมาณแลูะราค้าส์ินค้้าของ
ผู้่ผ่ลูติัในตัลูาด	เพื�อปีระโยชั่นใ์นกัารวางแผ่น	กัารขาย	แลูะกัารกัำาหนด
ราค้าส์ินค้้าได้อย่างม่ปีระส์ิที่ธุิภาพ
	 สิ์นค้้าท่ี่�	 HARN	จิำาหน่ายส์่วนใหญ่ได้รับค้ำาสั์�งซื�อลู่วงหน้าจิากั
ลููกัค้้า	 โดยม่ระยะเวลูาเพื�อเตัร่ยมกัารในกัารจัิดซื�อแลูะจัิดส่์งให้แก่ั
ลููกัค้้าตัามกัำาหนดเวลูาท่ี่�ได้ตักัลูงกััน	 ซ่�งส์่วนใหญ่ลููกัค้้าจิะกัำาหนด
ค้วามตั้องกัาร	มาตัรฐานของส์ินค้้า	แหลู่งที่่�มาหรือผู่้ผ่ลูิตัส์ินค้้าให้แกั่	
HARN	ที่ราบ	เพื�อให้	HARN	เส์นอส์ินค้้าได้ตัรงกัับค้วามตั้องกัารของ
ลููกัค้้า	รวมทัี่�งเส์นอราค้าแลูะเงื�อนไขกัารขายต่ัางๆ	ให้แก่ัลููกัค้้า	โดยสิ์นค้้า
ท่ี่�จิัดจิำาหน่ายส์่วนใหญ่เปี็นสิ์นค้้าท่ี่�มาจิากัผู่้ผ่ลิูตัท่ี่�ลููกัค้้าให้ค้วามไว้
วางใจิ	แลูะเปีน็ไปีตัามมาตัรฐานท่ี่�ใชั่ใ้นงานระบบดบัเพลูงิ	ระบบปีรบั
อากัาศ	ระบบที่ำาค้วามเยน็	แลูะระบบกัารพิมพ์ดจิิทัิี่ลู	ลููกัค้า้จิง่ไว้วางใจิ
ในส์ินค้้าของ	HARN	อย่างตั่อเนื�อง	ที่ั�งน่�	ชั่่องที่างกัารจิำาหน่ายส์ินค้้า
ของ	HARN	แบ่งออกัเปี็น	3	ชั่่องที่างหลูักั	ได้ดังน่�
1) ผู ้รับเหมูาก่อสร้างงานหลัก หร่อผู ้รับเหมูางานระบบ 

 HARN	จิำาหน่ายส์นิค้้าให้แก่ัผู้่รบัเหมาก่ัอส์ร้างงานหลูกัั	หรือผู้่รบัเหมา
งานระบบของโค้รงกัารกั่อส์ร้างอาค้าร	 โค้รงกัารภาค้รัฐ	หรือโรงงาน
อตุัส์าหกัรรม	แลูะผู้่รบัเหมางานหอ้งเยน็	เปีน็ตัน้	ซ่�งผู่ร้บัเหมาจิะจิดัหา
สิ์นค้้าหรือนำาสิ์นค้้าของ	HARN	 ไปีติัดตัั�งในโค้รงกัารต่ัางๆ	ตัามราย
ลูะเอ่ยด	(Specification)	ท่ี่�ผู้่ออกัแบบโค้รงกัารได้วางไว้โดยส์ว่นใหญ่	
HARN	 จิำาหน่ายส์ินค้้าผ่่านชั่่องที่างจิำาหน่ายน่�	 หรือค้ิดเปี็นร้อยลูะ	
53.58	แลูะร้อยลูะ	49.10	ของรายได้จิากักัารขายแลูะให้บริกัารรวม
ในปีี	2563	แลูะปีี	2564	ตัามลูำาดับ
2) ร้านค้าหร่อผู้จำำาหน่ายสินค้าท่�เก่�ยวิข้้อง 

	 HARN	 อาจิไม่ส์ามารถึเข้าถ่ึงผู้่รับเหมาขนาดเล็ูกัหรือลููกัค้้า
เจิา้ของโค้รงกัารได้อยา่งทัี่�วถึง่กัารจิำาหน่ายผ่่านชั่อ่งที่างน่�เปีน็ชั่อ่งที่าง
ท่ี่�ที่ำาให้	HARN	ส์ามารถึกัระจิายสิ์นค้า้ได้อย่างกัว้างขวางมากัข่�น	โดย
ส์ัดส์่วนกัารจิำาหน่ายผ่่านชั่่องที่างน่�	ค้ิดเปี็นร้อยลูะ	6.61	แลูะร้อยลูะ	
8.19	ของรายไดจ้ิากักัารขายแลูะใหบ้รกิัารรวม	ในปี	ี2563	แลูะปี	ี2564	
ตัามลูำาดบั	นอกัจิากัน่�	ในบางกัรณ่รา้นค้า้หรอืผู่จ้ิำาหน่ายส์นิค้า้ดงักัลูา่ว
ก็ัเป็ีนคู้่ค้้าท่ี่�ม่กัารจิำาหน่ายสิ์นค้้าบางอย่างให้แก่ั	HARN	 เพื�อนำามา
ติัดตัั�งในโค้รงกัารตัามค้วามตั้องกัารของลููกัค้้าหรือนำามาจิำาหน่าย
ตั่อให้แกั่ผู้่รับเหมาท่ี่�สั์�งซื�อส์ินค้้าจิากั	HARN	 โดยส์ินค้้าดังกัลู่าวอาจิ
เป็ีนส์ินค้้าของผู่้ผ่ลิูตัอื�นท่ี่�	 HARN	 ไม่ได้เปี็นผู่้จัิดจิำาหน่าย	หรือเป็ีน
สิ์นค้้าท่ี่�ไม่ม่ค้วามตั้องกัารของตัลูาดมากันักัแลูะไม่ม่เก็ับในส์ตั็อค้
ของ	HARN	เปี็นตั้น

3) ผู้ใชั้งานโดยตืรง (End user)

	 เป็ีนกัารจิำาหน่ายให้เจิ้าของอาค้าร	 โรงงานอุตัส์าหกัรรม	หรือ
ผู้่ใชั่ง้านทัี่�วไปีโดยตัรง	โดยเปีน็กัารจิำาหนา่ยผ่ลูติัภณัฑ์์ระบบกัารพมิพ์
ดิจิิทัี่ลู	 รวมทัี่�งสิ์นค้้า	 แลูะ/หรือ	พร้อมกัารให้บริกัารในลัูกัษัณะของ
งานโค้รงกัารตัิดตัั�งระบบดับเพลูิงแลูะระบบวิศวกัรรมตั่างๆ	ที่่�	HARN
ม่ค้วามพร้อมในด้านวิศวกัรรมแลูะที่่มงาน	กัารออกัแบบ	ตัิดตัั�ง	ตัรวจิ
ส์อบแลูะบริกัารบำารุงรักัษัาระบบดับเพลิูง	 รวมทัี่�งม่กัารจิำาหน่ายให้
แกั่ผู่้ใช้ั่งานรายย่อยทัี่�วไปี	แตั่ม่จิำานวนไม่มากัแลูะปีริมาณกัารสั์�งซื�อ
ตัอ่ค้รั�งมมู่ลูค้า่ไม่ส์งูนักั	โดยสั์ดส่์วนกัารจิำาหน่ายในช่ั่องที่างน่�	คิ้ดเป็ีน
ร้อยลูะ	39.82	แลูะรอ้ยลูะ	42.71	ของรายไดจ้ิากักัารขายแลูะใหบ้รกิัาร
รวมในปีี	2563	แลูะปีี	2564	ตัามลูำาดับ
1.2.4 การจำัดหาผลิตืภัณฑ์์หร่อบริการ
	 ผ่ลิูตัภัณฑ์์ท่ี่�	HARN	จิำาหน่ายส่์วนใหญ่กัว่าร้อยลูะ	70	สั์�งซื�อจิากั
ผู้่ผ่ลิูตัหลูายรายในต่ัางปีระเที่ศ	 ซ่�งส่์วนใหญ่เปี็นผู่้ผ่ลิูตัสิ์นค้้าชั่ั�นนำา
ท่ี่�เก่ั�ยวข้องกัับผ่ลิูตัภัณฑ์์ระบบดับเพลิูง	 ระบบสุ์ขาภิบาลู	 ระบบ
ปีรับอากัาศ	ผ่ลิูตัภัณฑ์์ระบบที่ำาค้วามเย็น	แลูะผ่ลิูตัภัณฑ์์ระบบกัารพิมพ์
ดิจิิที่ัลูระดับโลูกั	โดย	HARN	ม่นโยบายมุ่งเน้นกัารจิำาหน่ายส์ินค้้าที่่�ม่
คุ้ณภาพแลูะมาตัรฐานตัรงกัับค้วามตั้องกัารของลููกัค้้า	โดยม่ขั�นตัอน
กัารแส์วงหาแลูะค้ดัเลูอืกัสิ์นค้า้เพื�อให้ไดสิ้์นค้า้ท่ี่�มค่้ณุภาพ	มาตัรฐาน	
ผ่่านกัารรับรองจิากัหน่วยงานหรือส์ถึาบันตั่างๆ	ที่่�น่าเชั่ื�อถึือ
	 ในกัารส์ั�งซื�อส์นิค้า้เพื�อมาจิำาหนา่ยใหแ้กัลู่กูัค้า้นั�น	HARN	มก่ัาร
วางแผ่นกัารสั์�งซื�อลู่วงหน้าในปีริมาณท่ี่�เหมาะส์ม	 โดยพิจิารณาจิากั
แนวโน้มของตัลูาด	ค้วามตั้องกัารของลููกัค้้าในแตั่ลูะชั่่วงเวลูา	รวมที่ั�ง
ปีริมาณส์ินค้้าค้งค้ลูัง	 เพื�อจิะได้จิัดเตัร่ยมส์ินค้้าให้เพ่ยงพอตั่อกัาร
จิำาหน่าย	 ลูดค้วามสู์ญเส่์ยจิากักัารเส์่ยโอกัาส์เนื�องจิากัขาดแค้ลูน
สิ์นค้า้ค้งค้ลูงั	หรอืไมส่์ามารถึจิดัหาส์นิค้า้ไดทั้ี่นแลูะเพ่ยงพอกัับค้วาม
ตัอ้งกัารของลููกัค้า้	ในขณะเด่ยวกัันก็ัต้ัองค้วบคุ้มปีริมาณสิ์นค้า้ค้งค้ลัูง
ให้อยู่ในระดับท่ี่�เหมาะส์ม	แลูะไม่ให้มสิ่์นค้า้ค้า้งในค้ลัูงนานเกิันไปีจิน
เปี็นภาระแกั่	HARN
	 ส์นิค้า้ท่ี่�	HARN	จิำาหน่ายมห่ลูากัหลูายมากักัวา่	13,000	รายกัาร	
ภายใต้ัตัราสิ์นค้า้ท่ี่�มช่ั่ื�อเส่์ยงมากักัว่า	60	ตัราสิ์นค้า้	ซ่�งในจิำานวนน่�เป็ีน
ตัราส์นิค้า้ท่ี่�	HARN	เปีน็เจิา้ของเอง	7	ตัราส์นิค้า้	แลูะไดรั้บกัารแตัง่ตัั�ง
เปี็นตััวแที่นจิำาหน่าย	 45	ตัราสิ์นค้้า	 โดยเป็ีนตััวแที่นจิำาหน่ายสิ์นค้้า
รายเด่ยว	 (Sole	 Distributor)	 ในปีระเที่ศไที่ยให้กัับผู้่ผ่ลิูตัจิำานวน
5	ตัราสิ์นค้า้	ปีระกัอบดว้ย	ผู้่ผ่ลูติัในปีระเที่ศส์หรฐัอเมรกิัา	2	ตัราสิ์นค้า้
ได้แก่ั	Potter	Electric	แลูะ	Weiss	ผู่ผ้่ลิูตัในปีระเที่ศเยอรมัน	3	ตัราสิ์นค้้า	
ได้แกั	่KUBA	DOD,	ESK	SCHULTZE	แลูะ	DOD	defrost	on	demand	
แลูะผู่้ผ่ลูิตัในปีระเที่ศอื�นๆ	ได้แกั่	DOMINO	(อังกัฤษั)	KORTHOFAH	
(ฮอลูแลูนด)์	EDM	(ญ่�ปีุน่)	ทัี่�งน่�	HARN	เปีน็ผู้่นำาเขา้แลูะจิำาหนา่ยส์นิค้า้
ในแตั่ลูะกัลูุ่มส์ินค้้า	ดังน่�
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•	 วาลู์วแลูะอุปีกัรณ์ระบบดับเพลิูง	 ได้แก่ั	 อุปีกัรณ์ระบบท่ี่อ	 ข้อต่ัอ	
(Groove	Coupling)วาล์ูวดับเพลูิง	 หัวฉื่่ดนำ�าอัตัโนมัติั	 (Automatic	
Sprinkler)	 ชุั่ดส์ายฉื่่ดดับเพลูิง	 ส์ายดับเพลูิง	 เค้รื�องดับเพลูิงแบบ
แขวน	 (Fire	Hose	Rack)	 เค้รื�องดับเพลิูงแบบหิ�ว	นำ�ายา	 โฟัมดับเพลิูง
อุปีกัรณ์โฟัมดับเพลูิง	 ระบบดับเพลูิงอัตัโนมัติั	 ระบบตัรวจิจัิบค้วัน	
ระบบดับเพลูิงด้วยกั๊าซ	ระบบกัลู้องตัรวจิจิับค้วันแลูะเปีลูวไฟั	เปี็นตั้น	

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

•	 ส์หรัฐอเมริกัา
•	 ส์หรัฐอเมริกัา
•	 ไอร์แลูนด์
•	 ส์หรัฐอเมริกัา
•	 อิตัาลู่
•	 ส์หราชั่อาณาจิักัร
•	 จิ่น
•	 ส์หรัฐอเมริกัา
•	 ส์หรัฐอเมริกัา
•	 เยอรมน่
•	 เยอรมน่
•	 มาเลูเซ่ย
•	 ไตั้หวัน
•	 ส์หรัฐอเมริกัา

กลุ่มูสินค้า ผู้ผลิตืสินค้า ประเทศเจำ้าข้องตืราสินค้า

•	 วาลู์วปีรับปีริมาณนำ�า	(Balancing	Valve),	วาลู์วค้วบคุ้มอุณหภูมิแลูะ
ปีรับอัตัรากัารไหลูของนำ�าอัตัโนมัตัิ	(PICV)

•	 อปุีกัรณ์ระบบที่ำาค้วามเย็น	ไดแ้ก่ั	ท่ี่อที่องแดง	แลูะข้อต่ัอที่องแดง	นำ�ายา
ที่ำาค้วามเย็น	ค้อมเพรส์เซอร์	ค้อยลู์เย็น	 อุปีกัรณ์ค้วบคุ้มกัารลูะลูาย
นำ�าแข็งอัตัโนมัตัิ	อุปีกัรณ์ปีระหยัดพลูังงาน	อุปีกัรณ์ค้วบคุ้มค้วามดัน	
เปี็นตั้น

•	 อุปีกัรณ์กัารพิมพ์ดิจิิทัี่ลูส์ำาหรับระบบบรรจุิภัณฑ์์	 ได้แก่ั	 เค้รื�องพิมพ์
วันหมดอายุเค้รื�องพิมพ์ข้อค้วามบนบรรจิุภัณฑ์์	 เค้รื�องปี้อนชั่ิ�นงาน	
ส์ำาหรับกัารพิมพ์	3	มิตัิ	แลูะส์ำาหรับกัารพิมพ์ลูาเบลูส์ตัิ�กัเกัอร์ส์่พร้อม
ด้วยอุปีกัรณ์กัารพิมพ์	แลูะวัส์ดุส์ิ�นเปีลูืองปีระเภที่ตั่างๆ	เปี็นตั้น

•	 วาลู์วแลูะอุปีกัรณ์ระบบส์ุขาภิบาลูแลูะปีรับอากัาศ	ได้แกั่	วาลู์วปีระตัู
นำ�า	(Gate	Valve),	วาลู์วปีีกัผ่่เส์ื�อ	(Butterfly	Valve),	วาลู์วกัันนำ�าย้อน
กัลัูบ	(Check	Valve),วาล์ูวระบายอากัาศออกัจิากั	ระบบนำ�า	(Air	Vent)	
เปี็นตั้น	ตััวกัรองฝุ่่นผ่งในระบบนำ�า	(Strainer)	อุปีกัรณ์ระบบที่่อ	ข้อตั่อ	
อุปีกัรณ์ใชั่้วัดค้วามดันแลูะอุณหภูมิ	เปี็นตั้น

•	 OVENTROP

•	 KUBA
•	 DOD
•	 ESK	SCHULTZE
•	 BITZER
•	 ABB
•	 DANFOSS
•	 O&F
•	 ZEILABEGG
•	 EBM	PAPST
•	 BVA
•	 9	LIFE
•	 NARA
•	 3Q
•	 EVAPCO
•	 Domino
•	 Korthofah
•	 EDM	
•	 MSSC
•	 United	RIBtype
•	 EnvisionTEC
•	 Materialise

•	 WEISS
•	 VICTAULIC
•	 HONEYWELL

•	 เยอรมน่

•	 เยอรมน่
•	 เยอรมน่
•	 เยอรมน่
•	 เยอรมน่
•	 ฟัินแลูนด์
•	 เดนมาร์กั
•	 จิ่น
•	 เยอรมน่
•	 เยอรมน่
•	 จิ่น
•	 ไตั้หวัน
•	 เกัาหลู่ใตั้
•	 ไที่ย
•	 ส์หรัฐอเมริกัา
•	 อังกัฤษั
•	 เนเธุอร์แลูนด์
•	 ญ่�ปีุ่น
•	 ส์หรัฐอเมริกัา
•	 ส์หรัฐอเมริกัา
•	 เยอรมน่
•	 เบลูเย่�ยม	

•	 ส์หรัฐอเมริกัา
•	 ส์หรัฐอเมริกัา
•	 ส์หรัฐอเมริกัา

	 HARN	ค้ัดเลูือกัผู้่ผ่ลูิตัเพื�อว่าจิ้างผ่ลูิตัส์ินค้้าส์ำาหรับตัราส์ินค้้า
ของ	HARN	 โดยพิจิารณาจิากัค้วามส์ามารถึของผู้่ผ่ลูิตัแลูะค้วาม
ส์ามารถึของโรงงาน	ซ่�งในแตั่ลูะตัราส์ินค้้า	HARN	ใชั่้ผู่้ผ่ลูิตัรายเด่ยว
ท่ี่�ตัิดตั่อค้้าขายมาเปี็นเวลูานาน	 โดยเปี็นกัารว่าจิ้างผ่ลูิตัเปี็นค้ราวๆ	
ไปี	ไม่ม่กัารที่ำาส์ัญญาว่าจิ้างผ่ลูิตัระยะยาว	ซ่�งที่่�ผ่่านมากัารจิำาหน่าย

ส์ินค้้าในตัราส์ินค้้าของ	HARN	เปี็นส์ัดส์่วนที่่�น้อยเมื�อเที่่ยบกัับส์ินค้้า
ท่ี่�นำาเข้าจิากัผู้่ผ่ลิูตัในต่ัางปีระเที่ศ	หรือม่สั์ดส่์วนยอดขายในปีี	 2563	
แลูะปีี	2564	ร้อยลูะ	4.99	แลูะร้อยลูะ	3.05	ของยอดขายรวม

	 ที่ั�งน่�	ในปีี	2563	แลูะปีี	2564	HARN	ไม่ม่ยอดส์ั�งซื�อส์ินค้้าจิากั
ผู่้ผ่ลูิตัรายใดรายหน่�ง	เกัินกัว่าร้อยลูะ	30	ของมูลูค้่ากัารส์ั�งซื�อรวม



แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)36

หน่วย:	ลู้านบาที่

คู่สัญญา

มููลค่าตืามูบัญชัีสุทธิิ 
วิันท่� 31 ธิันวิาคมู 2564 

ลักษัณะกรรมูสิทธิิ�

สถานท่�เชั่า

เลูขที่่� อายุส์ัญญาเชั่่า วันเริ�มส์ัญญา วันส์ิ�นส์ุดส์ัญญาถึนน	/	แขวง	/	เขตั	/	จิังหวัดชั่ั�น
ระยะเวิลาการเชั่า พ่�นท่�

(ตืร.มู.)

ภาระผูกพัน

1.	 ที่่�ดิน	 37.36	 เปี็นเจิ้าของ	 ไม่ม่
2.	 อาค้ารแลูะส์ิ�งปีลููกัส์ร้าง	 33.54	 เปี็นเจิ้าของ	 ไม่ม่
3.	 เค้รื�องมือแลูะอุปีกัรณ์	 4.40	 เปี็นเจิ้าของ	 ไม่ม่
4.	 เค้รื�องตักัแตั่งแลูะอุปีกัรณ์ส์ำานักังาน	 26.14	 เปี็นเจิ้าของ	 ไม่ม่
5.	 ยานพาหนะ	 8.55	 เปี็นเจิ้าของ	 ไม่ม่
6.	 ส์ินที่รัพย์เพื�อเชั่่าแลูะส์าธุิตั	 25.17	 เปี็นเจิ้าของ	 ไม่ม่
7.	 ส์ินที่รัพย์ระหว่างที่ำา	 0.62	 เปี็นเจิ้าของ	 ไม่ม่
หักั	ค้่าเผ่ื�อกัารด้อยค้่าของอุปีกัรณ์	 -	 	
                     รว็มู 135.78  

สัญญาเชั่าทรัพย์สินระยะยาวิ
	 HARN	ที่ำาส์ัญญาเชั่่าพื�นที่่�อาค้ารแลูะอาค้ารค้ลูังส์ินค้้า	เพื�อใชั่้เปี็นที่่�ตัั�งส์ำานักังานใหญ่แลูะเพื�อเกั็บส์ินค้้า	รวมถึ่งม่กัารให้เชั่่าอาค้ารแลูะ
อาค้ารค้ลูังส์ินค้้า	โดยที่ำาส์ัญญาเชั่่ากัับบริษััที่ภายนอกั	แลูะบุค้ค้ลูที่่�เกั่�ยวข้องกัันกัับ	HARN	โดยม่รายลูะเอ่ยดดังน่�

1.	 ผู่้ให้เชั่่า:	บจิ.เจินนพส์ิริ
	 ผู่้เชั่่า:	HARN

2.	 ผู่้ให้เชั่่า:	บจิ.พระบริบาลู
	 ผู่้เชั่่า	:	HARN

3.	 ผู่้ให้เชั่่า:	บจิ.ภัที่รฤที่ธุิ�	1997
	 ผู่้เชั่่า:	HARN

อาคารสำานักงาน

อาคารคลังสินค้าและชั�นเก็บเอกสาร

โกดังสินค้า

559	1/

509

38/43

3	ปีี	1/

36	เดือน

60	เดือน

1	ม.ค้.	2564

1	พ.ย.	2563

2	ม่.ค้.	2563

31	ธุ.ค้.	2566

31	ตั.ค้.	2566

2	ม่.ค้.	2568

6,594

356.38

80

1	-	6 ถึ.พระราม	9	ซอย	13	แขวง
บางกัะปีิ	เขตัห้วยขวาง	
กัรุงเที่พฯ

ซอยศูนย์วิจิัย	4	แขวงบางกัะปีิ	
เขตัห้วยขวาง	กัรุงเที่พฯ

หมู่	4	ถึ.ลูำาลููกักัา	ตั.ลูำาลููกักัา	
อ.ลูำาลููกักัา	จิ.ปีทีุ่มธุาน่

ห้มูายเห้ต์ุ : 1/	เมื�อวันที่่�	1	มกัราค้ม	2564	HARN	ได้ที่ำาส์ัญญาเชั่่าอาค้ารส์ำานักังานแห่งใหม่	จิากับริษััที่	เจินนพส์ิริ	จิำากััด	แลูะเงื�อนไขตัามส์ัญญาระบุค้ำามั�นของผู่้ให้เชั่่าในกัารเชั่่าอาค้าร
ส์ำานักังานตั่ออ่กั	7	ปีี	ภายหลูังหมดส์ัญญา

หน่วย:	ลู้านบาที่

อสังหาริมูทรัพย์เพ่�อการลงทุน

ท่�ดิน อาคารและอุปกรณ์

มููลค่าตืามูบัญชัีสุทธิิ 
วิันท่� 31 ธิันวิาคมู 2564 

ลักษัณะกรรมูสิทธิิ� ภาระผูกพัน

1.	 ที่่�ดิน	 135.29	 เปี็นเจิ้าของ	 ไม่ม่
2.	 อาค้ารแลูะส์ิ�งปีลููกัส์ร้าง	 17.86	 เปี็นเจิ้าของ	 ไม่ม่
3.	 ส์่วนปีรับปีรุงอาค้ารแลูะส์ิ�งปีลููกัส์ร้าง	 0.66	 เปี็นเจิ้าของ	 ไม่ม่
4.	 เค้รื�องมือแลูะอุปีกัรณ์	 0.13	 เปี็นเจิ้าของ	 ไม่ม่
                     รว็มู 153.94  

1.2.5 ทรัพย์สินท่�ใชั้ในการประกอบธิุรกิจำ
	 ที่รัพย์ส์ินที่่�	HARN	ใชั่้ในกัารปีระกัอบธุุรกัิจิหลูักั	ได้แกั่	อส์งัหารมิที่รพัย์เพื�อกัารลูงที่นุ	ที่่�ดนิ	อาค้ารแลูะส์ิ�งปีลูกูัส์ร้าง	เค้รื�องมอืแลูะอุปีกัรณ์	
เค้รื�องตักัแตั่งแลูะอุปีกัรณ์ส์ำานักังาน	ยานพาหนะ	ส์ินที่รัพย์เพื�อเชั่่าแลูะส์าธุิตั	ส์ินที่รัพย์ระหว่างที่ำา	 แลูะส์่วนปีรับปีรุงอาค้ารแลูะส์ิ�งปีลููกัส์ร้าง	
โดยราค้าตัามบัญชั่่	ณ	วันที่่�	31	ธุันวาค้ม	2564	ม่มูลูค้่าส์ุที่ธุิดังน่�



บริษััท หาญ เอ็นจำิเน่ยริ�ง โซลูชัั�นส์ จำำากัด (มูหาชัน) 37

สัญญากรมูธิรรมู์ประกันภัยทรัพย์สิน
	 HARN	ได้ที่ำาปีระกัันภัยค้วามเส่์�ยงภัยปีระเภที่	All	Risks	จิำานวนที่ั�งส์ิ�น	2	กัรมธุรรม์	จิำานวนทีุ่นปีระกัันรวมที่ั�งส์ิ�น	367.87	ลู้านบาที่	แลูะ
ได้เลูือกับริษััที่	อาค้เนย์ปีระกัันภัย	จิำากััด	(มหาชั่น)	เปี็นผู่้รับปีระกัันภัยที่ั�ง	2	กัรมธุรรม์	ดังม่รายลูะเอ่ยดตั่อไปีน่�

ประเภท
กรมูธิรรมู์

ทุนประกัน 
(ล้านบาท)

บริษััท
ผู้รับประกัน

ระยะเวิลา
ประกันภัย

ผู้เอา
ประกันภัย

ปีระกัันค้วามเส์่�ยงภัย
ที่รัพย์ส์ิน	(All	Risk)
(อยู่ระหว่างกัาร
โอนส์ิที่ธุิแลูะหน้าที่่�
ตัามกัรมธุรรม์ไปียัง	
บริษััที่	อินที่ร
ปีระกัันภัย	จิำากััด	
(มหาชั่น))

กัรมธุรรม์ปีระกััน
ค้วามเส์่�ยงภัย
ที่รัพย์ส์ิน	(All	Risk)
(อยู่ระหว่างกัาร
โอนส์ิที่ธุิแลูะหน้าที่่�
ตัามกัรมธุรรม์ไปียัง	
บริษััที่	อินที่ร
ปีระกัันภัย	จิำากััด	
(มหาชั่น))

บริษััที่	อาค้เนย์
ปีระกัันภัย	จิำากััด	
(มหาชั่น)

บริษััที่	อาค้เนย์
ปีระกัันภัย	จิำากััด	
(มหาชั่น)

44.27

323.60

30	ตั.ค้.	2564		
ถึ่ง

18	กั.ย.	2565

18	กั.ย.	2564	
ถึ่ง	

18	กั.ย.	2565

HARN

HARN

•	 ส์ถึานที่่�ตัั�งที่รัพย์ส์ินเลูขที่่�	559	ซอยศูนย์วิจิัย4	แขวงบางกัะปีิ	
	 เขตัห้วยขวาง	กัรุงเที่พฯ
ที่รัพึย์สินที่ี�เอาประกัน	ปีระกัอบด้วย
1.1) ห้มูว็ดสต์็อก	ปีระกัอบไปีด้วย	ส์ินค้้าทีุ่กัชั่นิด	วัตัถึุดิบตั่างๆ	รวม

ทัี่�งบรรจุิภณัฑ์์ทุี่กัชั่นิด	แลูะรวมถ่ึงที่รัพยส์์นิทุี่กัชั่นิด	ท่ี่�เปีน็ของผู่เ้อา
ปีระกัันภยั	แลูะ/หรืออยู่ภายใตัก้ัารดูแลูรักัษัาของผู่เ้อาปีระกัันภัย
ในฐานะผู่้รักัษัาที่รัพย์

1.2) ห้มูว็ดที่รัพึย์สนิ	ปีระกัอบไปีด้วย	ส่์วนปีรับปีรุงตัอ่เตัมิ	เฟัอร์นเิจิอร์	
เค้รื�องตักัแตั่งตัิดตัั�งตัร่งตัรา	 อุปีกัรณ์เค้รื�องใช้ั่ส์ำานักังาน	 ระบบ
ค้อมพิวเตัอร์	 เค้รื�องมือ	 เค้รื�องใชั่้ตั่างๆ	 เค้รื�องส์าธุิตั	 เค้รื�องจิักัร
แลูะอุปีกัรณ์ที่่�เกั่�ยวข้องทีุ่กัชั่นิด	วัตัถึุดิบตั่างๆ	บรรจิุภัณฑ์์	รวมถึ่ง

	 ที่รัพย์ส์ินทีุ่กัชั่นิด	ที่่�เป็ีนของผู่้เอาปีระกัันภัย	แลูะ/หรืออยู่ภายใตั้
กัารดูแลูรักัษัาของ	HARN	แลูะปีระกัันค้วามรับผ่ดิตัอ่บุค้ค้ลูที่่�ส์าม	

จิำากััดวงเงินค้วามรับผ่ิด	:	ภัยนำ�าที่่วม	ไม่เกัิน		70	ลู้านบาที่ตั่อค้รั�ง	แลูะ
ตัลูอดระยะเวลูาเอาปีระกััน
ข้ยายคว็ามูคุ้มูครอง
•	 กัารโจิรกัรรม
 -	(จิร.3)	วงเงิน		:	ไม่เกัิน		30	ลู้านบาที่
		 -	(จิร.2)	วงเงิน		:	เตั็มทีุ่นปีระกััน
•	 ปีระกัันภยัเค้รื�องไฟัฟ้ัา	วงเงนิ	:	ไมเ่กันิ	30	ลู้านบาที่ตัอ่ค้รั�ง	แลูะตัลูอด
ระยะเวลูาเอาปีระกัันภัย

•	 ปีระกัันภยักัระจิกั	วงเงิน	:	ไมเ่กิัน	30	ลู้านบาที่ตัอ่ค้รั�ง	แลูะตัลูอดระยะ
เวลูาเอาปีระกัันภัย

•	 ปีระกัันภัยเค้รื�องจิักัร	วงเงิน	:	ไม่เกัิน	30	ลู้านบาที่ตั่อค้รั�ง	แลูะตัลูอด
ระยะเวลูาเอาปีระกัันภัย

•	 ปีระกัันเงิน	(ปีง.2)	วงเงิน	:	ไม่เกัิน	2	ลู้านบาที่ตั่อค้รั�ง	แลูะตัลูอดระยะ
เวลูาเอาปีระกัันภัย

•	 คุ้้มค้รองค้วามเส์่ยหายตั่อส์ังหาริมที่รัพย์	วงเงิน	:	ไม่เกัิน	10	ลู้านบาที่
ตั่อค้รั�ง	แลูะตัลูอดระยะเวลูาเอาปีระกััยภัย

•	 คุ้้มค้รองอุปีกัรณ์อิเลู็ค้ที่รอนิค้ส์์	 เค้รื�องค้อมพิวเตัอร์	 แลูะอุปีกัรณ์
ปีระมวลูผ่ลู	วงเงิน	:	ไม่เกัิน	20	ลู้านบาที่ตั่ออุบัตัิเหตัุแตั่ลูะค้รั�ง	แลูะ
ตัลูอดระยะเวลูาเอาปีระกัันภัย

•	 ค้วามส์ูญเส์่ยหรือเส์่ยหายตั่อเอกัส์าร	 ได้แกั่	 แบบแปีลูน	 เชั่็ค้	ตัั�วเงิน	
วงเงิน	 :	 ไม่เกิัน	 20	 ลู้านบาที่ต่ัออุบัตัิเหตุัแตั่ลูะค้รั�งแลูะตัลูอดระยะ
เวลูาเอาปีระกัันภัย

•	 ตัามส์ถึานที่่�ตัั�งส์ำานักังานส์าขา	ได้แกั่
2.1)	 อาค้ารส์ำานักังานแลูะโกัดังส์ินค้้าเลูขที่่�	888/14		-	16	
	 (ส์าขาลูำาดับที่่�	11)
ที่รัพึย์สินทีี่�เอาประกัน	ปีระกัอบด้วย	ส์ิ�งปีลูกูัส์รา้ง	เฟัอร์นเิจิอร์	ส์ิ�งตัดิตัั�ง
ตัราตัร่ง	แลูะส์ตั็อกัส์ินค้้า
•	 ส์ิ�งปีลูกูัส์ร้างอาค้ารเลูขท่ี่�	888/14	-	16	หมู	่21	ตั.บางพลูใ่หญ่	อ.บางพลู่	
จิ.ส์มุที่รปีรากัาร	(ไม่รวมรากัฐาน)	รวมส์่วนปีรับปีรุงตั่อเตัิม	รั�วปีระตัู	
ระบบส์าธุารณปูีโภค้ตัา่งๆ	เช่ั่น	ระบบปีรบัอากัาศ	ระบบปีระปีา	ระบบ
ไฟัฟั้า	แลูะระบบตั่างๆ

•	 ส์่วนตักัแตั่งปีรับปีรุงตั่อเตัิม	เฟัอร์นิเจิอร์	เค้รื�องตักัแตั่งตัิดตัั�งตัร่งตัรา	
อุปีกัรณ์เค้รื�องใชั่้ส์ำานักังาน	 ระบบค้อมพิวเตัอร์	 เค้รื�องค้อมพิวเตัอร์	
เค้รื�องมือ	 เค้รื�องใช้ั่ตั่างๆ	 เค้รื�องส์าธุิตั	 เค้รื�องจัิกัรแลูะอุปีกัรณ์ที่่�
เกั่�ยวขอ้งที่กุัชั่นดิ	รถึโฟัลูค์้ลูฟิัที่	์แลูะรวมถึง่ที่รัพยส์์นิที่กุัชั่นดิ	ที่่�เปีน็ของ
ผู่เ้อาปีระกัันภยั	แลูะ/หรืออยู่ภายใตัก้ัารดูแลูรักัษัาของผู่เ้อาปีระกัันภยั
ในฐานะผู่้รักัษัาที่รัพย์	แลูะส์ตั๊อกัส์ินค้้าทีุ่กัชั่นิด	วัตัถึุดิบตั่างๆ	รวมถึ่ง
บรรจิุภัณฑ์์ทีุ่กัชั่นิด

ทรัพย์สินท่�เอาประกันภัย

กรมูธิรรมู์ฉบับที่ี� 1

กรมูธิรรมู์ฉบับที่ี� 2
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ประเภท
กรมูธิรรมู์

ทุนประกัน 
(ล้านบาท)

บริษััท
ผู้รับประกัน

ระยะเวิลา
ประกันภัย

ผู้เอา
ประกันภัยทรัพย์สินท่�เอาประกันภัย

ทรัพย์สินไมู่มู่ตืัวิตืน
	 ส์ินที่รัพย์ที่่�ไม่ม่ตััวตันของ	HARN	ได้แกั่	โปีรแกัรมค้อมพิวเตัอร์	
ค้่าค้วามนิยม	ค้วามส์ัมพันธุ์กัับลููกัค้้า	แลูะเค้รื�องหมายกัารค้้า	โดยม่
รายลูะเอ่ยด	ณ	วันที่่�	31	ธุันวาค้ม	2564	ดังน่�

1.	 โปีรแกัรมค้อมพิวเตัอร์	ซ่�งม่มูลูค้่าส์ุที่ธุิตัามบัญชั่่	จิำานวน	15.99	
ลู้านบาที่	 โดยม่กัารตััดจิำาหน่ายด้วยวิธุ่เส์้นตัรงตัามอายุกัารใชั่้
งานของส์ินที่รัพย์จิำานวน	5-10	ปีี

2.	 ค้า่ค้วามนิยม	มูลูค้า่รวม	334.67	ลู้านบาที่	ไม่มก่ัารตัดัจิำาหน่าย
แลูะที่ดส์อบกัารด้อยค้่าตัามมาตัรฐานกัารบัญชั่่ฉื่บับที่่�	36	กัาร
ด้อยค้่าของที่รัพย์ส์ิน

3.	 ค้วามส์ัมพันธุ์กัับลููกัค้้าส์ุที่ธุิ	มูลูค้่ารวม	26.48	ลู้านบาที่	โดยม่
กัารตัดัจิำาหน่ายดว้ยวิธุ่เส์น้ตัรงตัามอายกุัารใชั่ง้านของส์นิที่รพัย์
จิำานวน	7	ปีี

4.	 เค้รื�องหมายกัารค้้า/บริกัาร	 ได้พัฒนาตัราส์ินค้้าเปี็นของตััวเอง	
จิำานวน	7	ตัราส์นิค้า้	ได้แกั	่HARN,	VALTEC,	Spark,	GuardiaN,	
BLUEICE,	KOPPAR,	YUKI	โดยม่รายลูะเอ่ยดดังน่�

•	 ส์ินค้้าทุี่กัชั่นิด	 วัตัถึุดิบตั่างๆ	 รวมถึ่งบรรจิุภัณฑ์์ทีุ่กัชั่นิด	แลูะรวมถึ่ง
ที่รัพย์ส์ินทุี่กัชั่นิดที่่�เป็ีนของผู่้เอาปีระกัันภัย	 แลูะ/หรืออยู่ภายใต้ักัาร
ดูแลูรักัษัาของผู่้เอาปีระกัันภัยในฐานะผู่้รักัษัาที่รัพย์

	 ***ม่ข้อยกัเว้นส์ำาหรับรายกัารส์ินค้้าอันตัรายห้ามเกั็บ	 ตัามเอกัส์าร
แนบกัรมธุรรม์

2.2)	 อาค้าร	 100ปีี	 ชั่ั�น	 1	 ค้ณะวิศวกัรรมศาส์ตัร์	 จุิฬาลูงกัรณ์
มหาวิที่ยาลูัย	(ส์าขาลูำาดับที่่�	10)

ที่รัพึยสิ์นทีี่�เอาประกนั	ปีระกัอบดว้ยเฟัอรน์เิจิอร	์ส์ิ�งตัดิตัั�ง	ตัราตัร่ง	แลูะ
ส์ตั็อกัส์ินค้้า
2.3)	 ค้ลูงัรบัฝ่ากัส์นิค้า้เลูขที่่�	38/43	หมู	่4	ถึนนลูำาลูกูักัา	ตัำาบลูลูำาลูกูักัา	

อำาเภอลูำาลููกักัา	จิังหวัดปีทีุ่มธุาน่
ที่รัพึย์สินที่ี�เอาประกัน	ปีระกัอบด้วยส์ตั็อกัส์ินค้้า
2.4)	 ค้ลูังส์ินค้้าเชั่่าเลูขที่่�	509	ซอยศูนย์วิจิัย	4	(ส์าขาลูำาดับที่่�	8)
ที่รัพึยสิ์นทีี่�เอาประกนั	ปีระกัอบดว้ยเฟัอรน์เิจิอร	์ส์ิ�งตัดิตัั�ง	ตัราตัร่ง	แลูะ
ส์ตั็อกัส์ินค้้า
จิำากััดวงเงินค้วามรับผ่ิด	:	ภัยนำ�าที่่วม	ไม่เกัิน	70	ลู้านบาที่ตั่อค้รั�ง	แลูะ
ตัลูอดระยะเวลูาเอาปีระกััน
ข้ยายคว็ามูคุ้มูครองถื่งการโจำรกรรมู
• (จิร.3)	วงเงิน:	ไม่เกัิน	30	ลู้านบาที่ตั่อค้รั�ง	แลูะตัลูอดระยะเวลูาที่่�เอา
ปีระกัันภัย	(ไม่คุ้้มค้รองส์ตั๊อกัส์ินค้้าทีุ่กัชั่นิด)

• (จิร.2)	วงเงิน:	เตั็มทีุ่นปีระกััน
• ปีระกัันภยัเค้รื�องไฟัฟ้ัา	วงเงนิ	:	ไมเ่กันิ	30	ลู้านบาที่ตัอ่ค้รั�ง	แลูะตัลูอด
ระยะเวลูาเอาปีระกัันภัย

• ปีระกันัภยักัระจิกั	วงเงิน:	ไม่เกันิ	30	ลู้านบาที่ตั่อค้รั�ง	แลูะตัลูอดระยะ
เวลูาเอาปีระกัันภัย

• ปีระกัันภัยเค้รื�องจิักัร	วงเงิน:	ไม่เกัิน	30	ลู้านบาที่ตั่อค้รั�ง	แลูะตัลูอด
ระยะเวลูาเอาปีระกัันภัย

• ปีระกัันเงิน		(ปีง.2)	วงเงิน:	ไม่เกัิน	2	ลู้านบาที่ตั่อค้รั�ง	แลูะตัลูอดระยะ
เวลูาปีระกััน

• คุ้ม้ค้รองค้วามเส์ย่หายต่ัอสั์งหาริมที่รัพย	์วงเงิน		:	10	ลูา้นบาที่ตัอ่ค้รั�ง	
แลูะตัลูอดระยะเวลูาเอาปีระกัันภัย

• ปีระกัันอุปีกัรณ์อิเล็ูค้ที่รอนิค้ส์	์วงเงิน	:	ไม่เกิัน	20	ลูา้นบาที่	ต่ัออุบัติัเหตุั
แตั่ลูะค้รั�งแลูะตัลูอดระยะเวลูาเอาปีระกัันภัย

• ค้วามส์ูญเส์่ยหรือเส์่ยหายตั่อเอกัส์าร	วงเงิน:	ไม่เกัิน	10	ลู้านบาที่	ตั่อ
อุบัตัิเหตัุแตั่ลูะค้รั�งแลูะตัลูอดระยะเวลูาเอาปีระกัันภัย
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ลำาดับ เจำ้าข้อง
กรรมูสิทธิิ�

เลข้
ทะเบ่ยน ระยะเวิลารูปเคร่�องหมูาย

การค้า/บริการ สำาหรับสินค้า/บริการ

ส์ำาหรบั	จัิดกัารขาย	ออกัแบบ	ติัดตัั�ง	แลูะให้บรกิัาร	อุปีกัรณ์ระบบดับเพลิูง	ระบบ
ปีรับอากัาศ	แลูะส์ุขาภิบาลู,	จิัดกัารขาย	ปีระกัอบ	อุปีกัรณ์ระบบที่ำาค้วามเยน็
อุตัส์าหกัรรม	จิดักัารขาย	ติัดตัั�ง	แลูะให้บริกัาร	เค้รื�องอุปีกัรณ์	อะไหลู่	วัส์ดุส์ิ�น
เปีลูือง	ส์ำาหรับระบบกัารพิมพ์ดิจิิที่ัลูบนบรรจิุภัณฑ์์	ห่บห่อ	ส์ลูากั	รวมถึ่งกัาร
ส์ร้างแบบชั่ิ�นงานจิากัไฟัลู์ดิจิิที่ัลู

ส์ำาหรับส์ินค้้า	วาลู์วที่่อนำ�าที่ำาด้วยโลูหะ

ส์ำาหรับส์ินค้้า	
ที่่อที่องแดง	ข้อตั่อที่องแดง	ลูวดเชั่ื�อมที่องแดง
ส์ำาหรับส์ินค้้า	ฉื่นวนกัันค้วามร้อน

ส์ำาหรับส์ินค้้า	เค้รื�องดับเพลูิง

ส์ำาหรับส์ินค้้า	
ชัุ่ดส์ายฉื่่ดนำ�าดับเพลูิง	ส์ายดับเพลูิง	ข้อตั่อดับเพลูิง

ส์ำาหรับส์ินค้้า	นำายาเค้ม่ที่ำาค้วามเย็น

ส์ำาหรับส์ินค้้า	นำ�ามันหลู่อลูื�นเค้รื�องค้อมเพรส์เซอร์
ส์ำาหรับส์ินค้้า
•	 อุปีกัรณ์แยกันำ�ามันที่่�เปี็นส์่วนของค้อมเพรส์เซอร์	
•	 อุปีกัรณ์ค้วบคุ้มแรงดันที่่�เปี็นส์่วนของเค้รื�องค้อมเพรส์เซอร์	
•	 อุปีกัรณ์หยุดกัารที่ำางานของค้อมเพรส์เซอร์	เมื�อนำ�ามันหลู่อลูื�น
	 ตัำ�ากัว่ากัำาหนด
•	 อุปีกัรณ์ปี้องกัันกัารส์ั�นส์ะเที่ือนของเค้รื�องค้อมเพรส์เซอร์

HARN

HARN

HARN

HARN

HARN

HARN

HARN

1.

2.1/

6.1/

4.1/

3.1/

7.1/

5.1/

201120438

ค้162287

171127981

171127990

ค้62121

ค้381341

181101901

171127993
171127974

28	ม่.ค้.2561
ถึ่ง	

27	ม่.ค้.2571

18	ตั.ค้.2564
ถึ่ง

17	ตั.ค้.2574

4	เม.ย.	2559	
ถึ่ง

	3	เม.ย.	2569

20	มิ.ย.	2559	
ถึ่ง	

19	มิ.ย.	2569

30	ตั.ค้.	2555	
ถึ่ง

29	ตั.ค้.	2565

4	เม.ย.	2559	
ถึ่ง

	3	เม.ย.	2569

4	เม.ย.	2559	
ถึ่ง

3	เม.ย.	2569

ห้มูายเห้ต์ุ : 1/	 ส์ินค้้าภายใตั้เค้รื�องหมายกัารค้้าของ	HARN	(ลูำาดับที่่�	2	-	7)	เปี็นส์ินค้้าจิ้างผ่ลูิตักัับผู่้ผ่ลูิตัส์ินค้้าภายในปีระเที่ศหรือตั่างปีระเที่ศ

นโยบายการลงทนุในบรษิัทัยอ่ยและบรษิัทัรว่ิมู
	 นโยบายกัารลูงทุี่นของ	HARN	 ในธุุรกิัจิตั่างๆ	 ทัี่�งในส่์วนของ
กัารลูงทุี่นใหม่	 กัารขยายหรือเพิ�มกัำาลัูงกัารผ่ลิูตั	 กัารเข้าซื�อหุ้นหรือ
ซื�อกัิจิกัารนั�น	 พิจิารณาจิากัปัีจิจัิยแนวโน้มกัารขยายตััวของธุุรกิัจิ	
กัารลูงทุี่นท่ี่�ส์ามารถึส์ร้างมูลูค่้าเพิ�มแลูะให้ค้วามคุ้ม้ค่้าที่างเศรษัฐศาส์ตัร์
กัารเพิ�มค้วามส์ามารถึในกัารแข่งขันให้กัับ	HARN	 โดยกัารลูงทุี่นข่�น
อยู่กัับค้วามเหมาะส์มแลูะศักัยภาพของแตั่ลูะบริษััที่เปี็นส์ำาค้ัญ

ผลกระทบตื่อสิ�งแวิดล้อมู 
	 -	ไม่ม่	-

ม่โค้รงส์ร้างกัารถึือหุ้นที่่�ชั่ัดเจิน	โปีร่งใส์	ไม่ม่โค้รงส์ร้างกัารถึือหุ้นแบบ
ปิีรามดิในกัลูุม่ของ	HARN	จิง่ไม่ที่ำาให้เกัดิค้วามขดัแย้งที่างผ่ลูปีระโยชั่น์
ให้แก่ัฝ่่ายใดฝ่่ายหน่�ง	ซ่�งมโ่ค้รงส์ร้างกัารดำาเนินธุุรกัจิิแลูะค้วามเชั่ื�อมโยง
ที่างธุุรกัิจิ	ดังน่�

1.2.6 งานท่�ยังไมู่ได้ส่งมูอบ
	 ณ	วันที่่�	31	ธุันวาค้ม	2564	HARN	ม่งานที่่�ยังไม่ได้ส์่งมอบ	(ไม่
รวมบริษััที่ย่อย)	 รวมมูลูค้่าปีระมาณ	397.36	 ลู้านบาที่	ซ่�งเปี็นกัาร
จิำาหน่ายผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบดับเพลูิง	 งานตัิดตัั�งระบบดับเพลูิง	 ระบบ
ปีิโตัรเค้ม่	 แลูะผ่ลิูตัภัณฑ์์ระบบปีรับอากัาศ	 มูลูค้่าปีระมาณ	289.30	
ลู้านบาที่	ผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบที่ำาค้วามเย็น	มูลูค้่าปีระมาณ	75	ลู้านบาที่	
แลูะผ่ลูติัภัณฑ์์ระบบกัารพิมพด์จิิทัิี่ลู	มลููค้า่ปีระมาณ	33.06	ลูา้นบาที่	
ที่่�ได้รับใบส์ั�งซื�อแลูะรอส์่งมอบในชั่่วงปีี	2565

1.3 โครงสร้างการถอืหุน้ข้องกลุมู่บรษิัทั 
1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นข้องกลุ่มูบริษััท
	 กัารปีระกัอบธุุรกัิจิของ	 HARN	 มุ ่งเน้นกัารส์ร้างมูลูค้่าเพิ�ม
ต่ัอยอดธุรุกัจิิค้วบคู้ไ่ปีกับักัารส์ร้างนวัตักัรรม	โดยมพั่นธุกัจิิในกัารส์ร้าง
ค้วามพ่งพอใจิให้ลููกัค้้า	เพิ�มศกััยภาพของพนักังาน	ส์ร้างผ่ลูตัอบแที่น
ท่ี่�ด่ตั่อผู่้ถึือหุ้น	 ส์ร้างค้วามยั�งยืนขององค้์กัร	 ส์ร้างคุ้ณค้่าระยะยาว
ให้แกั่ผู้่ม่ส์่วนได้ส์่วนเส่์ย	ค้วบคู้่ไปีกัับกัารดูแลูสิ์�งแวดลู้อมให้เข็มแข็ง
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	 HARN	ปีระกัอบธุุรกิัจินำาเข้า	 แลูะจิัดจิำาหน่าย
ผ่ลิูตัภัณฑ์์ในระบบดับเพลิูง	 ระบบปีรับอากัาศแลูะ
ส์ุขาภิบาลู	ระบบที่ำาค้วามเย็น	ระบบกัารพิมพ์ดิจิิที่ัลู	
ให้บริกัารพัฒนาระบบ	IOT	Products	and	Solutions	
รวมที่ั�งให้ค้ำาปีร่กัษัาแลูะออกัแบบระบบในโค้รงกัาร
ต่ัางๆ	แลูะกัารให้บริกัารโซลููชัั่�นด้านวิศวกัรรมค้รบวงจิร

	 HARN	จิดที่ะเบย่นจัิดตัั�งบรษิัทัี่	หาญ	เว่ยดนาม	
จิำากััด	 (�บริษััที่ย่อย�)	ปีระเที่ศเว่ยดนาม	 ด้วยทุี่นจิด
ที่ะเบ่ยน	800,000,000	ดองเว่ยดนาม	หรือปีระมาณ	
1,057,444	บาที่	โดย	HARN	ถึือหุ้นในบริษััที่ย่อยค้ิด
เปี็นส์ัดส์่วนร้อยลูะ	100	ของทีุ่นจิดที่ะเบ่ยน	เมื�อวันที่่�	
30	กัรกัฎาค้ม	2562

	 HARN	 จิับมือกัับกัลุู่มไอยราฟัันส์์	 โดยนายปีระเส์ริฐศักัดิ�	
เดชั่อุดม	 แลูะนายส์าธุิตั	 วณิชั่ชั่ัยกัิจิ	 ลูงนามส์ัญญาร่วมทีุ่นเพื�อ
ปีระกัอบกิัจิกัารผ่ลูติัซื�อขายรับจ้ิางตัดิตัั�งให้บริกัาร	แลูะพฒันาระบบ	
�IOT	Products	and	Solutions�	เพื�อดำาเนินธุุรกัิจิให้บริกัารพัฒนา
อาค้ารอัจิฉื่ริยะ	(Smart	Building)	ภายใตั้ชั่ื�อ	�บริษััที่	ไอยราหาญ	
จิำากััด�	ท่ี่�ตัั�งส์ำานักังานใหญ่	559	ซ.ศูนย์วิจิัย	4	แขวงบางกัะปีิ	
เขตัหว้ยขวาง	กัรงุเที่พฯ	10310	ด้วยที่นุจิดที่ะเบย่น	2,000,000	บาที่	
โดย	HARN	ถึือหุ้นในบริษััที่ย่อยค้ิดเปี็นส์ัดส์่วนร้อยลูะ	65	ของทีุ่น
จิดที่ะเบ่ยน	เมื�อวันที่่�	24	มิถึุนายน	2563

100%

บริษััท หาญ เอ็นจำิเน่ยริ�ง โซลูชัั�นส์ จำำากัด (มูหาชัน)

สายธิุรกิจำระบบดับเพลิง
และงานโครงการ

ตืิดตืั�ง ระบบดับเพลิง

สายธิุรกิจำระบบปรับอากาศ
และระบบสุข้าภิบาล

สายธิุรกิจำระบบ
ทำาควิามูเย็น

สายธิุรกิจำระบบ
การพิมูพ์ดิจำิทัล

โครงสร้างการดำาเนินธิุรกิจำและบริษััทย่อย

AIYARAHARN CO., LTD.

1.3.2 บุคคลท่�อาจำมู่ควิามูข้ัดแย้ง
	 -	ไม่ม่	-

1.3.3 ควิามูสัมูพันธิ์กับกลุ่มูธิุรกิจำข้องผู้ถือหุ้นใหญ่

	 HARN	ม่พันธุกิัจิในกัารส์ร้างผ่ลูตัอบแที่นท่ี่�ด่ตั่อผู่้ถืึอหุ้น	ส์ร้าง
ค้วามยั�งยืนขององค์้กัร	ส์ร้างค้ณุค่้าระยะยาวให้แก่ัผู่ม่้ส่์วนได้ส่์วนเส่์ย	
อยู่ภายใต้ักัารกัำากับัดแูลูกัจิิกัารท่ี่�ดต่ัามแนวที่างของตัลูาดหลูกััที่รัพย์
แห่งปีระเที่ศไที่ย	 (ตัลูที่.)	 แลูะส์ำานักังานค้ณะกัรรมกัารกัำากัับหลูักั
ที่รัพย์แลูะตัลูาดหลูักัที่รัพย์	(กั.ลู.ตั.)	รวมที่ั�งอยู่ภายใตั้ข้อกัำาหนดของ

พระราชั่บัญญัตัิบริษััที่มหาชั่นจิำากััด	พ.ศ.	 2535	 (รวมที่ั�งท่ี่�ได้ม่กัาร
แก้ัไขเพิ�มเติัม)	ม่โค้รงส์ร้างกัารถืึอหุ้นท่ี่�ชัั่ดเจิน	โปีร่งใส์	ไม่ม่กัารถืึอหุ้นไขว้
กัับผู่้ถึือหุ้นรายใหญ่	จิ่งไม่ที่ำาให้เกัิดค้วามขัดแย้งที่างผ่ลูปีระโยชั่น์ให้
แกั่ฝ่่ายใดฝ่่ายหน่�ง
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	 ทัี่�งน่�	รายชั่ื�อผู่ถื้ึอหุ้นรายใหญ่	10	อนัดับแรกัของ	HARN	ณ	วนัท่ี่�	31	ธุนัวาค้ม	2564	เป็ีนดังน่�	(มผู่่ถื้ึอหุ้นรายย่อย	จิำานวน	161,742,998	หุ้น
ค้ิดเปี็น	27.672%	ของจิำานวนหุ้นที่ั�งหมด)

1.4 จำำานวินทุนจำดทะเบ่ยนและทุนชัำาระแล้วิ
1.4.1 ทุนจำดทะเบ่ยน/ทุนชัำาระแล้วิ/จำำานวินหุ้น
	 HARN	เข้าเปี็นบริษััที่จิดที่ะเบ่ยนในตัลูาดหลูักัที่รัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ	
(mai)	ณ	วันท่ี่�	31	ธุนัวาค้ม	2564	มท่ี่นุจิดที่ะเบย่น	292,250,000	บาที่	
แบ่งเปี็นหุ้นส์ามัญ	584,500,000	หุ้น	มูลูค้่าที่่�ตัราไว้หุ้นลูะ	0.50	บาที่	
โดยเป็ีนทุี่นท่ี่�ออกัแลูะชั่ำาระแลู้ว	 292,250,000	บาที่	 เป็ีนหุ้นส์ามัญ	
584,500,000	หุ้น

1.4.2 หุ้นประเภทอื�นท่�มู่สิทธิิหร่อเง่�อนไข้
 แตืกตื่างจำากหุ้นสามูัญ
	 -	ไม่ม่	-

นิตืิบุคคล
คิดเป็น
%

จำำานวินหุ้น
รวิมูจำำานวินราย

บุคคลธิรรมูดา

จำำานว็น
ราย

จำำานว็น
ราย

จำำานว็นหุ้้น
รว็มู

จำำานว็นหุ้้น
รว็มู

คิดเป็น
%

คิดเป็น
%

ผู่้ถึือหุ้นส์ัญชั่าตัิไที่ย	 4,122	 510,583,525	 87.35	 7	 3,010,023	 0.51	 4,115	 507,573,502	 86.84
ผู่้ถึือหุ้นส์ัญชั่าตัิตั่างด้าว	 2	 73,916,475	 12.65	 1	 73,316,475	 12.55	 1	 600,000	 0.10
ยอดรว็มู 4,124 584,500,000 100.00 8 76,326,498 13.06 4,116 508,173,502 86.94

รายชั่�อผู้ถือหุ้น จำำานวินหุ้นลำาดับ % ข้องจำำานวินหุ้นทั�งหมูด

ห้มูายเห้ต์ุ :  •	 ผู้่ถืึอหุ้นลูำาดับท่ี่� 	 3	 ม่ชั่ื�อเป็ีนบริษััที่นิติับุค้ค้ลู	 ไม่ได้ม่พฤติักัารณ์ม่อิที่ธิุพลูต่ัอกัารกัำาหนดนโยบาย	 กัารจัิดกัาร	 หรือกัารดำาเนินงานของ	 HARN	 เช่ั่น	
	 	 ส์่งผู่้แที่นมาเปี็นกัรรมกัารของ	HARN	เปี็นตั้น
 •	 ผู่้ถึือหุ้นลูำาดับท่ี่�	 1,	 2,	 3	 แลูะ	 6	 ไม่ม่สิ์ที่ธุิออกัเส์่ยงในท่ี่�ปีระชุั่มผู่้ถึือหุ้นในวาระท่ี่�ม่ส่์วนได้เส์่ย	 ส์ำาหรับผู่้ถึือหุ้นรายอื�นซ่�งรวมถ่ึงลูำาดับท่ี่�	 1,	 2,	 3	 แลูะ	 6	
	 	 ไม่ได้ม่พฤตัิกัารณ์ม่อิที่ธุิพลูตั่อกัารกัำาหนดนโยบาย	กัารจิัดกัาร	หรือกัารดำาเนินงานของ	HARN	อย่างม่นัยส์ำาค้ัญ

1.4.3 หุ้นหร่อหลักทรัพย์แปลงสภาพข้อง
บรษิัทัเปน็หลกัทรพัยอ้์างองิในการออก
หนว่ิยลงทนุข้องกองทุนรวิมูเพ่�อผูล้งทนุ
ซ้�งเป็นคนตื่างด้าวิ

	 -	ไม่ม่	-
1.5 การออกหลักทรัพย์อื�น
1.5.1 หลักทรัพย์แปลงสภาพ
	 -	ไม่ม่	-

1.5.2 หลักทรัพย์ท่�เป็นตืราสารหน่�
	 -	ไม่ม่	-

1.3.4 ผู้ถือหุ้น
	 HARN	ม่โค้รงส์ร้างผู่้ถึือหุ้นตัามข้อมูลูกัารกัระจิายกัารถึือหุ้น	ณ	วันที่่�	31	ธุันวาค้ม	2564	ซ่�งเปี็นวันปีิดส์มุดที่ะเบ่ยนลู่าส์ุดดังน่�

	 1.	 นายวิรัฐ	 ส์ุขชั่ัย	 87,775,858	 15.017
	 2.	 นางส์ิริมา	 เอ่�ยมส์กัุลูรัตัน์	 84,234,151	 14.411
	 3.	 Nice	Noble	Limited	 73,316,475	 12.543
	 4.	 นายเจิน		 ชั่าญณรงค้์	 72,319,130	 12.373
	 5.	 นางส์าวนพพร		 ชั่าญณรงค้์	 26,257,444	 4.492
	 6.	 นายธุรรมนูญ	 ตัร่เพ็ชั่ร	 22,373,795	 3.828
	 7.	 นายชั่ัยวัฒน์		 แตั้ไพส์ิฐพงษั์	 15,920,000	 2.724
	 8.	 นางส์าวปีนัดดา		 ที่องเหลู่�ยม	 14,832,149	 2.538
	 9.	 นางนพรัตัน์		 ส์ุขชั่ัย	 13,000,000	 2.224
	 10.	 นายวส์ันตั์	 นันที่ขว้าง	 12,728,000	 2.178
  รว็มูผู้ถืือหุ้้นรายให้ญ่ 10 รายแรก 422,757,002 72.328
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ห้มูายเห้ต์ุ :  •	 เงินปีันผ่ลูปีระจิำาปีี	2564	จิำานวน		0.10	บาที่ตั่อหุ้น	ยังไม่ม่ค้วามแน่นอน	จินกัว่าจิะได้รับกัารอนุมัตัิจิากัที่่�ปีระชัุ่มส์ามัญผู่้ถึือหุ้นปีระจิำาปีี	2565
 •	 ผู่้ถึือหุ้นส์ามัญปีระเภที่บุค้ค้ลูธุรรมดาส์ามารถึขอเค้รดิตัภาษั่เงินได้ในอัตัรา	20/80	ของเงินปีันผ่ลูตัามหลูักัเกัณฑ์์ที่่�กัำาหนดไว้ในมาตัรา	47	ที่วิ	แห่งปีระมวลูรัษัฎากัร

1.6 นโยบายการจำ่ายเงินปันผล 
นโยบายการจำ่ายเงินปันผลข้องบริษััท
	 HARN	มน่โยบายจ่ิายเงนิปัีนผ่ลูไม่น้อยกัว่าร้อยลูะ	40	ของกัำาไรส์ทุี่ธุหิลูังหักัภาษั่เงินได้แลูะหลูังหักัส์ำารองทีุ่กัปีระเภที่ตัามกัฎหมายกัำาหนด
โดยพิจิารณากัำาไรส์ุที่ธุิตัามงบกัารเงินเฉื่พาะกัิจิกัาร	อย่างไรกั็ตัาม	กัารจิ่ายเงินปีันผ่ลูดังกัลู่าวจิะข่�นอยู่กัับกัระแส์เงินส์ด	แผ่นกัารลูงทีุ่นค้วาม
จิำาเปี็นแลูะค้วามเหมาะส์มอื�นๆ	ในอนาค้ตั	เงื�อนไขแลูะข้อกัำาหนดในส์ัญญาตั่างๆ	ที่่�	HARN	ผู่กัพันอยู่	เมื�อค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ม่มตัิเห็นชั่อบ
ให้จิา่ยเงนิปัีนผ่ลูปีระจิำาปีแีลูว้	จิะตัอ้งนำาเส์นอขออนุมตััติัอ่ท่ี่�ปีระชั่มุผู้่ถืึอหุ้น	เวน้แต่ัเปีน็กัารจิา่ยเงนิปีนัผ่ลูระหวา่งกัาลูให้ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่
ม่อำานาจิอนุมัตัิให้จิ่ายเงินปีันผ่ลูได้แลู้วให้รายงานให้ที่่�ปีระชัุ่มผู่้ถึือหุ้นที่ราบในกัารปีระชัุ่มค้ราวตั่อไปี

นโยบายการจำ่ายเงินปันผลข้องบริษััทย่อย
	 ส์ำาหรับนโยบายกัารจิา่ยเงินปีนัผ่ลูของบริษัทัี่ยอ่ย	บรษิัทัี่ยอ่ยแตั่ลูะแห่งจิะพิจิารณากัารจิ่ายเงินปีันผ่ลูจิากักัระแส์เงินส์ดค้งเหลืูอ	เท่ี่ยบกัับ
งบลูงที่นุของบรษิัทัี่ยอ่ยนั�นๆ	หากักัระแส์เงนิส์ดค้งเหลูอืของบริษัทัี่ย่อยมเ่พ่ยงพอแลูะได้ตัั�งส์ำารองตัามกัฎหมายแลู้ว	บริษัทัี่ย่อยนั�นๆ	จิะพจิิารณา
จิ่ายเงินปีันผ่ลูเปี็นกัรณ่ไปี

ข้้อมููลการจำ่ายเงินปันผล ปี 2563ปี 2564 ปี 2561ปี 2562

เงินปีันผ่ลูระหว่างกัาลู	(บาที่/หุ้น)	 -	 -	 0.18	 -
เงินปีันผ่ลูปีระจิำาปีี	(บาที่/หุ้น)	 0.10	 0.13	 -	 0.16
หุ้นปีันผ่ลู	(บาที่/หุ้น)	 -	 -	 -	 -
กัำาไรส์ุที่ธุิตั่อหุ้น	(บาที่)	 0.12	 0.17	 0.26	 0.23
อัตัรากัารจิ่ายเงินปีันผ่ลูตั่อกัำาไรส์ุที่ธุิ	(%)	 83.33	 76.47	 69.23	 69.57
ราค้าพาร์	(บาที่/หุ้น)	 0.50	 0.50	 0.50	 0.50
จิำานวนหุ้นส์ามัญ	ณ	วันส์ิ�นงวด	(หุ้น)	 584,000,000	 584,500,000	 584,500,000	 584,500,000
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2. การบริหารจำัดการควิามูเส่�ยง
2.1 นโยบายและแผนการบรหิารควิามูเส่�ยง 
	 HARN	 ตัระหนักัถึ่งค้วามส์ำาค้ัญของกัารบริหารค้วามเส์่�ยง
ภายใตั้กัารเปีลู่�ยนแปีลูงจิากัปีัจิจัิยภายในแลูะภายนอกัท่ี่�อาจิส์่งผ่ลู 

กัระที่บตั่อธุุรกัิจิ	 จิ่งได้บริหารค้วามเส์่�ยงอย่างตั่อเนื�องตัามหลูักักัาร	
COSO	ซ่�งเปี็นมาตัรฐานส์ากัลูในกัารบริหารค้วามเส์่�ยง	 โดยถืึอว่า
กัารบริหารค้วามเส์่�ยงเปี็นองค้์ปีระกัอบส์ำาค้ญัของทีุ่กักัระบวนกัารใน
กัารดำาเนินธุุรกัิจิ	แลูะตั้องม่ค้วามเชั่ื�อมโยงกัันทีุ่กัระดับ	จิ่งได้กัำาหนด
นโยบายกัารบริหารค้วามเส์่�ยงท่ี่�ผู่้บริหารแลูะพนักังานทีุ่กัค้นตั้องถึือ
ปีฏิิบัตัิ	 ม่กัารจัิดตัั�งค้ณะกัรรมกัารบริหารค้วามเส่์�ยง	 เพื�อที่ำาหน้าท่ี่�
กัำากัับดูแลูกัารบริหารค้วามเส์่�ยงในภาพรวมให้เกัิดปีระส์ิที่ธุิผ่ลูส์ูงส์ุด

โครงสร้างการบริหารควิามูเส่�ยง
	 HARN	บริหารจัิดกัารค้วามเส่์�ยงเป็ีนระบบผ่่านค้ณะกัรรมกัาร
บริหารค้วามเส์่�ยง	 เพื�อให้แผ่นบริหารค้วามเส์่�ยงม่ปีระส์ิที่ธิุภาพแลูะ
ปีระส์ทิี่ธุผิ่ลู	ส์อดค้ลูอ้งกัับเปีา้หมายแลูะกัลูยทุี่ธุข์ององค้ก์ัร	ค้วามเส์่�ยง
ในกัารปีฏิิบตัังิานจิะอยู่ภายใต้ักัารกัำากัับดแูลูของผู้่บรหิารท่ี่�รบัผิ่ดชั่อบ
กัารปีฏิิบัตัิงานนั�นๆ	โดยถึือเปี็นหน้าที่่�รับผ่ิดชั่อบของทีุ่กัหน่วยงานใน
กัารจัิดกัารแลูะค้วบค้มุค้วามเส์่�ยงใหอ้ยู่ในระดบัท่ี่�ยอมรบัได	้ซ่�งมก่ัาร
ระบุไว้อย่างชั่ัดเจินในหน้าที่่�งานของทีุ่กัหน่วยงาน	

	 อ่กัทัี่�งได้ศ่กัษัาแลูะนำาเค้รื�องมือบริหารค้วามเส่์�ยงในรูปีแบบ
ต่ัางๆ	 มาปีระยุกัต์ัใช้ั่	 เชั่่น	 กัารกัำาหนดแบบปีระเมินแลูะค้วบคุ้ม
ค้วามเส์่�ยงด้วยตันเอง	(Risk	&	Control	Self	Assessment:	RCSA)	
ที่่�องค้์กัรยอมรับได้	โดยม่กัารจิัดลูำาดับปีัจิจิัยค้วามเส์่�ยงแลูะวเิค้ราะห์
ค้วามเส่์�ยงตัามแผ่นกัารปีระเมินระดับโอกัาส์แลูะระดับค้วามรุนแรง 
(ผ่ลูกัระที่บ)	ของค้วามเส์่�ยงท่ี่�ส์ำาค้ญั	แลูะดชัั่น่ชั่่�วัดค้วามเส่์�ยงท่ี่�ส์ำาค้ญั	
(Key	Risk	Indicator:	KRI)	มาใชั่ใ้นกัารบง่ชั่่�ผ่ลูกัระที่บตัอ่ผ่ลูปีระกัอบ
กัารในรูปีแบบระดับกัารค้วบคุ้มท่ี่�ม่อยู่	 (Control	 Level)	 รวมถ่ึง
กัำาหนดมาตัรกัารรองรับ	 ป้ีองกััน	 แลูะติัดตัามกัารบริหารค้วามเส่์�ยง	
นอกัจิากัน่�	 ยังติัดตัามกัารเปีลู่�ยนแปีลูงของปัีจิจัิยภายนอกัท่ี่�ส์ำาคั้ญ	
รวมถึง่ค้วามเส์่�ยงท่ี่�เกัดิข่�นใหม	่เพื�อใหส้์ามารถึเตัรย่มมาตัรกัารจิดักัาร
ค้วามเส์่�ยงในเชั่ิงรุกัได้กั่อนที่่�จิะกัระที่บตั่อกัารดำาเนินธุุรกัิจิ

วิัฒนธิรรมูการบริหารควิามูเส่�ยง
	 HARN	ปีลููกัฝ่ังจิิตัส์ำาน่กัด้านบริหารค้วามเส์่�ยงให้แกั่พนักังาน
ทุี่กัค้น	 รวมถึ่งกัารส์ร้างบรรยากัาศแลูะวัฒนธุรรมในกัารบริหาร
ค้วามเส่์�ยงมุ ่งเน้นให้ม่กัารจิัดส์รรที่รัพยากัรแลูะให้กัารส์นับส์นุน
ในด้านต่ัางๆ	อยา่งเหมาะส์ม	โดยบูรณากัารเข้ากัับกัระบวนกัารที่ำางาน
ที่่�ส์ำาค้ัญ	เพื�อส์่งเส์ริมกัารบริหารจิัดกัารค้วามเส์่�ยงให้ม่ปีระส์ิที่ธุิผ่ลู	

2.2 ปัจำจัำยควิามูเส่�ยงตื่อการดำาเนิน
ธิุรกิจำข้อง HARN

	 HARN	วิเค้ราะห์ส์ภาพแวดลู้อมที่ั�งภายในแลูะภายนอกั	รวมถึ่ง
แนวโน้มด้านเศรษัฐกิัจิ	สั์งค้ม	กัารเมือง	เที่ค้โนโลูย่	อุตัส์าหกัรรมคู่้แข่ง	
แลูะอื�นๆ	 ท่ี่�เกั่�ยวข้อง	 เพื�อกัำาหนดเปี็นปัีจิจัิยค้วามเส่์�ยงระดับองค์้กัร	
โดยแบ่งออกัเปี็นดังน่�

2.2.1 ควิามูเส่�ยงต่ือการดำาเนินธิรุกิจำข้อง HARN
ควิามูเส่�ยงจำากการสูญเส่ยการเป็นตืวัิแทนจำำาหน่ายสนิค้า

	 HARN	 เปี็นผู่้จิำาหน่ายผ่ลูิตัภัณฑ์์วาลู์วแลูะอุปีกัรณ์ระบบดับ
เพลูิง	ระบบส์ุขาภิบาลูแลูะปีรับอากัาศ	ระบบที่ำาค้วามเย็น	แลูะระบบ
กัารพมิพดิ์จิทิี่ลัู	ท่ี่�มส่์นิค้า้หลูากัหลูายรายกัาร	โดย	HARN	เปีน็ตัวัแที่น
จิำาหน่ายสิ์นค้้าท่ี่�ม่ชั่ื�อเส์่ยงระดับโลูกั	 ซ่�งตัราสิ์นค้้าท่ี่�ม่ยอดขายสู์งสุ์ด	
3	อันดับแรกั	ค้ิดเปี็นปีระมาณร้อยลูะ	37.87	แลูะร้อยลูะ	40.63	ของ
ยอดขายรวมในปีี	2563	แลูะปีี	2564	ตัามลูำาดับ	ดังนั�น	หากั	HARN
ส์ูญเส่์ยกัารเปี็นตััวแที่นจิำาหน่ายผ่ลิูตัภัณฑ์์ในตัราสิ์นค้้าท่ี่�ส์ำาค้ัญไปี 

อาจิกั่อให้เกัิดผ่ลูกัระที่บตั่อยอดขายได้

	 กัารได้รับแตัง่ตัั�งเปีน็ตััวแที่นจิำาหน่ายตัราสิ์นค้า้เปีน็ปีจัิจิยัส์ำาคั้ญ
ส์ำาหรับธุุรกัิจิของ	HARN	ซ่�งกัารเปี็นตััวแที่นจิำาหน่ายส์ินค้้าให้กัับคู้่ค้้า
ม่ทัี่�งลูักัษัณะท่ี่�กัำาหนดอายุของกัารเปี็นตััวแที่นแลูะไม่ม่กัำาหนดอายุ
ของกัารเป็ีนตัวัแที่น	โดยส่์วนใหญ่	HARN	ไมไ่ด้ที่ำาสั์ญญาเป็ีนตัวัแที่น
จิำาหน่ายอย่างเป็ีนที่างกัารกัับบริษััที่เจ้ิาของตัราสิ์นค้้า	 ดังนั�น	 อาจิม่
ค้วามเส์่�ยงจิากักัารเปี็นตััวแที่นจิำาหน่ายส์ินค้้าในกัรณ่ดังกัลู่าว	 โดย
หากัถึูกัยกัเลูิกักัารเปี็นตััวแที่นจิำาหน่ายส์ินค้้าให้แกั่เจิ้าของตัราส์ินค้้า
หรือหากัถูึกัยกัเลูิกัสั์ญญาไม่ว่าด้วยกัรณ่ใดๆ	 เชั่่น	 บริษััที่คู้่ค้้าม่
กัารค้วบรวมกิัจิกัารกัับบริษััที่อื�น	 หรือม่กัารเลิูกักิัจิกัารคู้่ค้้า	 เปี็นต้ัน	
อาจิส์่งผ่ลูกัระที่บตั่อยอดขายของ	 HARN	 ได้	 ซ่�งตัั�งแตั่ปีี	 2554	
เปี็นตั้นมา	HARN	 ไม่ม่กัารสู์ญเส่์ยตัราส์ินค้้าท่ี่�ได้รับกัารแต่ังตัั�งเปี็น
ตััวแที่นจิำาหน่าย	อย่างไรกั็ตัาม	จิากัปีระส์บกัารณ์ในกัารดำาเนินธุุรกัิจิ
กัารรักัษัาค้วามสั์มพันธ์ุท่ี่�ดกั่ับบริษัทัี่เจ้ิาของตัราสิ์นค้า้ท่ี่�ม	่มายาวนาน	
แลูะ	HARN	ม่ตัราส์ินค้้าที่่�จิัดจิำาหน่ายมากักัว่า	60	ตัราส์ินค้้า	ที่ั�งยัง
ให้บริกัารแลูะส์ร้างค้วามส์ัมพันธุ์ที่่�ด่ตั่อลููกัค้้าจินเปี็นที่่�ยอมรับ	อ่กัที่ั�ง
ม่ฐานลููกัค้้าท่ี่�กัว้างขวางมากักัว่า	 5,400	 ราย	HARN	 จิ่งมั�นใจิว่า
หากัสู์ญเส่์ยกัารเป็ีนตัวัแที่นจิำาหน่ายสิ์นค้้าในตัราส์นิค้้าใดสิ์นค้้าหน่�งไปี
ก็ัม่ค้วามส์ามารถึในกัารหาผ่ลูิตัภัณฑ์์ตัราสิ์นค้้าอื�น	 เข้ามาที่ดแที่น
เพื�อตัอบส์นองค้วามต้ัองกัารของตัลูาดได้	เนื�องจิากั	HARN	มเ่ป้ีาหมาย
ในกัารคั้ดส์รรสิ์นค้้าคุ้ณภาพด่แลูะเปี็นสิ์นค้้าท่ี่�ม่เที่ค้โนโลูย่ใหม่ๆ
อยู่ตัลูอดเวลูา	อ่กัทัี่�ง	 ยังม่กัารพัฒนาตัราสิ์นค้้าภายใต้ัเค้รื�องหมาย
กัารค้้าของ	HARN	ในบางผ่ลิูตัภัณฑ์์เองเพื�อลูดค้วามเส่์�ยงดงักัลู่าวด้วย
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	 นอกัจิากัน่�	 ตัลูอดระยะเวลูาท่ี่�ผ่่านมา	HARN	ส์ามารถึปีฏิิบัตัิ
ตัามเงื�อนไขที่างกัารค้้าตัามท่ี่�ตักัลูง	แลูะไดรั้บค้วามไว้วางใจิจิากับริษัทัี่
เจิา้ของตัราส์นิค้า้ให้เปีน็ตัวัแที่นจิำาหน่ายสิ์นค้า้มาโดยตัลูอด	ดงัจิะเห็น
ได้จิากักัารท่ี่�	 HARN	ม่ยอดขายท่ี่�เตัิบโตัข่�นเปี็นลูำาดับ	ปีระกัอบกัับ
กัารที่่�	HARN	ม่ชั่่องที่างกัารจิำาหน่ายท่ี่�ม่ปีระส์ิที่ธุิภาพ	ม่ที่่มงานขาย
ท่ี่�เข้มแข็ง	 ม่สิ์นค้้าท่ี่�เป็ีนตััวแที่นจิำาหน่ายส์ามารถึส์ร้างยอดขายให้
เตัิบโตัอย่างต่ัอเนื�อง	 จิ่งเชั่ื�อมั�นว่าบริษััที่เจ้ิาของตัราสิ์นค้้าจิะยังค้ง
มอบหมายให้	HARN	เปี็นตััวแที่นจิำาหน่ายส์ินค้้าตั่างๆ	อย่างตั่อเนื�อง
ตั่อไปีในอนาค้ตั	 จิ่งจัิดเป็ีนค้วามเส่์�ยงในระดับองค้์กัรปีระเมินกัาร
ค้วบคุ้มค้วามเส์่�ยงน่�อยู่ในระดับที่่�น่าพอใจิ

ควิามูเส่�ยงจำากการท่�บริษััทเจำ้าข้องตืราสินค้าอาจำ
เข้้ามูาทำาตืลาดเอง

	 กัรณ่ท่ี่�เจิ้าของตัราสิ์นค้้าจิากัตั่างปีระเที่ศม่ค้วามปีระส์งค้์จิะ
เข้ามาดำาเนินธุุรกัิจิในปีระเที่ศไที่ยโดยไม่ผ่่าน	HARN	ซ่�งจิะที่ำาให้ม่
ค้วามเส์่�ยงในกัารสู์ญเส่์ยค้วามเปีน็ตัวัแที่นจิำาหน่ายตัราส์นิค้า้นั�นๆ	ได้	
แลูะอาจิตั้องม่กัารแข่งขันกัับบริษััที่เจิ้าของตัราส์ินค้้าดังกัลู่าว
	 อย่างไรกั็ตัาม	HARN	 เชั่ื�อมั�นว่า	 ค้วามเส์่�ยงดังกัลู่าวม่โอกัาส์
เกัดิข่�นนอ้ย	เนื�องจิากัค้วามไมคุ่้ม้ค้า่ในกัารลูงที่นุเข้ามาจิำาหนา่ยส์นิค้า้
เอง	 อ่กัทัี่�งกัารจิำาหน่ายผ่ลิูตัภัณฑ์์ในระบบวิศวกัรรมอาค้าร	 ได้แก่ั	
ระบบดับเพลิูง	 ระบบปีรับอากัาศ	 ระบบสุ์ขาภิบาลู	 ระบบค้วามเย็น	
รวมทัี่�งระบบกัารพิมพด์จิิทัิี่ลูตัอ้งมค่้วามหลูากัหลูายแลูะต้ัองส์ามารถึ
ตัอบส์นองค้วามพ่งพอใจิของลููกัค้้าได้อย่างค้รบวงจิร	ลููกัค้้าจิะค้ำาน่งถ่ึง
ค้วามส์ะดวกัในกัารสั์�งซื�อสิ์นค้้าจิากัผู่้จิำาหน่ายท่ี่�ม่สิ์นค้้าให้ค้รบตัาม
ท่ี่�ตั้องกัาร	 ซ่�งจิากัท่ี่�ผ่่านมาเค้ยม่ผู้่ผ่ลูิตัส์ินค้้าจิากัตั่างปีระเที่ศ
บางรายให้บริษััที่ในเค้รือเข้ามาดำาเนินธุุรกัิจิโดยตัรงแที่น	 แตั่กั็ไม่
ปีระส์บค้วามส์ำาเร็จิแลูะเลืูอกักัลัูบไปีจิำาหน่ายผ่่านตััวแที่นเหมือนเดิม
HARN	จิ่งปีระเมินกัารค้วบคุ้มค้วามเส์่�ยงน่�อยู่ในระดับที่่�น่าพอใจิ

ควิามูเส่�ยงจำากการเปล่�ยนแปลงนโยบาย ระเบ่ยบ 
ข้้อบังคับ และกฎหมูาย

	 เนื�องดว้ยกัารเปีลู่�ยนแปีลูงของนโยบายภาค้รฐัท่ี่�ใหค้้วามส์ำาค้ญั
ต่ัอกัารพัฒนาเศรษัฐกิัจิค้วบคู้่ไปีกัับกัารพัฒนาส์ังค้ม	 ชัุ่มชั่น	 แลูะ
สิ์�งแวดลู้อม	 ยังไม่ส่์งผ่ลูกัระที่บต่ัอกัารดำาเนินธุุรกิัจิในปัีจิจุิบัน
แต่ัอย่างไรกั็ตัาม	HARN	 ได้ม่กัารตัิดตัาม	ตัรวจิส์อบกัฎหมายแลูะ
ข้อบงัคั้บตัา่งๆ	เพื�อใหม้ั�นใจิวา่กัารดำาเนินธุุรกัจิิส์อดค้ลูอ้งกัับกัฎหมาย	
ข้อบังคั้บ	 ปีระกัาศ	 ระเบ่ยบ	 ค้ำาสั์�งของภาค้รัฐท่ี่�ม่ผ่ลูผู่กัพันในกัาร
ดำาเนินธุุรกิัจิ	 โดยม่กัารติัดตัามกัารเปีลู่�ยนแปีลูงนโยบายของภาค้รัฐ	
แลูะบัญญัติักัฎหมายใหม่อย่างเป็ีนระบบ	 เพื�อให้ส์ามารถึรับมือกัับ
กัารเปีลู่�ยนแปีลูงได้ทัี่น	 รวมถึ่งส์ร้างค้วามตัระหนักัรู้ถึ่งค้วามส์ำาค้ัญ
ของกัารปีฏิิบตััติัามกัฎหมายให้แกัพ่นักังานแลูะผู่ป้ีฏิิบัตังิานทุี่กัระดบั

	 นอกันั�นยังได้ให้ค้วามส์ำาค้ัญกัับกัารคุ้้มค้รองข้อมูลูส์่วนบุค้ค้ลู
(Personal	Protection	Data	Act	:	PDPA)	ในกัารกัำากัับดูแลูกัำาหนด
ที่ิศที่างกัารบริหารจิัดกัารข้อมูลูส์่วนบุค้ค้ลูให้ส์อดค้ลู้องกัับกัฎหมาย

พระราชั่บัญญัตัิคุ้้มค้รองข้อมูลูส์่วนบุค้ค้ลู	พ.ศ.	2562	เพื�อให้เจิ้าของ
ข้อมูลูมั�นใจิในกัารรักัษัาค้วามปีลูอดภัยของข้อมูลู	 (Data	Security)	
ด้วยกัารดำาเนินกัาร	เชั่น่	อบรมให้ค้วามรู้แลูะสื์�อส์ารแกับ่คุ้ลูากัรภายใน
องค้์กัร	 แลูะกัารพัฒนาระบบส์ารส์นเที่ศกัารบริหารจิัดกัารข้อมูลู
ส์่วนบุค้ค้ลูให้ม่ปีระส์ิที่ธุิภาพมากัยิ�งข่�น

ควิามูเส่�ยงจำากอัตืราแลกเปล่�ยน

	 สิ์นค้้าท่ี่�	 HARN	จิำาหน่ายให้ลููกัค้้าส์่วนใหญ่เปี็นส์ินค้้าท่ี่�นำาเข้า
จิากัต่ัางปีระเที่ศ	ยอดสั์�งซื�อสิ์นค้้าจิากัต่ัางปีระเที่ศ	 ในปีี	 2563	แลูะ
ปีี	2564	ค้ิดเปี็นร้อยลูะ	72.80	แลูะร้อยลูะ	74.08	ของยอดกัารส์ั�งซื�อ
รวมตัามลูำาดบั	กัารเส์นอซื�อแลูะกัารชั่ำาระเงินค้า่ซื�อส์นิค้า้ส่์วนใหญ่ใชั่้
ส์กัลุูเงนิดอลูลูารส์์หรฐัอเมรกิัา	ปีอนดส์์เตัอรลิ์ูง	แลูะยโูร	รวมกัันค้ดิเปีน็
ร้อยลูะ	99.37	แลูะรอ้ยลูะ	99.02	ของยอดค้า่ซื�อส์นิค้า้ตัา่งปีระเที่ศตัาม
ลูำาดับ	ในขณะท่ี่�กัารจิำาหน่ายส์นิค้า้ส์ว่นใหญ่จิำาหน่ายภายในปีระเที่ศ
เปี็นส์กุัลูเงินบาที่	 ซ่�งในบางค้รั�ง	HARN	 ไม่ส์ามารถึปีรับราค้าสิ์นค้้า
ให้ส์อดค้ลู้องกัับตั้นทุี่นส์ินค้้าท่ี่�เพิ�มข่�นได้ทัี่นท่ี่	 ดังนั�น	 จิ่งอาจิได้รับ
ผ่ลูกัระที่บจิากัค้วามผ่นัผ่วนของอตััราแลูกัเปีลู่�ยน	ซ่�งจิะส์ง่ผ่ลูกัระที่บ
ตั่อตั้นทุี่นสิ์นค้้าแลูะกัำาไรขั�นต้ันได้	 อย่างไรกั็ตัาม	ม่ข้อตักัลูงส์ำาหรับ
ลููกัค้้าบางรายให้ชั่ำาระราค้าเปี็นเงินส์กัุลู	USD	EUR	แลูะ	GBP

	 HARN	ค้ำาน่งถ่ึงผ่ลูกัระที่บดังกัลู่าว	จิง่มน่โยบายกัารบริหารอัตัรา
แลูกัเปีลู่�ยน	ดังน่�

•	 กัำาหนดใหต้ัอ้งดำาเนนิกัารเปีดิวงเงนิซื�อขายเงนิตัราตัา่งปีระเที่ศ
ลู่วงหน้ากัับส์ถึาบันกัารเงินเพื�อปี้องกัันค้วามเส์่�ยงดังกัลู่าว	 ซ่�ง
เปีน็วงเงินท่ี่�ส์ามารถึค้รอบค้ลุูมยอดสั์�งซื�อส์นิค้า้จิากัต่ัางปีระเที่ศ
เกัือบทัี่�งหมด	 โดย	HARN	จิะพิจิารณาซื�อเงินตัราตั่างปีระเที่ศ
ลู่วงหน้าตัามยอดในใบแจิ้งหน่�กัารซื�อส์ินค้้าในแตั่ลูะรอบกัาร

	 สั์�งซื�อ	นอกัจิากัน่�	HARN	ได้เปิีดบญัชั่เ่งินฝ่ากัส์กุัลูเงินต่ัางปีระเที่ศ
	 ในส์กัุลูเงิน	USD	GBP	EUR	JPY	แลูะ	AUD	เพื�อใชั่้รับชั่ำาระเงิน
	 จิากัลููกัค้้ากัรณ่เป็ีนส์กุัลูเงินตัราต่ัางปีระเที่ศ	 แลูะเป็ีนกัาร
	 ลูดค้วามเส์่�ยงจิากัอัตัราแลูกัเปีลู่�ยนอ่กัที่างหน่�ง

•	 ตัิดตัามแนวโน้มกัารเปีลู่�ยนแปีลูงของค้่าเงินอย่างตั่อเนื�องเพื�อ
ส์ามารถึติัดตัาม	ปีระเมินแลูะบริหารค้วามเส่์�ยงจิากัอัตัราแลูกั
เปีลู่�ยนได้อย่างใกัลู้ชั่ิด

	 ในปีี	2563	แลูะ	ปีี	2564	ม่กัารซื�อเงินตัราตั่างปีระเที่ศลู่วงหน้า
จิำานวน	432.54	ลู้านบาที่	แลูะ	455.02	ลู้านบาที่ตัามลูำาดับค้ิดเปี็น	
ร้อยลูะ	 85.97	แลูะร้อยลูะ	 88.38	ของยอดกัารสั์�งซื�อส์ินค้้าจิากัตั่าง
ปีระเที่ศ	 ด้วยกัารตัิดตัามค้วามเค้ลืู�อนไหวของอัตัราแลูกัเปีลู่�ยน
อยา่งส์มำ�าเส์มอที่ำาให้	HARN	ได้รับผ่ลูกัระที่บจิากัค้วามเส์่�ยงดงักัลูา่ว
ไม่มากันักั	 ดังจิะเห็นได้จิากัผ่ลูกัารบริหารค้วามเส่์�ยงจิากัอัตัรา
แลูกัเปีลู่�ยน	 ในปีี	 2563	แลูะ	ปีี	 2564	ม่กัำาไรจิากัอัตัราแลูกัเปีลู่�ยน
เที่่ากัับ	1.94	ลู้านบาที่	แลูะ	3.61	ลู้านบาที่	ตัามลูำาดับ	จิ่งปีระเมินกัาร
ค้วบคุ้มค้วามเส์่�ยงน่�อยู่ในระดับที่่�น่าพอใจิ



บริษััท หาญ เอ็นจำิเน่ยริ�ง โซลูชัั�นส์ จำำากัด (มูหาชัน) 45

	 นอกัจิากัน่�	 หากัอัตัราแลูกัเปีลู่�ยนม่กัารเปีลู่�ยนแปีลูงจินม่ผ่ลู
ที่ำาให้ตั้นทีุ่นส์ินค้้าของ	HARN	เพิ�มข่�นมากั	จิะที่ำากัารปีรับราค้าส์ินค้้า
ไปีตัามส์ภาพตัลูาดโดยแจิ้งให้ลููกัค้้าที่ราบลู่วงหน้า	 แลูะ	 HARN	
ม่ส์ตั็อค้ส์ินค้้าจิำานวนหน่�ง	 ซ่�งส์ามารถึรองรับงานจิำาหน่ายส์ินค้้า
ลู่วงหน้า	 ที่ำาให้ค้วามผั่นผ่วนของอัตัราแลูกัเปีลู่�ยนไม่ส์่งผ่ลูกัระที่บ
ตั่อรายได้แลูะตั้นทีุ่นอย่างม่นัยส์ำาค้ัญ

ควิามูเส่�ยงจำากการด้อยค่าข้องค่าควิามูนิยมู

	 HARN	บันที่่กัค้่าค้วามนิยมจิากัมูลูค้่ายุตัิธุรรมของส์ิ�งตัอบแที่น
เพื�อซื�อแลูะรับโอนกิัจิกัารทัี่�งหมดของบริษัทัี่	ชิั่ลูแมที่ช์ั่	จิำากััดแลูะบริษัทัี่
ยอ่ย	ซ่�งมมู่ลูค่้าส์งูกัว่ามูลูค่้ายติุัธุรรมของสิ์นที่รพัยสุ์์ที่ธิุ	(Net	Assets)	
ของบริษััที่	 ชิั่ลูแมที่ช์ั่	 จิำากััดแลูะบริษััที่ย่อย	ณ	 วันท่ี่�ออกัหุ้นส์ามัญ
เพิ�มทุี่นเพื�อตัอบแที่นกัารรับโอนกัิจิกัารทัี่�งหมด	 โดยฝ่่ายบริหารของ	
HARN	จิะที่ำากัารที่ดส์อบกัารด้อยค่้าเป็ีนปีระจิำาทีุ่กัปีี	 แลูะตัั�งค่้าเผื่�อ
กัารด้อยค้่า	(ถึ้าม่)	ดังนั�น	HARN	อาจิจิะม่ค้วามเส์่�ยงหากัผู่้ส์อบบัญชั่่
ได้พิจิารณาแลู้วว่าค่้าค้วามนิยมน่�ค้วรจิะต้ัองมก่ัารด้อยค่้า	ซ่�งกัารด้อยค่้า
ดังกัลู่าวจิะม่ผ่ลูกัระที่บตั่องบกัำาไรขาดทุี่นของ	HARN	 ในด้านของ
กัำาไรส์ุที่ธุิ	ส์่วนของเจิ้าของ	แลูะอัตัราส์่วนหน่�ส์ินตั่อส์่วนของเจิ้าของ

	 ฝ่่ายบริหารไดท้ี่ดส์อบกัารดอ้ยค้า่ของค้า่ค้วามนิยม	ซ่�งปีระกัอบ
ไปีด้วย	 หน่วยธุุรกัิจิระบบที่ำาค้วามเย็น	 แลูะหน่วยธุุรกัิจิระบบกัาร
พิมพ์ดิจิิทัี่ลู	 โดยจัิดที่ำาปีระมาณกัารกัระแส์เงินส์ดอิส์ระท่ี่�ค้าดว่า
จิะได้รับในอนาค้ตั	 บางค้รั�งเร่ยกัว่า	 �มูลูค่้าท่ี่�ค้าดว่าจิะได้รับค้ืน
หรือ	Realizable	Value�	ของที่ั�ง	 2	หน่วยธุุรกัิจิ	อันปีระกัอบไปีด้วย
ปีระมาณกัารยอดขาย	ตั้นทุี่นขาย	ค้่าใชั่้จิ่ายในกัารขายแลูะบริหาร
(ไม่รวมค่้าเส์ื�อมราค้าแลูะค่้าตััดจิำาหน่าย)	ภาษั่เงินได้,	 งบปีระมาณ
กัารลูงทุี่นท่ี่�จิำาเปี็นตั่อกัารดำาเนินงาน	 ตัลูอดจินกัารเปีลู่�ยนแปีลูง
ในเงินทุี่นหมุนเว่ยน	 อันได้แก่ั	 ลููกัหน่�กัารค้้า	 สิ์นค้้าค้งเหลืูอ	 แลูะ
เจิ้าหน่�กัารค้้า	 เมื�อได้กัระแส์เงินส์ดอิส์ระในแต่ัลูะปีีกั็ค้ำานวณเป็ีน
มูลูค้า่ปีจัิจิบุนัดว้ยอตััราค้ดิลูดท่ี่�อา้งองิกัับอตััรากัอ่นภาษัท่่ี่�ส์ะที่อ้นถึง่
ค้วามเส์่�ยงท่ี่�เปี็นลัูกัษัณะเฉื่พาะของ	 HARN	 ในภาพรวม	 ตัาม
หลูักัเกัณฑ์์มูลูค้่าจิากักัารใชั่้	(Value	in	Use)

	 ฝ่่ายบริหารค้ำานวณกัระแส์เงินส์ดอิส์ระโดยอ้างอิงกัับปีระมาณ
กัารที่างธุุรกิัจิท่ี่�ส์มเหตุัส์มผ่ลู	 ม่ค้วามเปี็นไปีได้	 แลูะเหมาะกัับ
ส์ถึานกัารณ์ปีัจิจิุบัน	 ซ่�งมูลูค้่าดังกัลู่าวมากักัว่ามูลูค่้าตัามบัญชั่่ของ
ส์ินที่รัพย์ถึาวรท่ี่�ใช้ั่ในกัารดำาเนินงานของหน่วยธุุรกิัจิ,	 ค่้าค้วามนิยม	
แลูะค้วามส์ัมพันธุ์กัับลููกัค้้าอันได้มาจิากักัารซื�อแลูะรับโอนกัิจิกัาร
ทัี่�งหมดจิากับรษิัทัี่	ชั่ลิูแมที่ชั่	์จิำากััด	แลูะบรษิัทัี่	ค้วิ	ที่	ูเอส์	จิำากััด	ซ่�งเปีน็
บริษััที่ย่อยภายใตั้กัระบวนกัารโอนกัิจิกัารทัี่�งหมด	 จิ่งถึือได้ว่าค้่า
ค้วามนิยม	ณ	วันท่ี่�	 31	 ธุันวาค้ม	2564	 ไม่ด้อยค่้า	 ทัี่�งน่�เป็ีนไปีตัาม
ข้อกัำาหนดของมาตัรฐานกัารรายงานที่างกัารเงินแลูะผ่่านกัาร
ตัรวจิส์อบจิากัผู่้ส์อบบัญชั่่รับอนุญาตัแลู้ว

ควิามูเส่�ยงจำากอัตืรากำาลังคนและควิามูสามูารถข้อง
บุคลากรไมู่เพียงพอตื่อควิามูตื้องการทางธิุรกิจำ

	 HARN	 ตัระหนักัถึ่งค้วามเพ่ยงพอของอัตัรากัำาลัูงค้นซ่�ง
ส์อดค้ลู้องกัับกัารขยายงานตัามกัลูยุที่ธ์ุ	 จิ่งกัำาหนดมาตัรกัารจัิดกัาร
ค้วามเส์่�ยง	ดังน่�

•	 มก่ัารที่บที่วนโค้รงส์รา้งองค้ก์ัรแลูะวเิค้ราะหแ์ผ่นค้วามตัอ้งกัาร
อัตัรากัำาลูังค้น

•	 ดำาเนินกัารตัามกัระบวนกัาร	 ส์รรหา	 โดยค้ัดเลูือกัแลูะเพิ�ม
	 ชั่่องที่างกัารส์รรหาที่่�ม่ปีระส์ิที่ธุิภาพ
•	 จิดัที่ำาแผ่นพัฒนาบุค้ลูากัรให้ส์อดค้ลู้องกัับกัารเติับโตัของธุุรกิัจิ
	 ม่กัารปีระชุั่มปีร่กัษัาหารือระหว่างผู้่บริหาร	 เพื�อพิจิารณา
	 ผู้่ส์ืบที่อดตัำาแหน่งงาน	 	 รวมถ่ึงกัระตัุ้นให้พนักังานท่ี่�ม่ค้วาม

ส์ามารถึเลูง็เห็นเปีา้หมายแลูะกัารเตับิโตัในอนาค้ตัท่ี่�ชั่ดัเจิน	แลูะ
เร่งพัฒนาตันเองอย่างตั่อเนื�อง

•	 รักัษัาบุค้ลูากัร	 ผ่่านกัิจิกัรรมท่ี่�ส์่งเส์ริมค้วามส์ัมพันธ์ุท่ี่�ด่
ระหว่างพนักังานกัับ	HARN	 เชั่่น	 กัารเตัร่ยมค้วามพร้อมแลูะ
ส์ร้างค้วามมั�นใจิของพนักังานใหม่	 กัิจิกัรรมที่่องเท่ี่�ยวปีระจิำา
ปีีงานปีีใหม่	 Family	 Day	 แลูะก่ัฬาส่์	 รวมถึ่งม่กัารส์ำารวจิ
ค้วามผู่กัพัน	ค้วามสุ์ข	 แลูะค้วามพ่งพอใจิของพนักังานที่่�ม่ต่ัอ

	 กัารที่ำางาน	เปี็นปีระจิำาทีุ่กัปีี	เพื�อนำาผ่ลูส์ำารวจิแลูะข้อเส์นอแนะ
	 ตัา่งๆ	มาปีรับปีรุงกัระบวนกัารแลูะส์ภาพแวดลู้อมกัารที่ำางานให้

ด่ยิ�งข่�น

	 โดยปีี	2564	ผ่ลูปีระเมินที่่�ได้	 เที่่ากัับร้อยลูะ	81.49	 เที่่ยบกัับปีี	
2563	 เท่ี่ากัับร้อยลูะ	 76.70	 เพิ�มข่�นร้อยลูะ	 4.79	HARN	 ได้ที่ำากัาร
วิเค้ราะห์ผ่ลูแลูะขอ้เส์นอแนะต่ัางๆ	แลูะมอบหมายให้ฝ่่ายท่ี่�เก่ั�ยวข้อง
นำาไปีที่ำาแผ่นกัารปีรับปีรุงในปีี	2565

	 ในปี	ี2564	มอั่ตัรากัารลูาออกัของพนกัังานร้อยลูะ	8.15	เพิ�มข่�น
เมื�อเท่ี่ยบกัับในปีี	 2563	 ร้อยลูะ	8.00	แตั่ตัำ�ากัว่าเปี้าหมายท่ี่�กัำาหนด
ไว้ร้อยลูะ	 14	 แลูะม่อัตัรากัารส์รรหาพนักังานเข้าบรรจุิในตัำาแหน่ง
ที่่�ว่าง	ค้ิดเปี็นร้อยลูะ	22.31	ส์ูงกัว่าเปี้าหมายที่่�กัำาหนดไว้ร้อยลูะ	18	
สื์บเนื�องจิากัส์ถึานกัารณ์กัารแพร่ระบาดของโรค้โค้วดิ-19	ที่ำาให้ชั่ะลูอ
กัารรับพนักังาน	อย่างไรกั็ด่	 HARN	ยังค้งที่ำากัารที่บที่วนคุ้ณส์มบัติั	
แลูะโค้รงส์ร้างค้่าตัอบแที่นโดยเปีร่ยบเที่่ยบกัับค้่าตัอบแที่นในตัลูาด
แรงงานในระดับเด่ยวกัันเปี็นปีระจิำาทีุ่กัปีี

	 HARN	ปีระเมินว่าผ่ลูกัารค้วบคุ้มค้วามเส่์�ยงอยู่ในระดับค้วบคุ้ม
ได้ในระดับหน่�ง	 แตั่ยังไม่เปี็นที่่�พอใจิ	อย่างไรกั็ตัาม	HARN	ยังค้งให้
ค้วามส์ำาคั้ญกัับกัารเร่งดำาเนินกัารตัามแนวที่างกัารพฒันาอยา่งยั�งยนื
ในมิตัิ	Smart	People	ในปีี	2565	ตั่อไปี
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ควิามูเส่�ยงจำากการทุจำริตืคอร์รัปชััน

	 HARN	เป็ีนผู่จ้ิำาหน่ายผ่ลิูตัภัณฑ์์วาล์ูวแลูะอุปีกัรณ์ระบบดับเพลูงิ 
ระบบสุ์ขาภิบาลูแลูะปีรับอากัาศ	 ระบบที่ำาค้วามเย็น	 แลูะระบบ
กัารพิมพ์ดิจิิทัี่ลู	 ซ่�งนำาเข้าจิากัต่ัางปีระเที่ศ	 รวมถึ่งจิัดจิำาหน่ายให้
แกั่บริษััที่เอกัชั่น	หน่วยงานราชั่กัาร	 ซ่�งอาจิเกัิดกัารทุี่จิริตัค้อร์รัปีชั่ัน
ในกัระบวนกัาร	ดังนั�นเพื�อเปี็นกัารปี้องกัันในกัรณ่ท่ี่�	 HARN	ปีฏิิบัตัิ
ไม่ถึูกัตั้องตัามขั�นตัอน	อาที่ิ	กัารนำาเข้าส์ินค้้า	กัารเดินพิธุ่กัารศุลูกัากัร	
กัารเส์นอขายส์นิค้า้	รวมถึง่กัารปีระมลููงานขาย	แลูะ/หรอื	บริกัารตัดิตัั�ง
โค้รงกัารท่ี่�ม่มูลูค่้าสู์ง	 รวมถึ่งกัระบวนกัารภายในซ่�งอาจิเกัิดจิากั
กัารลูะเลูยไม่ปีฏิิบัตัิตัามระเบ่ยบวิธุ่ปีฏิิบัติังานของผู้่ปีฏิิบัติังา	 อาที่ิ	
กัารจัิดซื�อจัิดจิ้าง	 กัารค้วบคุ้มส์ินค้้าหรือที่รัพย์สิ์น	 กัารเบิกัจ่ิาย
ค้่าใชั่้จิ่ายตั่างๆ	 โดยรูปีแบบกัารทีุ่จิริตัค้อร์ รัปีชั่ันอาจิเกัิดจิากั	
กัารจิ่ายเงินค้่าอำานวยค้วามส์ะดวกั	 กัารจ่ิายเงินหรือถึูกัเร่ยกัเส์นอ
รับเงินจิากัเจ้ิาหน้าท่ี่�รัฐ	 กัารเบิกัจ่ิายค่้าใช้ั่จ่ิายท่ี่�ไม่เหมาะส์ม	หรือ
กัารบันที่่กับัญชั่่ไม่ถึูกัตั้อง	จิ่งดำาเนินกัารดังน่�

•	 จิัดตัั�งค้ณะกัรรมกัารบริหารค้วามเส่์�ยง	 เพื�อปีระเมิน	 วิเค้ราะห์	
แลูะกัำาหนดมาตัรกัารในกัารบริหารค้วามเส์่�ยงของกัารดำาเนิน
ธุุรกิัจิ	 รวมถ่ึงป้ีองกัันแลูะติัดตัามค้วามเส์่�ยงจิากักัารทุี่จิริตั
ค้อร์รัปีชั่นั	ทัี่�งในระดบัองค้ก์ัร	แลูะระดบัปีฏิิบติัักัารจิดัใหม้ร่ะบบ
กัารค้วบคุ้มภายใน	แลูะกัารตัรวจิส์อบจิากัผู่ต้ัรวจิส์อบภายนอกั
ท่ี่�มป่ีระส์ทิี่ธิุภาพ	รวมถึง่มก่ัารตัรวจิตัดิตัามค้ณุภาพภายในตัาม
มาตัรฐานคุ้ณภาพ	ISO	9001:2015	

•	 ปีระกัาศเจิตันารมณ์เปี็นส์มาชั่ิกัโค้รงกัารแนวร่วมปีฏิิบัตัิของ
ภาค้เอกัชั่นไที่ยในกัารตั่อตั้านทีุ่จิริตั	(CAC)	ตัั�งแตั่ปีี	2560	แลูะ
ได้รับกัารรรับรองเมื�อวันที่่�	 5	พฤศจิิกัายน	2561	จินถึ่งปีัจิจิุบัน	
เพื�อแส์ดงถึ่งค้วามมุ่งมั�นในกัารตั่อตั้านกัารทีุ่จิริตัค้อร์รัปีชั่ัน
ทีุ่กัรปูีแบบ	รวมถ่ึงได้จิดัที่ำานโยบายต่ัอตัา้นกัารทุี่จิรติัค้อร์รปัีชั่นั
แลูะแนวที่างปีฏิิบัตัิ	 ส์ื�อส์ารแก่ัผู้่บริหารแลูะพนักังานทีุ่กัระดับ	
ให้ส์ามารถึเข้าถ่ึงผ่่านที่างสื์�อว่ด่ทัี่ศน์รวมถ่ึงผู่้ม่ส์่วนได้เส่์ย

	 ท่ี่�เกั่�ยวข้อง	 รับที่ราบในชั่่องที่างท่ี่�กัำาหนด	 แลูะรายงานผ่ลูแกั่
	 ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่เปี็นรายไตัรมาส์

•	 จิัดให้ม่ชั่่องที่างกัารร้องเร่ยน	แลูะกัารแจิ้งเบาะแส์

	 ในรอบปีี	 2564	ปีระเมินกัารค้วบคุ้มค้วามเส์่�ยงน่�อยู่ในระดับท่ี่�
น่าพอใจิ	ไม่พบกัารกัระที่ำาผ่ิดด้านกัารทีุ่จิริตัหรือกัระที่ำาผ่ิดจิริยธุรรม

ควิามูเส่�ยงจำากสถานการณรุ์นแรงท่�มูผ่ลตือ่การดำาเนนิ
ธิุรกิจำหร่อทำาให้ธิุรกิจำหยุดชัะงัก

	 จิากัส์ถึานกัารณ์กัารแพร่ระบาดของโรค้โค้วิด-19	ส์่งผ่ลูให้เกัิด
กัารเปีลู่�ยนแปีลูงด้านเศรษัฐกัิจิแลูะส์ังค้มในปีระเที่ศไที่ยแลูะที่ั�วโลูกั
ในวงกัว้าง	 ที่ำาให้ค้วามต้ัองกัารส์ินค้้าแลูะบริกัารของภาค้ธุุรกัิจิ
ชั่ะลูอกัารลูงทีุ่นในโค้รงกัารตั่างๆ	ส์่งผ่ลูกัระที่บตั่อรายได้ของ	HARN	
โดยตัรง	จิ่งได้ตัิดตัามส์ถึานกัารณ์อย่างใกัลู้ชั่ิดเพื�อบริหารค้วามเส์่�ยง	
แลูะออกัมาตัรกัารตั่างๆ	เพื�อวางแผ่นแลูะบริหารจิัดกัารภาพรวมกัาร
รับมือชั่่วงส์ถึานกัารณ์วิกัฤตั	 รวมถ่ึงได้ปีรับรูปีแบบกัารดำาเนินธุุรกิัจิ
โดยนำาเที่ค้โนโลูย่เข้ามาชั่่วยให้ระบบงานหลูักัยังค้งส์ามารถึที่ำางาน
จิากัภายนอกัได้ทีุ่กัส์ถึานที่่�	ทีุ่กัเวลูา	โดยค้ำาน่งถึ่งค้วามปีลูอดภัยของ
พนักังานเปี็นหลูักั	 แตั่ก็ัยังตั้องส์ามารถึส์่งมอบส์ินค้้าแลูะบริกัารแกั่
ลููกัค้้าได้อย่างตั่อเนื�อง	โดยม่กัระบวนกัารดังน่�

•	 กัำาหนดแนวกัารปีฏิิบัติัตัวัในช่ั่วงท่ี่�มก่ัารระบาดของโรค้โค้วิด-19	
แลูะส์ื�อส์ารให้พนักังานที่ราบถ่ึงกัารปีฏิิบัติัตัน	กัารปีฏิิบัตัสิ์ำาหรับ
ผู้่มาติัดต่ัอ	กัารเข้าพบลููกัค้้า	กัารลูดค้วามแออัดในพื�นท่ี่�	 แลูะ	
Social	Distancing	เปีน็ตัน้	โดยใหม้ก่ัารตัรวจิค้ดักัรองพนกัังาน
ท่ี่�ออกัปีฏิิบัตัิงานภายนอกัเปี็นปีระจิำาทุี่กัส์ัปีดาห์	 แลูะกัักัตััว
พนักังานที่่�เปี็นกัลูุ่มเส์่�ยง

•	 จิดัตัั�งค้ณะที่ำางาน	อันปีระกัอบด้วย	ผู้่บริหารระดับสู์งฝ่่ายบริหาร
จิดักัารอาค้ารแลูะฝ่่ายที่รัพยากัรบุค้ค้ลู	เพื�อตัดิตัามส์ถึานกัารณ์	
ปีระเมินแนวที่างปีฏิิบัติักัรณ่ม่เหตัุฉุื่กัเฉื่ินเพื�อปีระส์านงานกัับ
ฝ่่ายที่่�เกั่�ยวข้อง

•	 กัำาหนดแนวที่างให้พนักังานปีฏิิบัตัิงานจิากัที่่�บ้าน	(Work	from	
Home)	ผ่่านกัารเชั่ื�อมตั่อที่างไกัลู	Network	VPN	 เพื�อเปี็นกัาร
ลูดค้วามแออัดในท่ี่�ที่ำางาน	แลูะลูดค้วามเส์่�ยงระหว่างกัารเดิน
ที่างของพนักังาน

	 ในปีี	 2564	ผ่ลูกัารรับมือกัับค้วามเส์่�ยงท่ี่�เกัิดข่�นน่�ปีระเมินกัาร
ค้วบคุ้มค้วามเส่์�ยงอยู่ในระดับค้วบคุ้มได้ในระดับหน่�ง	 แตั่ยังไม่น่า
พอใจิ	 เนื�องจิากักัระที่บตั่อรายได้ของ	HARN	ส์าเหตัุจิากักัารชั่ะลูอ
กัารซื�อหรือขยายโค้รงกัารของลููกัค้้าพบกัารตัิดเชั่ื�อของพนักังาน	รวม	
10	ค้น	 โดยม่ผ่ลูกัระที่บร้ายแรงตั่อชั่่วิตัแลูะค้วามปีลูอดภัยของ
พนักังานจิำานวน	1	ค้น	ค้ิดเปี็นผ่ลูกัระที่บตั่อรายได้ร้อยลูะ	16.42
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ควิามูเส่�ยงใหมู่ท่�อาจำเกิดข้้�นในอนาคตื (Emerging Risk)

	 กัารเปีลู่�ยนแปีลูงส์ภาพภูมิอากัาศของโลูกัได้ที่ว่ค้วามส์ำาคั้ญ
มากัข่�นส์ะท้ี่อนได้จิากักัารปีระชุั่มรัฐภาค้ก่ัรอบอนุส์ญัญาส์หปีระชั่าชั่าติั
วา่ด้วยกัารเปีลู่�ยนแปีลูงส์ภาพภูมอิากัาศ	ค้รั�งท่ี่�	26	(COP26)	ระหว่าง
วันท่ี่�	 1-12	พฤศจิิกัายน	 2564	 เพื�อกัำาหนดกัฎ	 ระเบ่ยบกัตัิกัาแลูะ
กัรอบกัารดำาเนินงานใหม่	 ตัามข้อตักัลูงค้วามร่วมมือลูดกัารปีลู่อย
กั๊าซเรือนกัระจิกั	ซ่�งปีระเที่ศไที่ยได้ยกัระดับกัารดำาเนินกัารที่่�จิะบรรลูุ
เปี้าหมายค้วามเปี็นกัลูางที่างค้าร์บอน	ภายในปีี	2593	แลูะจิะบรรลูุ
เป้ีาหมายกัารปีลู่อยก๊ัาซเรือนกัระจิกัสุ์ที่ธิุเป็ีนศูนย์	 ภายในปีี	 2608
โดยค้ำาน่งวา่ปีระเที่ศไที่ยเปีน็	1	ใน	10	ปีระเที่ศท่ี่�ไดรั้บผ่ลูกัระที่บจิากักัาร
เปีลู่�ยนแปีลูงส์ภาพภูมิอากัาศส์ูงส์ุดในโลูกั	ตัลูอดจินนำาเส์นอแนวค้ิด
โมเดลูเศรษัฐกิัจิบจ่ิซ่ข่องปีระเที่ศไที่ย	เพื�อนำาไปีส์ูก่ัารปีรับกัระบวนทัี่ศน์
แลูะกัารพัฒนาเศรษัฐกิัจิท่ี่�เป็ีนมิตัรต่ัอสิ์�งแวดลู้อม	แลูะเป็ีนวาระหลัูกั
ของกัารปีระชัุ่มเอเปีค้ท่ี่�ปีระเที่ศไที่ยจิะเปี็นเจิ้าภาพในปีี	 2565
ซ่�งส์ำานักันายกัรัฐมนตัร่จิะตั้องกัำาหนดกัลูไกัท่ี่�เหมาะส์มในกัารส์ร้าง
แรงจูิงใจิเชิั่งเศรษัฐศาส์ตัร์ให้ภาค้เอกัชั่นลูดกัารปีลู่อยก๊ัาซเรือนกัระจิกั	
รวมถึ่งมาตัรกัารส์่งเส์ริมให้ปีระชั่าชั่นปีรับเปีลู่�ยนพฤติักัรรมในกัาร
ดำาเนินชั่่วิตัปีระจิำาวันเพื�อร่วมแก้ัไขปัีญหาดังกัลู่าว	 เชั่่น	 กัารพัฒนา
แลูะส่์งเส์ริมระบบขนส่์ง	 กัารลูดกัารใช้ั่ถุึงพลูาส์ตัิกั	 เปี็นตั้น	 กัาร
เปีลู่�ยนแปีลูงนโยบายภาค้รัฐ	กัฎหมาย	 ระเบ่ยบ	แลูะข้อบังค้ับตั่างๆ	
จิากักัารเปีลู่�ยนแปีลูงส์ภาพภูมิอากัาศ	ซ่�งยังไม่ม่ค้วามชั่ัดเจินที่ั�งด้าน
กัลูไกัแลูะวิธุ่กัารบังค้ับใชั่้	 จิ่งถืึอเป็ีนค้วามเส่์�ยงท่ี่�อาจิส่์งผ่ลูต่ัอ
กัารเปีลู่�ยนแปีลูงกัารดำาเนินธุุรกัิจิ	(Business	Transition	Risk)

แนวิทางการบริหารควิามูเส่�ยง

	 HARN	 วางแผ่นรองรับแลูะเริ�มปีรับตััว	 ค้รอบค้ลุูมกัารดำาเนิน
ธุุรกิัจิปีัจิจิุบันแลูะกัารลูงทุี่นในอนาค้ตั	 โดยม่แผ่นปีรับลูดกัารปีลู่อย
กั๊าซเรือนกัระจิกัที่างอ้อม	(Scope	1,	Scope	2	แลูะ	Scope	3)	ด้วย
กัารตัิดตัั�งระบบผ่ลิูตัพลัูงงานไฟัฟ้ัาจิากัโซลู่าเซลูล์ูบรเิวณหลูงัค้าอาค้าร
ส์ำานักังานพร้อมทัี่�งศ่กัษัาแนวที่างแลูะวิธุ่กัารของโค้รงกัารลูดกั๊าซ
เรือนกัระจิกัภาค้ส์มัค้รใจิตัามมาตัรฐานของปีระเที่ศไที่ย	 (Thailand	
Voluntary	Emission	Reduction	Program	:	T-VER)	เพื�อเตัร่ยมพร้อม
รับกัารเปีลู่�ยนแปีลูงของกัฎหมายท่ี่�เก่ั�ยวข้องกัับกัารเปีลู่�ยนแปีลูง
ส์ภาพภูมอิากัาศ	โดยปีระเมนิแลูะแส์วงหาแนวปีฏิิบตััท่ิี่�เหมาะส์ม	เพื�อ
เข้าสู่์ส์งัค้มค้าร์บอนตัำ�าในอนาค้ตั	จิากันั�น	นำามาปีรบัปีรุงแผ่นงาน	เพื�อ
ให้ส์ามารถึบรรลูุเปี้าหมายกัารลูดกัารปีลู่อยกั๊าซเรือนกัระจิกั

2.2.2 ควิามูเส่�ยงตื่อการลงทุนข้องผู้ถือหลัก
ทรัพย์

	 -	ไม่ม่	-

2.2.3 ควิามูเส่�ยงตื่อการลงทุนในหลักทรัพย์
ตื่างประเทศ

	 -	ไม่ม่	-
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SMART Environment
คว็บคุมูกระบว็นการธิุรกิจำที่ี�ลดผลกระที่บ

ที่างสิ�งแว็ดล้อมู ส่งเสริมูคว็ามูปลอดภัยอาชวี็อนามูยั
และสิ�งแว็ดล้อมูทุี่กกระบว็นการ

3.1 นโยบายและเป้าหมูายการจำัดการ
ด้านควิามูยั�งยืน   

3.1.1 นโยบายการจำัดการด้านควิามูยั�งยืน
	 บรษิัทัี่	หาญ	เอ็นจิเิน่ยริ�ง	โซลูชูั่ั�นส์์	(จิำากัดั)	มหาชั่น	หรือ	�HARN� 
ตัระหนักัถึ่งค้วามส์ำาคั้ญในกัารดำาเนินธุุรกิัจิตัามแนวที่างกัารพัฒนา
อย่างยั�งยืน	ท่ี่�ส์อดค้ลู้องกัับแนวที่างค้วามรับผิ่ดชั่อบต่ัอสั์งค้ม	ด้วยกัาร
ส์ร้างกัารม่ส่์วนร่วม	ค้วามเชั่ื�อมั�นแลูะคุ้ณค่้าต่ัอผู้่ม่ส่์วนได้เส่์ย	 โดย
รักัษัาส์มดุลูที่ั�งด้านส์ิ�งแวดลู้อม	ส์ังค้ม	บรรษััที่ภิบาลูที่่�ด่	แลูะผู่้ม่ส์่วน
เกั่�ยวข้องทีุ่กัภาค้ส์่วนในวงจิรค้วามยั�งยืนของ	HARN	ค้ณะกัรรมกัาร
จิ่งกัำาหนดนโยบายกัารบริหารจัิดกัารค้วามยั�งยืนของ	HARN	 โดย
พิจิารณาส์ถึานกัารณ์	 แนวโน้ม	 ทิี่ศที่างกัารเปีลู่�ยนแปีลูงแลูะปัีจิจิัย
ดา้นค้วามยั�งยนืตัา่งๆ	ทัี่�งภายในแลูะภายนอกั	รวมทัี่�งข้อกัำาหนดเกัณฑ์์
มาตัรฐานท่ี่�เกั่�ยวข้อง	พร้อมค้ำาน่งถึ่งผู้่ม่ส่์วนได้เส่์ยทีุ่กัภาค้ส่์วน	 เพื�อ
ส์นับส์นุนให้องค้์กัรบรรลุูวิส์ัยทัี่ศน์	 พันธุกัิจิ	 ค่้านิยม	 ทิี่ศที่างกัลูยุที่ธ์ุ
แลูะเปี้าหมายอย่างม่ปีระสิ์ที่ธิุภาพ	ตัลูอดจินมุ่งมั�นท่ี่�จิะขับเค้ลืู�อน
องค์้กัรแลูะดำาเนินธุุรกิัจิอย่างยั�งยืนภายใต้ัเปีา้หมายกัารบริหารจัิดกัาร
เพื�อกัารเตัิบโตัอย่างยั�งยืนที่่�ว่า	Quality	Living	through	Sustainable	
Engineering	

3.1.2 เป้าหมูายการจำัดการด้านควิามูยั�งยืน 
(สิ�งแวิดล้อมู, สังคมู, บรรษััทภิบาล)

	 HARN	ยังค้งมุ่งมั�นในกัารเปี็นผู่้นำาของงานระบบวิศวกัรรมค้รบ
วงจิรในปีระเที่ศไที่ยแลูะปีระเที่ศเพื�อนบ้าน	โดยม่พันธุกัิจิในกัารดูแลู
ผู้่ม่ส่์วนได้เส่์ยทีุ่กักัลูุ่มอย่างส์มดุลูภายใตั้ค้่านิยม	 �POSITIVE�	 โดย
บรูณากัารเขา้กับักัลูยทุี่ธุแ์ลูะที่ศิที่างกัารดำาเนนิธุุรกัจิิขององค้ก์ัรอยา่ง
ยั�งยืน	 เพื�อแส์ดงค้วามรับผ่ิดชั่อบตั่อส์ังค้มแลูะสิ์�งแวดลู้อม	 ท่ี่�มุ่งเน้น
กัารส์ร้างกัารเตัิบโตัอย่างยั�งยืนของทีุ่กัภาค้ส์่วน	ดังน่�

3.2 การจำัดการผลกระทบตื่อผู้มู่ส่วิน
ได้เส่ยในห่วิงโซ่คุณค่าข้องธิุรกิจำ

การวิเิคราะห์ผูมู้ส่่วินไดส้ว่ินเสย่ในหว่ิงโซคุ่ณค่า
ข้องธิุรกิจำ
	 HARN	 ให้ค้วามส์ำาคั้ญกัับกัารบริหารผู้่ม่ส์่วนได้ส่์วนเส่์ย
ตัลูอดจินห่วงโซ่คุ้ณค้่าของธุุรกิัจิโดยค้รอบค้ลุูมถึ่งผู่้ได้รับผ่ลูกัระที่บ
หรืออาจิส์่งผ่ลูกัระที่บตั่อกัารดำาเนินงานของ	 HARN	 ตัั�งแต่ัอด่ตั	
ปีัจิจิุบัน	จินถึ่งอนาค้ตั	ค้วบคู้่กัับกัารบริหารจิัดกัารห่วงโซ่คุ้ณค่้าของ
ธุุรกิัจิอย่างม่ปีระสิ์ที่ธิุภาพ	 เพื�อให้มั�นใจิว่าผู่้ม่ส่์วนได้เส่์ยได้รับกัาร
ดูแลูอย่างส์มดุลูตัามพันธุกัิจิองค้์กัร	 โดยจิัดแบ่งผู้่ม่ส์่วนได้เส์่ยออกั
เปี็น	7	กัลุู่มหลัูกั	 ได้แก่ั	ผู่้บริหารแลูะพนักังาน	 ลููกัค้้า	คู้่ค้้าแลูะ/หรือ
เจิ้าหน่�	คู้่แข่ง	ผู่้ถึือหุ้น	ภาค้รัฐ	ชัุ่มชั่นแลูะส์ิ�งแวดลู้อม	เพื�อให้ที่ราบถึ่ง
มมุมองแลูะค้วามค้าดหวังของผู่ม้ส่่์วนได้เส่์ยต่ัอกัารดำาเนินงาน	พรอ้ม
ทัี่�งกัำาหนดแนวที่างท่ี่�เหมาะส์มในกัารมส่์ว่นร่วมกัับผู่ม้ส่์ว่นได้เส์ย่อยา่ง
ส์มำ�าเส์มอ	โดยเฉื่พาะในส์ถึานกัารณ์แพร่ระบาดของโรค้โค้วิด-19	ซ่�ง
ตัระหนักัด่ว่ากัารส์นับส์นุนแลูะข้อคิ้ดเห็นจิากัผู่้ม่ส์่วนได้เส่์ยทีุ่กักัลุู่ม
จิะเปี็นปีระโยชั่น์ในกัารดำาเนินงานแลูะกัารพัฒนาธุุรกัิจิอย่างยั�งยืน 

โดยปีระเมินจิากัผ่ลูกัระที่บแลูะอิที่ธิุพลูท่ี่�เกิัดข่�นระหว่างกััน	 ตัาม
แนวที่างดังตั่อไปีน่�

3. การข้ับเคลื�อนธิุรกิจำเพ่�อควิามูยั�งยืน

•	 ส์ินค้้าแลูะบริกัารที่่�ม่คุ้ณภาพส์ูง
•	 พัฒนาโซลููชั่ั�นแลูะบริกัารให้ค้รบวงจิร
•	 เพิ�มมูลูค้่าส์ินค้้าด้วยเที่ค้โนโลูย่ดิจิิที่ัลู
•	 กัารจิดักัารธุุรกัจิิท่ี่�เปีน็เลูศิ	โดยใช้ั่เที่ค้โนโลูย่

ไอที่่แลูะกัารจิัดกัารที่่�ที่ันส์มัย

เส์ริมส์ร้างแลูะพัฒนาบคุ้ลูากัรให้ม่ค้วามพร้อม	
3	ด้านค้ือ	
•	 SMART	PRO	ค้วามส์ามารถึที่ักัษัะ
•	 SMART	Care	ม่ค้วามพร้อมทัี่�งร่างกัายแลูะจิติัใจิ	
•	 SMART	Learning	ส์ร้างค้วามพรอ้มในกัาร

เร่ยนรู้เที่ค้โนโลูย่ดิจิิที่ัลู

•	 ลูดแลูะร่ไซเค้ิลูของเส์่ย	จิากักัระบวนกัารธุุรกัิจิ	
•	 กัำาจิดัขยะอันตัรายอย่างถูึกัวิธุ	่ส์ง่เส์ริมจิติัส์ำาน่กั

รักัส์ิ�งแวดลู้อม

Quality Living through Sustainable Engineering

SMART Business 
สร้างผลต์อบแที่นที่ี�ดีต์่อผู้ถืือหุ้้น และข้ยายธิุรกิจำ

ให้้เต์ิบโต์ต์่อเนื�องอย่างยั�งยืน

SMART People
สร้างบรรยากาศการที่ำางานที่ี�มูีคว็ามูสุข้กระต์ือรือร้น 

มูีคว็ามูคิดริเริ�มู และมูีการพึัฒนาอย่างต์่อเนื�อง
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พนักงาน

ลูกค้า

คู่ค้าและ/
หร่อเจำ้าหน่� 

ผู้ถือหุ้น

คู่แข้่ง

ช่องที่างสื�อสาร	 กัารปีระชัุ่ม,	LINE	AD,	ปีระกัาศบริษััที่,	อินที่ราเน็ตั,	อ่เมลู
คว็ามูคาดห้ว็ัง •	 ม่ส์ภาพกัารที่ำางานที่่�ยุตัิธุรรม	ม่โอกัาส์เตัิบโตัแลูะกั้าวหน้า
•	 •	 ม่ค้วามปีลูอดภัยแลูะถึูกัส์ุขอนามัย
•	 •	 ม่ส์วัส์ดิกัารที่่�เหมาะส์ม
ผลดำาเนินงาน • ปีัญหาแรงงานหรือกัารร้องเร่ยน	เที่่ากัับ	0%
•	 • เที่่ยบผ่ลูกัับตัลูาดแรงงานทีุ่กัปีี	:	กัลูุ่มงานส์่วนกัลูาง	อยู่ในเกัณฑ์์มาตัรฐาน	
	 	 กัลูุ่มงานขายแลูะบริกัาร	ส์ูงกัว่าตัลูาดเฉื่ลู่�ย
•	 • อุบัตัิเหตัุจิากักัารปีฏิิบัตัิงาน	เที่่ากัับ	0.40%
•	 • จิำานวนพนักังานที่่�ม่กัารวัดผ่ลูตัามเกัณฑ์์	ค้ิดเปี็น	100%
•	 • ค้วามพ่งพอใจิตั่อกัารที่ำางาน	เที่่ากัับ	81.49%
ช่องที่างสื�อสาร	 กัารเข้าเย่�ยมพบ,	LINE	AD,	FB,	Website,	กัารปีระชัุ่มส์ัมมนา
คว็ามูคาดห้ว็ัง •	 ส์่งมอบส์ินค้้าแลูะบริกัารตัามข้อตักัลูง
•	 •	 พนักังานม่ค้วามรู้	ค้วามเข้าใจิ	ในส์ินค้้า/บริกัาร	ส์ามารถึให้
	 	 ค้ำาแนะนำาที่่�เปี็นปีระโยชั่น์	อย่างถึูกัตั้อง
•	 •	 ได้รับกัารบริกัารหลูังกัารขายตัรงเวลูา
ผลดำาเนินงาน •	 กัารร้องเร่ยนด้านส์ินค้้า/บริกัาร	เที่่ากัับ	0.009%
•	 •	 จิำานวนเฉื่ลู่�ยพนักังานที่่�ม่กัารอบรมด้านส์ินค้้า/บริกัาร	ค้ิดเปี็น	1.7	ชั่ั�วโมง
•	 •	 ค้วามพ่งพอใจิลููกัค้้า	เที่่ากัับ	91.18%

ช่องที่างสื�อสาร	 กัารเข้าเย่�ยมพบ,	Website,	อ่เมลู,	กัารปีระชุั่มส์มัมนา	กัารปีระเมินผ่ลูผู่้ขาย
คว็ามูคาดห้ว็ัง •	 ม่ค้วามเปี็นธุรรม	ปีฏิิบัตัิตัามข้อตักัลูงกัารค้้า
•	 •	 ได้รับที่ราบข่าวส์าร	แลูะนโยบายกัารซื�อขายที่่�ค้รบถึ้วน
•	 •	 ได้รับที่ราบปีัญหาแลูะแนวที่างกัารแกั้ไขอย่างตัรงไปีตัรงมา
ผลดำาเนินงาน •	 กัารปีระเมินผ่ลูผู่้ขาย	ปีีลูะ	2	ค้รั�ง
•	 •	 ผ่ลูกัารปีระเมินผู่้ขายในปีระเที่ศ	ปีี	2564	เที่่ากัับ	96.34%	แลูะ	96.73%
•	 •	 ผ่ลูกัารปีระเมินผู่้ขายตั่างปีระเที่ศ	ปีี	2564	เที่่ากัับ	96.69%	แลูะ	95.52%

ช่องที่างสื�อสาร • กัารปีระชุั่มผู่ถ้ึอืหุน้
•	 • งานแถึลูงผ่ลูปีระกัอบกัาร	Opportunity	Day
•	 • เวบ็ไซต์ันักัลูงที่นุส์มัพันธ์ุ
คว็ามูคาดห้ว็ัง •	 กัารเตัิบโตัของธุุรกัิจิอย่างยั�งยืน
•	 •	 ได้รับผ่ลูตัอบแที่นอย่างตั่อเนื�อง
•	 •	 กัารดำาเนินธุุรกัิจิม่ค้วามโปีร่งใส์	ม่กัารกัำากัับดูแลูกัิจิกัารที่่�ด่
ผลดำาเนินงาน •	 พัฒนาโซลููชั่ั�นแลูะบริกัารให้ค้รบวงจิร
•	 •	 จิ่ายเงินปีันผ่ลูไม่น้อยกัว่าร้อยลูะ	40	
•	 •	 ค้ะแนน	CG	Score	ระดับ	"ด่เลูิศ"

ส์นับส์นุนกัารพัฒนาค้วามส์ามารถึกัาร
ที่ำางานระดับมืออาชั่่พอย่างตั่อเนื�องให้
ค้วามมั�นใจิในคุ้ณภาพชั่่วิตักัารที่ำางาน
ของพนักังานที่ัดเที่่ยมบริษััที่ชั่ั�นนำา	
เพื�อส์ร้างค้วามผู่กัพันตั่อองค้์กัร

ส์ร้างค้วามพ่งพอใจิแลูะค้วามผู่กัพัน
แกั่ลููกัค้้า	โดยผ่่านกัระบวนกัารนำาเส์นอ
ผ่ลูิตัภัณฑ์์แลูะบริกัารที่่�ม่คุ้ณภาพระดับ
มาตัรฐานส์ากัลูด้วยราค้าเปี็นธุรรม

ดำาเนินธุุรกัิจิร่วมกัันบนพื�นฐานของค้วาม
เปี็นธุรรมมุ่งส์ร้างค้วามไว้วางใจิ	 ค้วาม
สั์มพันธ์ุแลูะค้วามร่วมมือท่ี่�ด่	 เพื�อพัฒนา
ศักัยภาพแลูะปีระส์ิที่ธุิภาพในกัารดำาเนิน
ธุุรกัิจิร่วมกัันในระยะยาว

ดำาเนินธุุรกัิจิเชั่ิงพาณิชั่ย์	 ส์ามารถึส์ร้าง
ผ่ลูตัอบแที่นท่ี่�ด่	 แลูะม่กัารขยายธุุรกิัจิให้
เตัิบโตัตั่อเนื�องอย่างยั�งยืน

ปีฏิิบัตัิตั่อคู้่แข่งที่างกัารค้้าส์อดค้ลู้องกัับนโยบายแลูะกัรอบกัตัิกัาส์ากัลูของกัารแข่งขันอย่างเส์ร่	ภายใตั้กัรอบกัฎหมายที่่�เกั่�ยวกัับกัารแข่งขันที่าง
กัารค้้าแลูะกัตัิกัากัารแข่งขันที่่�เปี็นธุรรม

ช่องที่างสื�อสาร • เว็บไซต์ั	www.harn.co.th
•	 • กัารเข้าพบเจ้ิาหน้าท่ี่�ตัามแจ้ิง
•	 • กัารส่์งรายงานปีระจิำาเดอืน
คว็ามูคาดห้ว็ัง •	 ปีฏิิบัตัิตัามกัฎหมาย	กัฎเกัณฑ์์	ข้อบังค้ับแลูะกัฎระเบ่ยบที่่�เกั่�ยวข้อง
•	 •	 ดำาเนินธุุรกัิจิด้วยค้วามรับผ่ิดชั่อบแลูะม่ค้วามโปีร่งใส์
ผลดำาเนินงาน •	 ไม่ม่เบ่�ยปีรับจิากักัารลูะเลูยกัารปีฏิิบัตัิตัามกัฎหมาย
•	 •	 เข้าร่วมเปี็นภาค้่เค้รือข่าย	โค้รงกัารแนวร่วมปีฏิิบัตัิของภาค้เอกัชั่น
	 	 ไที่ยในกัารตั่อตั้านกัารทีุ่จิริตัค้อร์รัปีชั่ั�น	(CAC)
•	 •	 ค้ะแนน	CG	Score	ระดับ	"ด่เลูิศ"

ส์นับส์นุนนโยบายของภาค้รัฐเพื�อเส์ริม
ส์ร้างกัารเจิริญเตัิบโตัที่างเศรษัฐกัิจิของ
ปีระเที่ศ

ภาครัฐ

ชัุมูชัน 
สังคมู และ

สิ�งแวิดล้อมู

เป็ีนองค์้กัรที่่�ดข่องสั์งค้ม	ดำาเนินธุุรกิัจิที่่�มก่ัารบริหารจัิดกัารผ่ลูกัระที่บต่ัอส์ิ�งแวดลู้อมตัามมาตัรฐานส์ากัลู	แลูะม่ส่์วนร่วมในกัารพัฒนาคุ้ณภาพชั่วิ่ตั
ที่่�ด่แกั่ส์ังค้มชัุ่มชั่น
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3.3 การจำัดการด้านควิามูยั�งยืนในมูิตืิสิ�งแวิดล้อมู 
3.3.1 นโยบายและแนวิปฏิิบัตืิด้านสิ�งแวิดล้อมู

	 HARN	ให้ค้วามส์ำาค้ญักัับกัารลูดกัารใช้ั่กัระดาษัจิากักัระบวนกัาร
ที่ำางาน	จิง่กัำาหนดมาตัรกัารแลูะวธ่ิุปีฏิิบติัั	ค้อื	ใช้ั่น้อย	(Reduce)	ใชั่ซ้ำ�า
(Reuse)	แลูะแปีรรูปีใชั่้ใหม่	 (Recycle)	 โดยในปีี	 2564	ทีุ่กักัิจิกัรรม
ดำาเนินกัารส์ำาเร็จิร้อยลูะ	 100	 แลูะกัำาหนดให้เปี็นโค้รงกัารท่ี่�ปีฏิิบัตัิ
ตั่อเนื�องทีุ่กัปีี	ดังน่�

1.	 ใชั่้ระบบกัารส์่งเอกัส์ารอิเลู็กัที่รอนิกัส์์	
Gmail/Outlook

2.	 กัารจัิดเกับ็เอกัส์ารเป็ีนไฟัล์ู	อิเล็ูกัที่รอนิกัส์์
	 ผ่่าน	Data	Center,	Shared	drive
3.	 กัารปีระชุั่มโดยใชั่้ระบบอิเล็ูกัที่รอนิกัส์	์

E-meeting
4.	 เปีลู่�ยนแบบส์อบถึามจิากักัระดาษัเปี็น

ออนไลูน์	โดยใชั่้	Google	Form
5.	 ลูดกัารแจิกัเอกัส์ารกัารอบรม	โดยใชั่้
	 ชั่่องที่างอิเลู็กัที่รอนิกัส์์ที่ดแที่น
6.	โค้รงกัาร	หน่�งค้ณุภาพ	ลูดกัารใช้ั่กัระดาษั	

โดยปีรับวิธุ่กัารที่ำางานใหม่หรือพัฒนา
	 ใชั่้ระบบดิจิิที่ัลู

ใชั่้กัระดาษัที่่�ใชั่้แลู้วหน้าเด่ยวนำากัลูับมา	
ใชั่้ใหม่

จิัดให้ม่ถึังขยะแยกัปีระเภที่	ค้ือ	ขยะที่ั�วไปี
กัระดาษัที่่�ใชั่้แลู้ว	ขวด/พลูาส์ตัิกั	แลูะเพิ�ม
มูลูค้ ่าจิากักัารจิำาหน ่ายขยะปีระเภที่
กัระดาษั	ขวด/พลูาส์ตัิกั

Reduce
ใชั้น้อย

Reuse
ใชั้ซำ�า

Recycle
แปรรูปใชั้ใหมู่

การดำาเนินการด้านการเปล่�ยนแปลงสภาพภูมูิอากาศ

	 กัารค้วบคุ้มแลูะลูดกัารปีลู่อยกั๊าซเรือนกัระจิกัแลูะกัารอนุรักัษั์
ที่รัพยากัรธุรรมชั่าตัิ	 โดยม่กัารตัั�งเปี้าหมายกัารลูดก๊ัาซเรือนกัระจิกั
สุ์ที่ธุิเป็ีนศูนย์	ภายในปีี	 2570	 แลูะกัำาหนดกัลูยุที่ธุ์ท่ี่�มุ่งเน้นกัารเพิ�ม
ปีระส์ทิี่ธิุภาพกัารใช้ั่พลูงังาน	กัารลูงทุี่นในธุุรกิัจิท่ี่�เป็ีนมิตัรต่ัอส์ิ�งแวดลู้อม
เพื�อผ่ลูักัดันกัารดำาเนินธุุรกิัจิสู่์เศรษัฐกิัจิส่์เข่ยว	 แลูะมุ่งสู่์เปี้าหมาย
พันธุมติัรเพื�อชั่ว่ติั	โดย	HARN	กัำาหนดเป้ีาหมายกัารปีลู่อยก๊ัาซเรอืนกัระจิกั
ที่างตัรง	(ขอบเขตัท่ี่�	1)	ที่างอ้อมจิากักัารใช้ั่พลูงังานไฟัฟ้ัา	(ขอบเขตัท่ี่�	2) 
แลูะที่างอ้อมอื�นๆ	ได้แกั่	ขนส์่ง	กัระดาษั	ที่่�พักั	ของเส์่ย	(ขอบเขตัที่่�	3)	
จิะตั้องตัำ�ากัว่า	120kWh	ตั่อตัารางเมตัรตั่อปีี	อันส์่งผ่ลูตั่อกัารลูดกัาร
ปีลู่อยก๊ัาซเรือนกัระจิกัที่างอ้อมอย่างม่นัยส์ำาค้ัญ	 โดยกัำาหนดปีีฐาน
เกั็บข้อมูลู	ค้ือ	ปีี	2564

	 ทัี่�งน่�	 กัารค้ำานวณกัารปีลู่อยกั๊าซเรือนกัระจิกัตั่างๆ	 ในปีี	 2564	
HARN	ใชั่ห้ลัูกักัารแลูะสู์ตัรอา้งอิงจิากัองค์้กัารบริหารจัิดกัารก๊ัาซเรือน
กัระจิกั	(องค้์กัารมหาชั่น)	เร่ยกัโดยย่อว่า	อบกั.	ซ่�งยังไม่ผ่่านกัาร
ที่วนส์อบจิากัผู้่เชั่่�ยวชั่าญจิากั	อบกั.	พบวา่	ปีรมิาณค้ารบ์อนฟัตุัพริ�นที่์
องค์้กัรของ	HARN	เท่ี่ากัับ	785,008	ตันัค้าร์บอนไดออกัไซด์เท่ี่ยบเท่ี่า 

(tCo2e)	 โดยขอบเขตัท่ี่�	 1	 ขอบเขตัท่ี่�	 2	 แลูะขอบเขตัท่ี่�	 3	ม่ปีริมาณ
ค้าร์บอนฟุัตัพริ�นท์ี่	 เท่ี่ากัับ	 184,387	 tCo2e,	 347,442	 tCo2e	 แลูะ	
253,178	 tCo2e	ตัามลูำาดับ	 แลูะเมื�อปีระเมินเปี็นปีริมาณค้าร์บอน
ฟุัตัพริ�นท์ี่องค้์กัรตั่อค้น	 เท่ี่ากัับ	 3,298	 tCo2e	 ซ่�งจิากักัารออกัแบบ
อาค้ารส์ำานักังานใหม่ของ	HARN	ในกัารนำาแผ่งกัำาเนิดไฟัฟั้าแลูะแส์ง
อาที่ิตัย์	จิำานวน	330	แผ่ง	ขนาด	0.127	เมกักัาวัตัตั์	เพื�อผ่ลูิตัพลูังงาน
ไฟัฟั้าจิากัแส์งอาที่ิตัย์	 ที่ำาให้ลูดปีริมาณกัารปีลู่อยกั๊าซเรือนกัระจิกั
ที่างอ้อมท่ี่�เกัิดข่�นได้ถึ่ง	 62,103	 tCo2e	จิ่งเป็ีนเปี้าหมายหลูักัในกัาร
ลูดปีริมาณกั๊าซเรือนกัระจิกัที่่�ชั่ัดเจิน

	 HARN	 ค้ำาน่งถึ่งค้วามส์ำาค้ัญในกัารดูแลูรักัษัาสิ์�งแวดลู้อม
ตัลูอดห่วงโซ่อุปีที่าน	 ตัั�งแตั่กัารค้ัดเลูือกัผ่ลูิตัภัณฑ์์ท่ี่�ไม่ที่ำาลูาย
ที่รพัยากัรธุรรมชั่าติัแลูะเป็ีนมิตัรสิ์�งแวดลู้อม	กัารปีฏิิบัตัอิย่างเค้ร่งค้รัด
ตัามเจิตันารมณ์ของกัฎหมาย	แลูะกัฎระเบ่ยบท่ี่�ออกัโดยหน่วยงาน
กัำากัับดูแลู	กัารลูดเศษัวัส์ดใุนขบวนกัารที่ำางาน	กัารรักัษัาสิ์�งแวดลูอ้ม
แลูะกัารปีระหยัดพลูังงานในส์ถึานที่่�ที่ำางาน		โดยกัำาหนดมาตัรกัารใน
กัารใชั่เ้ค้รื�องปีรับอากัาศ	ไฟัแส์งส์ว่าง	เค้รื�องค้อมพวิเตัอร์โดยค้ำาน่งถึง่
ปีระโยชั่น์ส์ูงส์ุดของกัารใช้ั่งาน	 เพื�อเปี็นกัารปีระหยัดค้่าใชั่้จิ่าย	 แลูะ
ส์รา้งจิติัส์ำาน่กัในกัารปีระหยัดพลัูงงานอย่างยั�งยนื	เพื�อปีระโยชั่น์ส์ว่น
รวม	แลูะส์นองนโยบายกัารปีระหยัดพลูังงานของรัฐบาลู	โดย	HARN	
ได้พัฒนาระบบกัารบริหารจัิดกัารสิ์�งแวดลู้อม	โดยกัำาหนดนโยบาย
ส์ิ�งแวดลู้อม	อาชั่่วอนามัย	แลูะค้วามปีลูอดภัยในกัารที่ำางาน	เพื�อเปี็น	
กัรอบในกัารดำาเนินงาน	พร้อมทัี่�งจิัดที่ำาฐานข้อมูลูด้านสิ์�งแวดลู้อม
อย่างเปีน็ระบบ	เพื�อค้วบคุ้ม	ลูดผ่ลูกัระที่บ	แลูะรักัษัาไว้ซ่�งสิ์�งแวดลู้อม
ที่่�ด่	ค้วบคู้่กัับกัารเตัิบโตัของธุุรกัิจิอย่างยั�งยืน

3.3.2 ผลการดำาเนินงานด้านสิ�งแวิดล้อมู
	 ในปีี	2564	HARN	ได้ปีรับปีรุง	คู้่มือค้วามปีลูอดภัย	ซ่�งใชั่้อบรม
พนักังานเก่ั�ยวกัับค้วามปีลูอดภัย/ส์ภาพแวดลู้อมในกัารที่ำางาน	แลูะ
สิ์�งแวดลู้อม	โดยจิดัอบรมให้กัับพนกัังานใหม่	ในปีี	2564	จิำานวน	21	ค้น
ผ่ลูกัารที่ดส์อบหลัูงกัารอบรมเฉื่ลู่�ยร้อยลูะ	 89.50	 แลูะรณรงค์้ให้
พนักังานทุี่กัค้นตัระหนักัถ่ึงกัารกัำาจิดัขยะอย่างถูึกัวิธุ่	ผ่่านชั่อ่งที่างกัาร
ส์ื�อส์ารภายใน	อาที่ิ	อ่เมลู,	LINE	Official	แลูะ	Digital	Signage	
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ระบบจำัดการอาคารและบริหารพลังงาน 

	 HARN	 เลืูอกัท่ี่�จิะเร่ยนรู้แลูะจิัดส์ร้างระบบจิัดกัารอาค้ารแลูะ
พลัูงงานโดยท่ี่มงานภายใน	 ร่วมกัับบริษััที่ในเค้รือท่ี่�ม่ค้วามรู้ค้วาม
ชั่ำานาญด้าน	Internet	of	Things	(IoT)	 เราม่เปี้าหมายด้านพลูังงาน
ว่าจิะตั้องตัำ�าว่า	120kWh	ตั่อตัารางเมตัรตั่อปีี	ซ่�งถึือว่าตัำ�ามากัส์ำาหรับ
อาค้ารของไที่ย

	 ที่ั�งน่�	ผ่ลูกัารใชั่้อาค้ารหลูังน่�	ตัิดตัั�งแผ่งกัำาเนิดไฟัฟั้าแส์งอาที่ิตัย์	
จิำานวน	330	แผ่ง	ขนาด	0.127	 เมกักัาวัตัตั์	 เพื�อผ่ลูิตัพลูังงานไฟัฟั้า
จิากัแส์งอาทิี่ตัย์ที่ดแที่นกัารใช้ั่พลัูงงานจิากักัารไฟัฟ้ัานค้รหลูวง	 ซ่�ง
จิะชั่ว่ยลูดกัารใช้ั่พลัูงงานได้ถ่ึง	170kWh	ต่ัอปี	ีหรอืราวร้อยลูะ	30	ของ
พลูังงานที่่�ใชั่้

	 จิากักัารเกั็บข้อมูลูตัลูอดปีี	 2564	พบว่าแผ่งกัำาเนิดไฟัฟั้าแส์ง
อาทิี่ตัย์นั�นผ่ลิูตัไฟัฟ้ัาได้	 124.23MWh	 ร้อยลูะ	 24,23	 ของพลูังงาน
ไฟัฟั้าที่่�ใชั่้ที่ั�งหมด	อย่างไรกั็ตัามในชั่่วงเดือนแรกัๆ	ของกัารใชั่้อาค้าร
นั�นพบว่าระบบหลูายส์่วนยังไม่ได้ที่ำางานแบบอัตัโนมัติัที่ำาให้ขาด
ปีระสิ์ที่ธิุภาพ	นบัจิากัเดือนมิถึนุายนเป็ีนต้ันมา	ท่ี่มงานไดจ้ิดัใชั่ร้ะบบ
อัตัโนมัตัิร่วมกัับ	IoT	ที่ำาให้ม่ปีระส์ิที่ธุิภาพส์ูงข่�นตัามลูำาดับ	จิะเห็นได้
ว่าพลูังงานที่่�ใชั่้ในแตั่ลูะเดือนนั�นลูดลูงจิากั	65MWh	ในเดือนม่นาค้ม	
เหลูือเพ่ยง	40MWh	ในเดือนธุันวาค้ม	กัลู่าวค้ือลูดพลูังงานลูงได้กัว่า
ร้อยลูะ	40	 เมื�อนำาค้่าพลูังงานในเดือนธุันวาค้มมาพิจิารณาจิะพบว่า	
แผ่งกัำาเนิดไฟัฟั้าแส์งอาที่ิตัย์ผ่ลูิตัไฟัฟั้าได้	11.67MWh	จิากัพลูังงาน
ที่่�ใชั่้ไปีที่ั�งส์ิ�น	41.51MWh	ค้ิดเปี็นร้อยลูะ	28.11

การคำานวิณการปล่อยก๊าซเร่อนกระจำก ปี 2564

แหล่งกำาเนิดคาร์บอน ตืันคาร์บอนไดออกไซด์
เท่ยบเท่า (tCo

2
e)

กัารใชั่้ไฟัฟั้า	 347.4
กัารเดินที่าง	 409.2
กัารพักัแรม	 8.6
กัารผ่ลูิตัเอกัส์าร	 11.8
ของเส์่ยหลูังกัารจิัดงาน	 8.0
รว็มู 785.0

	 เมื�อเท่ี่ยบเปีา้หมายกัารใชั่พ้ลัูงงานตัลูอดทัี่�งปีตีัอ่พื�นท่ี่�โดยใชั่ก้ัาร
ปีระมาณค่้าพลัูงงานใน	45	วันแรกัก่ัอนกัารย้ายเข้าใช้ั่ส์ำานกัังาน		พบว่า
ม่ค้่าอยู่ที่่�	88.84kWh	ตั่อตัารางเมตัรตั่อปีี		แตั่ถึ้านำาค้่าเดือนธุันวาค้ม
ท่ี่�ปีรบัแตัง่กัารใชั่พ้ลูงังานมาปีระเมนิค้าดวา่ในปี	ี2565	จิะใชั่พ้ลูงังาน
อยู่ที่่�	75.47kWh	ตั่อตัารางเมตัรตั่อปีี

	 กัลูา่วคื้อ	HARN	ไดบ้รรลุูเปีา้หมายกัารใชั่พ้ลัูงงานต่ัอตัารางเมตัร
ตัอ่ปีท่ีี่�	120kWh	แลูะเป็ีนอาค้ารท่ี่�ถืึอได้ว่าใช้ั่พลัูงงานต่ัอพื�นท่ี่�น้อยมากั
แห่งหน่�งของปีระเที่ศไที่ย

	 จิากัข้อมูลูที่่�ได้จิากัระบบ	Building	Management	System	ที่่�	
HARN	 พัฒนาร่วมกัับบริษััที่	 ไอยราหาญ	จิำากััด	 (�บริษััที่ย่อย�)	พบ
ส์ัดส่์วนกัารบริโภค้พลูังงานในส์ำานักังาน	HARN	 ช่ั่วงค้ร่�งหลัูงของ
ปีี	2564	ดังตั่อไปีน่�

ระบบ สัดส่วิน
การบริโภค

พลังงาน (%)

เค้รื�องที่ำานำ�าเย็น	(Chiller)	 49.8
อุปีกัรณ์ส์่งลูมเย็นแลูะปีรับอากัาศ	 27.4
ส์ารส์นเที่ศ	ส์ื�อส์าร	แลูะอุปีกัรณ์ไฟัฟั้าที่ั�วไปี		(outlet)	 14.6
แส์งส์ว่าง	 6.1
ลูิฟัตั์	 2.0

ปริมูาณการผลิตืพลังงานไฟฟ้าจำากแสงอาทิตืย์ (ส่ฟ้า)
กับพลังงานไฟฟ้าท่�บริโภคทั�งหมูด (ส่ส้มู) 

ส่วินตื่างคือพลังงานไฟฟ้าท่�ตื้องจำัดซ่�อจำาก
การไฟฟ้านครหลวิง (กฟน.)
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	 จิะเห็นว่าเค้รื�องที่ำานำ�าเย็น	(Chiller)	แลูะอุปีกัรณ์ส์่งลูมเย็นแลูะ
ปีรับอากัาศ	(AHU	&	A/C)	เปีน็ระบบท่ี่�บริโภค้พลัูงงานถ่ึงร้อยลูะ	77.2	
ของที่ั�งหมด	กัารปีรับแตั่งระบบที่ั�งส์องน่�ม่ค้วามจิำาเปี็นอย่างมากัที่่�จิะ
ที่ำาให้ลูดกัารบรโิภค้พลัูงงานได	้HARN	จิง่มุง่เปีา้หมายในกัารปีรบัแตัง่
ดูแลูรักัษัาให้ระบบทัี่�งส์องน่�ให้ม่ปีระส์ิที่ธุิภาพส์ูงส์ุดจินส์ามารถึปีรับ
ลูดกัารบริโภค้พลูังงานรวมได้กัว่าร้อยลูะ	40

	 ส์ำาหรับระบบแส์งส์ว่างนั�น	 ในอาค้ารทัี่�วไปีจิะบริโภค้ส์ัดส่์วน
พลูังงานถึ่งร้อยลูะ	25	แตั่จิะเห็นได้ว่าในอาค้ารส์ำานักังานของ	HARN	

3.4 การจัำดการด้านควิามูยั�งยนืในมิูติืสงัคมู 
3.4.1 นโยบายและแนวิปฏิิบัตืิด้านสังคมู
1) ควิามูยั�งยืนในมูิตืิทรัพยากรมูุนษัย์

	 เนื�องจิากั	HARN	 เปี็นธุุรกิัจิซื�อมาขายไปี	นอกัจิากักัารคั้ดส์รร
สิ์นค้้าท่ี่�ม่คุ้ณภาพแลู้ว	ปีัจิจิัยค้วามส์ำาเร็จิท่ี่�ส์ำาคั้ญ	ค้ือ	 ระบบงาน	 /	
กัารบริกัาร	ที่่�ม่ตัอบส์นองค้วามตั้องกัารของลููกัค้้า	 ที่่�เปีลู่�ยนแปีลูงไปี
ตัามส์ภาพเศรษัฐกิัจิ	 เที่ค้โนโลูย่หรือปีัจิจัิยแวดลู้อมตั่างๆ	 ได้อย่างม่
ปีระส์ิที่ธุิภาพ	HARN	ตัระหนักัด่ว่าพนักังาน	ค้ือ	หัวใจิส์ำาค้ัญในกัาร
ผ่ลูกััดันองค์้กัรไปีสู่์ค้วามส์ำาเร็จิแลูะกัารเติับโตัอย่างยั�งยืน	แต่ัระหว่าง
ที่างสู่์เป้ีาหมายนั�น	พนักังานจิำาเปี็นตั้องม่ค้วามเก่ัง	ม่ค้วามด่	แลูะม่
ค้วามสุ์ข	ภารกัิจิส์ำาค้ัญของ	HARN	 ในอันท่ี่�จิะผ่ลัูกัดันให้เกัิดค้วาม
ส์ำาเร็จิตัามท่ี่�มุ่งหมาย	 ด้วยกัารเส์ริมส์ร้างแลูะพัฒนาบุค้ลูากัรให้ม่
ค้วามพร้อม	3	ด้าน	ค้ือ	SMART	PRO	ค้วามพร้อมด้านค้วามส์ามารถึ	
ทัี่กัษัะ	SMART	Care	ค้วามพร้อมด้านร่างกัายแลูะจิิตัใจิ	 SMART	
Learning	ค้วามพร้อมในกัารเร่ยนรู้เที่ค้โนโลูย่ดิจิิทัี่ลู	 ผ่่านนโยบาย
กัารบริหารที่รัพยากัรบุค้ค้ลู	ของ	HARN	ที่่�กัำาหนดไว้	ค้ือ	�มุ่งมั�นส์ร้าง

บรรยากัาศกัารที่ำางานท่ี่�มค่้วามสุ์ขกัระตืัอรือร้น	มค่้วามคิ้ดรเิริ�ม	แลูะม่
กัารพัฒนาอย่างตัอ่เนื�องให้แกัท่่ี่มงานท่ี่�มค่้วามส์ามารถึรอบรู้บนหลัูกั
กัารของค้วามถึูกัตั้อง	เที่่�ยงธุรรม	ค้วามค้ิดบวกั	แลูะค้วามรับผ่ิดชั่อบ
อย่างมืออาชั่่พ�	แนวปีฏิิบัตัิ	5	ปีระกัาร	ได้แกั่	

1.	 กัารเค้ารพส์ิที่ธุิมนุษัยชั่น	
2.	 กัารปีฏิิบัตัิตั่อแรงงานอย่างเปี็นธุรรม
3.	 เส์ริมส์ร้างแลูะพัฒนาศักัยภาพพนักังานให้ม่ข่ดค้วามส์ามารถึ	

ส์นับส์นุนวัฒนธุรรม	แลูะค้่านิยมของ	HARN	ส์อดค้ลู้องกัับ
	 เปี้าหมาย	กัลูยุที่ธุ์	แลูะที่ิศที่าง	กัารขยายตััวของ	HARN
4.	 ผู้่บรหิารทุี่กัค้นมห่น้าท่ี่�บรหิารที่รัพยากัรบุค้ค้ลู	ตัามนโยบายแลูะ

แนวที่างกัารบริหารงานของ	HARN
5.	 กัารนำาเที่ค้โนโลูย่ส์ารส์นเที่ศมาใชั่้ในกัารพัฒนางานที่รัพยากัร

บุค้ค้ลูด้านตั่างๆ

จิะบริโภค้พลูังงานอยู่เพ่ยงร้อยลูะ	6.1	เที่่านั�น	เนื�องจิากั	HARN	เลูือกั
ใชั่ร้ะบบแส์งส์ว่างแบบ	PoE	ท่ี่�มก่ัารปีรับหร่�หรือปีดิหลูอดไฟัตัามค้วาม
เข้มของแส์งแลูะเมื�อม่ผู่้ใชั่้งานเที่่านั�น

	 สิ์�งท่ี่�	 HARN	 ได้ส์รรส์ร้างข่�นในส์ำานักังานแห่งน่�จิะกัลูายเป็ีน
วัฒนธุรรมองค้์กัรในกัารม่ส์ำาน่กัตั่อกัารปีระหยัดพลูังงาน	 แลูะไม่ว่า
เขาจิะอยู่ในที่่�ใดกั็จิะม่ส์ำาน่กัในกัารลูดกัารส์ูญเส์่ยพลูังงานเส์มอ
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การเคารพสิทธิิมูนุษัยชัน
•	 ส์่งเส์ริมแลูะกัระตัุ้นให้ม่กัารปีฏิิบัตัิตัามหลูักักัารส์ิที่ธุิมนุษัยชั่น

ขั�นพื�นฐานแลูะค้วามเส์มอภาค้	 โดยไม่ค้ำาน่งถ่ึงค้วามแตักัต่ัาง
ในเรื�องส์ัญชั่าตัิ	 เชั่ื�อชั่าตัิ	 ส่์ผ่ิว	 เพศ	ภาษัา	ศาส์นา	ค้วามเชั่ื�อ
ที่างกัาร	 เมือง	หรือค้วามเชั่ื�อในที่างอื�นใด	ชั่าตัิพันธ์ุุหรือพื�นเพ
ที่างส์ังค้ม	ที่รัพย์ส์ิน	กัำาเนิด	หรือส์ถึานะ

•	 ส์นับส์นุนแลูะเค้ารพในกัารปีกัป้ีองสิ์ที่ธิุมนุษัยชั่น	โดยหมั�นตัรวจิ
ส์อบดูแลูมิให้ธุุรกิัจิของตันเข้าไปีมส่่์วนเก่ั�ยวข้องกัับกัารลู่วงลูะเมิด

	 สิ์ที่ธิุมนุษัยชั่น	 เชั่่น	 ไม่ส์นับส์นุนกัารบังคั้บใช้ั่แรงงาน	 ต่ัอต้ัาน
กัารใชั่้แรงงานเด็กั	เปี็นตั้น

•	 เค้ารพส์ทิี่ธุใินกัารแส์ดงค้วามค้ดิเหน็ของพนกัังาน	ซ่�งค้รอบค้ลูมุ
ถึ่งกัารม่อิส์ระในกัารให้ค้วาม	 เห็นโดยปีราศจิากักัารแที่รกัแซง	
กัารได้รับข้อมูลูหรือค้วามค้ิดเห็นผ่่านสื์�อต่ัางๆ	 รวมทัี่�งจิัดให้ม่
ชั่่องที่างกัารสื์�อส์ารเพื�อรับฟัังค้วามคิ้ดเห็นของผู่้ม่ส์่วนได้เส่์ย
อย่างเส์ร่

การปฏิิบัตืิตื่อแรงงานอย่างเป็นธิรรมู

	 ในปี	ี2564	HARN	ไมม่ก่ัารฝ่า่ฝ่น้กัฎหมายดา้นแรงงานผู้่บรโิภค้	
กัารจิ้างงาน	กัารแข่งขันที่างกัารค้้า	ส์ิ�งแวดลู้อม	โดยม่แนวที่างปีฏิิบัตัิ
ดังน่�
•	 ปีฏิิบตััติัามกัฎหมาย	แลูะข้อบงัค้บัตัา่งๆท่ี่�เกั่�ยวขอ้งกัับพนกัังาน

อย่างเค้ร่งค้รัด
•	 จัิดให้ม่ส์ภาพแวดลู้อมในกัารที่ำางานท่ี่�ด่	 แลูะปีลูอดภัยตั่อชั่่วิตั

แลูะที่รัพย์ส์ินของพนักังาน
•	 ปีฏิิบตััติัอ่พนกัังานดว้ยค้วามส์ภุาพ	ใหค้้วามเค้ารพตัอ่ค้วามเปีน็

ปีัจิเจิกัชั่น	แลูะศักัดิ�ศร่ของค้วามเปี็นมนุษัย์
•	 ให้ผ่ลูตัอบแที่นที่่�เปี็นธุรรมตั่อพนักังาน
•	 กัารพิจิารณากัารแต่ังตัั�งแลูะกัารโยกัย้าย	 รวมทัี่�งกัารให้รางวัลู	

แลูะกัารลูงโที่ษั	กัระที่ำาด้วยค้วามเปี็นธุรรม	โดยค้ำาน่งถึ่งค้วามรู้
	 ค้วามส์ามารถึ	แลูะค้วามเหมาะส์มของพนักังานเปี็นเกัณฑ์์
•	 ให้ค้วามส์ำาค้ัญต่ัอกัารพัฒนาศักัยภาพของพนักังาน	 โดยให้

โอกัาส์อย่างที่ั�วถึ่งแลูะส์มำ�าเส์มอ
•	 หลู่กัเลู่�ยงกัารกัระที่ำาใดๆ	ที่่�ไม่เปี็นธุรรม	ซ่�งอาจิม่ผ่ลูกัระที่บตั่อ

ค้วามมั�นค้งในหน้าท่ี่�กัารงานของพนักังาน	หรือคุ้กัค้าม	 แลูะ
ส์ร้างค้วามกัดดันตั่อส์ภาพจิิตัใจิของพนักังาน

•	 พนักังานม่ส์ิที่ธุิในกัารร้องเร่ยนกัรณ่ที่่�ไม่ได้รับค้วามเปี็นธุรรม
ตัามระบบแลูะกัระบวนกัารที่่�กัำาหนด

•	 รับฟัังข้อค้ิดเห็น	แลูะข้อเส์นอแนะ	จิากัพนักังานทีุ่กัระดับอย่าง
เที่่าเที่่ยมแลูะเส์มอภาค้

2) ควิามูยั�งยืนในมูิตืิชัุมูชันและสังคมู

	 ตัลูอดเวลูาของกัารดำาเนินธุุรกิัจิ	 HARN	 ย่ดมั�นแนวที่างกัาร
ปีระกัอบกิัจิกัารด้วยค้วามเป็ีนธุรรม	ด้วยแนวที่างกัารบริหารงานตัาม
หลูกััค้ณุธุรรม	จิริยธุรรม	ส์ร้างค้วามน่าเชั่ื�อถึอืในกัารบริหารจัิดกัารส่์งเส์ริม
กัารแข่งขันที่างกัารค้า้ท่ี่�เป็ีนธุรรม	เพื�อกัระตัุน้ให้เกัดินวัตักัรรม	ส่์งเส์ริม
กัารพัฒนาส์ินค้้าแลูะบริกัารให้ด่ข่�น	อันเปี็นกัารเส์ริมส์ร้างกัารเตัิบโตั
ที่างเศรษัฐกิัจิแลูะมาตัรฐานกัารค้รองชั่่พในระยะยาว	 ส่์งเส์ริมค้วาม
รับผ่ดิชั่อบตัอ่สั์งค้มในหว่งโซธุุ่รกัจิิทุี่กัขั�นตัอน	(Business	Chain)	ดแูลู
ผ่ลูกัระที่บจิากักัารกัระที่ำาของ	HARN	 ท่ี่�ม่ตั่อสั์งค้มแลูะสิ์�งแวดลู้อม	
ผ่ลูกัระที่บตั่อกัิจิกัารอื�นจิากักัระบวนกัารจิัดหาแลูะจิัดซื�อของ	HARN	
เพื�อหลู่กัเลู่�ยงหรือลูดผ่ลูกัระที่บเชั่ิงลูบ	 ตัลูอดจินเค้ารพตั่อส์ิที่ธิุใน
ที่รัพยส์์นิแลูะไมลู่ะเมิดที่รัพยสิ์์นที่างปัีญญา	โดยมแ่นวที่างปีฏิิบตัั	ิดงัน่�

ส่งเสริมูการแข้่งข้ันท่�เป็นธิรรมู
•	 ดำาเนินกัิจิกัรรมตั่างๆ	 ในลูักัษัณะท่ี่�ส์อดค้ลู้องกัับกัฎหมายแลูะ

ข้อบงัค้บัของกัารแขง่ขนั	ตัลูอดจินใหค้้วามรว่มมอืกัับเจิา้หนา้ท่ี่�
ของรัฐ

•	 กัำาหนดขั�นตัอนปีฏิิบัตัแิลูะมาตัรกัารป้ีองกัันกัารเข้าไปีเก่ั�ยวข้อง
หรือส์มรู้ร่วมค้ิดกัับพฤตัิกัรรมที่่�ขัดขวางกัารแข่งขัน

•	 ส่์งเส์ริมให้พนักังานตัระหนักัถ่ึงค้วามส์ำาค้ญัของกัารปีฏิิบัตัติัาม
กัฎหมายกัารแข่งขันแลูะกัารแข่งขันที่่�เปี็นธุรรม

•	 ส์นับส์นุนกัารต่ัอตั้านกัารผู่กัขาดแลูะกัารทุ่ี่มตัลูาด	ตัลูอดจิน
นโยบายส์าธุารณะตั่างๆ	ที่่�ส์่งเส์ริมกัารแข่งขันที่่�เปี็นธุรรม

•	 ใส์่ใจิต่ัอบริบที่ที่างสั์งค้มท่ี่�อยู่แวดลู้อม	 แลูะไม่ฉื่วยโอกัาส์จิากั
ส์ภาพที่างธุรรมชั่าตัิหรือที่างส์ังค้ม	เชั่่น	ค้วามยากัจินเพื�อส์ร้าง
ค้วามได้เปีร่ยบในกัารแข่งขันอย่างไม่เปี็นธุรรม

ส่งเสริมูควิามูรับผิดชัอบตื่อสังคมูในห่วิงโซ่คุณค่า

•	 กัำาหนดมาตัรกัารท่ี่�เกั่�ยวกัับส์งัค้มแลูะสิ์�งแวดลูอ้มไวใ้นนโยบาย
แลูะข้อปีฏิิบัตัิในกัารจิัดซื�อ	กัารกัระจิายส์ินค้้า

•	 ส์นับส์นุนให้บริษัทัี่อื�นท่ี่�เกั่�ยวข้องยอมรับแลูะปีรับใช้ั่นโยบายใน
ลูักัษัณะเด่ยวกััน	โดยไม่กั่อให้เกัิดกัารแข่งขันที่่�ไม่เปี็นธุรรม

•	 ม่ส์่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในกัารยกัระดับค้วามตัระหนักัในหลูักั
กัารแลูะปีระเดน็ท่ี่�เกั่�ยวกัับค้วามรบัผ่ดิชั่อบตัอ่ส์งัค้มของบรษิัทัี่ท่ี่�
ตันเข้าไปีเกั่�ยวข้อง

•	 ส์่งเส์ริมกัารปีฏิิบัติัตั่อกัันอย่างเปี็นธุรรมทัี่�วทัี่�งห่วงโซ่คุ้ณค้่าทุี่กั
	 ค้รั�งที่่�เปี็นไปีได้	ที่ั�งในด้านตั้นทีุ่นแลูะผ่ลูตัอบแที่นในกัารดำาเนิน

กัารด้านค้วามรับผิ่ดชั่อบต่ัอสั์งค้ม	 กัลู่าวค้ือ	 เพิ�มพูนค้วาม
ส์ามารถึในกัารบรรลูวัุตัถึปุีระส์งค้ด์า้นค้วามรบัผิ่ดชั่อบตัอ่ส์งัค้ม
ของทุี่กักิัจิกัารในห่วงโซ่ค้ณุค่้า	ได้แก่ั	กัารดำาเนินกัารจัิดซื�ออย่าง
เหมาะส์ม	เชั่น่	กัารส์ร้างหลัูกัปีระกัันให้เกัดิราค้าท่ี่�เป็ีนธุรรมด้วย
เวลูาส์่งมอบที่่�เพ่ยงพอแลูะส์ัญญากัารค้้าที่่�มั�นค้ง	เปี็นตั้น
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ส่งเสริมูการเคารพสิทธิิในทรัพย์สิน

•	 ปีฏิิบัตัิกัารตัรวจิส์อบอย่างเหมาะส์ม	 เพื�อให้แน่ใจิว่า	 HARN	
ได้รับอนุญาตัอย่างถึูกักัฎหมายในกัารใชั่้แลูะให้ส์ิที่ธุิใชั่้ส์อย
ที่รัพย์ส์ินตั่างๆ

•	 ไม่เข้าไปีเกั่�ยวข้องกัับกัิจิกัรรมใดๆ	อันเปี็นกัารลูะเมิดที่รัพย์สิ์น	
ได้แกั่	 กัารใช้ั่ตัำาแหน่งที่างกัารตัลูาดท่ี่�เหนือกัว่าในที่างมิชั่อบ	
กัารผ่ลูิตัของปีลูอม	แลูะกัารลูะเมิดที่รัพย์ส์ินที่างปีัญญา

•	 ชั่ำาระค้่ากัารใชั่้หรือได้มาซ่�งที่รัพย์ส์ินอย่างเปี็นธุรรม

	 ที่ั�งน่�	HARN	เปีิดโอกัาส์ให้แจิ้งเบาะแส์หรือข้อร้องเร่ยนกัารกัระ
ที่ำาค้วามผ่ดิกัฎหมายหรอืจิรรยาบรรณผ่่านปีระธุานกัรรมกัารตัรวจิส์อบ
โดยจิัดให้ม่กัระบวนกัารดำาเนินกัารหลูังจิากัม่ผู่้แจิ้งเบาะแส์	 โดยให้ม่
กัารตัรวจิส์อบข้อมูลูแลูะม่กัารรายงานตั่อค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ตั่อไปี

	 นอกัจิากัน่�	HARN	ยังกัำาหนดแนวที่างในกัารปีฏิิบัติังานในหน้าท่ี่�
ของ	กัรรมกัาร	ผู้่บริหาร	แลูะพนกัังานของ	HARN	รวมถึง่จิรรยาบรรณ
แลูะภาระค้วามรับผิ่ดชั่อบต่ัอผู้่มส่่์วนได้เส่์ยต่ัางๆ	เพื�อปีระโยชั่น์ในกัาร
ส์ร้างมาตัรฐานด้านพฤติักัรรมกัารปีฏิิบัตัิงานของบุค้ค้ลูดังกัลู่าวให้
อยู่บนพื�นฐานของค้วามซื�อส์ัตัย์ส์ุจิริตั	โดยม่กัารกัำาหนดจิรรยาบรรณ
ธุุรกิัจิ	เพื�อให้กัรรมกัาร	ผู่บ้ริหาร	แลูะพนักังานได้รับที่ราบแลูะถืึอปีฏิิบัติั
อยา่งทัี่�วถ่ึงทัี่�งองค์้กัร	รวมถ่ึงกัารติัดตัามผ่ลูกัารปีฏิิบัตัอิย่างส์มำ�าเส์มอ

ควิามูรับผิดชัอบตื่อผู้บริโภค

	 HARN	 มุ่งมั�นเปี็นผู้่นำากัารให้บริกัาร	 �โซลููชัั่�นท่ี่�ยั�งยืน�	 ของ
งานระบบวิศวกัรรม	 โดยใชั่้ค้วามรู้ค้วามเชั่่�ยวชั่าญท่ี่�ม่ในกัารค้ัดส์รร
ผ่ลูติัภัณฑ์์แลูะนวตัักัรรมท่ี่�นำาหนา้มาส์นองค้วามตัอ้งกัาร	เพื�อยกัระดบั
ค้ณุภาพแลูะค้วามปีลูอดภัยในชั่ว่ติัของผู้่บริโภค้	ด้วยส์นิค้า้ค้ณุภาพสู์ง
เที่ค้โนโลูย่ท่ี่�ที่นัส์มัย	กัารขายแลูะบริกัารท่ี่�รวดเร็ว	ตัรงตัอ่เวลูา	ถูึกัตัอ้ง

แลูะคุ้้มค้่า	ถึือเปี็นเค้รื�องมือในกัารส์ร้างค้วามพ่งพอใจิให้ลููกัค้้า	แลูะ
ส์ร้างค้วามแตักัต่ัางแลูะค้วามส์ามารถึในกัารแข่งขัน	ตัลูอดจินส์ร้าง
ค้วามเชั่ื�อถึือแลูะค้วามภักัด่ตั่อตัราส์ินค้้าได้ในระยะยาวแลูะเพิ�ม
คุ้ณค้่าให้กัับ	HARN		อ่กัที่ั�งยังค้ำาน่งถึ่งค้วามคุ้้มค้่าตั่อกัารลูงทีุ่นเพื�อ
ปีระโยชั่น์ส์ูงส์ุดของลููกัค้้าอ่กัด้วย

	 HARN	มุ่งมั�นจิะถ่ึายที่อดค้วามรู้ที่างวิศวกัรรมท่ี่�เก่ั�ยวข้องกัับ	
HARN	ตัอ่ลููกัค้า้แลูะผู้่บรโิภค้ทัี่�วไปี	โดยจิดัที่ำาบที่ค้วามผ่่านสื์�อเฟัส์บุค๊้
แลูะเวปีไซตั์ของ	HARN	 เพื�อส์ร้างค้วามรู้	 ค้วามเข้าใจิ	 อย่างกัว้าง
ขวางต่ัอสั์งค้ม	นอกัจิากัน่�	 ในปีี	 2564	HARN	 ยังได้จิัดที่ำาโค้รงกัาร	
�Knowledge	Sharing�	โดยจัิดอบรมค้วามรูเ้ก่ั�ยวกัับระบบที่ำาค้วามเย็น
แกั่ผู่้ส์นใจิในจัิงหวัดสุ์ราษัฎร์ธุาน่	แลูะกัรุงเที่พมหานค้ร	รวม	4	ค้รั�ง
ด้วยย่ดมั�นในหลูักักัาร	�ผู่้ให้	ย่อมเร่ยนรู้	แลูะเตัิบโตั�

	 HARN	 พัฒนาค้วามรับผิ่ดชั่อบตั่อลููกัค้้า ผ่่านขั�นตัอน
กัระบวนกัารปีฏิิบัตัิงานแลูะกิัจิกัรรมของพนักังานในฝ่่ายต่ัางๆ	ภาย
ใตัก้ัรอบกัารบรหิารจิดักัารตัามมาตัรฐาน	ISO	9001:2015	อย่างจิรงิจิงั
แลูะปีรับปีรุงระบบบริหารจัิดกัารอย่างต่ัอเนื�อง	ตัลูอดจินพัฒนาระบบ
จิัดเกั็บแลูะที่วนส์อบข้อมูลูภายในอย่างตั่อเนื�อง	 เพื�อลูดข้อผิ่ดพลูาด
ในกัารส์ง่ถึา่ยขอ้มลูู	ทัี่�งยงัมห่นว่ยงานตัรวจิส์อบค้วามส์อดค้ลูอ้งตัาม
ระเบ่ยบกัารปีฏิิบัตัิงาน	ปีระกัาศ	นโยบาย	แลูะกัฎระเบ่ยบ	ตัลูอดจิน
พฒันาเค้รื�องมอืหรอืระบบท่ี่�นำามาช่ั่วยให้กัารดำาเนินงานมป่ีระส์ทิี่ธุภิาพ
มากัยิ�งข่�น	โดยในปี	ี2564	HARN	ไมม่ข่อ้บกัพรอ่งหลูกััท่ี่�ไมส่์อดค้ลูอ้ง
ต่ัอกัฎหมาย	จิากักัารตัรวจิส์อบโดยส์ถึาบันรับรองมาตัรฐานไอเอส์โอ	
จิากับริษัทัี่	เอส์จิเ่อส์	(ปีระเที่ศไที่ย)	จิำากััด	ในวันท่ี่�	22-24	ธัุนวาค้ม	2564

	 HARN	 ได้เล็ูงเห็นถ่ึงค้วามส์ำาค้ัญของผ่ลิูตัภัณฑ์์ท่ี่�ยกัระดับ
คุ้ณภาพชั่่วิตัแลูะค้วามปีลูอดภัยให้แกั่ผู้่บริโภค้	 จิ่งให้ค้วามใส์่ใจิใน
กัระบวนกัารตั่างๆ	จินส์ินค้้าถึ่งมือผู่้บริโภค้	ดังน่�	

ควิามูพึงพอใจำข้องลูกค้า

ค้ัดส์รรส์ินค้้าที่่�ม่
คุ้ณภาพส์ูงผ่่านกัาร
รับรองตัามมาตัรฐาน

ส์ากัลู

ม่กัารจิัดเกั็บรักัษัา
ผ่ลูิตัภัณฑ์์ตัาม

มาตัรฐานพร้อมส์่งมอบ
ให้กัับลููกัค้้าตัามเวลูา

ที่่�กัำาหนด

บริกัารหลูังกัารขาย
ที่่มวิศวกัรพร้อมตัิดตั่อ
กัับลููกัค้้าอย่างตั่อเนื�อง

หลูังจิากัส์่งมอบ
ส์ินค้้าแลู้ว

กัระบวนกัารจิัดซื�อ
จิัดหาม่ค้วามโปีร่งใส์	
ม่ข้อมูลูผ่ลูิตัภัณฑ์์
ที่่�ค้รบถึ้วนส์ามารถึ

ตัรวจิส์อบรายลูะเอ่ยด
ผ่ลูิตัภัณฑ์์แลูะ

มาตัรฐานกัารรับรองได้

ม่กัารขายแลูะกัาร
ตัลูาดที่่�ไม่เอารัดเอา
เปีร่ยบผู่้บริโภค้ให้

ข้อมูลูส์ินค้้าอย่างค้รบ
ถึ้วน	เพ่ยงพอตั่อกัาร

ตััดส์ินใจิ

ม่กัระบวนกัารรับค้ำา
ร้องเร่ยนจิากัลููกัค้้า	
โดยฝ่่าย	บริหารระบบ
คุ้ณภาพเปี็นผู่้รับค้ำาร้อง
เร่ยน	เพื�อที่บที่วน	ตัรวจิ
ส์อบ	แลูะแกั้ไข	พร้อม
ที่ั�งหามาตัรกัารเพื�อ
ปี้องกัันไม่ให้เกัิดข่�นซำ�า
จิากัส์าเหตัุเด่ยวกััน

11 22 33 44 55 66
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3.4.2 ผลการดำาเนินงานด้านสังคมู
ด้านการวิางแผนกำาลังคนและการสรรหาวิ่าจำ้าง

	 ในปีี	2564	ที่่�ม่กัารระบาดของโรค้โค้วิด-19	ที่ำาให้	HARN	ชั่ะลูอ
กัารรับพนักังานตัามแผ่นอัตัรากัำาลูังค้น	 ส์รรหาเฉื่พาะตัำาแหน่งท่ี่�ม่
ค้วามส์ำาค้ัญเร่งด่วนตั่อกัารบริหารงาน	 รวมถึ่งโยกัย้ายงานกัรณ่ม่
ตัำาแหน่งว่างลูง	 เพื�อลูดภาระ	 อย่างไรก็ัด่	 HARN	 ยังค้งรักัษัาอัตัรา
พนกัังานต่ัอกัำาลัูงค้นตัามแผ่น	ค้ดิเป็ีนร้อยลูะ	89	แลูะมอั่ตัรากัารลูาออกั
ค้ิดเปี็นร้อยลูะ	8.15

ด้านการประเมูินผลการปฏิิบัตืิงาน

	 HARN	ส์่งเส์ริมกัารม่ส์่วนร่วมของผู้่บังค้ับบัญชั่าแลูะผู้่ปีฏิิบัติั
งานในกัารกัำาหนดเปี้าหมายแลูะตััวชั่่�วัดค้วามส์ำาเร็จิของงาน	 (KPI)	
ร่วมกััน	ที่ำาใหเ้กัดิค้วามรว่มมอื	ค้วามส์มัพนัธุท่์ี่�ดร่ะหวา่งผู่บ้งัค้บับญัชั่า
แลูะผู้่ใต้ับังค้บับญัชั่า	ซ่�งจิะนำาไปีสู่์ค้วามส์ำาเร็จิ	จัิดให้มก่ัารปีระเมินผ่ลู
กัารปีฏิิบัตัิงานปีีลูะ	2	ค้รั�ง	แบ่งปีระเภที่กัารวัดผ่ลูเปี็น	3	ส์่วน	ดังน่�

1.	 KPI	 (ปีระเมินจิากัค้ะแนนกัารปีฏิิบัติังานตัามภารกิัจิท่ี่�รับมอบ
หมาย	ซ่�งส์นับส์นุนตั่อเปี้าหมายหลูักัของ	HARN)

2.	 API	=	Appraisal	 Indicator	 (ปีระเมินพฤติักัรรมกัารที่ำางานท่ี่�
ส์อดค้ลู้องกัับวัฒนธุรรม	แลูะค้่านิยมของ	HARN)

3.	 ATI	=	Attendance	Indicator	(ปีระเมินจิากัวินัยกัารที่ำางาน)

	 ผ่ลูกัารปีระเมินจิะถึูกันำาไปีปีระกัอบกัารพิจิารณาผ่ลูตัอบแที่น
ปีระจิำาปีี	 แลูะส์ื�อส์ารให้พนักังานที่ราบเพื�อร่วมกัันหาแนวที่างพัฒนา
ร่วมกัันระหว่างผู่ ้บังค้ับบัญชั่าแลูะพนักังาน	ในปีี	2564	พนักังาน
ทีุ่กัค้นได้รับกัารปีระเมินผ่ลูค้รบร้อยลูะ	100

ด้านค่าตือบแทนและสวิัสดิการพนักงาน

•	 HARN	จัิดตัั�งค้ณะกัรรมกัารส์วัส์ดกิัารข่�นเพื�อดแูลูแลูะรับผิ่ดชั่อบ
พนักังานทุี่กัระดับทุี่กัค้นในองค์้กัร	 เพื�อเปีิดโอกัาส์ให้พนักังาน
ม่ส่์วนร่วมในกัารกัำาหนดนโยบายอย่างเตั็มท่ี่�	 ผ่่านชั่่องที่างกัาร
ส์ื�อส์ารที่่�	HARN	กัำาหนด	

• HARN	 เข้าร่วมโค้รงกัารส์ำารวจิค่้าจิ้างแลูะ	HR	Benchmark	
2020/2021	 เพื�อที่บที่วนค่้าตัอบแที่นแลูะส์วัส์ดิกัาร	 ให้เป็ีนท่ี่�
ด่งดูดค้นที่่�ม่ค้วามส์ามารถึเข้าส์ู่	HARN	รวมถึ่งจิูงใจิแลูะรักัษัา
บุค้ลูากัรให้ค้งอยู่กัับHARN	รวมถึ่งรักัษัาตั้นทีุ่นของ	HARN	ให้
เหมาะส์ม	นอกัจิากัเงินเดือนที่่�พนักังานได้รับแลู้ว	HARN	ยังได้
จิดัให้มส่์วัส์ดกิัารแลูะผ่ลูปีระโยชั่น์อื�นในรูปีแบบตัา่งๆ	อย่างเปีน็
ธุรรมแลูะเหมาะส์มให้แกั่พนักังานอ่กัด้วย	 ทัี่�งน่�	รายละเอียด

 เพึิ�มูเติ์มูแสดงในส่ว็นทีี่� 2 หั้ว็ข้อ้ 7.5 ข้อ้มููลเกี�ยว็กับพึนักงาน
 ห้น้า 106-107

ด้านพัฒนาบุคลากร

	 HARN	 ม่กัารพัฒนาบุค้ลูากัรทีุ่กัระดับอย่างส์มำ�าเส์มอ	 เพื�อ
พัฒนาศักัยภาพในกัารปีฏิิบัตัิงานให้ส์ูงข่�น	 แลูะเตัร่ยมค้วามพร้อม
รองรับกัับกัารแข่งขันที่างธุุรกิัจิ	 โดยส์่งเส์ริมให้พนักังานได้ม่โอกัาส์
ในกัารเร่ยนรู้	 กัารฝ่ึกัอบรมเพื�อเพิ�มพูนค้วามรู้ค้วามส์ามารถึ	ที่ักัษัะ	
แลูะปีระส์บกัารณ์ให้ส์อดค้ลู้องกัับที่ิศที่างกัารเตัิบโตัขององค้์กัร	 โดย
กัารจิดัใหม้ก่ัารอบรมปีระจิำาปีทัีี่�งภายในแลูะภายนอกั	รวมถึง่เดินที่าง
ไปีอบรม	 แลูะดูงานในต่ัางปีระเที่ศ	 เพื�อเส์ริมที่ักัษัะงานตัามค้วาม
รับผ่ิดชั่อบของพนักังานแตั่ลูะระดับ	นอกัจิากัน่�	HARN	ยังได้ให้ค้วาม
ส์ำาค้ญักัับกัารตัดิตัาม	วดัผ่ลูในกัารนำาค้วามรู้ท่ี่�ไดรั้บนั�นมาปีระยกุัตัใ์ชั่้
ในกัารที่ำางาน	ตัลูอดจินกัารถ่ึายที่อดองค้ค์้วามรู้ท่ี่�มใ่ห้กัับท่ี่มงานแลูะ
หน่วยงานที่่�เกั่�ยวข้อง

	 HARN	ได้กัำาหนดค่้านิยม	POSITIVE	เพื�อส์ร้างพฤตักิัรรมแลูะวิถ่ึ
กัารที่ำางานร่วมกััน	ปีระกัอบด้วย	P	:	ค้วามรับผ่ิดชั่อบอย่างมืออาชั่่พ
O	:	มค่้วามรักั	ผู่กัพัน	แลูะเป็ีนเจ้ิาขององค์้กัร	S:	กัารพัฒนาอย่างยั�งยืน
I	:	ค้วามซื�อส์ตััย์แลูะย่ดมั�นในค้วามถูึกัต้ัองแลูะเป็ีนธุรรม	T	:	ค้วามร่วมมือ
ที่ำางานเป็ีนท่ี่ม	I:	ค้วามคิ้ดริเริ�มส์รา้งส์รรค้	์V	:	กัารส์รา้งคุ้ณค่้า	E	:	กัาร
มุง่มั�นสู่์ค้วามเป็ีนเลิูศ	ซ่�งค่้านิยมทัี่�ง	8	ตัวั	คื้อ	รากัฐานส์ำาคั้ญท่ี่�หลู่อหลูอม
ให้ผู่ ้บริหารแลูะพนักังานเปี็นค้นม่ค้วามรับผ่ิดชั่อบตั่อองค้์กัรแลูะ
ส์ังค้มภายนอกั

ควิามูรับผิดชัอบ
อย่างมูืออาชัีพ

การพัฒนา
อย่างยั�งยืน

ควิามูคิดริเริ�มู
สร้างสรรค์

มู่ควิามูรัก 
ผูกพัน และเป็น
เจำ้าข้ององค์กร

ควิามูร่วิมูมูือ
ทำางานเป็นท่มู

ควิามูซ่�อสัตืย์
และยึดมูั�น

ในควิามูถูกตื้อง
และเป็นธิรรมู

การสร้าง
คุณค่า

การมูุ่งมูั�นสู่
ควิามูเป็นเลิศ
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	 HARN	มุ่งมั�นท่ี่�จิะเตัร่ยมค้วามพร้อมด้านกัารพัฒนาบุค้ลูากัร
ตัั�งแต่ัวนัท่ี่�พนักังานได้เข้ามาที่ำางานท่ี่�	HARN	โดยจิดัให้มก่ัารฝึ่กัอบรม
ในด้านค้วามรู้ค้วามส์ามารถึ	แลูะทัี่กัษัะในหลัูกัส์ูตัรพื�นฐานท่ี่�จิำาเปี็น
เพื�อให้ส์ามารถึปีฏิิบัติังานได้	 พร้อมทัี่�งเส์ริมส์ร้างทัี่ศนค้ติัท่ี่�ด่	 ด้วย
หลูักัส์ูตัรที่างด้านค้วามฉื่ลูาดที่างอารมณ์	(EQ)	เพื�อเส์ริมส์ร้างค้วาม
ส์ำาเร็จิในกัารพฒันางาน	แลูะส์ร้างแรงจิงูใจิในกัารพฒันาศกััยภาพของ
ตันเอง	ส์่งผ่ลูส์ัมฤที่ธุิ�ตั่อชั่่วิตักัารที่ำางานแลูะชั่่วิตัปีระจิำาวัน

	 ด้านกัารขายแลูะบริกัาร	 ซ่�งเป็ีนหัวใจิส์ำาคั้ญของธุุรกิัจิ	 กัาร
ฝ่ึกัอบรมพัฒนาพนักังานขายแลูะบริกัารเพื�อพัฒนาค้วามรู้	 ทัี่กัษัะ	
ทัี่ศนค้ตั	ิแลูะแรงจิงูใจิท่ี่�ดใ่นงานขายแลูะบรกิัาร	เส์รมิส์รา้งบคุ้ลิูกัภาพ
ท่ี่�ด่	 ม่จิิตัใจิรักังานบริกัาร	 ซ่�งชั่่วยเส์ริมส์ร้างค้วามเชั่ื�อมั�นในกัารนำา
เส์นอส์นิค้า้แลูะบรกิัารของ	HARN	ให้ตัรงกัับค้วามตัอ้งกัารของลูกูัค้้า	
ส์ามารถึเป็ีนท่ี่�ปีรก่ัษัาให้ค้ำาแนะนำาแลูะแก้ัไขปัีญหาได้อย่างมืออาชั่พ่	
ส์ร้างค้วามปีระที่ับใจิให้กัับลููกัค้้า	เพื�อให้กัารบริหารงานส์ำาเร็จิตัาม
วิสั์ยทัี่ศน์	ท่ี่�ว่า	�เราจำะเป็นผู้นำาการให้้บริการโซลูชั�นทีี่�ยั�งยืน�	รวมทัี่�ง
กัารส์่งเส์ริมให้พนักังานได้ไปีศ่กัษัาดูงาน	 แลูะเข้ารับกัารฝ่ึกัอบรม
เกั่�ยวกัับส์ินค้้า	ระบบกัารที่ำางาน	แลูะเที่ค้โนโลูย่ใหม่ๆ	ที่่�เกั่�ยวข้องใน
ตัา่งปีระเที่ศ	เพื�อนำาค้วามรู	้แลูะปีระส์บกัารณ	์มาถึา่ยที่อดเพื�อพัฒนา
ส์ินค้้าแลูะบริกัารให้ม่ค้วามกั้าวหน้าตั่อไปี

	 ในปีี	2564	เนื�องจิากัส์ถึานกัารณ์กัารแพร่ระบาดของเชั่ื�อไวรัส์
โค้วิด	-	19	ที่่�เกัิดข่�นอย่างรุนแรงแลูะตั่อเนื�อง	ที่ำาให้ไม่ส์ามารถึปีฏิิบัตัิ
งานได้ตัามแผ่นงานพัฒนาที่รัพยากัรบุค้ค้ลูที่่�วางไว้ได้อย่างค้รบถึ้วน	
แตั่อย่างไรกั็ตัาม	HARN	ยังค้งตัระหนักัถึ่งค้วามส์ำาค้ัญในกัารพัฒนา
ค้วามรู้แลูะทัี่กัษัะท่ี่�จิำาเปีน็ในกัารปีฏิิบัตังิาน	ตัลูอดจินกิัจิกัรรมตัา่งๆ	ท่ี่�
ชั่ว่ยส์ง่เส์รมิค้วามส์มัพนัธุท่์ี่�ดภ่ายในองค้ก์ัร	โดยจิะมก่ัารที่บที่วนแลูะ
ปีรับปีรุงแผ่นงานให้มค่้วามส์อดค้ลู้องกัับค้วามเปีลู่�ยนแปีลูงท่ี่�เกิัดข่�น	
เพื�อพัฒนาข่ดค้วามส์ามารถึในกัารแข่งขันขององค้์กัรตั่อไปี

••	หลัูกัสู์ตัร	ISO	9001:2015	Understanding	and	Implementation	
เส์ริมส์ร้างค้วามรู้ค้วามเข้าใจิในหลูักักัารที่ำางานให้ถึูกัตั้องตัาม

	 มาตัรฐานของข้อกัำาหนด	 แลูะหลูักัส์ูตัร	 ISO	 9001	 :	 2015	
Internal	Audit	เพื�อให้ผู่้ตัรวจิส์อบภายใน	(Internal	Audit)	ได้ม่

	 ทัี่กัษัะในกัารเตัร่ยมกัารแลูะวางแผ่นงานตัรวจิส์อบภายใน	เพื�อให้
	 มั�นใจิว่าระบบคุ้ณภาพของ	HARN	มป่ีระสิ์ที่ธิุภาพแลูะส์ามารถึ

ที่ำาหน้าที่่�ของกัารเปี็นผู่้ตัรวจิส์อบภายในได้อย่างส์มบูรณ์

••	หลัูกัสู์ตัรกัารจัิดเกับ็แลูะหยบิจิา่ยสิ์นค้า้ให้ถึกูัต้ัองตัามพื�นท่ี่�แลูะ
ค้รบถึ้วนตัรงตัามระบบ	 เพื�อที่บที่วนแนวที่างแลูะขั�นตัอนกัาร
ปีฏิิบัติัให้ถูึกัต้ัองแลูะเหมาะส์ม	 ส์อดค้ลู้องกัับระบบคุ้ณภาพ	
(ISO)	 โดยพนักังานส์ามารถึจัิดเก็ับสิ์นค้้าได้ตัรงพื�นท่ี่�ท่ี่�กัำาหนด
แลูะหยิบจิ่ายได้ตัรงค้วามต้ัองกัาร	 ส่์งผ่ลูให้เกิัดกัารปีระหยัด
เวลูา	แลูะส์ร้างค้วามเชั่ื�อมั�นตั่อกัระบวนกัารที่ำางานในองค้์กัร
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•	 หลัูกัสู์ตัรค้วามรู้เกั่�ยวกัับระบบเตัิมส์ารดับเพลูิงฮาโลูค้าร์บอน	
(Halocarbon	 Fill	 Station)	 ในรูปีแบบกัารฝึ่กัอบรมแบบผ่ส์ม
ผ่ส์าน	(Hybrid)	โดยผู้่เชั่่�ยวชั่าญด้านผ่ลิูตัภัณฑ์์จิากัต่ัางปีระเที่ศ	
เพื�อใหพ้นกัังานมค่้วามรู้แลูะเขา้ใจิ	แลูะส์ามารถึปีฏิิบตัังิานเตัมิ
ส์ารดับเพลิูงตัามขั�นตัอนมาตัรฐานได้อยา่งถูึกัตัอ้งแลูะตัระหนักั
ถึ่งค้วามปีลูอดภัยเปี็นส์ำาค้ัญ

•	 หลัูกัส์ตูัรค้วามรู้ระบบดบัเพลูงิ	ปีรับอากัาศ	แลูะระบบที่ำาค้วามเย็น	
โดยจิดัฝึ่กัอบรมในรปูีแบบออนไลูน์	เพื�อที่บที่วนหลัูกักัารพื�นฐาน
งานท่ี่�เก่ั�ยวข้องกัับระบบดับเพลิูง	ปีรับอากัาศ	แลูะระบบที่ำาค้วามเย็น

	 ชั่่วยเส์ริมส์ร้างค้วามรู้ค้วามเข้าใจิ	 แลูะส์ามารถึนำาไปีปีรับใชั่้
	 ในกัารให้ค้ำาปีร่กัษัาแลูะแนะนำาผ่ลิูตัภัณฑ์์ให้กัับลููกัค้้าได้อย่าง
	 ถึูกัตั้องเหมาะส์ม

•	 หลัูกัสู์ตัรค้วามรู้เกั่�ยวกัับไฟัฟ้ัา	กัารออกัแบบติัดตัั�งระบบไฟัฟ้ัา	
แลูะเที่ค้โนโลูย่ระบบอัจิฉื่ริยะ	 เพื�อให้พนักังานม่ค้วามรู้พื�นฐาน
เกั่�ยวกัับไฟัฟั้า	หลูักักัารออกัแบบแลูะตัิดตัั�งระบบไฟัฟั้าท่ี่�

	 ถึูกัตั้อง	 ซ่�งถึือเปี็นงานท่ี่�ตั้องใชั่้ค้วามรู้ค้วามเข้าใจิในงานหลูาย
ส่์วนปีระกัอบกััน	เชั่น่	ค้วามรู้ที่างวิศวกัรรม	ค้วามเข้าใจิเกั่�ยวกัับ

	 ผ่ลิูตัภณัฑ์์	กัารบำารุงรักัษัาแลูะค้วามปีลูอดภัย	แลูะกัารนำาค้วามรู้
	 ท่ี่�ได้ปีระยุกัตั์แลูะพัฒนาตั่อยอดให้นำาไปีสู์่เที่ค้โนโลูย่ระบบ

อัจิฉื่ริยะที่่�เกั่�ยวข้องกัับระบบที่ค้วามเย็น	

•	 หลัูกัสู์ตัรค้วามรู ้เก่ั�ยวกัับส์กัรูค้อมเพลูส์เซอร์ของผ่ลิูตัภัฑ์์	
BITZER	เพื�อให้ม่ค้วามรู้แลูะเข้าใจิเกั่�ยวกัับส์กัรูค้อมเพลูส์เซอร์	
ซ่�งเปี็นผ่ลูิตัภัณฑ์์ที่่�ม่โอกัาส์ในกัารเตัิบโตัในอนาค้ตั	 โดยผู่้เร่ยน
ส์ามารถึนำาค้วามรู้ไปีให้ค้ำาปีร่กัษัาแลูะแนะนำาแกั่ลููกัค้้าให้เกัิด
ค้วามเข้าใจิในกัารใชั่้งานผ่ลูิตัภัณฑ์์ให้ถึูกัตั้อง



แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)58

	 นอกัจิากัน่�แลู้ว	HARN	ยังได้ส์ง่เส์ริมกัารเร่ยนรูข้องพนักังานผ่า่น
กัารเร่ยนรู้แบบออนไลูน์	ผ่่านที่างเว็บไซต์ัภายในองค์้กัร	ในชั่ื�อโค้รงกัาร	
�HARN	Academy�	 ซ่�งพนักังานส์ามารถึเข้าเร่ยนรู้ได้ทุี่กัท่ี่�ทีุ่กัเวลูา
แลูะรองรับอุปีกัรณ์สื์�อส์ารรูปีแบบต่ัางๆ	 โดยม่หัวข้อท่ี่�เกั่�ยวข้องกัับ
นโยบายส์ำาค้ัญของ	HARN	กัารเงินส่์วนบุค้ค้ลู	 รวมทัี่�งจัิดให้ม่กัาร

ที่บที่วนแลูะที่ดส์อบค้วามเข้าใจิในเรื�องกัารตั่อตั้านทีุ่จิริตัค้อร์รัปีชั่ัน
ภายในองค้์กัร	 เพื�อให้ผู่้บริหารแลูะพนักังานได้ม่ค้วามเข้าใจิในแนว
ปีฏิิบัติัท่ี่�ถูึกัต้ัอง	ตัลูอดจินกัารตัระหนักัถ่ึงค้วามส์ำาค้ญัแลูะรู้จิกัับที่บาที่
หน้าท่ี่�ของตัน	 ซ่�งเปี็นส่์วนส์ำาค้ัญในกัระบวนกัารกัารป้ีองกัันแลูะ
ตั่อตั้านทีุ่จิริตัค้อร์รัปีชั่ันภายในองค้์กัรให้เกัิดปีระส์ิที่ธุิภาพ

สรุปการฝ่ึกอบรมูและพัฒนาพนักงาน ประจำำาปี 2564

จิำานวนพนักังานที่ั�งหมด	 ค้น	 238	 244	 254	 252
จิำานวนชั่ั�วโมงกัารฝ่ึกัอบรม	 ชั่ั�วโมง	 2,153	 871	 2,762	 3,713
จิำานวนชั่ั�วโมงฝ่ึกัอบรมโดยเฉื่ลู่�ยของพนักังาน	 ชั่ั�วโมง	 9.05	 3.57	 10.87	 14.73
ค้่าใชั่้จิ่ายในกัารฝ่ึกัอบรมภายในปีระเที่ศ	 บาที่	 125,752	 346,650	 1,015,707	 1,240,609
ค้่าใชั่้จิ่ายในกัารฝ่ึกัอบรมตั่างปีระเที่ศ	 บาที่	 -	 -	 2,400,000	 933,117
ค้ะแนนค้วามผู่กัพันพนักังาน	 %	ค้วามผู่กัพัน	 81.49%	 76.70%	 74.47%	 68.00%

หลูักัส์ูตัรพื�นฐาน

หลูักัส์ูตัรเตัร่ยม
ค้วามพร้อมข่ดค้วาม
ส์ามารถึหลูักั

หลูักัส์ูตัรเพิ�ม
ปีระส์ิที่ธุิภาพ
กัารที่ำางาน

หลูักัส์ูตัรพัฒนา
ศักัยภาพด้าน
กัารบริหาร

ค้วามรู้ พื�นฐานเก่ั�ยวกัับธุุรกิัจิ	 นโยบาย	
ค่้านิยม	 วัฒนธุรรมกัารที่ำางาน	 ค้วามรู้ท่ี่�
พนักังานทุี่กัค้นจิำาเปี็นตั้องที่ราบ	แลูะได้รับ
กัารที่บที่วนตัามระยะเวลูา

ค้วามรู้ท่ี่�จิำาเปีน็เพื�อใหป้ีฏิิบตัังิานตัามหน้าท่ี่�
ท่ี่�รับผิ่ดชั่อบได้ตัามเป้ีาหมาย	 ส์ร้างค้วาม
เข้าใจิแลูะตัระหนักัในผ่ลูด่แลูะผ่ลูเส์่ยของ
งานที่่�รับมอบหมาย

ค้วามรู้เพิ�มศกััยภาพกัารที่ำางาน	ที่ำาให้เขา้ใจิ
ปีจัิจิยัท่ี่�มผ่่ลูกัระที่บตัอ่ตันเองหรอืงาน	แกัไ้ข
หรือปีรับตััวได้กัับส์ภาวะที่่�เปีลู่�ยนแปีลูงไปี	
เพิ�มศักัยภาพกัารบริหารจิัดกัาร

กัารบริหาร	กัารเร่ยนรู้	กัารพัฒนานวัตักัรรม	
แลูะเที่ค้โนโลูย่ใหม่ๆ	 เพิ�มศักัยภาพกัาร
แข่งขัน

	 100%	 95%	 17%	 45%

	 13.81	 2.71	 6.00	 2.40

	 93%	 100%	 50%	 57%

	 6.56	 4.70	 9.31	 5.20

	 45%	 48%	 54%	 97%
 

	 3.82	 3.36	 7.26	 10.80

	 2%	 0%	 16%	 12%
 

	 0.44	 0.00	 6.75	 47.60

%	พนักังานที่่�
ได้รับกัารอบรม

%	พนักังานที่่�
ได้รับกัารอบรม

%	พนักังานที่่�
ได้รับกัารอบรม

%	พนักังานที่่�
ได้รับกัารอบรม

ชั่ั�วโมง
อบรมเฉื่ลู่�ย

ชั่ั�วโมง
อบรมเฉื่ลู่�ย

ชั่ั�วโมง
อบรมเฉื่ลู่�ย

ชั่ั�วโมง
อบรมเฉื่ลู่�ย

สรุปการพัฒนาบุคลากร

ประเภทหลักสูตืร คำาอธิิบาย

หน่วิย

หน่วิย

2563

2563

2564

2564

2562

2562

2561

2561
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ด้านอาชัีวิอนามูัย ควิามูปลอดภัย และสภาพแวิดล้อมูในการทำางาน

	 ในส์ถึานกัารณ์กัารระบาดของโรค้โค้วิด-19	 ท่ี่�ผ่่านมา	HARN
จิดัใหม้ก่ัารแจิง้เตัอืนแลูะรายงานส์ถึานกัารณก์ัารตัดิเชั่ื�ออยา่งใกัลูช้ั่ดิ
รวมไปีถ่ึงกัรณ่หากัม่พนักังานติัดเชั่ื�อโรค้โค้วิด-19	 โดยปีระกัาศเป็ีน
ขั�นตัอนดำาเนินกัาร	แลูะกัารรายงานผ่ลูถ่ึงผู่บั้งคั้บบญัชั่าตัามส์ายงาน	
แลูะหน่วยงานอื�นท่ี่�เก่ั�ยวข้อง	 งดให้พนักังานเดินที่างไปีต่ัางปีระเที่ศ	
รวมถ่ึงพนักังานหรือญาติัส์นิที่ท่ี่�เดินที่างกัลัูบจิากัต่ัางปีระเที่ศ	 ต้ัอง
กัักัตััวเปี็นระยะเวลูาอย่างน้อย	 14	 วัน	 ลูดค้วามหนาแน่นในพื�นท่ี่�
ที่ำางานหรือค้วามเส่์�ยงจิากักัารเดินที่างด้วยรถึส์าธุารณะ	 โดยให้
พนักังานส์ลูับกัันที่ำางานท่ี่�บ้าน	 ซ่�งพนักังานยังส์ามารถึที่ำางานตัาม
ระบบไดป้ีกัตั	ิเนื�องจิากัใชั่เ้ที่ค้โนโลูย่มาส์นบัส์นนุกัารที่ำางาน	เชั่น่	กัาร
ที่ำางานท่ี่�บ้านผ่่านระบบ	VPN	ปีระชุั่มออนไลูน์	แลูะกัารรายงานสุ์ขภาพ
ผ่่านระบบ	Google	 form	ซ่�งส์ามารถึส์รุปีข้อมูลูส์ุขภาพแลูะรายงาน
ผู่้บริหารได้อย่างส์มำ�าเส์มอ

จำำานวินการเกิดอุบัตืิเหตืุ จำำาแนกตืามูลักษัณะการประสบอันตืรายและควิามูร้ายแรงระหวิ่างเดือน มูกราคมู ถึง ธิันวิาคมู 2564

วัตัถึุหรือส์ิ�งของพังที่ลูาย/หลู่นที่ับ	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1
ส์ัมผ่ัส์ถึูกัส์ารเค้ม่	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
อุบัตัิเหตัุจิากัยานพาหนะ	 0	 0	 0	 0	 0	 11	 11

จำำานวินครั�งท่�ประสบอันตืราย

ทุลพลภาพ ไมหยุดงานเสีียชีีวิต หยุดงาน
เกิน 3 วัน

ทรัพยสิีน
เสีียหาย

หยุดงานแต
ไมเกิน 3 วัน รวิมู

•	 ม่กัารจิัดอบรมแลูะฝ่ึกัซ้อมพื�นฐานกัารดับเพลูิงเบื�องตั้น	ตัลูอด
จินม่กัารวางแผ่น	กัำาหนดผู้่รับผิ่ดชั่อบหน้าท่ี่�อย่างชัั่ดเจิน	 เพื�อ
ให้กัารปีฏิิบัตัิเปี็นไปีอย่างถึูกัตั้องแลูะม่ปีระส์ิที่ธิุภาพในวัน

	 พฤหัส์บด่ท่ี่�	 16	 ธัุนวาค้ม	 2564	ผ่ลูกัารดำาเนินกัารอบรมแลูะ
	 ฝึ่กัซ้อมดับเพลิูงแลูะอพยพหน่ไฟั	อยู่ในเกัณฑ์์ด่	 ปีระเมินโดย
	 ผู่้ที่่�ได้รับใบอนุญาตัจิากักัรมส์วัส์ดิกัารแลูะคุ้้มค้รองแรงงาน

ลักษัณะการเกิดอุบัตืิเหตืุ

	 HARN	ม่ค้วามห่วงใยในค้วามปีลูอดภัยในกัารปีฏิิบัตัิงานของ
พนักังานทีุ่กัค้น	แลูะมุ่งมั�นดำาเนินกัารให้ม่มาตัรฐานตัาม	พรบ.	ค้วาม
ปีลูอดภัย	อาชั่่วอนามัยแลูะส์ภาพแวดลู้อมในกัารที่ำางาน	พ.ศ.2554	
โดยได้จิัดตัั�งเปี็นค้ณะกัรรมกัารค้วามปีลูอดภัย	 ซ่�งม่กัารปีระชัุ่มเป็ีน
ปีระจิำาทุี่กัเดือน	 เพื�อรายงานผ่ลูกัารดำาเนินงานด้านอาชั่่วอนามัย	
ค้วามปีลูอดภัย	แลูะส์ภาพแวดลู้อมในกัารที่ำางาน	รวมถ่ึงตัดิตัามแก้ัไข
ส์ภาพกัารที่ำางานท่ี่�ไม่ปีลูอดภัย	 แลูะที่บที่วน	 �คู้่มือค้วามปีลูอดภัย� 
รวมถึ่งระเบ่ยบกัารปีฏิิบัตัิงาน	วิธุ่ปีฏิิบัตัิงาน	ให้เปี็นปีัจิจิุบัน	เพื�อเปี็น
แนวที่างในกัารปีฏิิบัติังานอย่างปีลูอดภยั	พร้อมทัี่�งเข้าร่วมแลูะดำาเนิน
โค้รงกัาร	�มาตัรฐานกัารป้ีองกัันแลูะแก้ัไขปีญัหายาเส์พติัด�	โดยมก่ัาร
กัำาหนดนโยบายแลูะส์นับส์นุนให้ม่ระบบในกัารปี้องกัันแลูะเฝ่้าระวัง
ปีัญหา	กัารส์ร้างค้วามรู้ค้วามเข้าใจิ	 เส์ริมส์ร้างส์ุขภาพแลูะคุ้ณภาพ
ชั่่วิตัที่่�ด่ของพนักังาน	ขยายผ่ลูไปียังชัุ่มชั่นแลูะส์ังค้ม	อันจิะที่ำาให้เปี็น
ผ่ลูด่ตั่อเศรษัฐกัิจิตั่อไปี
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•	 จิดัใหม้ก่ัารตัรวจิสุ์ขภาพปีระจิำาปี	ีในวนัพุธุท่ี่�	3	กุัมภาพันธ์ุ	2564	
โดยม่พนักังานท่ี่�อยู่ในเกัณฑ์์ตั้องรับกัารตัรวจิสุ์ขภาพทัี่�งหมด
จิำานวน	237	ค้น	เข้ารับกัารตัรวจิจิริง	234	ค้น	ค้ดิเป็ีนร้อยลูะ	98.74

การบริหารแรงงานสัมูพันธิ์

	 HARN	ม่นโยบายส่์งเส์ริมให้พนักังานได้เข้าร่วมกัิจิกัรรมตั่างๆ	
เพื�อเชั่ื�อมค้วามส์ัมพันธุ์อันด่ภายใน	HARN	ซ่�งชั่่วยส์ร้างส์ุขภาพกัาย
แลูะใจิ	 ส์่งเส์ริมขวัญกัำาลัูงใจิด่ในกัารปีฏิิบัตัิงาน	 อันจิะนำาไปีสู่์กัาร
เตัิบโตัอย่างยั�งยืนของ	HARN

• Happy Buddy เพ่�อนซี�ตื่างหน่วิยงาน
	 กิัจิกัรรมเพื�อส์่งเส์ริมค้วามส์ัมพันธุ์ของบุค้ลูากัรภายในบริษััที่	

เปี็นสื์�อกัลูางในกัารที่ำาค้วามรู้จิักัเพื�อนร่วมงานตั่างหน่วยงาน
ผ่่านกัระบวนกัารของกัิจิกัรรม	 ซ่�งชั่่วยส์ร้างบรรยากัาศในกัาร
ที่ำางานให้มค่้วามส์นุกั	ได้เร่ยนรูแ้ลูะใส่์ใจิกัับเพื�อนร่วมงานมากัข่�น	
ฝึ่กักัารมป่ีฏิิสั์มพันธ์ุระหว่างกััน	รวมทัี่�งกัารแส์ดงออกัที่างค้วาม
ค้ิดส์ร้างส์รรค้์
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• HARN NO FAT ปีท่� 2 ตือน Walk Together
	 กัิจิกัรรมส์่งเส์ริมสุ์ขภาพในรูปีแบบ	 �กัารเดิน�	 เพื�อให้พนักังาน

เห็นถ่ึงค้วามส์ำาค้ัญของสุ์ขภาพร่างกัายให้แข็งแรง	 ลูดภาวะ
ค้วามเส์่�ยงตั่อกัารเกัิดโรค้ตั่างๆ	 ท่ี่�อาจิเกัิดข่�น	 ตัลูอดจินส์ร้าง
บรรยากัาศแลูะค้วามส์ัมพันธ์ุท่ี่�ด่ร่วมกัันภายในองค้์กัร	 ทัี่�งน่�ม่
พนักังานเข้าร่วมกัิจิกัรรมเปี็นระยะเวลูา	1	เดือน	แลูะม่จิำานวน
กั้าวเดินรวมที่ั�งส์ิ�น	5,138,108	กั้าว

• งานทำาบุญบริษััทประจำำาปี
	 เพื�อเป็ีนโอกัาส์ให้ผู่บ้รหิารแลูะพนกัังาน	ได้ที่ำาบญุถึวายที่านร่วมกันัเส์ริมส์ร้างขวัญกัำาลูังใจิแลูะค้วามเปี็นส์ิริมงค้ลูแกั่ชั่่วิตั

• HARN GAMES
	 กัจิิกัรรมกัระชั่บัค้วามส์มัพนัธ์ุเพื�อส่์งเส์รมิให้พนักังานได้มส่่์วนร่วมในกัารแส์ดงออกัด้านทัี่กัษัะก่ัฬา	เส์รมิส์ร้างสุ์ขภาพรา่งกัายใหแ้ข็งแรง	ฝ่กึั

กัารยอมรับแลูะกัารเค้ารพกัติักัา	ดังนั�นผ่ลูแพ้ชั่นะในกัารแข่งขันก่ัฬา	จิง่ไม่ใช่ั่สิ์�งส์ำาคั้ญเท่ี่ากัับกัารได้ออกักัำาลัูงกัาย	แลูะมค่้วามสั์มพนัธ์ุท่ี่�
ด่ระหว่างกััน
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การสื�อสารกับพนักงาน

	 HARN	 ให้ค้วามส์ำาคั้ญกัับกัารสื์�อส์ารภายในองค้์กัร	 เพื�อให้
พนักังานได้รับที่ราบนโยบาย	 แนวที่างกัารปีฏิิบัติังาน	 รวมทัี่�งข้อมูลู
ตัา่งๆ	ท่ี่�เกั่�ยวขอ้งกัับกัารที่ำางาน	แลูะเข้าใจิในเปีา้หมายที่ศิที่างเดย่วกััน	
โดย	HARN	ได้จิดัชั่อ่งที่างกัารสื์�อส์ารกัับพนกัังานตัามค้วามส์ำาค้ญัของ
เรื�องที่่�จิะส์ื�อส์าร	ดังน่�

•	 กัารปีระชุั่มใหญ่พนักังานปีระจิำาปีี	 เมื�อวันศุกัร์ท่ี่�	 26	 ม่นาค้ม	
2564	 เพื�อเปี็นโอกัาส์ให้ปีระธุานเจิ้าหน้าท่ี่�บริหารแลูะผู้่บริหาร
ระดับสู์งได้ถ่ึายที่อดวิส์ัยทัี่ศน์	 พันธุกิัจิ	แลูะกัลูยุที่ธ์ุขององค์้กัร
ทัี่�งในระยะสั์�นแลูะระยะยาวให้แกั่พนักังานทุี่กัระดับ	 เพื�อส์ร้าง
ค้วามเข้าใจิในกัารปีฏิิบัตัิงานให้ไปีส์ู่เปี้าหมายที่่�ตัรงกััน	รวมที่ั�ง
ม่กัารมอบรางวัลูพนักังานที่่�ม่อายุงานตัามเกัณฑ์์	เพื�อเปี็นขวัญ
กัำาลัูงใจิท่ี่�ดใ่นกัารปีฏิิบติัังาน	แลูะเปีน็กัำาลัูงส์ำาค้ญัในกัารนำาพา
ค้วามส์ำาเร็จิองค้์กัร

•	 กัารปีระเมินผ่ลู	ค้วามผู่กัพัน	ค้วามส์ุข	แลูะค้วามพ่งพอใจิของ
พนักังานที่่�ม่ตั่อกัารที่ำางาน	เพราะ	HARN	เชั่ื�อว่ากัารส์ร้างค้วาม
มั�นค้งในอาชั่่พของพนักังาน	แลูะกัารดูแลูชั่่วิตัในกัารที่ำางานที่่�ด่	
มสุ่์ขภาพด	่มค่้วามสุ์ข	เป็ีนส่์วนหน่�งในกัารส์ร้างปีระส์ทิี่ธิุภาพใน
กัารที่ำางาน	ในปีี	2564	ม่พนักังานตัอบแบบปีระเมินผ่ลู	จิำานวน	
144	ค้น	จิากัพนักังานที่ั�งหมด	241	ค้น	ค้ิดเปี็นร้อยลูะ	59.75	
แลูะม่ผ่ลูค้วามพ่งพอใจิของพนักังาน	เที่่ากัับร้อยลูะ	81.49

•	 LINE	Official	Account	 เปี็นช่ั่องที่างกัารสื์�อส์ารท่ี่�เชั่ื�อมต่ัอกัับ
พนักังานได้อย่างรวดเร็ว	 นอกัเหนือจิากักัารส์ื�อส์ารผ่่านอ่เมลู์	
ระบบเค้รอืข่ายภายในองค้ก์ัร	(Intranet)	แลูะเวป็ีไซตัข์อง	HARN

การบรหิารและพฒันาทรพัยากรบคุคลด้วิยเทคโนโลย่
สารสนเทศ

	 เพื�อให้ข้อมูลูงานที่รพัยากัรบคุ้ค้ลูมค่้วามถึกูัต้ัองส์มบรูณ์	ส์ามารถึ
นำาข้อมูลูไปีใชั่้งานด้านต่ัางๆ	 ได้อย่างม่ปีระสิ์ที่ธุิภาพ	 ลูดค้วามผิ่ด
พลูาดจิากักัารปีฏิิบัติังาน	 ในปีี	 2564	HARN	 ได้นำาระบบเงินเดือน	
E-Business	Plus	มาใชั่ง้านระบบเงินเดือน	กัารแจ้ิงลูา	กัารขอที่ำางาน
ลู่วงเวลูา	กัารเบกิัค้า่รกััษัาพยาบาลู	กัารฝ่กึัอบรม	กัารดขู้อมลููกัารจิา่ย
ค่้าตัอบแที่นของพนกัังาน	ซ่�งพนกัังานส์ามารถึที่ำารายกัารร้องขอได้ทุี่กัท่ี่�
ทีุ่กัเวลูา	ที่ำาให้เกัิดค้วามส์ะดวกัแลูะรวดเร็ว	 ลูดภาระกัารตัรวจิส์อบ
แลูะจิัดเกั็บเอกัส์ารของงานที่รัพยากัรบุค้ค้ลู	รวมถึ่งกัารพัฒนาระบบ
งานปีระเมินผ่ลูผ่่านระบบแที่นกัระดาษั	 รวมถ่ึงกัารลูงที่ะเบ่ยนเข้า
อบรม/ปีระชั่มุ	กัารวัดผ่ลูกัารอบรม	กัารที่ดส์อบค้วามรู้	ส์ามารถึดำาเนิน
กัารผ่่านเที่ค้โนโลูย่ดิจิิที่ัลู
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สินค้า
(คุ้ณภาพ	ค้วามหลูากัหลูายของส์ินค้้า)	 88.72	 89.73	 89.98
พนักงานข้าย
(ค้วามรู้เกั่�ยวกัับส์ินค้้า	กัารบริกัาร		 92.11	 92.92	 90.30
กัารแกั้ไขปีัญหา)	
บริการอื�น
(กัารจิัดกัาร	กัารให้ข้อมูลู	กัารตัิดตั่อ	 92.70	 90.47	 89.01
ส์ื�อส์ารกัับ	HARN)	
ควิามูพึงพอใจำเฉล่�ยรวิมู 91.18 91.04 89.76

ควิามูพึงพอใจำข้องลูกค้า 25632564 2562

การบริหารและพัฒนาควิามูรับผิดชัอบตื่อลูกค้า

	 HARN	มุ่งมั�นในกัารส์ร้างค้วามพ่งพอใจิแลูะค้วามมั�นใจิให้แก่ั
ลููกัค้า้ดว้ยกัารส์ง่มอบผ่ลูติัภณัฑ์์ท่ี่�มค่้ณุภาพตัามค้วามตัอ้งกัาร	ปีฏิิบตััิ
ตัามสั์ญญาอย่างโปีร่งใส์	ค้รบถ้ึวน	ถึกูัต้ัอง	รวมทัี่�งรกััษัาส์มัพนัธุภาพท่ี่�ด่
แลูะยั�งยืนระหว่างลููกัค้้าแลูะ	HARN	ผ่่านกัิจิกัรรมที่่�หลูากัหลูาย	ในปีี	
2564	อาทิี่	กัารเย่�ยมเย่ยนลููกัค้้าอย่างส์มำ�าเส์มอ	 เพื�อส์ร้างสั์มพันธุ์ท่ี่�
ด่แลูะรับข้อเส์นอแนะเพื�อนำามาปีรับปีรุงกัารปีฏิิบัตัิงาน	 กัารส์ำารวจิ
ค้วามพ่งพอใจิของลููกัค้า้อย่างต่ัอเนื�องทุี่กัปี	ีแลูะนำาผ่ลูส์ำารวจิดังกัลู่าว
แจิง้กัับหนว่ยงานท่ี่�เกั่�ยวข้อง	เพื�อปีรบัปีรงุในกัารเพิ�มค้วามพ่งพอใจิให้
กัับลููกัค้า้	เปีน็ต้ัน	ส์ง่ผ่ลูใหลูู้กัค้า้มค่้วามพ่งพอใจิเฉื่ลู่�ยรวมเพิ�มข่�นในปีี	
2564	เมื�อเที่่ยบกัับปีี	2563

•	 ดร.	 เจิน	ชั่าญณรงค้์	 (กัรรมกัารบริษััที่)	ในฐานะปีระธุานชั่มรม
ผู้่รับพระราชั่ที่านทีุ่นมูลูนิธิุอนันที่มหิดลู	 ตัระหนักัถ่ึงปัีญหา

	 สิ์�งแวดลู้อมท่ี่�เกั่�ยวกัับ	PM2.5	ได้เริ�มศก่ัษัาแนวที่างในกัารลูดไฟัป่ีา
	 โดยแก้ัปัีญหาปีากัท้ี่องของชั่าวบ้าน	เร่ยกัว่า	�บ้านก้ัอแซนด์บ๊อกัซ์�	

แลูะในฐานะปีระธุานชั่มรมผู่ ้รับพระราชั่ที่านทีุ่นมูลูนิธุิ
	 อานันที่มหิดลู	โดยนำาภาค้ปีระชั่าชั่นเข้าร่วมงานกัับชั่าวบ้านแลูะ

ราชั่กัารในกัารแกั้ปัีญหาไฟัปี่าในพื�นท่ี่�	 แลูะลูดปีัญหาปีากัท้ี่อง
	 ด้วยกัารบริหารที่รัพยากัรนำ�า	ดิน	ปีลููกัพืชั่ที่ดแที่น	ปีศุส์ัตัว์แลูะ

ปีระมง		กัารที่่องเที่่�ยว	กัารส์ร้างปีัญญาค้วามรู้

	 บ้านกั้อ	 ตัำาบลูกั้อ	 อำาเภอลู่�	 จิังหวัดลูำาพูน	 เปี็นหมู่บ้านหน่�งท่ี่�
ปีระส์บปีัญหาไฟัปี่ามากัท่ี่�ส์ุดในปีระเที่ศ	ตัลูอด	22	ปีีท่ี่�ผ่่านมาพื�นท่ี่�
อทุี่ยานแม่ปีงิท่ี่�ลู้อมรอบบ้านก้ัอถูึกัไฟัป่ีาสู์งสุ์ดถ่ึงกัว่า	20	ค้รั�ง	คิ้ดเปีน็
พื�นที่่�เผ่าไหม้ระหว่าง	110,000	-275,000	ไร่ตั่อปีี

	 แมว่้าหลัูงจิากักัารเผ่าที่ำาลูายเพ่ยงไมก่ั่�เดือนจิะเกัดิพืชั่ใหม่ๆ 	ข่�น
มาที่ดแที่นส์ว่นท่ี่�ถึกูัไฟัที่ำาลูายไปี	แตัสิ่์�งท่ี่�ถึกูัที่ำาลูายแลูะเรามองไมเ่ห็น
ได้แกั่จิุลูินที่ร่ย์	 โดยเฉื่พาะเชั่ื�อรา	ตั้นไม้ในวงศ์ยางในปี่าเตั็งรังจิำาเปี็น
ตั้องม่เชั่ื�อราส์ร้างส์ายใยเข้ามาหุ้มรากัราเหลู่าน่�จิะหานำ�าแลูะอาหาร
มาเลู่�ยงต้ันไม้	ในขณะท่ี่�ต้ันไม้สั์งเค้ราะห์แส์งแลู้วนำานำ�าตัาลูลูงมาเลู่�ยงรา 

เปี็นกัารอยู่ด้วยกัันแบบพ่�งพา	(Sysbiosis)	ซ่�งจิะชั่่วยที่ำาให้ตั้นไม้ใน
ปี่าเต็ังรังอุดมส์มบูรณ์แม้ว่าจิะเกิัดในพื�นท่ี่�ท่ี่�แห้งแลู้งแลูะขาดแค้ลูน
แร่ธุาตุัในดิน	 แตั่เมื�อเกิัดไฟัปี่าบ่อยค้รั�งจิุลิูนที่ร่ย์แลูะเชั่ื�อราจิะถูึกั
ที่ำาลูาย	ปี่าเตั็งรังจิะแค้ระแกัรนขาดค้วามส์มบูรณ์	นอกัจิากัน่�ไฟัยัง
ขัดขวางมิให้ดินอุ้มเก็ับนำ�าไว้จินที่ำาให้บ้านกั้อม่ฤดูแลู้งท่ี่�ยาวนานจิน
ไม่ส์ามารถึปีลููกัพืชั่อื�นๆ	ได้ยกัเว้นข้าวโพดเลู่�ยงส์ัตัว์

การบริหารและพัฒนาชัุมูชันหร่อสังคมู

•	 HARN	เข้าใจิถึ่งบที่บาที่หน้าที่่�ของกัารเปี็นส์มาชั่ิกัที่่�ด่ตั่อส์ังค้ม	
โดยได้ส์นับส์นุนกัิจิกัรรมส์าธุารณปีระโยชั่น์เพื�อสั์งค้มแลูะ
สิ์�งแวดลู้อม	แลูะส่์งเส์ริมให้พนักังาน	HARN	 ได้ม่ส่์วนร่วมใน
กัิจิกัรรมเพื�อส์ังค้ม	 เพื�อเปี็นกัารตัอบแที่นส์ังค้มเมื�อม่โอกัาส์ใน
งบปีระมาณที่่�เหมาะส์ม

•	 กัารรวบรวมปีฏิิทิี่นตัั�งโต๊ัะเกัา่	เพื�อส่์งมอบให้หน่วยงานท่ี่�ตัอ้งกัาร
ไปีใชั่้ในกัารผ่ลูิตัส์ื�อกัารส์อน



แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)64

	 เพื�อลูดไฟัปี่าในพื�นที่่�แม่ปีิงด้วยกัารยกัคุ้ณภาพชั่่วิตั	ในปีี	2564	
ชั่มรมฯส์นับส์นุนให้ชั่าวบ้านได้รับสิ์ที่ธิุในกัารที่ำากิันในพื�นท่ี่�อุที่ยาน
ตัามมาตัรา	64	โดยชั่าวบ้านมม่ติัท่ี่�จิะช่ั่วยอุที่ยานแม่ปีงิปีอ้งกัันไฟัปีา่	
อนุรักัษั์	ฟั้�นฟัู	แลูะเร่ยนรู้	เพื�อให้เกัิดค้วามยั�งยืน	เมื�อม่ส์ิที่ธุิในที่่�ที่ำากัิน	
กัรมนำ�าบาดาลูยังโค้รงกัารจัิดหานำ�าบาดาลูขนาดใหญ่แก้ัปัีญหาภัยแลู้ง
อนัเนื�องมาจิากัพระราชั่ดำาริข่�นเพื�อช่ั่วยเหลืูอราษัฎรให้มแ่หลู่งนำ�าต้ันทุี่น
ในกัารที่ำาระบบปีระปีาหมู่บ้าน	 แกั้ปีัญหากัารขาดแค้ลูนนำ�าอุปีโภค้
บริโภค้	 พร้อมกัับใชั่้งบปีระมาณจิากักัองทีุ่นนำ�าบาดาลูพัฒนานำ�า
บาดาลูส์ำาหรบักัารเกัษัตัรขนาดใหญ	่500	ไร่	พร้อมกัับขดุบอ่นำ�าบาดาลู
อ่กักัว่า	 33	บ่อ	 ในพื�นท่ี่�ตัามมาตัรา	 64	 เพื�อให้ม่นำ�าเพ่ยงพอตั่อกัาร
เพาะปีลููกัอ่กั	500	ไร่เปี็นกัารเพิ�มเตัิมนำ�าบาดาลูเหลู่าน่�จิะชั่่วยให้
ชั่าวบ้านกั้อปีรับเปีลู่�ยนวิธุ่จิากักัารปีลููกัพืชั่เชั่ิงเด่�ยวในฤดูฝ่นเปี็นกัาร
ปีลูกูัพืชั่ผ่ส์มผ่ส์านได้ตัลูอดปีี	มร่ายได้แลูะค้วามั�นค้งท่ี่�ดข่่�น	แลูะลูดกัาร
เผ่าปี่าตัามวัตัถึุปีระส์งค้์

	 นอกัจิากัน่�ในปีี	 2564	 HARN	 ได้ร่วมส์นับส์นุนโค้รงกัารท้ี่า
นักัส์ืบไฟัปี่ายุวชั่น	 ร่วมกัับส์ำานักังานบริหารนโยบายของนายกั
รฐัมนตัร่	(ส์บนร.)	ชั่มรมผู่รั้บพระราชั่ที่านทุี่นมูลูนิธิุอานันที่มหิดลู	แลูะ
จิฬุาลูงกัรณ์มหาวิที่ยาลูยั	ในกัารส์ร้างแอพพลิูเค้ชั่ั�น	�ตัามไฟั�	tamfire.net 
เพื�อแส์ดงจิุดค้วามร้อนในลูักัษัณะกัาลูานุกัรม	 (time	 series)	 ซ่�งจิะ
แส์ดงขนาดแลูะที่ิศที่างหน้าหน้าไฟั	(fire	 front)	ของไฟัปี่าที่่ลูะวันให้
เหน็พฤตักิัรรมไฟัตัั�งแตัก่ัำาเนดิจินกัระทัี่�งดบัลูง	แลูะเมื�อแส์ดงจิดุค้วาม
ร้อนตัามกัาลูานุกัรมเหลูา่น่�ไปีบนแผ่นท่ี่�ท่ี่�แส์ดงสิ์�งปีกัค้ลูมุดินจิะที่ราบ
ถึ่งแรงจิูงในในกัารจิุดเผ่าเพื�อหาที่างปี้องกัันในระยะยาวตั่อไปี

	 แอพพลิูเค้ชัั่�น	 ตัามไฟัน่�	 เปีิดให้ภาค้ปีระชั่าชั่นเข้าถ่ึงแลูะใช้ั่
วเิค้ราะห์ไฟัป่ีาในพื�นท่ี่�ได้โดยไม่มค่่้าใช้ั่จิา่ย	จิากัวันท่ี่�	13	พฤศจิกิัายน	
2564	ถึง่	11	กัมุภาพันธ์ุ	2565	มผู่่เ้ข้าชั่มตัามไฟัแลู้วจิำานวน	10,372	ค้น

	 ระหว่างวันที่่�	29	มิถึุนายน	-	31	ธุันวาค้ม	ค้ณะที่ำางานวิชั่ากัาร
เฉื่พาะกิัจิเพื�อจิดัที่ำาขอ้เส์นอแนะเกั่�ยวกัับกัารบรหิารจิดักัารไฟัปีา่แลูะ
กัารเผ่าในที่่�โลู่งเพื�อส์นับส์นุนกัารแกั้ไขปีัญหาฝุ่่น	PM2.5	ซ่�งปีระกัอบ
ด้วยนักัวิชั่ากัารชั่าวไที่ยแลูะตั่างชั่าตัิ	 รวมทัี่�งผู้่แที่นจิากัส์ำานักังาน
พัฒนาเที่ค้โนโลูย่อวกัาศแลูะภูมิส์ารส์นเที่ศ	 (องค์้กัารมหาชั่น)	หรือ	
GISTDA	 จัิดตัั�งโดยส์ำานักังานบริหารนโยบายของนายกัรัฐมนตัร่	
(ส์บนร.)	โดยค้วามเหน็ชั่อบของนายกัรฐัมนตัร่	ที่อลูองใช้ั่แอพพลูเิค้ชัั่�น 

ตัามไฟั	วิเค้ราะห์กัารเกัิดไฟัปี่า	โดยนำาข้อมูลูจิุดค้วามร้อนมาจิัดเร่ยง
เปี็นอนุกัรมเวลูารายวัน	 (time	 series)	 โดยเชั่ื�อมโยงกัับแผ่นท่ี่�	 เพื�อ
วิเค้ราะห์ทิี่ศที่างกัารเค้ลืู�อนท่ี่�แลูะเวลูาของไฟัแตั่ลูะกัองในพื�นท่ี่�ที่่�ม่
ข้อมูลูสิ์�งปีกัค้ลูุมดินบ่งชั่่� ว่าเปี็นพื�นท่ี่�ปี่า	 ส์่งผ่ลูให้ค้ณะที่ำางานฯ	

ส์ามารถึระบุตัำาแหน่งแลูะขอบเขตัไฟัในกัลูุ่มปี่าอนุรักัษั์ซ่�งเกัิดไฟัปี่า
ซำ�าซากัขนาดใหญ่ที่่�ส์ุดของปีระเที่ศ	4	ลูำาดับแรกั	ได้แกั่	

(1)	 พื�นที่่�แม่ปีิง-อมกั๋อย-แม่ตัื�น	จิำานวน	581,872	ไร่	
(2)	 ลุู่มนำ�าปีาย-ลุู่มแม่นำ�าปีายฝั่�งซ้าย-นำ�าตักัแม่สุ์รินที่ร์	 จิำานวน	

311,883	ไร่	
(3)	 ส์าลูะวิน-แม่ส์ะเร่ยง	จิำานวน	558,486	ไร่	แลูะ	
(4)	 เขื�อนศร่นค้รินที่ร์	จิำานวน	166,689	ไร่	

	 ข้อมลููชั่ดุน่�	ยังช่ั่วยให้ค้ณะที่ำางานฯ	ส์ามารถึตัรวจิส์อบจุิดกัำาเนิด
แลูะกัารเค้ลูื�อนของแนวไฟั	นำาไปีส์ูข่อ้ส์นันิษัฐานเบื�องตัน้ของเหตัไุฟัป่ีา
แต่ัลูะแห่ง	ซ่�งเกิัดจิากัพฤติักัรรมของมนุษัย์ท่ี่�แตักัต่ัางกัันไปีตัามบริบที่
เศรษัฐกัิจิแลูะส์ังค้มของแตั่ลูะชัุ่มชั่น
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4. การวิิเคราะห์และคำาอธิิบายข้องฝ่่ายจำัดการ

	 ในกัารอ่านค้ำาอธิุบายแลูะกัารวิเค้ราะห์ของฝ่่ายจัิดกัาร	นักัลูงทุี่น
ค้วรศ่กัษัาเอกัส์ารปีระกัอบ	ซ่�งได้แกั่	 งบกัารเงินรวม	 ข้อมูลูที่างกัาร
เงินที่่�ม่กัารปีรับปีรุง	 ตััวเลูขกัารดำาเนินงานโดยส์รุปีที่ั�งในอด่ตัแลูะที่่�ม่
กัารปีรับปีรุง	ค้วบคู้่ไปีกัับหมายเหตุัปีระกัอบงบกัารเงินแลูะข้อมูลูท่ี่�
นำาเส์นอไว้ในเอกัส์ารน่�

4.1 การวิิเคราะห์การดำาเนินงานและ
 ฐานะการเงินข้อง HARN และบริษัทัย่อย
	 ปีี	 2564	ส์ภาพเศรษัฐกิัจิทัี่�วโลูกัเริ�มฟ้ั�นตััวจิากัส์ภาวกัารณ์กัาร
แพร่ระบาดของโรค้ตัิดเชั่ื�อไวรัส์โค้โรนา	2019	 (COVID-19)	จิากักัาร	
กัระจิายวคั้ซน่ใหกั้ับปีระชั่าชั่น	แตัไ่วรสั์มก่ัารกัลูายพนัธุุท์ี่ำาใหเ้กัดิส์าย
พันธุุ์ใหม่ๆ	ที่่�ส์ามารถึแพร่กัระจิายได้เร็วกัว่าเดิม	ที่ำาให้ปีระส์ิที่ธุิภาพ
ของวัค้ซ่นในเชั่ิงกัารป้ีองกัันกัารติัดเชั่ื�อลูดลูง	 แลูะที่ำาให้เกิัดกัาร
ระบาดหลูายระลูอกัในหลูายปีระเที่ศรวมที่ั�งปีระเที่ศไที่ย	ที่างภาค้รัฐ
จิ่งกัำาหนดใชั่้มาตัรกัารค้วบคุ้มกัารแพร่ระบาดไวรัส์อย่างเข้มงวดใน
ปีระเที่ศไที่ย	 เชั่่น	 กัารปิีดไซค์้งานก่ัอส์ร้าง	 ห้ามเค้ลืู�อนย้ายแรงงาน
เปี็นกัารชั่ั�วค้ราว	แลูะออกัมาตัรกัารให้ค้วามชั่่วยเหลูือภาค้ธุุรกัิจิแลูะ
ปีระชั่าชั่นเพื�อเย่ยวยาแลูะลูดผ่ลูกัระที่บจิากักัารแพร่ระบาดของ
ไวรัส์โค้โรนา	(COVID-19)	เชั่่น	โค้รงกัารเย่ยวยานายจิ้างแลูะลููกัจิ้าง
ผู้่ปีระกัันตัน	 จิากัเหตุักัารณ์ดังกัลู่าวที่ำาให้บางช่ั่วงเวลูา	HARN	 ไม่
ส์ามารถึเขา้ปีฏิิบตัังิานตัามไซค้ง์านกัอ่ส์รา้งได	้แลูะกัารส์ง่มอบส์นิค้า้
ให้ลููกัค้า้ตัอ้งถึกูัเลืู�อนออกัไปี	อก่ัทัี่�งเพื�อลูดค้วามเส่์�ยงเรื�องหน่�ส์ญูของ
ลููกัค้า้	HARN	ได้มก่ัารที่บที่วนนโยบายกัารพิจิารณาเค้รดิตัของลูกูัค้า้
ให้ม่ค้วามรัดกัุมมากัยิ�งข่�น	ที่ำาให้ในปีี	2564	น่�	HARN	รับรู้รายได้จิากั
กัารขายแลูะบริกัาร	 เปี็นจิำานวน	1,025.98	ลู้านบาที่	ลูดลูง	 126.35	
ลู้านบาที่	หรือค้ิดเปี็น	10.96%	เมื�อเที่่ยบกัับปีี	2563		ที่่�ม่รายได้จิากั
กัารขายแลูะบริกัาร	จิำานวน	1,152.33	ลู้านบาที่	รายได้อื�นในปีี	2564	
จิำานวน	20.15	ลู้านบาที่	เพิ�มข่�น	3.05	ลู้านบาที่	หรือค้ิดเปี็น	17.84%	
จิากักัารลูงทีุ่นในกัองทีุ่นรวม	ดอกัเบ่�ยรับ	กัำาไรจิากัอัตัราแลูกัเปีลู่�ยน	
รายได้ค้่าเชั่่าอส์ังหาริมที่รัพย์แลูะกัารได้รับเงินชั่่วยเหลูือเย่ยวยาจิากั
ภาค้รัฐ	เปี็นตั้น	 	ตั้นทีุ่นขายแลูะบริกัาร	ลูดลูง	86.13	ลู้านบาที่	หรือ
ค้ิดเปี็น	 10.77%	ส์ัดส่์วนกัารลูดลูงเปี็นอัตัราเด่ยวกัับกัารลูดลูงของ
รายได้จิากักัารขายแลูะบริกัาร	 ต้ันทุี่นในกัารจัิดจิำาหน่ายแลูะค่้าใช้ั่
จิ่ายในกัารบริหารในปีี	2564	ลูดลูง	1.03%	แลูะ	4.74%	ตัามลูำาดับ		
ตั้นทีุ่นที่างกัารเงินตัามส์ัญญาเชั่่ากัารเงินเพิ�มข่�น	 จิำานวน	 2.22	ลู้าน
บาที่	กัำาไรส์ุที่ธุิส์ำาหรับปีี	2564	เที่่ากัับ	72.23	ลู้านบาที่	ลูดลูง	25.66	
ลู้านบาที่	หรือค้ิดเปี็น	26.21%	เมื�อเที่่ยบกัับปีี	2563			

	 HARN	 ได้ที่บที่วนปีระมาณตั่างๆ	 ท่ี่�ใชั่้ในกัารจิัดที่ำางบกัารเงิน
อย่างส์มำ�าเส์มอ	 โดยในระหว่างปีี	 2564	 ได้ที่บที่วนข้อส์มมติัฐาน
ที่างกัารเงินให้ม่ค้วามเหมาะส์มแลูะเปี็นปีัจิจุิบันมากัยิ�งข่�น	 อาที่ิ	
ปีระมาณกัารหน่�ส์ินผ่ลูปีระโยชั่น์พนักังาน	อัตัราส์ูญเส์่ยจิากักัารขาย
สิ์นค้้าเป็ีนเงินเชั่ื�อ	 (Loss	 rate)	 กัารค้ำานวณกัระแส์เงินส์ดรับอิส์ระ
ในอนาค้ตัของหน่วยธุุรกิัจิระบบที่ำาค้วามเย็นแลูะระบบพิมพ์ดิจิิทัี่ลู	
ปีระกัอบกัารที่ดส์อบกัารด้อยค้่าค้วามนิยม	 ซ่�งเป็ีนส์ินที่รัพย์ไม่ม่
ตัวัตันจิากักัารซื�อแลูะรบัโอนธุุรกัจิิทัี่�งหมด	(Entire	Business	Transfer)	
แลูะปีรับปีรุงงบกัารเงินของปีี	2563	ที่่�นำามาเปีร่ยบเที่่ยบงบกัารเงินปีี	
2564	 ใหม่เก่ั�ยวกัับโค้รงกัารส์ะส์มหุ้นส์ำาหรับพนักังาน	 (Employee	
Joint	Investment	Program	:	EJIP)	ตัามมาตัรฐานกัารรายงานกัารเงนิ
เกั่�ยวกัับกัารจิ่ายโดยใชั่้หุ้นเปี็นเกัณฑ์์	รายลูะเอ่ยดดังน่�

1.	 ที่บที่วนข้อส์มมตัิฐานในกัารค้ำานวณภาระผู่กัพันผ่ลูปีระโยชั่น์
พนักังานตัามรายงานของนักัค้ณิตัศาส์ตัร์ปีระกัันภัย	(Actuarial	
Report)	เกั่�ยวกัับอัตัราคิ้ดลูด	อัตัรากัารลูาออกั		แลูะอัตัรากัารข่�น
เงินเดือน	แลูะรับรู้กัำาไรจิากัปีระมาณกัารตัามหลูักัค้ณิตัศาส์ตัร์
ปีระกัันภัยในรายกัารกัำาไรขาดทุี่นเบ็ดเส์ร็จิอื�น	จิำานวน	0.83	ลู้านบาที่

	 (ส์ุที่ธุิจิากัภาษั่เงินได้)

2.	 ที่บที่วนผ่ลูกัารค้ำานวณอัตัราส์ญูเส์่ยจิากักัารขายส์นิค้า้เปี็นเงนิ
เชั่ื�อ	(Loss	rate)	โดยวิธุ่กัารอย่างง่าย	(Simplified	Approach)	
ส์ำาหรับรบัรู้ค้า่เผื่�อหน่�ส์งสั์ยจิะส์ญูหรือค่้าเผื่�อขาดที่นุดา้นเค้รดติั
ที่่�ค้าดว่าจิะเกัิดข่�น	(ECL	:	Expected	Credit	Loss)	ของลููกัหน่�

	 กัารค้้าแลูะลููกัหน่�หมุนเว่ยนอื�น	 /	 สิ์นที่รัพย์เกิัดจิากัสั์ญญา
หมุนเว่ยนท่ี่�ไม่ม่องค้์ปีระกัอบของตั้นทุี่นกัารจัิดหาเงินท่ี่�ม่

	 นัยส์ำาค้ัญ	ตัามมาตัรฐานกัารรายงานที่างกัารเงินฉื่บับที่่�	9	เรื�อง
เค้รื�องมือที่างกัารเงนิ	แลูะอัตัราท่ี่�ที่บที่วนใหม่ไม่ได้เปีลู่�ยนแปีลูง
จิากัปีี	2563	อย่างม่นัยส์ำาค้ัญ

3.	 ที่บที่วนข้อส์มมตัิฐานในกัารที่ดส์อบกัารด้อยค้่าของค้่า
	 ค้วามนิยมท่ี่�แส์ดงอยู่ในงบกัารเงนิ	จิำานวน	334.67	ลู้านบาที่	หรือ

ค้ิดเปี็น	19.85%	ของส์ินที่รัพย์รวม	ณ	วันที่่�	31	ธุันวาค้ม	2564
	 โดยว ่าจิ ้างผู่ ้ปีระเมินอิส์ระท่ี่� ได ้ รับค้วามเห็นชั่อบจิากั
	 ค้ณะกัรรมกัารกัำากัับหลัูกัที่รัพย์แลูะตัลูาดหลัูกัที่รัพย์	 (กัลูตั.)	

ในกัารปีระเมินมูลูค้่าธุุรกัิจิของระบบที่ำาค้วามเย็นแลูะระบบ
พิมพ์ดิจิิที่ัลูตัามรายงานลูงวันที่่�	26	ตัุลูาค้ม	2564	ด้วยวิธุ่มูลูค้่า
จิากักัารใชั่้	(Value	in	Use)	โดยวัดค้่ามูลูค้่าปีัจิจิุบันของกัระแส์
เงินส์ดส์ุที่ธุิ	(Present	Value	of	Future	Cash	Flow	หรือ	DCF)	



แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)66

ท่ี่�ค้าดว่าจิะได้รับในแตั่ลูะปีีจิากักัารปีระมาณกัารที่างกัารเงิน
ปีระมาณ	5	ปีี	 (ตัั�งแตั่วันที่่�	1	มกัราค้ม	2565	ถึ่ง	31	ธุันวาค้ม	
2569)	 ด้วยอัตัราค้ิดลูดท่ี่�ได้จิากักัารค้ำานวณตั้นทีุ่นที่างกัารเงิน
ถึัวเฉื่ลู่�ยถึ่วงนำ�าหนักั	 (Weighted	Average	Cost	of	Capital	 :	
WACC)	 ท่ี่�เหมาะส์มกัับค้วามเส่์�ยงของหน่วยธุุรกิัจิ	 แลูะฝ่่าย
บริหารพิจิารณาแลู้วเชั่ื�อว่าไม่เกัิดกัารด้อยค้่าของค้่าค้วามนิยม

4.	 แกั้ไขงบกัารเงินส์ำาหรับปีีส์ิ�นส์ุดวันที่่�	31	ธุันวาค้ม	2563	ที่่�นำามา
เส์นอเปีร่ยบเท่ี่ยบกัับงบกัารเงนิปี	ี2564	เกั่�ยวกัับโค้รงกัารส์ะส์ม
หุ้นส์ำาหรับพนักังาน	 (Employee	Joint	 Investment	Program	
หรือ	EJIP)	ระยะเวลูาโค้รงกัารเริ�มตั้นเดือนพฤษัภาค้ม	2563

	 สิ์�นสุ์ดเดือนเมษัายน	 2568	 ให้เป็ีนไปีตัามข้อกัำาหนดของ
มาตัรฐานกัารรายงานที่างกัารเงิน	ฉื่บับท่ี่�	 2	 เรื�องกัารจิ่ายโดย
ใชั่้หุ้นเป็ีนเกัณฑ์์	 (TFRS	 2)	 กัารปีรับปีรุงดังกัลู่าว	บริษััที่รับรู้
ตั้นทีุ่นกัารให้บริกัาร	ตั้นทีุ่นในกัารจิัดจิำาหน่ายแลูะค้่าใชั่้จิ่ายใน
กัารบรหิารเพิ�มข่�น	แลูะรายจิา่ยภาษัเ่งนิไดนิ้ติับคุ้ค้ลูท่ี่�เกั่�ยวขอ้ง
ลูดลูง	 ส่์งผ่ลูที่ำาให้กัำาไรขั�นตั้น	 แลูะกัำาไรสุ์ที่ธุิ	 ส์ำาหรับปีี	 2563	
ลูดลูง	เที่่ากัับ	0.55	ลู้านบาที่	แลูะ	2.99	ลู้านบาที่	ตัามลูำาดับ

	 แตั่อย่างไรก็ัตัาม	บริษััที่ยังค้งส์ามารถึรักัษัาอัตัรากัำาไรขั�นตั้น
ไว้ได้ใกัลู้เค้่ยงกััน	 ได้แกั่	 30.59%,	30.59%	แลูะ	30.44%	ส์ำาหรับปีี	
2562	-	2564	ตัามลูำาดับ

รายได้จำากการข้ายและบริการ        

1.	 ผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบดับเพลูิงแลูะโค้รงกัาร	 423.94	 40.53	 534.18	 	45.68		 (110.24)	 (20.64)	 644.12	 46.21
2.	 ผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบส์ุขาภิบาลูแลูะปีรับอากัาศ	 47.85	 4.57	 63.82	 	5.46		 (15.97)	 (25.02)	 81.10	 5.82
3.	 ผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบที่ำาค้วามเย็น	 197.35	 18.86	 202.83	 	17.34		 (5.48)	 (2.70)	 262.00	 18.80
4.	ผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบกัารพิมพ์ดิจิิที่ัลู	 351.90	 33.64	 349.07	 	29.85		 2.83	 0.81	 379.66	 27.24
5.	 ผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบไอโอที่่	(ไอยราหาญ)	 4.94	 0.47	 2.43	 	0.21		 2.51	 103.29	 -	 -
รว็มูรายได้จำากการข้ายและบริการ 1,025.98 98.07 1,152.33  98.54  (126.35) (10.96) 1,366.88 98.07
รายได้อื�น 1) 20.15 1.93 17.10  1.46  3.05 17.84 27.09 1.93
รายได้รว็มู  1,046.13 100.00 1,169.43  100.00  (123.30) (10.54) 1,393.97 100.00

ประเภทรายได้
สำาหรับปีสิ�นสุดวิันท่� 31 ธิันวิาคมู

 ปี 2563 ปี 2564

ลู้านบาที่ ร้อยลูะ ลู้านบาที่ ร้อยลูะ ลู้านบาที่ ร้อยลูะ ลู้านบาที่ ร้อยลูะ
เพิ�มูข้้�น /(ลดลง)  ปี 2562

ห้มูายเห้ต์ุ : 1)		รายได้อื�น	ปีระกัอบด้วยกัำาไรขาดทีุ่นจิากัเงินลูงทีุ่นในกัองทีุ่นรวมแลูะหลูักัที่รัพย์ในค้วามตั้องกัารของตัลูาด	ดอกัเบ่�ยรับ	รายได้เงินปีันผ่ลู	แลูะกัำาไรขาดทีุ่นจิากัอัตัราแลูกั
เปีลู่�ยน	รวมที่ั�งรายได้ค้่าเชั่่าแลูะค้่าบริกัารจิากัอส์ังหาริมที่รัพย์เพื�อกัารลูงทีุ่น	เปี็นตั้น

	 รายได้จิากักัารขายแลูะบริกัาร	 ปีระกัอบด้วย	 รายได้จิากั
ผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบดับเพลูิงแลูะโค้รงกัารในส์ัดส์่วน	40.53%	ผ่ลูิตัภัณฑ์์
ระบบส์ุขาภิบาลูแลูะปีรับอากัาศในส์ัดส์่วน	4.57%	ผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบ
ที่ำาค้วามเย็น	ในส์ัดส์่วน	18.86%	ผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบกัารพิมพ์ดิจิิที่ัลูใน
สั์ดส์ว่น	33.64%	ผ่ลูติัภณัฑ์์ระบบไอโอท่ี่	0.47%	แลูะรายไดอ้ื�น	1.93%	
โดยม่รายได้รวมส์ำาหรับปีี	2562-	2564	จิำานวน	1,393.97	ลู้านบาที่	
1,169.43	ลู้านบาที่	แลูะ	 1,046.13	ลู้านบาที่	ตัามลูำาดับ	ถึ่งแม้ว่า
รายได้จิากัารขายแลูะบริกัารของหน่วยธุุรกิัจิดับเพลิูงแลูะโค้รงกัาร

จิะได้รับผ่ลูกัระที่บจิากัส์ถึานกัารณ์โค้วิด-19	ที่ำาให้รายได้ในปีี	2564	
ลูดลูง	จิำานวน	110.24	ลู้านบาที่	ค้ดิเป็ีน	20.64%	เมื�อเท่ี่ยบกัับปี	ี2563	
แตั่	HARN	ยังค้งม่ยอดส์ั�งซื�อค้้างส์่งที่่�ม่มูลูค้่าส์ูง	ค้าดว่าจิะส์่งมอบใน
มลููค้า่ท่ี่�เป็ีนส์าระส์ำาคั้ญส่์วนใหญ่ภายในปี	ี2565		ทัี่�งน่�	HARN	ไม่มก่ัาร
พ่�งพงิลููกัค้า้รายใดรายหน่�ง	แลูะไม่มร่ายได้จิากักัารขายแลูะบรกิัารกัับ
ลููกัค้้าบุค้ค้ลูภายนอกัรายใดรายหน่�งท่ี่�ม่จิำานวนเงินตัั�งแตั่ร้อยลูะ	 10	
ข่�นไปีของรายได้รวม

ภาพรวิมูผลการดำาเนินงานข้องบริษััทและบริษััทย่อย
รายได้จำากการข้ายและบริการ
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โครงสร้างรายได้ปี 2564
ตืามูงบการเงินท่�ผ่านการตืรวิจำสอบโดยผู้สอบบัญชัี

โครงสร้างรายได้ปี 2563
ตืามูงบการเงินท่�ผ่านการตืรวิจำสอบโดยผู้สอบบัญชัี

ตื้นทุนข้ายและบริการ

ตื้นทุนในการจำัดจำำาหน่ายและค่าใชั้จำ่ายในการบริหาร

ตื้นทุนข้ายและบริการ
1.	 ผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบดับเพลูิงแลูะโค้รงกัาร	 311.39	 73.45	 397.37	 74.39	 (85.99)	 (21.64)	 487.06	 75.62
2.	 ผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบส์ุขาภิบาลูแลูะปีรับอากัาศ	 33.74	 70.51	 43.87	 68.74	 (10.13)	 (23.09)	 58.69	 72.37
3.	 ผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบที่ำาค้วามเย็น	 143.17	 72.55	 138.12	 68.10	 5.05	 3.66	 174.11	 66.45
4.	 ผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบกัารพิมพ์ดิจิิที่ัลู	 222.04	 63.10	 218.40	 62.57	 3.64	 1.67	 228.83	 60.27
5.	 ผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบไอโอที่่	(ไอยราหาญ)	 3.37	 68.22	 2.07	 85.19	 1.30	 62.80	 -	 -
รว็มูต์้นทีุ่นจำากการข้ายและบริการ 713.71 69.56 799.83 69.41 (86.13) (10.77) 948.69 69.41
กำาไรข้ั�นต์้น 312.27 30.44 352.49 30.59 (40.22) (11.41) 418.19 30.59

ตื้นทุนในการจำัดจำำาหน่ายและค่าใชั้จำ่ายในการบริหาร
					ตั้นทีุ่นในกัารจิัดจิำาหน่าย	 107.57	 10.28	 	108.69		 	9.29		 (1.12)	 (1.03)	 117.56	 	8.43	
					ค้่าใชั่้จิ่ายในกัารบริหาร	 132.50	 12.67	 	139.10		 	11.89		 (6.60)	 (4.74)	 140.78	 	10.10	
รว็มูต์้นทีุ่นในการจำัดจำำาห้น่ายและค่าใช้จำ่าย 240.07 22.95  247.79  21.19  (7.72) (3.12) 258.34  18.53
ในการบริห้าร  
รายได้รว็มู 1,046.13 100.00 1,169.43   100.00  (123.30) (10.54) 1,393.97  100.00 

ประเภทตื้นทุน

ประเภทค่าใชั้จำ่าย

สำาหรับปีสิ�นสุดวิันท่� 31 ธิันวิาคมู

สำาหรับปีสิ�นสุดวิันท่� 31 ธิันวิาคมู

 ปี 2563 (ปรับปรุงใหมู่)

 ปี 2563 (ปรับปรุงใหมู่)

 ปี 2564

 ปี 2564

ลู้านบาที่ ร้อยลูะ

ลู้านบาที่ ร้อยลูะ

ลู้านบาที่ ร้อยลูะ

ลู้านบาที่ ร้อยลูะ

ลู้านบาที่ ร้อยลูะ

ลู้านบาที่ ร้อยลูะ

ลู้านบาที่ ร้อยลูะ

ลู้านบาที่ ร้อยลูะ

เพิ�มูข้้�น / (ลดลง)

เพิ�มูข้้�น / (ลดลง)

 ปี 2562

 ปี 2562

	 ส์ำาหรบัต้ันทุี่นขายแลูะบริกัารท่ี่�ส์ำาค้ญั	คื้อ	ต้ันที่นุค่้าส์นิค้้า	ค่้าใช้ั่จ่ิาย
ในกัารนำาเข้าแลูะขนส่์ง	 รวมถึ่งเงินเดือนท่ี่มวิศวกัรผู่้ค้วบคุ้มงานแลูะ
ท่ี่มตัิดตัั�ง	 แลูะค่้าจ้ิางผู้่รับเหมาในกัารติัดตัั�งอุปีกัรณ์	 โดยส์ำาหรับปี	ี
2562	-	2564	HARN	มต้่ันที่นุขายแลูะบรกิัารจิำานวนทัี่�งสิ์�น	948.69	ลู้านบาที่

799.83	ลู้านบาที่	แลูะ	713.71	ลู้านบาที่	ตัามลูำาดับ	ค้ดิเป็ีน	69.41%	
แลูะ	 69.41%	 แลูะ	 69.56%	 ของรายได้จิากักัารขายแลูะบริกัาร
ค้ิดเปี็นอัตัรากัำาไรขั�นตั้นเที่่ากัับ	30.59%	แลูะ	30.59%	แลูะ	30.44%
ตัามลูำาดับ

1,046.13 1,169.43

ผลิต์ภัณีฑ์์ระบบไอโอที่ี (ไอยราห้าญ)
0.47%
4.94 ลบ.

ผลิต์ภัณีฑ์์ระบบไอโอที่ี (ไอยราห้าญ)
0.21%
2.43 ลบ.

ผลิต์ภัณีฑ์์ระบบ
การพึิมูพึ์ดิจำิที่ัล
33.64%
351.90 ลบ.

ผลิต์ภัณีฑ์์ระบบ
การพึิมูพึ์ดิจำิที่ัล
29.85%
349.07 ลบ.

ผลิต์ภัณีฑ์์ระบบ
ที่ำาคว็ามูเย็น
18.86%
197.35 ลบ.

ผลิต์ภัณีฑ์์ระบบ
ที่ำาคว็ามูเย็น
17.34%
202.83 ลบ.

รายได้อื�น 1.93%
20.15 ลบ.

รายได้อื�น 1.46%
17.10 ลบ.

ผลิต์ภัณีฑ์์
ระบบดับเพึลิง

และงานโครงการ
ต์ิดต์ั�งระบบดับเพึลิง

40.53%
423.94 ลบ.

ผลิต์ภัณีฑ์์
ระบบดับเพึลิง

และงานโครงการ
ต์ิดต์ั�งระบบดับเพึลิง

45.68%
534.18 ลบ.

ผลิต์ภัณีฑ์์ระบบปรับอากาศ
และระบบสุข้าภิบาล

4.57%
47.85 ลบ.

ผลิต์ภัณีฑ์์ระบบปรับอากาศ
และระบบสุข้าภิบาล

5.46%
63.82 ลบ.
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ตื้นทุนในการจำัดจำำาหน่าย

	 ตัน้ที่นุในกัารจิดัจิำาหนา่ยของ	HARN	ในปี	ี2562	-	2564	มจ่ิำานวน	
117.56	ลู้านบาที่	108.69	ลูา้นบาที่	แลูะ	107.57	ลูา้นบาที่	ตัามลูำาดับ	
ค้ิดเปี็น	8.43%	แลูะ	9.29%	แลูะ	10.28%	ของรายได้รวมตัามลูำาดับ	
ต้ันทุี่นในกัารจิดัจิำาหน่ายปีระกัอบไปีดว้ย	เงนิเดอืนแลูะส์วสั์ดกิัารของ
พนักังานขาย	ค่้านายหน้าแลูะส่์งเส์ริมกัารขาย	แลูะค้า่เสื์�อมราค้าของ
ส์าธิุตั	เปีน็ต้ัน	สั์ดส่์วนต้ันทุี่นในกัารจัิดจิำาหน่ายเมื�อเปีร่ยบเท่ี่ยบกัับราย
ได้รวมในปีี	2564	ลูดลูงจิากัปีี	2563	เที่่ากัับ	1.03%	ซ่�งลูดลูงน้อยกัว่า
กัารลูดลูงของรายได้รวมเนื�องจิากัโค้รงส์ร้างของตั้นทุี่นในกัารจิัด
จิำาหน่ายบางส์่วนเปี็นค้่าใชั่้จิ่ายลัูกัษัณะค้งท่ี่�ที่ำาให้ส์ัดส์่วนกัารลูดลูง
ของค่้าใช้ั่จ่ิายไม่เป็ีนส์ดัส่์วนเดย่วกัับกัารลูดลูงของรายได้รวมของ	HARN

ค่าใชั้จำ่ายในการบริหาร

	 ค้่าใชั่้จิ่ายในกัารบริหารของ	HARN	ส์ำาหรับปีี	2562	-	2564	ม่
จิำานวน	140.78	ลู้านบาที่	139.10	ลู้านบาที่	แลูะ	132.50	ลู้านบาที่	
ตัามลูำาดบั	คิ้ดเป็ีนส์ดัส่์วน	10.10%,	11.89%	แลูะ	12.67%	ของรายได้
รวมตัามลูำาดับ	ค้า่ใชั่จ่้ิายในกัารบรหิาร	ปีระกัอบไปีดว้ยเงนิเดอืนแลูะ
ส์วัส์ดิกัารพนักังานในส์่วนงานส์นับส์นุน	ผู่้บริหารแลูะค้ณะกัรรมกัาร
บริษัทัี่	ค่้าตัดัจิำาหน่ายส์ทิี่ธิุกัารใช้ั่อาค้ารแลูะค้ลูงัส์นิค้้า	ค่้าส์าธุารณปูีโภค้
ค้า่เส์ื�อมราค้า	แลูะค่้าธุรรมเน่ยมวิชั่าชั่พ่ต่ัางๆ	นอกัจิากัน่�ยงัมค่่้าใช้ั่จิา่ย
ท่ี่�ไม่เปี็นตััวเงินอันเกั่�ยวกัับกัารตััดจิำาหน่ายค้วามสั์มพันธุ์ลููกัค้้าแลูะ
ค้่าเส์ื�อมราค้าสิ์นที่รัพย์ถึาวรส์่วนเพิ�มท่ี่�เกิัดจิากักัารปีระเมินมูลูค้่า
ยุตัิธุรรมของสิ์นที่รัพย์ถึาวรซ่�งได้มาจิากักัารซื�อแลูะรับโอนกิัจิกัาร
ทัี่�งหมด	 แลูะค่้าเผื่�อหน่�ส์งสั์ยจิะส์ูญ	 ทัี่�งน่�เปี็นไปีตัามข้อกัำาหนดของ
มาตัรฐานกัารรายงานที่างกัารเงิน	 ซ่�งถืึอเปี็นค่้าใช้ั่จิ่ายที่างบัญชั่่แต่ั
ไม่ตั้องจิ่ายเปี็นเงินส์ดออกัไปี	(Non-Cash	 Items)	ส์ัดส์่วนค้่าใชั่้จิ่าย
ในกัารบริหารเมื�อเปีร่ยบเท่ี่ยบกัับรายได้รวมในปีี	 2564	ลูดลูงจิากัปี	ี
2563	เที่่ากัับ	4.74%	ส์าเหตัุบางส์่วนมาจิากัหน่�ส์งส์ัยจิะส์ูญแลูะกัาร
ตััดจิำาหน่ายค้่าสั์มพันธุ์ลููกัค้้าท่ี่�ลูดลูงจิากักัารเปีลู่�ยนแปีลูงปีระมาณ
กัารที่างบัญชั่	่เนื�องจิากัโค้รงส์ร้างของค่้าใช้ั่จิา่ยในกัารบริหารส่์วนใหญ่
เปี็นค้่าใชั่้จิ่ายลัูกัษัณะค้งท่ี่�ที่ำาให้เมื�อเปีร่ยบเท่ี่ยบเปี็นสั์ดส์่วนกัับ
รายไดร้วมท่ี่�ลูดลูงแลูว้ในปีท่ีี่�ผ่่านมาจิะเหน็วา่มอ่ตััราท่ี่�เพิ�มส์งูข่�น	แม้วา่
จิำานวนเงินค้่าใชั่้จิ่ายในกัารบริหารจิะลูดลูง

กำาไรสุทธิิ

	 HARN	มก่ัำาไรสุ์ที่ธิุรวมส่์วนท่ี่�เป็ีนของ	HARN	ส์ำาหรับปีี	2562	-	2564
มจ่ิำานวน	149.62	ลู้านบาที่	97.98	ลู้านบาที่	แลูะ	72.27	ลู้านบาที่	ตัาม
ลูำาดับ	โดย	HARN	ม่อัตัรากัำาไรส์ุที่ธุิอยู่ที่่�	10.73%	แลูะ	8.37%	แลูะ	
6.90%	เมื�อเปีร่ยบเที่่ยบกัับรายได้รวมในแตั่ลูะปีี	ตัามลูำาดับ	

	 เมื�อวนัท่ี่�	8	กัรกัฎาค้ม	2563	HARN	ได้รว่มลูงทุี่นแลูะจิดที่ะเบย่น
จิัดตัั�งบริษััที่ชั่ื�อ	�บริษััที่	ไอยราหาญ	จิำากััด�	โดย	HARN	แลูะผู่้ร่วมทีุ่น
ถึอืหุ้นจิำานวนร้อยลูะ	65	แลูะร้อยลูะ	35	ของจิำานวนหุ้นท่ี่�ออกัจิำาหน่าย
แลูว้ทัี่�งหมดของบรษิัทัี่ดงักัลูา่ว	โดยมว่ตััถึปุีระส์งค้ใ์นกัารพฒันาระบบ	
IoT	Products	 and	Solutions	 โดยแผ่นกัารดำาเนินงานจิะมุ่งเน้นให้
บริกัารโซลููชัั่�นด้านอาค้ารอัจิฉื่ริยะหรือ	SMART	Building	แลูะต่ัอย
อดจิากัฐานลููกัค้้าปีัจิจิุบันของ	HARN	ในกัลูุ่มค้อนโดมิเน่ยม	อาค้าร
ส์ูงแลูะระบบห้องเย็นเพื�อขยายธุุรกัิจิให้เตัิบโตัแบบยั�งยืนมากัยิ�งข่�น

	 เมื�อวันท่ี่�	30	กัรกัฎาค้ม	2562	HARN	ลูงทีุ่นจิัดตัั�งบริษััที่ย่อย
ที่่�ปีระเที่ศเว่ยดนาม	ภายใตั้ชั่ื�อ	Harn	Vietnam	Co.,	Ltd.	เพื�อรองรับ
ลููกัค้้าในปีระเที่ศของ	 HARN	 ท่ี่�ย้ายฐานกัารผ่ลิูตัไปียังปีระเที่ศ
เว่ยดนาม	 แลูะเปี็นกัารหาลููกัค้้าใหม่ในตั่างปีระเที่ศเพิ�มข่�น	 แตั่กัาร
ดำาเนินงานของบริษััที่ย่อยน่�ยังอยู่ในชั่่วงเริ�มตั้นของกัารหาลููกัค้้าแลูะ
กัารดำาเนินงานยังต้ัองม่กัารพ่�งพาค้วามชั่่วยเหลูือจิากั	HARN	 ในรูปี
เงินทุี่นหมุนเว่ยน	แลูะกัารค้ำ�าปีระกัันวงเงินในกัารส์ั�งซื�อสิ์นค้้าจิากั
ผู้่ผ่ลูิตัในปีระเที่ศส์หราชั่อาณาจิักัร	 เพื�อเส์ริมส์ภาพค้ลู่องในกัาร
ดำาเนินงาน

	 ส์ำาหรับหลูักัเกัณฑ์์ในกัารจิัดที่ำางบกัารเงินรวม	 ได้ม่กัารตััด
รายกัารซื�อขายส์ินค้้า	รายได้แลูะค้่าใชั่้จิ่ายระหว่างกััน	กัำาไรในส์ินค้้า
ค้งเหลืูอ	 ลููกัหน่�แลูะเจ้ิาหน่�ระหว่างกััน	 รวมถ่ึงรายกัารเงินลูงทุี่นใน
บริษััที่ย่อยแลูะส์่วนของผู่้ถึือหุ้นของบริษััที่ย่อยออกัแลู้ว

กำาไรข้าดทุนเบ็ดเสร็จำอื�น

	 HARN	ม่กัำาไรเบ็ดเส์ร็จิรวมส์่วนท่ี่�เปี็นของ	 HARN	 ส์ำาหรับปีี	
2562	-	2564	ม่จิำานวน	147.98	ลู้านบาที่	97.58	ลู้านบาที่	แลูะ	73.52	
ลู้านบาที่	 ตัามลูำาดับ	 HARN	 รับรู้ผ่ลูตั่างกัำาไร(ขาดทีุ่น)ของอัตัรา
แลูกัเปีลู่�ยนจิากักัารแปีลูงค้่างบกัารเงินของบริษััที่ย่อยท่ี่�เว่ยดนาม
ส์ุที่ธุิจิากัภาษั่เงินได้ในปีี	2564	แลูะปีี	2563	จิำานวน	0.42	ลู้านบาที่	
แลูะ	(0.40)	ลู้านบาที่	ตัามลูำาดับ

	 ในปีี	 2564	 HARN	 รับรู้กัำาไรจิากักัารวัดมูลูค่้าใหม่ของผ่ลู
ปีระโยชั่น์พนักังานตัามหลูักัค้ณิตัศาส์ตัร์ปีระกัันภัยส์ุที่ธุจิิากัภาษั่เงิน
ได้จิำานวน	0.83	ลู้านบาที่
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กำาไรก่อนตื้นทุนทางการเงิน ภาษั่เงินได้ ค่าเสื�อมูราคา และค่าตืัดจำำาหน่าย (EBITDA)

กำาไรก่อนต์้นทีุ่นที่างการเงินและภาษัี (EBIT) 92.35 8.83 121.80 10.42 29.45 (24.18) 186.95 13.41
					ค้่าเส์ื�อมราค้าแลูะค้่าตััดจิำาหน่าย	-	ฐานราค้าทีุ่น	 29.93	 2.86	 	16.34		 1.40	 13.59	 83.17	 	15.47		 1.11
					ค้่าเส์ื�อมราค้าแลูะค้่าตััดจิำาหน่าย	-	ส์่วนเพิ�มจิากั	 0.24	 0.02	 	0.71		 0.06	 (0.47)	 (66.20)	 	1.25		 0.09
	 วัดมูลูค้่ายุตัิธุรรม	
					ค้่าตััดจิำาหน่ายค้วามส์ัมพันธุ์ลููกัค้้า	 13.85	 1.32	 17.95		 1.53	 (4.10)	 (22.84)	 14.90		 1.07
กำาไรก่อนต์้นทีุ่นที่างการเงิน ภาษัีเงินได้  123.60 13.04 153.05  13.41 (20.43) (13.03) 218.57  15.68
ค่าเสื�อมูราคา และค่าต์ัดจำำาห้น่าย (EBITDA) 
รายได้รว็มู 1,046.13 100.00 1,169.43  100.00 (123.30) (10.54) 1,393.97  100.00

EBIT และ EBITDA

สำาหรับปีสิ�นสุดวิันท่� 31 ธิันวิาคมู

 ปี 2563 (ปรับปรุงใหมู่) ปี 2564

ลู้านบาที่ ร้อยลูะ ลู้านบาที่ ร้อยลูะ ลู้านบาที่ ร้อยลูะ ลู้านบาที่ ร้อยลูะ
เพิ�มูข้้�น / (ลดลง)  ปี 2562

	 HARN	ม่กัำาไรกั่อนตั้นทีุ่นที่างกัารเงิน	ภาษั่เงินได้	ค้่าเส์ื�อมราค้า	
แลูะค่้าตัดัจิำาหน่าย	(EBITDA)	ส์ำาหรบัปี	ี2562	-	2564	จิำานวน	218.57	
ลู้านบาที่	153.05	ลู้านบาที่	แลูะ	123.60	ลู้านบาที่	ตัามลูำาดับ	ค้ิดเปี็น	
15.68%,	13.41%	แลูะ	13.04%	เมื�อเปีร่ยบเที่่ยบกัับรายได้รวม	ตัาม
ลูำาดับ	ส์ำาหรับกัำาไรท่ี่�เป็ีนตััวเงินในปีี	 2564	ลูดลูงจิากัจิำานวนรายได้
จิากักัารขายแลูะบริกัารท่ี่�ลูดลูง	 แลูะตั้นทุี่นในกัารจัิดจิำาหน่ายแลูะ
ค้่าใชั่้จิ่ายในกัารบริหารลูดลูงเปี็นส์ัดส์่วนที่่�น้อยกัว่า	ปีระกัอบกัับกัาร

	 ณ	วันท่ี่�	31	ธุันวาค้ม	2563	ซ่�งม่ส์่วนปีระกัอบของสิ์นที่รัพย์
ที่่�ส์ำาค้ัญ	ได้แกั่	เงินส์ดแลูะส์ินที่รัพย์ที่างกัารเงินหมุนเว่ยนอื�น	ค้ิดเปี็น
18.88%	ลููกัหน่�กัารค้้า	ลููกัหน่�อื�น	แลูะสิ์นที่รัพย์ท่ี่�เกัดิจิากัส์ญัญา-หมนุเว่ยน
ค้ิดเปี็น	15.91%	ส์ินค้้าค้งเหลูือค้ิดเปี็น	15.55%		อส์ังหาริมที่รัพย์เพื�อ
กัารลูงทีุ่นคิ้ดเปี็น	 9.32%	แลูะค้่าค้วามนิยม	ค้ิดเปี็น	 20.18%	แลูะ
ค้วามส์ัมพันธุ์กัับลููกัค้้าท่ี่�ถึือเปี็นส์ินที่รัพย์ไม่ม่ตััวตันอ่กัปีระเภที่หน่�ง	
ค้ดิเป็ีน	2.43%	ทัี่�งค้า่ค้วามนิยมแลูะค้วามสั์มพนัธ์ุกัับลููกัค้า้ได้ผ่่านกัาร
ที่ดส์อบกัารด้อยค้่าตัามมาตัรฐานกัารรายงานที่างกัารเงินทีุ่กัปีีอย่าง
ส์มำ�าเส์มอ

ลูกหน่�การค้าแยกตืามูประเภทธิุรกิจำ           

1.	 ผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบดับเพลูิงแลูะระบบส์ุขาภิบาลูฯ	 138.76	 106.54	 	136.64		 	92.26		 1.55	 165.65	 76.88
2.	 ผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบที่ำาค้วามเย็น	 45.00	 74.48	 	35.53		 	87.01		 26.65	 61.17	 87.83
3.	 ผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบกัารพิมพ์ดิจิิที่ัลู	 51.29	 50.52	 	46.12		 	56.45		 11.21	 61.85	 57.78
4.	 ผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบไอโอที่่	(ไอยราหาญ)	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
รว็มูลูกห้นี�การค้าแยกต์ามูประเภที่ธิุรกิจำ 235.05 80.65  218.29   80.29  7.68 288.67 73.68

ลูกหน่�การค้า

ณ วิันท่� 31 ธิันวิาคมู

 ปี 2563 ปี 2564

ลู้านบาที่ Turn	Over	
(days) ลู้านบาที่ Turn	Over	

(days) ร้อยลูะ ลู้านบาที่ Turn	Over	
(days)

เพิ�มูข้้�น / (ลดลง)  ปี 2562

ลูกหน่�การค้า

รับรู้ค้่าเผ่ื�อหน่�ส์งสั์ยจิะสู์ญส์่วนท่ี่�เพิ�มข่�นจิากักัารท่ี่�ลููกัหน่�บางส์่วน
ปีระส์บปีัญหาส์ภาพค้ลู่องแลูะ/หรือชั่ำาระหน่�ลู่าชั่้ากัว่าเค้รดิตัเที่อม	
ทัี่�งน่�เปีน็ไปีตัามปีระมาณกัารท่ี่�ด่ที่่�ส์ุดในกัารพิจิารณาอัตัราค้วาม
เส่์ยหายท่ี่�ค้าดว่าจิะเกิัดข่�น	 ซ่�งอ้างอิงกัับข้อมูลูในกัารรับชั่ำาระหน่�
ในอด่ตัแลูะปีระมาณกัารของผู้่เชั่่�ยวชั่าญอิส์ระ	 (แส์ดงรายลูะเอ่ยด
เพิ�มเตัิมในหัวข้อลููกัหน่�กัารค้้า)

ควิามูสามูารถในการบริหารทรัพย์สินจำากงบข้อง HARN และบริษััทย่อย
การวิิเคราะห์ฐานะทางการเงิน ณ วิันท่� 31 ธิันวิาคมู 2564, 2563 และ 2562

	 HARN	มสิ่์นที่รัพย์รวม	ณ	วันท่ี่�	31	ธัุนวาค้ม	2562	-	2564	จิำานวน	
1,596.30	ลู้านบาที่	1,658.20	ลู้านบาที่	แลูะ	1,685.72	ลู้านบาที่	ตัามลูำาดับ	

	 ณ	วันท่ี่�	31	ธัุนวาค้ม	2564	มส่่์วนปีระกัอบของสิ์นที่รัพย์ท่ี่�ส์ำาค้ญั	
ได้แกั่	 เงินส์ดแลูะส์ินที่รัพย์ที่างกัารเงินหมุนเว่ยนอื�นค้ิดเปี็น	16.76%	
ลููกัหน่�กัารค้า้	ลููกัหน่�อื�น	แลูะส์นิที่รัพย์ท่ี่�เกัดิจิากัสั์ญญา-หมนุเว่ยน	คิ้ด
เปีน็	15.76%	ส์นิค้า้ค้งเหลูอื	ค้ดิเปีน็	19.48%		อสั์งหารมิที่รพัยเ์พื�อกัาร
ลูงทีุ่น	ค้ิดเปี็น	9.13%	แลูะค้่าค้วามนิยมค้ิดเปี็น	19.85%	แลูะค้วาม
สั์มพันธุกั์ับลูกูัค้า้ท่ี่�ถืึอเปีน็ส์นิที่รัพยไ์ม่มต่ัวัตันอ่กัปีระเภที่หน่�ง	ค้ดิเปีน็	
1.57%	ทัี่�งค่้าค้วามนิยมแลูะค้วามสั์มพันธ์ุกัับลูกูัค้า้ได้ผ่่านกัารที่ดส์อบ
กัารด้อยค้า่ตัามมาตัรฐานกัารรายงานที่างกัารเงินที่กุัปีอีย่างส์มำ�าเส์มอ



แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)70

ลูกหน่�การค้าและลูกหน่�หมูุนเวิียนอื�น           

ลููกัหน่�กัารค้้า	 235.05	 92.02	 	218.29		 	86.97		 7.68	 288.67	 89.39
ลููกัหน่�หมุนเว่ยนอื�น	 26.45	 10.35	 	36.05		 	14.36		 (26.63)	 34.73	 10.75
ลููกัหน่�ตัามส์ัญญาเชั่่าส์่วนที่่�ถึ่งกัำาหนดชั่ำาระภายในหน่�งปีี	 6.58	 2.58	 8.16	 3.26	 (19.36)	 6.84	 2.12
หักั	ค้่าเผ่ื�อหน่�ส์งส์ัยจิะส์ูญ	 (12.64)	 (4.95)	 (11.51)	 (4.59)	 9.82	 (7.29)	 (2.26)
ลูกห้นี�การค้าและลูกห้นี�ห้มูุนเว็ียนอื�น - สุที่ธิิ 255.44 100.00  250.99   100.00  1.77 322.95 100.00

ลูกหน่�การค้าและลูกหน่�หมูุนเวิียนอื�น

กลุ่มูลูกค้า
เรียงตืามูยอดการรับชัำาระเงิน

ณ วิันท่� 31 ธิันวิาคมู

 ปี 2563 ปี 2564

ลู้านบาที่ ร้อยลูะ ลู้านบาที่ ร้อยลูะ ร้อยลูะ ลู้านบาที่ ร้อยลูะ
เพิ�มูข้้�น / (ลดลง)  ปี 2562

	 ณ	 วันท่ี่�	 31	 ธุันวาค้ม	2564	HARN	ม่ลููกัหน่�กัารค้้า	 แยกัตัาม
ส์ายผ่ลิูตัภัณฑ์์	 4	 กัลูุ่มอันได้แก่ั	 1)	 ผ่ลิูตัภัณฑ์์ระบบดับเพลิูง
โค้รงกัารส์ุขาภิบาลูแลูะปีรับอากัาศ	2)	ผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบที่ำาค้วามเย็น
3)	ผ่ลิูตัภัณฑ์์ระบบกัารพิมพ์ดิจิิทัี่ลู	 แลูะ	4)	 ผ่ลิูตัภัณฑ์์ระบบไอโอท่ี่
ม่อัตัรากัารหมุนเว่ยนลููกัหน่�	ในปีี	2562	-	2564	(ไม่รวมลููกัหน่�อื�นแลูะ
ค้่าเผ่ื�อหน่�ส์งส์ัยจิะส์ูญ)	เที่่ากัับ	73.68	วัน	80.29	วัน	แลูะ	80.65	วัน	
ตัามลูำาดับ	แลูะม่กัารจิัดปีระเภที่ลููกัหน่�ตัามส์ัญญาเชั่่ากัารเงินส์่วนที่่�
ถึ่งกัำาหนดชั่ำาระภายในหน่�งปีีรวมอยู่ในลููกัหน่�กัารค้้าแลูะลููกัหน่�
หมุนเว่ยนอื�น

	 HARN	ม่นโยบายในกัารตัั�งค่้าเผื่�อหน่�ส์งสั์ยจิะสู์ญส์ำาหรับผ่ลู
ขาดทุี่นโดยปีระมาณท่ี่�อาจิเกัดิข่�นจิากักัารเกับ็เงนิจิากัลููกัหน่�ไม่ได้ตัาม
มาตัรฐานรายงานกัารฉื่บับ	TFRS	9	เรื�องเค้รื�องมือที่างกัารเงิน	ท่ี่�กัำาหนด
ให้กัิจิกัารรับรู้ผ่ลูขาดทีุ่นด้านเค้รดิตัท่ี่�ค้าดว่าจิะเกัิดข่�น	 (Expected	

Credit	 Loss)	 โดยกัารพิจิารณาปีระวัตัิกัารรับชั่ำาระหน่�ในอด่ตัแลูะ
ปีัจิจิุบัน	 ปีระกัอบกัับกัารค้าดกัารณ์ส์ถึานกัารณ์ที่างเศรษัฐกัิจิใน
อนาค้ตัท่ี่�อาจิจิะส์่งผ่ลูกัระที่บตั่อกัารรับชั่ำาระหน่�ของลููกัค้้า	 แลูะได้
ว่าจิ้างผู่้เชั่่�ยวชั่าญภายนอกัค้ำานวณอัตัราท่ี่�ค้าดว่าจิะเกั็บหน่�ไม่ได้	
ปีระกัอบกัารปีระมาณกัารค้า่เผื่�อหน่�ส์งส์ยัจิะส์ญูของบรษิัทัี่	ส์ำาหรับปีี
2562-2564	 HARN	 บันท่ี่กัส์ำารองค้่าเผื่�อหน่�ส์งส์ัยจิะส์ูญม่อัตัรา
เที่่ากัับ	2.26%	แลูะ	4.59%	แลูะ	4.95%	ของลููกัหน่�กัารค้้าแลูะลููกัหน่�
อื�น-สุ์ที่ธุ	ิตัามลูำาดบั	ซ่�งในปี	ี2564	มอั่ตัราค่้าเผื่�อหน่�ส์งสั์ยจิะส์ญูสู์งข่�น
จิากัปีีกั่อน	 เนื�องจิากัลููกัค้้าของ	HARN	บางรายได้รับผ่ลูกัระที่บจิากั
ส์ถึานกัารณ์เศรษัฐกัิจิที่ำาให้ไม่ส์ามารถึจิ่ายชั่ำาระหน่�ได้ตัรงกัำาหนด
เวลูาแลูะบางรายปีระส์บปีัญหาขาดส์ภาพค้ลู่อง	ดังแส์ดงข้อมูลูกัาร
รับชั่ำาระหน่�ของกัลุู่มลููกัค้้าเร่ยงตัามมูลูค้่ากัารรับชั่ำาระ	 เค้รดิตัเที่อม
แลูะระยะเวลูาเกั็บหน่�เฉื่ลู่�ยใน	3	หน่วยธุุรกัิจิหลูักัของ	HARN	(ไม่รวม
ข้อมูลูบริษััที่ย่อย)	ได้ดังน่�

เค้รดิตัเที่อม
เฉื่ลู่�ย	(วัน)

 ปี 2563 ปี 2564

จิำานวนเงินรับ
ชั่ำาระ	(%)

ระยะเวลูาเกั็บ
หน่�เฉื่ลู่�ย	(วัน)

จิำานวนวัน
เกัินกัำาหนด	(วัน)

จิำานวนเงิน
รับชั่ำาระ	(%)

เค้รดิตัเที่อม
เฉื่ลู่�ย	(วัน)

ระยะเวลูาเกั็บ
หน่�เฉื่ลู่�ย	(วัน)

จิำานวนวัน
เกัินกัำาหนด	(วัน)

จำำานว็นว็ัน
เกินกำาห้นด 

เพึิ�มูข้่�น
(ลดลง)

 1. ผลิตืภัณฑ์์ระบบดับเพลิงสุข้าภิบาล และปรับอากาศ 

	 ลููกัค้้า			20	อันดับแรกั	 41.12	 59.86	 93.55	 33.69	 41.37	 53.46	 89.82	 36.36	 (2.67)
	 ลููกัค้้า			50	อันดับแรกั	 61.18	 58.18	 89.14	 30.96	 60.68	 54.28	 90.89	 36.61	 (5.65)
	 ลููกัค้้า	100	อันดับแรกั	 75.95	 55.40	 86.95	 31.55	 76.44	 52.59	 87.55	 34.96	 (3.41)
ลูกค้าที่ั�งห้มูด 100.00 48.60 77.11 28.51 100.00 47.53 79.93 32.40 (3.89)

 2. ผลิตืภัณฑ์์ระบบทำาควิามูเย็น 

					ลููกัค้้า			20	อันดับแรกั	 72.49	 60.04	 87.38	 27.34	 67.52	 45.09	 71.82	 26.73	 0.61
					ลููกัค้้า			50	อันดับแรกั	 88.17	 56.52	 81.92	 25.40	 87.71	 43.65	 70.42	 26.77	 (1.37)
					ลููกัค้้า	100	อันดับแรกั	 95.67	 54.29	 78.75	 24.46	 95.31	 43.09	 69.21	 26.12	 (1.66)
ลูกค้าที่ั�งห้มูด 100.00 53.02 77.05 24.03 100.00 42.25 67.89 25.64 (1.61)

 3. ผลิตืภัณฑ์์ระบบการพิมูพ์ดิจำิทัล 

					ลููกัค้้า			20	อันดับแรกั	 36.84	 37.38	 64.68	 27.30	 34.97	 43.19	 60.26	 17.07	 10.23
					ลููกัค้้า			50	อันดับแรกั	 57.05	 35.64	 58.62	 22.98	 57.26	 38.88	 58.27	 19.39	 3.59
					ลููกัค้้า	100	อันดับแรกั	 73.06	 34.48	 56.41	 21.93	 72.58	 37.04	 55.79	 18.75	 3.18
ลูกค้าที่ั�งห้มูด 100.00 32.35 52.98 20.63 100.00 34.54 53.56 19.02 1.61

 รวิมูทั�งบริษััท 

					ลููกัค้้า			20	อันดับแรกั	 27.38	 60.28	 90.29	 30.01	 28.18	 51.47	 86.18	 34.71	 (4.70)
					ลููกัค้้า			50	อันดับแรกั	 43.53	 54.21	 85.19	 30.98	 42.68	 54.28	 83.97	 29.69	 1.29
					ลููกัค้้า	100	อันดับแรกั	 58.22	 52.48	 80.64	 28.16	 57.46	 49.24	 80.23	 30.99	 (2.83)
ลูกค้าที่ั�งห้มูด 100.00 43.95 68.94 24.99 100.00 42.86 70.20 27.34 (2.35)



บริษััท หาญ เอ็นจำิเน่ยริ�ง โซลูชัั�นส์ จำำากัด (มูหาชัน) 71

	 จิากัข้อมูลูระยะเวลูากัารชั่ำาระหน่�ตัามท่ี่�เส์นอข้างต้ันจิะเห็นได้ว่า
จิำานวนวันในกัารรับชั่ำาระส์่วนใหญ่สู์งกัว่าเค้รดิตัเดิมเฉื่ลู่�ยของทัี่�ง
3	หน่วยธุุรกิัจิ	ผ่ลิูตัภัณฑ์์ระบบดับเพลิูง	 สุ์ขาภิบาลูแลูะปีรับอากัาศ
สู์งกัว่าเฉื่ลู่�ย	28.51วัน	ผ่ลิูตัภัณฑ์์ระบบที่ำาค้วามเย็นสู์งกัว่าเฉื่ลู่�ย	24.03	วัน
ผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบกัารพิมพ์ดิจิิทัี่ลูส์ูงกัว่าเฉื่ลู่�ย	 20.63	 วัน	 แลูะใน

ภาพรวมส์ูงกัวา่เฉื่ลู่�ย	24.99	วนั	แตั่จิำานวนวันที่่�เกันิกัำาหนดลูดลูงจิากั
ปี	ี2563	เล็ูกัน้อย	คื้อลูดลูง	2.35	วัน	อย่างไรก็ัตัาม	HARN	ไดพิ้จิารณา
ที่บที่วนวงเงินเค้รดิตั	 เค้รดิตัเที่อม	แลูะตัิดตัามกัารรับชั่ำาระหน่�อย่าง
ส์มำ�าเส์มอเพื�อลูดค้วามเส่์�ยงในด้านกัารให้เค้รดิตัในระดับท่ี่�เหมาะส์ม
กัับธุุรกัิจิแลูะกัารแข่งขัน

	 HARN	มน่โยบายในกัารตัั�งค้า่เผ่ื�อสิ์นค้า้เสื์�อมส์ภาพหรือหมุนชั่า้	
โดยได้กัำาหนดเงื�อนไข	2	ข้อเพื�อใชั่้ในปีระกัอบกัารพิจิารณาตัั�งค้่าเผ่ื�อ
ส์นิค้า้เส์ื�อมส์ภาพหรอืหมนุชั่า้	ได้แกั	่1)	ส์นิค้า้มอ่ายตัุั�งแตัส่์องปีข่ี�นไปี	
แลูะ	2)	มก่ัารหมุนเว่ยนต่ัอปีน้ีอยกัว่าร้อยลูะ	20	ของจิำานวนหน่วยของ
ส์นิค้า้ค้งเหลืูอรายกัารนั�นตัอ่เนื�องกัันส์องปี	ีHARN	เชั่ื�อว่านโยบายกัาร
ตัั�งค้่าเผ่ื�อส์ินค้้าเส์ื�อมส์ภาพหรือหมุนชั่้าน่�	จิะระมัดระวังเพ่ยงพอที่่�จิะ
ไม่ที่ำาให้ส์นิค้้าค้งเหลูอืของ	HARN	แส์ดงมลููค่้าท่ี่�ส์งูกัว่ามลููค่้าส์ทุี่ธุท่ิี่�จิะ
ได้รบัหรือ	Net	Realizable	Value	ตัามมาตัรฐานกัารรายงานที่างกัารเงิน
อย่างไรก็ัตัาม	 อัตัราค้่าเผื่�อสิ์นค้้าเสื์�อมส์ภาพหรือหมุนชั่้าส์ำาหรับปีี	
2562	 -	2564	มอั่ตัราเท่ี่ากัับร้อยลูะ	8.00	 ร้อยลูะ	11.66	แลูะร้อยลูะ	
10.35	ของส์ินค้้าค้งเหลูือส์ุที่ธุิ	ตัามลูำาดับ

สินค้าสำาเร็จำรูป

อสังหาริมูทรัพย์เพ่�อการลงทุน

สินค้าสำาเร็จำรูป

ประเภทลักษัณะทรัพย์สิน

สินค้าคงเหลือ

ณ วิันท่� 31 ธิันวิาคมู

มููลค่าตืามูบัญชัีสุทธิิ (ล้านบาท) ณ วิันท่� 31 ธิันวิาคมู

ณ วิันท่� 31 ธิันวิาคมู

 ปี 2563 (ปรับปรุงใหมู่)

 ปี 2563

 ปี 2563

 ปี 2564

 ปี 2564

 ปี 2564

ลู้านบาที่ Turn	Over	
(days)

ลู้านบาที่ ร้อยลูะ

ลู้านบาที่ Turn	Over	
(days)

ลู้านบาที่ ร้อยลูะ

ร้อยลูะ

ร้อยลูะ

ลู้านบาที่ Turn	Over	
(days)

ลู้านบาที่ ร้อยลูะ

เพิ�มูข้้�น / (ลดลง)

เพิ�มูข้้�น / (ลดลง)

เพิ�มูข้้�น / (ลดลง)

 ปี 2562

 ปี 2562

 ปี 2562

1.	ผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบดับเพลูิงแลูะระบบส์ุขาภิบาลูฯ	 162.76	 156.03	 	132.30		 	111.55	 23.02	 137.10	 91.79
2.	ผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบที่ำาค้วามเย็น	 66.71	 163.44	 	61.51		 	185.14		 8.45	 78.61	 149.21
3.	ผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบกัารพิมพ์ดิจิิที่ัลู	 58.97	 92.27	 	53.29		 	103.14		 10.66	 70.13	 104.44
4.	ผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบไอโอที่่	(ไอยราหาญ)	 0.20	 11.10	 -	 -	 n/a	 -	 -
รว็มูสินค้าสำาเร็จำรูป 288.64 137.00  247.10   121.61  16.81 285.84 105.38

ที่่�ดิน	 135.29	 135.29	 -	 172.65
อาค้ารแลูะส์ิ�งปีลููกัส์ร้าง	 17.86	 18.35	 (0.49)	 54.18
ส์่วนปีรับปีรุงอาค้ารแลูะส์ิ�งปีลููกัส์ร้าง	 0.66	 0.75	 (0.09)	 2.39
เค้รื�องมือแลูะอุปีกัรณ์	 0.13	 0.20	 (0.07)	 0.75
รว็มูอสังห้าริมูที่รัพึย์เพึื�อการลงทีุ่น 153.94 154.59 (0.65) 229.97

สินค้าคงเหลือ       

ส์ินค้้าส์ำาเร็จิรูปี	 288.64	 87.92	 	247.10		 	95.83		 16.81	 285.84	 93.71
ส์ินค้้าระหว่างที่าง	 73.65	 22.43	 	40.82		 	15.83		 80.43	 43.59	 14.29
หักั	ค้่าเผ่ื�อส์ินค้้าเส์ื�อมส์ภาพหรือหมุนชั่้า	 (33.99)	 (10.35)	 (30.07)	 (11.66)	 13.04	 (24.39)	 (8.00)
สินค้าคงเห้ลือ - สุที่ธิิ 328.30 100.00  257.85  100.00  27.32 305.04 100.00

	 ณ	วันท่ี่�	 31	 ธุันวาค้ม	2564	HARN	ม่สิ์นค้้าค้งเหลืูอแยกัตัาม
ส์ายผ่ลูิตัภัณฑ์์	4	กัลูุ่มอันได้แกั่	1)	ผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบดับเพลูิง	โค้รงกัาร		
ส์ุขาภิบาลูแลูะปีรับอากัาศ	 2)	 ผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบที่ำาค้วามเย็น	 3)	
ผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบกัารพิมพ์ดิจิิทัี่ลู	 แลูะ	 4)	 ผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบไอโอท่ี่	ม่
อัตัรากัารหมุนเว่ยนสิ์นค้า้	(ไม่นบัรวมรายกัารสิ์นค้า้ระหว่างที่าง)	ในปีี	
2562	-	2564	เที่่ากัับ	105.38	วัน	121.61	วัน	แลูะ	137	วันตัามลูำาดับ		
โดยในปี	ี2564	อัตัรากัารหมนุเว่ยนส์นิค้า้ชั่า้ลูงจิากักัารท่ี่�ลููกัค้้าบางราย
ขอเลูื�อนกัำาหนดกัารรับมอบส์ินค้้า	แลูะม่ส์ินค้้าที่่�ยงัตัิดตัั�งไม่แลู้วเส์ร็จิ
แลูะมส่์นิค้า้รองรบักัารขายส์นิค้า้แลูะใหบ้ริกัารตัามค้ำาสั์�งซื�อสิ์นค้า้ท่ี่�ได้
รับค้ำาส์ั�งซื�อจิากัลููกัค้้าแลู้วแลูะค้ำาส์ั�งซื�อในอนาค้ตั



แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)72

	 ตัามที่่�ปีระชัุ่มค้ณะกัรรมกัารของบริษััที่	ค้รั�งที่่�	5/2561	เมื�อวันที่่�
9	พฤศจิิกัายน	2561	ได้ม่มตัิให้ซื�อที่่�ดินพร้อมอาค้ารค้ลูังส์ินค้้า	ขนาด
ท่ี่�ดิน	 6-2-00	 ไร่	 เพิ�มอ่กัหน่�งแปีลูง	 (จิากัเดิมท่ี่�ดินยังไม่ได้พัฒนา	
1	แปีลูง	ขนาดพื�นที่่�	5-0-90	ไร่	ราค้า	114.95	ลู้านบาที่)	จิำานวนเงิน
117.00	 ลู้านบาที่	 พื�นท่ี่�ใชั่้ส์อยของอาค้ารค้ลูังส์ินค้้าปีระกัอบด้วย	
อาค้ารค้อนกัร่ตัเส์ริมเหลู็กัส์ูง	 2	 ชั่ั�น	 จิำานวน	 3	 คู้หาพื�นท่ี่�ใชั่้ส์อย	
5,690	ตัารางเมตัร	รวมถึ่งใบอนุญาตัปีระกัอบกัิจิกัารโรงงาน	(ร.ง.4)	
ในระหวา่งปี	ี2563	HARN	ไดเ้ปีลู่�ยนวตััถึปุีระส์งค้ข์องกัารถึอืค้รองท่ี่�ดนิ
แลูะสิ์�งปีลููกัส์ร้างบางส์่วนจิากัเดิมเพื�อให้เชั่่าเปีลู่�ยนเปี็นเพื�อใชั่้เปี็น
ค้ลัูงส์นิค้า้ของ	HARN	โดยยกัเลิูกัส์ญัญาเช่ั่าค้ลัูงสิ์นค้า้ท่ี่�เช่ั่ากัับบุค้ค้ลู
ภายนอกัหน่�งแห่งแลูะบุค้ค้ลูท่ี่�เกั่�ยวข้องกัันอ่กัหน่�งแห่ง	 แลูะเริ�มเข้า
ใชั่้ค้ลูังสิ์นค้้าในพื�นท่ี่�ของ	HARN	 เองตัั�งแต่ัเดือนพฤษัภาค้ม	 2563	
HARN	จิ่งได้โอนอส์ังหาริมที่รัพย์เพื�อกัารลูงทุี่นเปี็นมูลูค่้าตัามบัญชั่่	
74.13	 ลู้านบาที่ไปีเปี็นท่ี่�ดิน	อาค้ารแลูะอุปีกัรณ์	 โดยปีัจิจิุบันม่ผู้่เชั่่า
ค้ลูังส์ินค้้า	1	ราย	ส์ัญญาเชั่่าเริ�มวันที่่�	1	กัรกัฎาค้ม	2564	ส์ิ�นส์ุดอายุ
ส์ัญญาเชั่่า	30	มิถึุนายน	2567	นับเปี็นกัารใชั่้ส์อยเตั็มพื�นที่่�แลูะเปี็น
ไปีตัามแผ่นกัารใชั่้ค้ลูังส์ินค้้าในปีัจิจิุบัน

	 ณ	วันที่่�	31	ธุันวาค้ม	2564	HARN	ม่ที่่�ดิน	อาค้ารแลูะอุปีกัรณ์	-	
สุ์ที่ธิุ	จิำานวน	135.78	ลู้านบาที่	เพิ�มข่�นจิากักัารลูงทุี่นในระบบอุปีกัรณ์
เที่ค้โนโลูย่แลูะเฟัอร์นิเจิอร์ของอาค้ารส์ำานักังานใหญ่แห่งใหม่	 แลูะ

	 ท่ี่�ดิน	อาค้าร	แลูะสิ์�งปีลูกูัส์ร้างจิำานวนส์องแปีลูงได้มก่ัารปีระเมิน
ราค้าจิากัผู้่ปีระเมนิราค้าอสิ์ระส์องราย	โดยใช้ั่เกัณฑ์์ราค้าตัลูาดในกัาร
ปีระเมินมูลูค้่าท่ี่�ดิน	แลูะใชั่้เกัณฑ์์วิธุ่ตั้นทุี่นที่ดแที่นในกัารปีระเมิน
สิ์�งปีลูกูัส์รา้ง	ตัามรายงานมม่ลููค้า่ยติุัธุรรมเปีน็จิำานวนเงนิรวม	238.40	
ลู้านบาที่	ปัีนส่์วนเป็ีนของอสั์งหาริมที่รัพย์เพื�อกัารลูงทุี่น	159.51	ลู้านบาที่
แลูะ	ที่่�ดินแลูะอาค้ารค้ลูังส์ินค้้า	78.89	ตัามรายงานฉื่บับลูงวันที่่�	22	
ธุันวาค้ม	2563	แลูะ	23	ธุันวาค้ม	2563

	 HARN	ม่รายได้ค้่าเชั่่าอส์ังหาริมที่รัพย์เพื�อกัารลูงทีุ่น	ส์ำาหรับปีี
ส์ิ�นส์ุดวันที่่�	31	ธุันวาค้ม	2564	แลูะ	2563	เปี็นจิำานวนเงิน	2.75	ลู้าน
บาที่	แลูะ	6.10	ลู้านบาที่	ตัามลูำาดบั	แลูะมค่่้าใชั่จ้ิา่ยในกัารดำาเนินงาน
จิำานวนเงิน	1.40	ลู้านบาที่	แลูะ	0.97	ลู้านบาที่	ตัามลูำาดับ	รายได้
ค้่าเชั่่าแลูะค้่าใชั่้จิ่ายดังกัลู่าวท่ี่�ลูดลูงจิากักัารส์ิ�นส์ุดส์ัญญากัารให้
เชั่่าของผู่้เชั่่า	1	รายเมื�อเดือนเมษัายน	2563	แลูะ	HARN	ได้ใชั่้พื�นท่ี่�
ดังกัลู่าวเปี็นค้ลูังส์ินค้้าของ	HARN	เอง

บริษัทัี่มภ่าระผู่กัพันท่ี่�จิะต้ัองจ่ิายตัามสั์ญญาซื�อขายอุปีกัรณ์แลูะระบบ
ค้วามปีลูอดภยักัารเขา้ออกัอาค้ารส์ำานักังาน	แลูะส์ญัญาซื�อขายเค้รื�อง
ตักัแตั่งแลูะตัิดตัั�งค้งเหลูือเที่่ากัับ	6.38	ลู้านบาที่

ท่�ดิน อาคาร และอุปกรณ์

สินทรัพย์สิทธิิการใชั้

ประเภทลักษัณะทรัพย์สิน

ประเภทลักษัณะทรัพย์สิน

มููลค่าตืามูบัญชัีสุทธิิ (ล้านบาท) ณ วิันท่� 31 ธิันวิาคมู

มููลค่าตืามูบัญชัีสุทธิิ (ล้านบาท) ณ วิันท่� 31 ธิันวิาคมู

 ปี 2563

 ปี 2563

 ปี 2564

 ปี 2564

เพิ�มูข้้�น / (ลดลง)

เพิ�มูข้้�น / (ลดลง)

 ปี 2562

 ปี 2562

อาค้าร	 93.49	 104.44	 (10.95)	 2.81
อุปีกัรณ์ส์ำานักังาน	 0.76	 0.53	 0.23	 -
รว็มูสินที่รัพึย์สิที่ธิิการใช้-สุที่ธิิ 94.25 104.97 (10.72) 2.81

ที่่�ดิน	 37.36	 37.36	 -	 -
อาค้ารแลูะส์ิ�งปีลููกัส์ร้าง	 33.54	 34.44	 (0.90)	 -
เค้รื�องมือแลูะอุปีกัรณ์	 4.40	 4.74	 (0.34)	 2.03
เค้รื�องตักัแตั่งแลูะอุปีกัรณ์ส์ำานักังาน	 26.14	 11.51	 14.63	 5.70
ยานพาหนะ	 8.55	 10.43	 (1.88)	 11.97
ส์ินที่รัพย์เพื�อเชั่่าแลูะส์าธุิตั	 25.17	 8.47	 16.70	 10.97
ส์ินที่รัพย์ระหว่างที่ำา	 0.62	 22.63	 (22.01)	 -
รว็มูที่ี�ดิน อาคาร และอุปกรณี์ 135.78 129.58 6.20 30.67
ห้ัก ค่าเผื�อการด้อยค่าข้องอุปกรณี์ - (0.05) (0.05) -
รว็มูที่ี�ดิน อาคารและอุปกรณี์-สุที่ธิิ 135.78 129.53 6.25 30.67



บริษััท หาญ เอ็นจำิเน่ยริ�ง โซลูชัั�นส์ จำำากัด (มูหาชัน) 73

	 ณ	วันที่่�	31	ธุันวาค้ม	2564	HARN	ม่ส์ินที่รัพย์ส์ิที่ธุิกัารใชั่้	-	ส์ุที่ธุิ	
จิำานวน	94.25	ลู้านบาที่	ลูดลูงจิากักัารตัดัจิำาหน่ายในระหว่างปีจีิำานวน	
11.18	 ลู้านบาที่	 สิ์นที่รัพย์สิ์ที่ธิุกัารใช้ั่	 ปีระกัอบไปีด้วย	 สั์ญญาเช่ั่า
อาค้ารท่ี่�ตัั�งส์ำานักังานใหญ่	ระยะเวลูากัารเชั่า่	3	ปี	ีแลูะ	HARN	ส์ามารถึ
ตัอ่ส์ญัญาต่ัอไดอ้ก่ั	7	ปีตีัามเงื�อนไขท่ี่�ระบุในส์ญัญา	หลูงัจิากันั�นอาจิม่
กัารเจิรจิาต่ัอสั์ญญาเพิ�มเติัมได้อ่กั,	ส์ญัญาเชั่า่ค้ลัูงสิ์นค้า้	(ส์าขาลูำาดับ
ที่่�	 8)	 ระยะเวลูากัารเชั่่า	3	ปีี	หลูังจิากันั�นอาจิม่กัารเจิรจิาตั่อส์ัญญา
เพิ�มเตัิมได้อ่กั	 แลูะส์ัญญาเชั่่าอุปีกัรณ์ส์ำานักังานปีระเภที่เค้รื�องถึ่าย
เอกัส์าร	ระยะเวลูากัารเชั่่า	4	ปีี		โดย	HARN	จิะไม่รับรู้ส์ินที่รัพย์ส์ิที่ธุิ
กัารใช้ั่ส์ำาหรับสั์ญญาเช่ั่าท่ี่�ม่ระยะเวลูาน้อยกัว่า	 12	 เดือนแลูะไม่ม่

	 ค้่าค้วามนิยมเปี็นส์ินที่รัพย์ที่่�ไม่ม่ตััวตันที่่�	HARN	ได้มาจิากักัาร
ซื�อแลูะรับโอนกัิจิกัารที่ั�งหมด	(Entire	Business	Transfer)	ของบริษััที่	
ชั่ิลูแมที่ชั่์	 แลูะ	บริษััที่	ค้ิวทีู่เอส์	จิำากััด	 โดยกัารออกัหุ้นเพิ�มทีุ่นมูลูค้่า	
675.36	ลู้านบาที่	ตัามส์ัดส์่วน	swap	ratio	0.67	เพื�อแลูกักัับส์ินที่รัพย์
ส์ุที่ธุิที่่�ระบุได้ของที่ั�งส์องบริษััที่ในมูลูค้่ายุตัิธุรรมเที่่ากัับ	340.69	ลู้าน
บาที่	ที่ำาให้เกัิดค่้าค้วามนิยมเปี็นส์ินที่รัพย์เท่ี่ากัับ	 334.67	 ลู้านบาที่	
ตัามมาตัรฐานกัารรายงานที่างกัารเงินค้่าค้วามนิยมดังกัลู่าวจิะตั้อง
ที่ดส์อบกัารด้อยค้่าทีุ่กัปีี	 ส์ำาหรับกัารที่ดส์อบกัารด้อยค้่าของงบกัาร
เงนิปี	ี2563	ฝ่่ายบรหิารของ	HARN	ไดจ้ิดัที่ำามลููค้า่จิากักัารใชั่ป้ีระโยชั่น์	
(Value	in	Use)	จิากัปีระมาณกัารกัระแส์เงินส์ดในอนาค้ตัท่ี่�ค้าดว่าจิะ
ไดรั้บจิากัหน่วยสิ์นที่รัพย์ท่ี่�ก่ัอให้เกิัดเงินส์ด	(Cash	Generating	Unit:	
CGU)	 ในท่ี่�น่�ค้ือผ่ลิูตัภัณฑ์์ระบบที่ำาค้วามเย็น	 แลูะผ่ลิูตัภัณฑ์์ระบบ
พมิพดิ์จิทิี่ลัู	ปีรบัอตััรากัารเตับิโตัของมลููค้า่ปีจัิจิบัุนส์ดุท้ี่าย	(Terminal	
Growth	Rate)	เที่่ากัับ	0%	ค้ิดลูดเปี็นมูลูค้่าปีัจิจิุบันด้วยอัตัราค้ิดลูด
ท่ี่�ส์ะที่อ้นถึง่ค้วามเส์่�ยงซ่�งเปีน็ลูกััษัณะเฉื่พาะของหนว่ยส์นิที่รพัยท่์ี่�กัอ่
ให้เกัิดเงินส์ด	อัตัราค้ิดลูดที่่�ใชั่้ส์ำาหรับปีี	2563	เที่่ากัับ	6.12%

	 	ตัอ่มาในปี	ี	2564	HARN	ได้ว่าจ้ิางผู้่ปีระเมนิอิส์ระท่ี่�ไดรั้บค้วาม
เห็นชั่อบจิากัค้ณะกัรรมกัารกัำากัับหลูักัที่รัพย์แลูะตัลูาดหลูักัที่รัพย์ใน
กัารปีระเมินมูลูค่้าจิากักัารใช้ั่	(Value	in	Use)	ใชั่วิ้ธุ่มูลูค่้าปัีจิจิบัุนของ
กัระแส์เงินส์ดส์ุที่ธุิ	(Present	Value	of	Future	Free	Cash	Flow	หรือ	
DCF)	 ท่ี่�ค้าดว่าจิะได้รับในแตั่ลูะปีีจิากักัารปีระมาณกัารที่างกัารเงิน
ปีระมาณ	5	ปีี	(ตัั�งแตั่วันที่่�	1	มกัราค้ม	2565	ถึ่ง	31	ธุันวาค้ม	2569)	
ด้วยอัตัราค้ิดลูดท่ี่�ได้จิากักัารค้ำานวณตั้นทุี่นที่างกัารเงินถึัวเฉื่ลู่�ยถึ่วง
นำ�าหนักั	 (Weight	Average	Cost	 of	Capital	 :	WACC)	ของหน่วย

สิ์ที่ธุิกัารเลูือกัซื�อ	หรือส์ัญญาเชั่่าซ่�งส์ินที่รัพย์อ้างอิงม่มูลูค้่าตัำ�า	 ทัี่�งน่�
เปี็นตัามมาตัรฐานกัารรายงานที่างกัารเงินฉื่บับที่่�	16	ส์ัญญาเชั่่า

	 ส์ำาหรับกัารเปีลู่�ยนแปีลูงมาตัรฐานกัารบัญชั่เ่ก่ั�ยวกับัสั์ญญาเช่ั่า
ดังกัลู่าว	ท่ี่�เปีลู่�ยนแปีลูงจิากักัารบันท่ี่กัค้่าเชั่่าท่ี่�จิ่ายในแตั่ลูะงวดเปี็น
ค่้าใช้ั่จิ่าย	 เปีลู่�ยนเป็ีนกัารรับรู้สิ์นที่รัพย์สิ์ที่ธิุกัารใช้ั่แลูะหน่�สิ์นตัาม
สั์ญญาเชั่า่	ที่ยอยตัดัจิำาหน่ายส์นิที่รพัยสิ์์ที่ธุกิัารใชั่เ้ปีน็ค้า่ตัดัจิำาหนา่ย
แลูะรับรู้ต้ันทุี่นที่างกัารเงินตัลูอดระยะเวลูาเช่ั่า	กัารเปีลู่�ยนแปีลูงดังกัลู่าว
ส่์งผ่ลูที่ำาให้อตััราส่์วนผ่ลูตัอบแที่นต่ัอส์นิที่รพัย์	(Return	on	Asset)	ตัำ�าลูง,
อัตัราส์่วนหน่�ส์ินตั่อทีุ่น	(Debt	to	Equity)	ส์ูงข่�น	แลูะกัำาไรกั่อนตั้นทีุ่น
ที่างกัารเงิน	ภาษัเ่งนิได้	ค่้าเสื์�อมราค้าแลูะค่้าตัดัจิำาหน่าย	(EBITDA)	สู์งข่�น	

ธุุรกิัจิ	ด้วยอัตัราร้อยลูะ	8.72	ตัามลูำาดับอ้างอิงแนวค้ดิ	Capital	Asset	
Pricing	Model	(CAPM)	ตัามรายงานฉื่บับลูงวันที่่�	26	ตัุลูาค้ม	2564	
ส์รุปีผ่ลูกัารที่ดส์อบกัารดอ้ยค้า่ค้วามนยิมไดว้า่ไมเ่กัดิกัารดอ้ยค้า่ของ
ค้่าค้วามนิยม	กัลู่าวคื้อมูลูค่้าปัีจิจุิบันของกัระแส์เงินส์ดรับสุ์ที่ธิุของ
แตั่ลูะหน่วยสิ์นที่รัพย์ท่ี่�กั่อให้เกิัดเงินส์ดมากักัว่าสิ์นที่รัพย์ไม่ม่ตััวตัน
แลูะส์ินที่รัพย์ถึาวรที่่�ระบุได้ของหน่วยธุุรกัิจินั�นๆ

	 ค้วามสั์มพันธ์ุกัับลููกัค้า้เป็ีนสิ์นที่รัพย์ไมม่ต่ัวัตันท่ี่�ระบุได้จิากักัาร
ปีระเมินมูลูค้่ากัิจิกัารของบริษััที่	ชั่ิลูแมที่ชั่์	จิำากััดแลูะบริษััที่	ค้ิวทีู่เอส์	
จิำากััด	 ท่ี่�ปีระเมินมูลูค้่าโดยผู้่ปีระเมินราค้าท่ี่�ได้รับค้วามเห็นชั่อบจิากั
ค้ณะกัรรมกัารกัำากัับหลัูกัที่รัพย์แลูะตัลูาดหลัูกัที่รัพย์	 (กัลูตั.)	 ตัาม
รายงานลูงวันที่่�	3	ตัุลูาค้ม	2559	HARN	ม่นโยบายตััดจิำาหน่ายค้วาม
ส์ัมพันธ์ุกัับลููกัค้้าเป็ีนค่้าใช้ั่จิ่ายโดยวิธุ่เส์้นตัรงตัลูอดระยะเวลูา	 7	ปีี	
นอกัจิากัน่�	HARN	ได้จิัดที่ำาข้อมูลูยอดขายส์ินค้้าของลููกัค้้าแตั่ลูะราย
แลูะสั์ดส์ว่นยอดขายของลููกัค้า้ท่ี่�ซื�ออย่างตัอ่เนื�องเปีรย่บเท่ี่ยบกัับยอด
ขายรวมของแตั่ลูะหน่วยส์ินที่รัพย์ท่ี่�กั่อให้เกิัดเงินส์ด	 เพื�อเปี็นข้อมูลู
ปีระกัอบกัารพิจิารณากัารด้อยค้่าของค้วามสั์มพันธุ์กัับลููกัค้้าตัาม
มาตัรฐานกัารรายงานที่างกัารเงนิ	ขอ้มูลูดงักัลู่าวบง่ชั่่�กัารดอ้ยค้า่ของ
ค้วามสั์มพันธ์ุลูกูัค้า้ส์ำาหรับลูกูัค้า้บางรายในปี	ี2563	ค้ดิเปีน็มูลูค่้าตัาม
บญัชั่ข่องค้วามสั์มพันธ์ุลููกัค้า้เท่ี่ากัับ	3.05	ลู้านบาที่	ซ่�ง	HARN	ไดรั้บรู้
เป็ีนค้่าตััดจิำาหน่ายในกัำาไรขาดทุี่นปีี	 2563	 ในจิำานวนดังกัลู่าวแลู้ว	
ส์ำาหรับปีี	2564	ส์รุปีผ่ลูกัารที่ดส์อบได้ว่าไม่เกัิดกัารด้อยค้่าของค้วาม
ส์ัมพันธ์ุส์ำาหรับลููกัค้้าเพิ�มเตัิม	 ซ่�ง	HARN	จิะเก็ับข้อมูลูกัารยอดขาย
ของลููกัค้้าแตั่ลูะรายตั่อไปีเพื�อให้กัารแส์ดงมูลูค้่าค้วามส์ัมพันธุ์ลููกัค้้า
เปี็นไปีอย่างเหมาะส์มถึูกัตั้องตัามมาตัรฐานกัารรายงานที่างกัารเงิน

ค่าควิามูนิยมูและควิามูสัมูพันธิ์กับลูกค้า

ประเภทลักษัณะทรัพย์สิน
มููลค่าตืามูบัญชัีสุทธิิ (ล้านบาท) ณ วิันท่� 31 ธิันวิาคมู

 ปี 2563 ปี 2564 เพิ�มูข้้�น / (ลดลง)  ปี 2562

ค้่าค้วามนิยม	 334.67	 334.67	 -	 334.67
ค้วามส์ัมพันธุ์กัับลููกัค้้า	 104.31	 104.31	 -	 104.31
หักั	ค้่าตััดจิำาหน่ายส์ะส์ม	 (77.83)	 (63.98)	 13.85	 (46.03)
ค้วามส์ัมพันธุ์กัับลููกัค้้า	-	ส์ุที่ธุิ	 26.48	 40.33	 (13.85)	 58.28
รว็มูค่าคว็ามูนิยมูและคว็ามูสัมูพึันธิ์กับลูกค้า 361.15 375.00 (13.85) 392.95



แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)74

วิงจำรเงินสด (Cash Conversion Cycle)

ประเภทวิงเงินสินเชั่�อและอัตืราดอกเบ่�ย

เจำ้าหน่�การค้าและเจำ้าหน่�หมูุนเวิียนอื�น

รายการ

ประเภทสินเชั่�อ

สำาหรับปีสิ�นสุดวิันท่� 31 ธิันวิาคมู

วิงเงิน (ล้านบาท) อ้างอิงอัตืราดอกเบ่�ย (ร้อยละตื่อปี)

 ปี 2563 (ปรับปรุงใหมู่)

 ปี 2563

 ปี 2564

 ปี 2564

เพิ�มูข้้�น / (ลดลง)

 ปี 2564

 ปี 2562

 ปี 2563

ระยะเวลูากัารเกั็บหน่�เฉื่ลู่�ย	(วัน)	 80.65	 80.29	 0.36	 73.68
ระยะเวลูาขายส์ินค้้าเฉื่ลู่�ย	(วัน)	 137.00	 121.61	 15.39	 105.38
หักั	ระยะเวลูาชั่ำาระหน่�เฉื่ลู่�ย	(วัน)	 (48.04)	 (47.77)	 0.27	 (44.38)
ว็งจำรเงินสด (ว็ัน) 169.61 154.13 15.48 134.68

เงินเบิกัเกัินบัญชั่่	 10.00	 10.00	 MOR,	MOR-0.50	 MOR,	MOR-0.50
เลูตัเตัอร์	ออฟั	เค้รดิตั/ที่รัส์ตั์ร่ซ่ที่	 150.00	 150.00	 MLR-1,	MMR	 MLR-1,	MMR
หนังส์ือค้ำ�าปีระกััน	 74.00	 74.00	 1.25	-	2%	 1.25	-	2%
ส์ัญญาซื�อขายเงินตัราตั่างปีระเที่ศลู่วงหน้า	 560.00	 560.00	 -	 -
                                                  รว็มู 794.00 794.00   

สัญญาซื�อข้ายเงินต์ราต์่างประเที่ศล่ว็งห้น้า     

	 (ลู้านดอลูลูาร์ส์หรัฐอเมริกัา)	 7.00	 7.00

	 HARN	ม่วงจิรเงินส์ดส์ำาหรับปีี	2562	-	2564	จิำานวน	134.68	วนั
154.13	วัน	แลูะ	169.61	วัน	ตัามลูำาดบั	วงจิรเงนิส์ดในภาพรวมเพิ�มข่�น
จิากัระยะเวลูากัารเกั็บหน่�	 เนื�องจิากัลููกัค้้าบางรายได้ปีระส์บปัีญหา
ส์ภาพค้ลู่องจิากัส์ถึานกัารณ์กัารแพร่ระบาดของ	COVID-19	 แลูะ
ระยะเวลูาขายส์ินค้้าเพิ�มข่�นจิากักัารสั์�งซื�อส์ินค้้าเพิ�มเตัิมเพื�อรองรับ
กัารส่์งมอบสิ์นค้า้ตัามข้อมูลู	Backlog	Order	แลูะมก่ัารส่์งมอบสิ์นค้า้
ลู่าชั่า้กัวา่แผ่นกัารท่ี่�ค้าดกัารณไ์ว	้ในขณะท่ี่�ระยะเวลูาในจิา่ยชั่ำาระหน่�
ยาวข่�นไม่มากันักั	 จิากันโยบายกัารรักัษัาค้วามสั์มพันธ์ุกัับพันธุมิตัร
ที่างกัับผู่้ขายส์ินค้้าในตั่างปีระเที่ศที่่�	HARN	ได้รับแตั่งตัั�งเปี็นตััวแที่น

จิำาหน่ายสิ์นค้้าท่ี่�ม่ชั่ื�อเส์่ยงระดับโลูกั	หากั	HARN	 สู์ญเส่์ยกัารเป็ีน
ตััวแที่นจิำาหน่ายผ่ลูิตัภัณฑ์์ตัราส์ินค้้าท่ี่�ส์ำาค้ัญไปี	อาจิกั่อให้เกิัดผ่ลู
กัระที่บตัอ่ยอดขายของ	HARN	ในระยะยาว	ซ่�งกัารรกััษัาค้วามส์มัพันธุ์
ท่ี่�ดย่่อมมร่ากัฐานมาจิากักัารรักัษัาเค้รดิตัที่างกัารเงนิเปีน็ส์ำาคั้ญ	แลูะ
ยงัส์ามารถึต่ัอรองราค้าสิ์นค้า้แลูะบริกัารได้	ซ่�งต้ันทุี่นสิ์นค้า้ถืึอเปีน็ต้ัน
ทีุ่นที่่�ส์ำาค้ัญที่่�ส์ุดของ	HARN	ที่่�ที่ำาธุุรกัิจิซื�อขายส์ินค้้า	อันจิะเพิ�มค้วาม
ส์ามารถึในกัารแข่งขันแลูะรักัษัาอัตัรากัารที่ำากัำาไรของ	HARN	 ได้
อย่างยั�งยืน

เจำ้าห้นี�การค้า 115.25 48.04 93.63 47.77 23.09 104.65 44.38
เจำ้าห้นี�อื�น       

     •		ค้่าใชั่้จิ่ายค้้างจิ่าย	 42.27	 n/a	 42.08	 n/a	 0.45	 51.32	 n/a
     •		เจิ้าหน่�อื�น	 46.43	 n/a	 31.95	 n/a	 45.32	 43.87	 n/a
รว็มูเจำ้าห้นี�การค้าและเจำ้าห้นี�ห้มูุนเว็ียนอื�น 203.95 48.04 167.66 47.77 21.64 199.84 44.38

เจำ้าหน่�การค้าและเจำ้าหน่�หมูุนเวิียนอื�น

ณ วิันท่� 31 ธิันวิาคมู

 ปี 2563 (ปรับปรุงใหมู่) ปี 2564

ลู้านบาที่ Turn	Over	
(days) ลู้านบาที่ Turn	Over	

(days) ร้อยลูะ ลู้านบาที่ Turn	Over	
(days)

เพิ�มูข้้�น / (ลดลง)  ปี 2562

	 HARN	ม่ส์ภาพค้ลู่องปีี	2562	-	2564	อยู่ในระดับส์ูง	เห็นได้จิากั
อัตัราส่์วนส์ภาพค้ลู่องท่ี่�อยู่ในระดับ	3.98	เท่ี่า	แลูะ	4.37	เท่ี่า	แลูะ	3.89	เท่ี่า
ตัามลูำาดับ	แส์ดงให้เห็นว่า	HARN	มป่ีระสิ์ที่ธิุภาพในกัารบริหารจัิดกัาร
ส์ภาพค้ลู่องแลูะเงินทุี่นหมุนเว่ยนท่ี่�ด่ข่�น	 ม่โค้รงส์ร้างเงินทุี่นท่ี่�ไม่ได้

พ่�งพาเงินกู้ัยืมจิากัธุนาค้ารแลูะส์ถึาบันกัารเงิน	ไมม่ภ่าระดอกัเบ่�ยจิา่ย
แลูะส์ัดส่์วนหน่�ตั่อส่์วนของทุี่นอยู่ในระดับตัำ�ามากั	 นอกัจิากัน่�ยังม่
วงเงินกู้ัยืมระยะส์ั�นแลูะวงเงินอื�นๆ	 เพื�อรองรับกัารขยายกัิจิกัารหรือ
ลูงทีุ่นในธุุรกัิจิที่่�เกั่�ยวข้องกัับวิศวกัรรมในอนาค้ตั
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ดอลูลูาร์ส์หรัฐอเมริกัา	 43.94	 85.99	 48.31	 89.48
ยูโร	 21.38	 92.41	 21.78	 78.98
ปีอนด์ส์เตัอร์ลูิง	 33.71	 90.34	 29.27	 86.35
เยน	 0.74	 53.41	 0.43	 69.57
ดอลูลูาร์ส์ิงค้โปีร์	 0.09	 -	 0.14	 2.53
อื�นๆ	 0.14	 -	 0.07	 -
	 	 100.00	 	 100.00	

ควิามูเส่�ยงจำากเงินตืราตื่างประเทศ

กำาไรข้าดทุนจำากอัตืราแลกเปล่�ยน

*	ค้วามเส์่�ยงจิากัเงินตัราตั่างปีระเที่ศ

*	ข้อมูลูในตัารางข้างตั้นมาจิากังบกัารเงินเฉื่พาะกัิจิกัารของ	HARN

หน่วย	:	ลู้านบาที่

สกุลเงิน

สกุลเงิน

สัดส่วินการซ่�อเงินตืรา
ตื่างประเทศล่วิงหน้า
เพ่�อปิดควิามูเส่�ยง

(%)

สัดส่วินการนำาเข้้า
สินค้าตืามูสกุลเงิน

(%)

เจำ้าหน่�การค้า
ณ 31 ธิ.ค.2564

การป้องกันควิามูเส่�ยง

สัญญาซ่�อเงินตืรา ตืปท.
ล่วิงหน้า (คงเหลือ)

สัดส่วิน
(%)

เจำ้าหน่�การค้า
ณ 31 ธิ.ค.2563

 

การป้องกันควิามูเส่�ยง

สัญญาซ่�อเงินตืรา ตืปท.
ล่วิงหน้า (คงเหลือ)

สัดส่วิน
(%)

สัดส่วินการนำาเข้้า
สินค้า ตืามูสกุลเงิน

(%)

สัดส่วินการซ่�อเงินตืรา
ตื่างประเทศล่วิงหน้า
เพ่�อปิดควิามูเส่�ยง

(%)

ดอลูลูาร์ส์หรัฐอเมริกัา	 968,687	 245,880	 25.38	 500,370	 653,237	 130.55
ดอลูลูาร์ส์ิงค้โปีร์	 -	 -	 -	 1,250	 -	 -
ยูโร	 428,228	 303,736	 70.93	 370,476	 191,999	 51.82
ปีอนด์ส์เตัอร์ลูิง	 594,410	 233,355	 39.26	 847,666	 612,775	 72.29
เยน	 -	 -	 -	 177,920	 -	 -

ปี 2564

ณ 31 ธิันวิาคมู 2564

ปี 2563

ณ 31 ธิันวิาคมู 2563

รายการ  ปี 2563 ปี 2564 เพิ�มูข้้�น / (ลดลง)  ปี 2562

	 HARN	 ที่ำาสั์ญญาซื�อ/ขายเงินตัราต่ัางปีระเที่ศลู่วงหน้า	
(Forward	Contract)	กัับที่างธุนาค้าร	พิจิารณาจิากัอัตัราแลูกัเปีลู่�ยน
แลูะระยะเวลูากัารส์ง่มอบท่ี่�เหมาะส์มเพื�อใหเ้พ่ยงพอตัอ่กัารจิา่ยชั่ำาระ
หน่�	โดยตัดิตัามขา่วส์ารขอ้มลููแลูะบที่วเิค้ราะหแ์นวโนม้กัารเค้ลูื�อนไหว
ของเงินบาที่อย่างส์มำ�าเส์มอ	เพื�อลูดค้วามเส์่�ยงจิากัค้วามผ่ันผ่วนของ
ค้่าเงิน	 ในขณะที่่�กัารจิำาหน่ายส์ินค้้าส์่วนใหญ่เปี็นกัารจิำาหน่ายส์ินค้้า
ภายในปีระเที่ศโดยใช้ั่ส์กุัลูเงินบาที่เป็ีนหลัูกั	ซ่�งในบางค้รั�งไม่ส์ามารถึ

ปีรับราค้าสิ์นค้้าให้ส์อดค้ลู้องกัับต้ันทุี่นสิ์นค้้าท่ี่�เพิ�มข่�นได้ที่ันท่ี่	 ดังนั�น	
HARN	อาจิได้รับผ่ลูกัระที่บจิากัค้วามผั่นผ่วนของอัตัราแลูกัเปีลู่�ยน	
ซ่�งจิะส่์งผ่ลูกัระที่บตั่อตั้นทุี่นสิ์นค้้าแลูะกัำาไรขั�นต้ันของ	HARN	 ได้	
อย่างไรกั็ตัาม	HARN	ม่ข้อตักัลูงส์ำาหรับลููกัค้้าบางรายให้ชั่ำาระราค้า
เปี็นเงินส์กุัลู	USD	 EUR	 แลูะ	GBP	 ในบัญชั่่เงินฝ่ากัส์กุัลูเงินตัรา
ตั่างปีระเที่ศของ	HARN	จิ่งถึือว่า	HARN	 ได้ป้ีองกัันค้วามเส์่�ยงจิากั
อัตัราแลูกัเปีลู่�ยนในส์่วนหน่�งส์ำาหรับกัรณ่ดังกัลู่าว

กัำาไร	(ขาดทีุ่น)	จิากัอัตัราแลูกัเปีลู่�ยนที่่�ยังไม่เกัิดข่�น	 1.47	 0.33	 1.14	 (0.21)
กัำาไร	(ขาดทีุ่น)	จิากัอัตัราแลูกัเปีลู่�ยนที่่�เกัิดข่�นแลู้ว	 2.14	 1.61	 0.53	 4.84
รว็มูกำาไร (ข้าดทีุ่น) จำากอัต์ราแลกเปลี�ยน 3.61 1.94 1.67 4.63



แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)76

หน่วย	:	ลู้านบาที่

	 ณ	วันท่ี่�	 31	 ธุันวาค้ม	2564	แลูะ	2563	HARN	ม่กัารปี้องกััน
ค้วามเส่์�ยงจิากักัารเปีลู่�ยนแปีลูงของเงินส์กุัลูเงิน	USD	EUR	แลูะ	GBP	
ส์ำาหรับเจิ้าหน่�กัารค้้าท่ี่�เป็ีนส์กัุลูเงินตั่างปีระเที่ศ	 รวมถึ่งรายกัารค้้า
ปีระเภที่ค้ำาส์ั�งซื�อสิ์นค้้าท่ี่�บอกัเลูิกัไม่ได้	 (Firmed	 Commitment)	
เนื�องจิากัมูลูค่้าสิ์นค้้าม่มูลูค่้าสู์งแลูะ	HARN	ออกัใบสั์�งขายให้ลููกัค้้า
โดยได้ตักัลูงเงื�อนไขชั่ำาระราค้าเปี็นเงินบาที่	HARN	 ไม่ม่นโยบายเกั็ง
กัำาไรจิากัค้วามผั่นผ่วนของค้่าเงิน	 เนื�องจิากัไม่ใชั่่ธุุรกัิจิหลัูกัแลูะไม่ม่
ค้วามเชั่่�ยวชั่าญที่างด้านกัารค้าดกัารณ์ที่ิศที่างกัารเค้ลูื�อนไหวของ
ค้่าเงินเพ่ยงพอ	 เพ่ยงแต่ัตั้องกัารลูดค้วามเส่์�ยงที่างด้านอัตัราแลูกั

การวิิเคราะห์งบกระแสเงินสดสำาหรับปีสิ�นสุดวิันท่�
31 ธิันวิาคมู 2564

	 HARN	 ม่กัระแส์เงินส์ดส์ุที่ธุิท่ี่�ได้มาจิากักัิจิกัรรมดำาเนินงาน
ส์ำาหรับปีี	 2564	 จิำานวน	 68.25	 ลู้านบาที่	ลูดลูง	 116.18	 ลู้านบาที่
เมื�อเปีรย่บเท่ี่ยบกัับปี	ี2563	ส์าเหตัหุลัูกัมาจิากักัำาไรสุ์ที่ธิุลูดลูง	25.66
ลูา้นบาที่	แลูะสิ์นค้า้ค้งเหลืูอ	(กัอ่นค่้าเผื่�อกัารลูดมูลูค่้า)	เพิ�มข่�น	78.31	
ลู้านบาที่	 ขณะท่ี่�รายกัารเจิ้าหน่�กัารค้้าแลูะเจิ้าหน่�อื�นเพิ�มข่�นเพ่ยง	
34.06	ลู้านบาที่		กัระแส์เงินส์ดใชั่้ไปีในกัิจิกัรรมลูงทีุ่น	ส์ำาหรับปีี	2564	
จิำานวน	45.69	ลู้านบาที่	จิากักัารซื�อเงินลูงทุี่นในหน่วยลูงทุี่นในกัองทุี่น
อสั์งหาริมที่รพัยเ์ที่า่กัับ	29.79	ลู้านบาที่แลูะเงินส์ดจิา่ยซื�ออุปีกัรณ์แลูะ
ส์ินที่รัพย์ที่่�ไม่ม่ตััวตันเที่่ากัับ	16.25	ลู้านบาที่			

	 กัระแส์เงินส์ดสุ์ที่ธิุใชั่้ไปีในกิัจิกัรรมจัิดหาเงิน	 เกัิดจิากักัารจ่ิาย
เงินปีันผ่ลู	ในอัตัราหุ้นลูะ	0.13	บาที่	ค้ิดเปี็นจิำานวน	75.98	ลู้านบาที่	
แลูะกัารชั่ำาระหน่�ส์ินตัามส์ัญญาเชั่่าจิำานวน	11.28	ลู้านบาที่	

เปีลู่�ยนท่ี่�จิะม่ตั่อกัระแส์เงินรับแลูะจิ่ายในอนาค้ตัให้อยู่ในระดับท่ี่�
ค้วบคุ้มได้	 จิากัผ่ลูกัระที่บดังกัลู่าวที่ำาให้	HARN	 รับรู้กัำาไรจิากัอัตัรา
แลูกัเปีลู่�ยนในปีี	2564	แลูะ	2563	จิำานวน	3.61	ลู้านบาที่	แลูะ	1.94	
ลู้านบาที่	ตัามลูำาดับ

	 นอกัจิากัน่�	ณ	วันส์ิ�นปีี	2564	แลูะ	2563	HARN	ม่เงินฝ่ากัส์กัุลู	
USD	กัับส์ถึาบนักัารเงนิในปีระเที่ศแห่งหน่�งจิำานวน	0.39	ลู้านดอลูลู่าร์
ส์หรัฐอเมริกัา	แลูะ	1.06	ลู้านดอลูลู่าร์ส์หรัฐอเมริกัา	ตัามลูำาดับ		เพื�อ
เปี็นกัารปี้องกัันค้วามเส์่�ยงจิากัอัตัราแลูกัเปีลู่�ยนของค้ำาส์ั�งซื�อสิ์นค้้า
จิากัตั่างปีระเที่ศอ่กัส์่วนหน่�งด้วย

การวิิเคราะห์งบกระแสเงินสดสำาหรับปีสิ�นสุดวิันท่�
31 ธิันวิาคมู 2563

	 HARN	มก่ัระแส์เงนิส์ดส์ทุี่ธิุท่ี่�ไดม้าจิากักัารดำาเนินงานส์ำาหรบัปีี	
2563	จิำานวน	184.44	ลู้านบาที่	เพิ�มข่�น	33.44	ลู้านบาที่	เมื�อเปีร่ยบ
เท่ี่ยบกัับปี	ี2562	ส์าเหตุัหลัูกัมาจิากัลููกัหน่�กัารค้า้แลูะลููกัหน่�อื�น	(ก่ัอน
ค่้าเผ่ื�อหน่�ส์งส์ัยจิะส์ูญ)	 ลูดลูง	 67.97	 ลู้านบาที่	แลูะส์ินค้้าค้งเหลูือ	
(ก่ัอนค้่าเผื่�อกัารลูดมูลูค้่า)	 ลูดลูง	 20.74	 ลู้านบาที่	 ทัี่�ง	 2	 รายกัาร
ดังกัลู่าวเพิ�มกัระแส์เงินส์ดจิากักิัจิกัรรมดำาเนินงาน	 ขณะท่ี่�รายกัาร
เจิา้หน่�กัารค้า้แลูะเจ้ิาหน่�อื�นลูดลูงเพ่ยง	35.57	ลู้านบาที่	กัระแส์เงินส์ด
ได้มาจิากักิัจิกัรรมลูงทุี่น	ส์ำาหรับปีี	 2563	จิำานวน	100.09	ลู้านบาที่	
จิากักัารเงินรับจิำาหน่ายเงินลูงทุี่นในหน่วยลูงทุี่นสุ์ที่ธิุเท่ี่ากัับ	116.88	
ลู้านบาที่แลูะเงินส์ดจิ่ายซื�ออุปีกัรณ์แลูะส์ินที่รัพย์ที่่�ไม่ม่ตััวตันเที่่ากัับ	
17.57	ลู้านบาที่

	 กัระแส์เงินส์ดสุ์ที่ธิุใช้ั่ไปีในกิัจิกัรรมจัิดหาเงิน	 เกัิดจิากักัารจ่ิาย
เงินปีันผ่ลู	ในอัตัราหุ้นลูะ	0.18	บาที่	ค้ิดเปี็นจิำานวน	105.21	ลู้านบาที่	
เพิ�มข่�นจิากัปีีกั่อน	11.69	ลู้านบาที่

รายการ
สำาหรับปีสิ�นสุดวิันท่� 31 ธิันวิาคมู

 ปี 2563 ปี 2564 เพิ�มูข้้�น / (ลดลง)  ปี 2562

เงินส์ดส์ุที่ธุิได้มาจิากักัิจิกัรรมดำาเนินงาน	 68.25	 184.44	 116.19	 150.99
เงินส์ดส์ุที่ธุิได้มาจิากั(ใชั่้ไปีใน)กัิจิกัรรมลูงทีุ่น	 (45.69)	 100.09	 145.78	 40.37
เงินส์ดส์ุที่ธุิได้มาจิากั	(ใชั่้ไปีใน)	กัิจิกัรรมจิัดหาเงิน		 (86.76)	 (105.25)	 18.49	 (93.52)
ผ่ลูกัระที่บจิากักัารแปีลูงค้่างบกัารเงินที่่�เปี็นเงินตัราตั่างปีระเที่ศ	 0.96	 (0.31)	 1.27	 (0.05)
เงินสดและรายการเที่ียบเที่่าเงินสดเพึิ�มูข้่�น(ลดลง)สุที่ธิิ (63.24) 178.97 (242.21) 97.79
เงินสดและรายการเที่ียบเที่่าเงินสดต์้นปี 306.07 127.10 178.97 29.31
เงินสดและรายการเที่ียบเที่่าเงินสดปลายปี 242.83 306.07 (63.24) 127.10

สภาพคล่องและควิามูเพียงพอข้องเงินทุนหมูุนเวิียน 
กระแสเงินสดจำากงบการเงินข้อง HARN
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โครงสร้างเงินทุนจำากงบการเงินข้อง HARN
ณ วิันท่� 31 ธิันวิาคมู 2564, 2563 และ 2562
	 HARN	ม่หน่�ส์ินรวม	ณ	วันที่่�	31	ธุันวาค้ม	2562	-	2564	จิำานวน	
274.64	ลู้านบาที่	339.83	ลู้านบาที่	แลูะ	367.19	ลู้านบาที่	ซ่�งม่ส์่วน
ปีระกัอบของหน่�ส์ินที่่�ส์ำาค้ัญ	ได้แกั่	เจิ้าหน่�กัารค้้าแลูะเจิ้าหน่�อื�น	ภาษั่
เงินได้ค้้างจิ่าย	 หน่�ส์ินภาษั่เงินได้รอตััดบัญชั่่	 แลูะภาระผู่กัพันผ่ลู
ปีระโยชั่น์พนักังาน	แลูะหน่�ส์ินตัามส์ัญญาเชั่่า	เปี็นตั้น	โดยไม่ม่ภาระ
หน่�ส์ินที่่�ม่ดอกัเบ่�ยจิ่าย	

	 ณ	วันที่่�	31	ธุันวาค้ม	2564	HARN	ม่หน่�ส์ินรวมเที่่ากัับ	367.19	
ลูา้นบาที่	เพิ�มข่�นจิากัปี	ี2563	จิำานวน	27.36	ลู้านบาที่	จิากัเจ้ิาหน่�กัาร
ค้้าแลูะเจิ้าหน่�หมุนเว่ยนอื�นเพิ�มข่�น	36.29	ลู้านบาที่

 HARN	ม่อัตัราส่์วนหน่�ส์ินต่ัอส่์วนของเจิ้าของอยู่ในระดับตัำ�า
มากั	โดยในปีี	2562	-	2564	ม่อัตัรา	0.21,	0.26	แลูะ	0.28	ตัามลูำาดับ	
อัตัราส่์วนผ่ลูตัอบแที่นจิากัส์ินที่รัพย์	 (ROA)	 ของปีี	 2562	 -	 2564	
เที่่ากัับ	11.89%	แลูะ	7.72%	แลูะ	5.52%	ตัามลูำาดับ	แลูะอัตัราส์่วน
ผ่ลูตัอบแที่นจิากัผู่้ถึือหุ้น	(ROE)	ของปีี	2562	-	2564	เที่่ากัับ	11.56%	

	 ณ	วันที่่�	31	ธุันวาค้ม	2563	HARN	ม่หน่�ส์ินรวมเที่่ากัับ	339.83	
ลูา้นบาที่	เพิ�มข่�นจิากัปี	ี2562	จิำานวน	65.19	ลู้านบาที่	จิากัหน่�สิ์นตัาม
ส์ัญญาเชั่่าเพิ�มข่�น	104.97	ลู้านบาที่	แลูะเจิ้าหน่�กัารค้้าแลูะเจิ้าหน่�
หมุนเว่ยนอื�นลูดลูง	32.18	ลู้านบาที่

	 ด้วยโค้รงส์ร้างเงินทุี่นของ	HARN	 ท่ี่�ไม่ได้พ่�งพาเงินกู้ัยืมจิากั
ธุนาค้ารแต่ัอยา่งใด	มผ่่ลูที่ำาให้	HARN	ไมม่ด่อกัเบ่�ยจิา่ย	มส่์ภาพค้ลู่อง
ที่างกัารเงินในระดับท่ี่�สู์งแลูะอัตัราส์่วนหน่�ส์ินตั่อทุี่นอยู่ในระดับท่ี่�ตัำ�า	
ที่ำาให้	HARN	ส์ามารถึจิ่ายเงินปีันผ่ลูตัอบแที่นให้กัับผู่้ถึือหุ้นได้อย่าง
ส์มำ�าเส์มอ	โดยในปีี	2562	-	2564	จิ่ายเงินปีันผ่ลูในอัตัรา	0.18	บาที่	
แลูะ	0.13	บาที่	แลูะ	0.10	บาที่ตั่อหุ้น	ค้ิดเปี็นอัตัรากัารจิ่ายเงินปีันผ่ลู
ตั่อกัำาไรส์ุที่ธุิ	เที่่ากัับร้อยลูะ	69.23	ร้อยลูะ	76.47	แลูะร้อยลูะ	83.33	
ตัามลูำาดับ	 ส์ำาหรับเงินปัีนผ่ลูปีระจิำาปีี	 2564	 ยังม่ค้วามไม่แน่นอน
จินกัว่าที่่�ปีระชัุ่มผู่้ถึือหุ้นส์ามัญปีระจิำาปีีจิะได้พิจิารณาอนุมัตัิ

ส์ิ�งแวดลู้อม	แลูะธุรรมาภิบาลู	ซ่�งกัลูยุที่ธุ์ที่่�ส์ำาค้ัญค้ือกัลูยุที่ธุ์ด้านกัาร
เปีลู่�ยนแปีลูงส์ภาพภูมิอากัาศ	ปีระกัอบด้วย	ค้วบคุ้มกัารปีลู่อยกั๊าซ
เรือนกัระจิกัจิากักัารดำาเนินธุุรกิัจิ	 กัารเพิ�มปีริมาณค้าร์บอนตัำ�า	 เพื�อ
ลูดผ่ลูกัระที่บตั่อส์ิ�งแวดลู้อม
4.2.2 ภาระการให้ควิามูสนับสนุนทางการเงิน

แก่บริษััทย่อย
	 เมื�อวันท่ี่�	 12	ม่นาค้ม	 2563	HARN	ที่ำาสั์ญญาให้เงินกู้ัยืมแก่ั
บริษัทัี่	หาญเว่ยดนาม	จิำากัดั	(บริษัทัี่ย่อยท่ี่�ปีระเที่ศเว่ยดนาม)	จิำานวน	
200,000	ดอลูลูาร์ส์หรัฐอเมริกัา	แลูะคิ้ดดอกัเบ่�ยในอัตัราร้อยลูะ	6.15	
ตั่อปีี	 กัำาหนดชั่ำาระค้ืนภายในระยะเวลูา	1	ปีี	 แลูะตั่อมาเมื�อวันที่่�	 11	
ม่นาค้ม	2564	ซ่�งค้รบอายุส์ัญญา	HARN	ตั่ออายุส์ัญญาให้กัู้ยืมแกั่
บริษััที่ย่อย	 อ่กั	 5	ปีี	 ส์ัญญาสิ์�นสุ์ดวันท่ี่�	 11	ม่นาค้ม	2569	 แลูะคิ้ด
ดอกัเบ่�ยในอัตัราร้อยลูะ	5.85	ตั่อปี ี

อัตืราส่วินสำาคัญ ณ วิันท่� 31 ธิันวิาคมู 2564, 2563 และ 2562

อัตืราส่วินทางการเงิน  ปี 2563 ปี 2564 เพิ�มูข้้�น / (ลดลง)  ปี 2562

อัตัราส์่วนส์่วนหน่�ส์ินตั่อส์่วนของเจิ้าของ	(D/E	ratio)	 เที่่า	 0.28	 0.26	 0.02	 0.21
อัตัราผ่ลูตัอบแที่นจิากัส์ินที่รัพย์	(ROA)	1)	 %	 5.52	 7.72	 (2.20)	 11.89
อัตัราส์่วนผ่ลูตัอบแที่นจิากัผู่้ถึือหุ้น	(ROE)	2)	 %	 5.49	 7.65	 (2.16)	 11.56
ห้มูายเห้ต์ุ : 1)	 ใชั่้กัำาไรกั่อนหักัดอกัเบ่�ยแลูะภาษั่ในกัารค้ำานวณ
 2)	 ใชั่้กัำาไรส์ุที่ธุิรวมในกัารค้ำานวณ

แลูะ	7.65%	แลูะ	5.49%	ตัามลูำาดับ	ในปีี	2564	HARN	ม่กัารบันที่่กั
ส์ินที่รัพย์ส์ิที่ธุิกัารใชั่้	จิำานวน	94.25	ลู้านบาที่	แลูะหน่�ส์ินตัามส์ัญญา
เชั่า่ในจิำานวนเดย่วกััน	ในงบกัารเงิน	ส่์งผ่ลูให้อัตัราส่์วนหน่�สิ์นตัอ่ส่์วน
ของเจิา้ของเพิ�มข่�น	อตััราผ่ลูตัอบแที่นจิากัส์นิที่รัพยแ์ลูะอัตัราส่์วนผ่ลู
ตัอบแที่นจิากัผู่้ถึือหุ้นที่่�ลูดลูง	เนื�องจิากักัำาไรส์ุที่ธุิของปีี	2564	ลูดลูง

4.2 ปัจำจำัยท่�อาจำมู่ผลกระทบตื่อการดำาเนินงานในอนาคตื
4.2.1 ปัจำจำัยแนวิโน้มูและผลกระทบด้านสิ�งแวิดล้อมู ด้านสังคมู
	 HARN	บ่งชั่่�แลูะปีระเมินปีระเด็นส์ำาค้ัญด้านค้วามยั�งยืนท่ี่�อาจิ
ส่์งผ่ลูกัระที่บตั่อกัารดำาเนินงานขององค้์กัร	 ตัลูอดจินผู้่ม่ส์่วนได้เส่์ย	
โดยวิเค้ราะห์จิากัปัีจิจิยัทัี่�งภายในแลูะภายนอกับริษัทัี่	ตัลูอดจินแนวโน้ม
ที่ศิที่าง	แลูะผ่ลูกัระที่บด้านสิ์�งแวดลู้อม	ดา้นสั์งค้ม	แลูะดา้นกัารกัำากัับ
ดูแลู	(Environmental,	Social	and	Governance	Dimension:	ESG)	
ทัี่�งเชั่ิงบวกัแลูะลูบท่ี่�ม่ตั่อผู้่ม่ส่์วนได้เส่์ยทุี่กักัลุู่ม	 โดยผ่นวกัปีระเด็น
ส์ำาคั้ญดังกัลู่าวไปีในกัระบวนกัารวางแผ่นกัลูยุที่ธ์ุ	 แลูะกัารปีระเมิน
ค้วามเส์่�ยงขององค้ก์ัร	โดยในปี	ี2564	ปีระเด็นส์ำาค้ญัดา้นค้วามยั�งยนื
เปี็นปีระเด็นด้านกัารเปีลู่�ยนแปีลูงส์ภาพภูมิอากัาศท่ี่�นำามาวิเค้ราะห์
เปีน็ปีจัิจิยัในกัารกัำาหนดที่ศิที่างกัลูยทุี่ธ์ุแลูะบรหิารจิดักัารค้วามเส์่�ยง	
เพื�อกัำาหนดมาตัรกัารแลูะส์นับส์นุนเที่ค้โนโลูย่ในกัารลูดแลูะค้วบคุ้ม
ค้วามเส์่�ยงพร้อมทัี่�งเพิ�มโอกัาส์ในกัารดำาเนินธุุรกัิจิจิากัผ่ลูของกัาร
เปีลู่�ยนแปีลูงส์ภาพภูมิอากัาศดังกัลู่าว
	 ดังจิะเห็นได้จิากัค้วามมุ่งมั�นของ	HARN	 ในกัารผ่ลูักัดันกัาร
ดำาเนนิงานตัามทิี่ศที่างกัลูยุที่ธุด์า้นค้วามยั�งยนืในมติัเิศรษัฐกิัจิ	สั์งค้ม	



แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)78

4.2.3 นโยบายและระยะเวิลาการใหส้นิเชั่�อการคา้ 
(Credit Term)

	 HARN	มห่ลูกััเกัณฑ์์กัารบรหิารจิดักัารเค้รดติั	เพื�อใหม้ก่ัารดำาเนนิ
กัารท่ี่�เหมาะส์มกับัค้วามเส์่�ยงของ	HARN	โดยกัำาหนดนโยบายบรหิาร
จิัดกัารเกั่�ยวกัับลููกัค้้ารายใหม่ตัั�งแตั่กัระบวนกัารคั้ดเลูือกัลููกัค้้า	 กัาร
วิเค้ราะห์เค้รดิตั	กัารอนุมัตัิเค้รดิตั	กัารตัิดตัามหน่�	แลูะม่กัารที่บที่วน
กัารให้ส์ินเชั่ื�อแกั่ลููกัค้้ารายเดิมอย่างส์มำ�าเส์มอ

4.3 ข้้อมููลทางการเงินท่�สำาคัญ
	 ฐานะกัารเงินแลูะผ่ลูกัารดำาเนินงานที่่�นำาเส์นอปีระกัอบด้วยผ่ลู
กัารดำาเนินงานจิากังบกัารเงินส์ำาหรับปีีส์ิ�นส์ุดวันที่่�	31	ธุันวาค้ม	2564	
แลูะ	2563	ท่ี่�ผ่า่นกัารตัรวจิส์อบจิากัผู้่ส์อบบัญชั่รั่บอนุญาตั	บรษิัทัี่	ส์อบ
บัญชั่่ธุรรมนิตัิ	จิำากััด	

ผลกระทบจำากการเปล่�ยนแปลงนโยบายการบญัชีั
	 ผ่ลูกัระที่บกัารเปีลู่�ยนแปีลูงนโยบายกัารบัญชั่ท่่ี่�ส์ำาค้ญัในปี	ี2564	
ได้แกั่	 กัารแก้ัไขกัารบันท่ี่กัรายกัารท่ี่�เก่ั�ยวข้องกัับโค้รงกัารส์ะส์มหุ้น
ส์ำาหรับพนักังาน	(Employee	Joint	Investment	Program	หรือ	EJIP)	
ให้เปี็นไปีตัามมาตัรฐานกัารรายงานที่างกัารเงิน	ฉื่บับท่ี่�	 2	 เรื�องกัาร
จิ่ายโดยใช้ั่หุ้นเป็ีนเกัณฑ์์	 ซ่�งจิากัเดิมบริษััที่บันท่ี่กัรายกัารดังกัลู่าว
เปี็นค้่าใชั่้จิ่ายในกัำาไรขาดทีุ่นตัามจิำานวนเงินที่่�จิ่ายในแตั่ลูะงวด	แลูะ
กัารเปีลู่�ยนแปีลูงดังกัลู่าวจิ่งม่กัารแกั้ไขงบกัารเงินปีี	2563	แลูะส์่งผ่ลู
ให้ส์ินที่รัพย์รวมในปีี	2563	เพิ�มข่�น	0.75	ลู้านบาที่จิากัส์ินที่รัพย์ภาษั่
เงินได้รอตััดบัญชั่่	แลูะกัำาไรส์ุที่ธุิลูดลูง	2.99	ลู้านบาที่	ตัามลูำาดับ

สรุปรายงานการสอบบัญชัี
	 งบกัารเงินส์ำาหรับปีี	2560	ถึ่ง	2564	ตัรวจิส์อบโดย	นายธุนะวุฒิ	
พิบูลูย์ส์วัส์ดิ�	 	ผู่้ส์อบบัญชั่่รับอนุญาตั	เลูขที่ะเบ่ยน	6699	แห่งบริษััที่	
ส์อบบญัชั่ธุ่รรมนติั	ิจิำากััด	ซ่�งเปีน็ผู่ส้์อบบญัชั่ท่่ี่�ไดรั้บค้วามเหน็ชั่อบจิากั
ส์ำานกัังาน	กั.ลู.ตั.		ไดแ้ส์ดงค้วามเห็นว่า	งบกัารเงินรวมแลูะงบกัารเงิน
เฉื่พาะของ	HARN	ได้แส์ดงฐานะที่างกัารเงิน	ผ่ลูกัารดำาเนินงาน
แลูะกัระแส์เงินส์ด	ส์ำาหรับปีีส์ิ�นส์ุดวันเด่ยวกััน	 โดยถึูกัตั้องตัามที่่�ค้วร
ในส์าระส์ำาคั้ญตัามมาตัรฐานกัารรายงานที่างกัารเงิน	 แลูะได้ระบุ
เรื�องส์ำาค้ัญในกัารตัรวจิส์อบ	 (Key	Audit	Matters)	 เกั่�ยวกัับกัารรับ
รู้รายได้จิากักัารขายแลูะบริกัาร	 ว่า	HARN	ม่รายได้จิากัส่์วนงานท่ี่�
ส์ำาคั้ญ	5	กัลุู่มผ่ลิูตัภัณฑ์์	ไดแ้กั	่ผ่ลูติัภัณฑ์์ระบบดบัเพลูงิแลูะโค้รงกัาร,	

ชั่�อผู้สอบบัญชัีปี
ผู้สอบบัญชัีรับ
อนุญาตืเลข้ท่�

บริษััท
ผู้สอบบัญชัี

2560	-	2564 นายธุนะวุฒิ		พิบูลูย์ส์วัส์ดิ� 6699 บริษัทัี่	ส์อบบัญชั่ธุ่รรมนิติั	จิำากััด

ผ่ลูติัภัณฑ์์ระบบสุ์ขาภิบาลูแลูะปีรับอากัาศ,	ผ่ลูติัภัณฑ์์ระบบที่ำาค้วามเย็น,	
ผ่ลิูตัภัณฑ์์ระบบกัารพิมพ์ดิจิิที่ัลู	 แลูะผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบไอท่ี่โซลููชั่ั�น
ส์ำาหรับอาค้าร	 ในปีี	 2564	 ซ่�งแต่ัลูะกัลุู่มผ่ลิูตัภัณฑ์์ม่ข้อตักัลูงแลูะ
เงื�อนไขกัารขายแลูะกัารกัำาหนดราค้าท่ี่�แตักัต่ัางกััน	รวมทัี่�งรายได้จิากั
กัารให้บริกัารตัามสั์ญญาโค้รงกัารติัดตัั�งระบบดับเพลิูง	 อาศัยกัาร
ปีระมาณกัารผ่ลูกัารปีฏิิบัตัิตัามภาระท่ี่�ตั้องปีฏิิบัตัิตัามสั์ญญาม่ผ่ลู	
กัระที่บตัอ่รายไดท่้ี่�กัลุูม่บรษิัทัี่รบัรู้ตัลูอดชั่ว่งเวลูาหน่�ง	ซ่�งตัอ้งรบัรู้ราย
ได้ตัามระดับค้วามกั้าวหน้าของกัารปีฏิิบัตัิตัามภาระท่ี่�ตั้องปีฏิิบัตัิให้
แลูว้เส์ร็จิ	ซ่�งผู้่ส์อบได้ตัอบส์นองค้วามเส่์�ยงโดยกัารที่ำาค้วามเข้าใจิแลูะ
ที่ดส์อบขั�นตัอนกัารปีฏิิบัติังานแลูะกัารค้วบคุ้มภายในท่ี่�เกั่�ยวข้องกัับ
กัารรับรู้รายได้	ส์อบที่านกัารออกัแบบแลูะกัารปีฏิิบัตัติัามกัารค้วบคุ้ม
ภายในเกั่�ยวกัับเรื�องดังกัลู่าว	กัารตัรวจิส์อบเนื�อหาส์าระของข้อตักัลูง
แลูะเงื�อนไขของสั์ญญาขายแลูะบริกัารท่ี่�เกิัดข่�นระหว่างปีแีลูะช่ั่วงใกัลู้
วันสิ์�นรอบระยะเวลูาบญัชั่	่ตัรวจิส์อบใบลูดหน่�ท่ี่�	HARN	ออกัภายหลูงั
วันสิ์�นปี	ีวเิค้ราะหเ์ปีร่ยบเท่ี่ยบแลูะกัารที่ดส์อบรายลูะเอย่ดท่ี่�เกั่�ยวขอ้ง
กัับรายได้จิากักัารขายแลูะบริกัาร	

	 นอกัจิากัน่�	 HARN	 ได้ที่ดส์อบกัารด้อยค้่าของค้่าค้วามนิยม
จิากักัารซื�อแลูะรับโอนกัิจิกัารที่ั�งหมดของบริษััที่	ชั่ิลูแมที่ชั่์	จิำากััดแลูะ
บริษััที่ย่อย	ภายใตั้เกัณฑ์์กัารโอนกัิจิกัารทัี่�งหมด	 (Entire	Business	
Transfer)	 กัารที่ดส์อบกัารด้อยค่้านั�นม่นัยส์ำาค้ัญต่ัอกัารตัรวจิส์อบ	
เนื�องจิากัจิำานวนเงนิดงักัลู่าวเป็ีนจิำานวนเงินท่ี่�มส่์าระส์ำาคั้ญต่ัองบกัารเงนิ
ขั�นตัอนกัารที่ดส์อบกัารด้อยค้า่โดยผู้่บริหารมค่้วามซับซ้อนแลูะตัอ้งใช้ั่
ดลุูยพนิิจิในกัารตัั�งส์มมตัฐิานโดยเฉื่พาะอย่างยิ�งกัารปีระมาณกัระแส์
เงินส์ดรับแลูะจิ่ายในอนาค้ตัท่ี่�ค้าดว่าจิะได้รับจิากักัารดำาเนินงาน
อย่างตั่อเนื�องของหน่วยส์ินที่รัพย์ที่่�กั่อให้เกัิดเงินส์ด	แลูะกัารใชั่้อัตัรา
คิ้ดลูดท่ี่�เหมาะส์ม	 ซ่�งข้อส์มมติัฐานดังกัลู่าวส์ามารถึเปีลู่�ยนแปีลูง
ตัามส์ภาวะเศรษัฐกิัจิแลูะส์ภาพกัารตัลูาดในอนาค้ตัได้	ซ่�ง	HARN	ได้
เปีิดเผ่ยข้อมูลูเกั่�ยวกัับนโยบายกัารบัญชั่่แลูะข้อส์มมตัิฐานท่ี่�ส์ำาค้ัญ
ไว้ในหมายเหตัุปีระกัอบงบกัารเงินอย่างค้รบถึ้วนแลู้ว	ซ่�งผู่้ส์อบบัญชั่่
ได้ตัอบส์นองค้วามเส์่�ยงโดยกัารพิจิารณาค้วามส์มเหตุัส์มผ่ลูของ
ข้อส์มมตัฐิานแลูะวธ่ิุกัารท่ี่�ผู้่บรหิารใช้ั่ในกัารค้ำานวณปีระมาณกัารกัระแส์
เงินส์ดในอนาค้ตัท่ี่�ค้าดว่าจิะได้รับ	กัารตัรวจิส์อบหลัูกัฐานส์นับส์นุน
ซ่�งแส์ดงถึ่งปีระมาณกัารที่่�ด่ที่่�ส์ุดของฝ่่ายบริหาร	 โดยเฉื่พาะเรื�องกัาร
ค้าดกัารณ์กัารเติับโตัของรายได้	กัำาไรขั�นต้ัน	แลูะกัำาไรจิากักัารเดินงาน
ของส์่วนงาน	กัารใชั่้อัตัราคิ้ดลูดท่ี่�เหมาะส์มเพื�อค้ิดลูดกัระแส์เงินส์ด
ในอนาค้ตั	กัารที่ดส์อบกัารค้ำานวณมูลูค้่าท่ี่�ค้าดว่าจิะได้รับ	 รวมทัี่�ง
กัารให้ค้วามส์ำาคั้ญกัับค้วามเพ่ยงพอของกัารเปีิดเผ่ยข้อมูลูเกั่�ยวกัับ
ข้อส์มมตัฐิานซ่�งส์ง่ผ่ลูกัระที่บตัอ่ผ่ลูกัารที่ดส์อบกัารดอ้ยค้า่ท่ี่�ออ่นไหว
มากัท่ี่�ส์ดุ	แลูะมผ่่ลูกัระที่บอยา่งมน่ยัส์ำาค้ญัท่ี่�ส์ดุตัอ่กัารกัำาหนดมลููค้า่
ที่่�ค้าดว่าจิะได้รับค้ืนของค้่าค้วามนิยม
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4.3.1 งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวิมู ณ วิันท่� 31 ธิันวิาคมู
 ปี 2563 (ปรับปรุงใหมู่) ปี 2564

ลู้านบาที่ ร้อยลูะ ลู้านบาที่ ร้อยลูะ ลู้านบาที่ ร้อยลูะ
 ปี 2562

สินทรัพย ์      

สินที่รัพึย์ห้มูุนเว็ียน      

	 เงินส์ดแลูะรายกัารเที่่ยบเที่่าเงินส์ด	 	242.83		 	14.41		 	306.07		 	18.46		 	127.10		 	7.96	
	 เงินลูงทีุ่นชั่ั�วค้ราว	 	-				 	-				 	-				 	-				 	124.48		 	7.80	
	 ลููกัหน่�กัารค้้าแลูะลููกัหน่�หมุนเว่ยนอื�น	 	255.44		 	15.15		 	250.99		 	15.14		 	322.95		 	20.23	
	 ส์ินที่รัพย์ที่่�เกัิดจิากัส์ัญญา-หมุนเว่ยน	 	10.22		 	0.61		 	12.80		 	0.77		 	9.57		 	0.60	
	 ส์ินค้้าค้งเหลูือ	 	328.30		 	19.48		 	257.85		 	15.55		 	305.04		 	19.11	
	 ส์ินที่รัพย์ที่างกัารเงินหมุนเว่ยนอื�น	 	39.61		 	2.35		 	6.96		 	0.42		 	-				 	-			
	 ส์ินที่รัพย์หมุนเว่ยนอื�น		 	1.30		 	0.08		 	0.40		 	0.02		 	0.72		 	0.05	
รว็มูสินที่รัพึย์ห้มูุนเว็ียน  877.70   52.07   835.07   50.36   889.86   55.75 
สินที่รัพึย์ไมู่ห้มูุนเว็ียน      
	 ส์ินที่รัพย์ที่างกัารเงินไม่หมุนเว่ยนอื�น	 	-				 	-				 	-				 	-				 	0.24		 	0.02	
	 ลููกัหน่�กัารค้้าแลูะลููกัหน่�ไม่หมุนเว่ยนอื�น	 	9.18		 	0.54		 	11.25		 	0.68		 	7.99		 	0.50	
	 อส์ังหาริมที่รัพย์เพื�อกัารลูงทีุ่น	 	153.94		 	9.13		 	154.59		 	9.32		 	229.97		 	14.41	
	 ที่่�ดิน	อาค้ารแลูะอุปีกัรณ์	 	135.78		 	8.05		 	129.53		 	7.81		 	30.67		 	1.92	
	 ส์ินที่รัพย์ส์ิที่ธุิกัารใชั่้	 	94.25		 	5.59		 	104.97		 	6.33		 	-				 	-			
	 ค้่าค้วามนิยม	 	334.67		 	19.85		 	334.67		 	20.18		 	334.67		 	20.97	
	 ค้วามส์ัมพันธุ์กัับลููกัค้้า	 	26.48		 	1.57		 	40.33		 	2.43		 	58.28		 	3.65	
	 ส์ินที่รัพย์ไม่ม่ตััวตัน	 	15.99		 	0.95		 	18.02		 	1.09		 	20.95		 	1.31	
	 ส์ินที่รัพย์ภาษั่เงินได้รอตััดบัญชั่่	 	9.43		 	0.56		 	4.59		 	0.28		 	-				 	-			
	 ส์ินที่รัพย์ไม่หมุนเว่ยนอื�น	 	28.30		 	1.68		 	25.19		 	1.52		 	23.67		 	1.48	
รว็มูสินที่รัพึย์ไมู่ห้มูุนเว็ียน  808.02   47.93   823.14   49.64   706.44   44.25 
รว็มูสินที่รัพึย์   1,685.72   100.00   1,658.20   100.00   1,596.30   100.00 

หน่�สินและส่วินข้องผู้ถือหุ้น      

ห้นี�สินห้มูุนเว็ียน      

	 เจิ้าหน่�กัารค้้าแลูะเจิ้าหน่�หมุนเว่ยนอื�น	 	203.95		 	12.10		 	167.66		 	10.11		 	199.84		 	12.18	
	 ส์่วนของหน่�ส์ินตัามส์ัญญาเชั่่าที่่�ถึ่งกัำาหนดชั่ำาระภายในหน่�งปีี	 	9.06		 	0.54		 	8.92		 	0.54		 	-				 	-			
	 เงินกัู้ยืมระยะส์ั�นจิากักัิจิกัารที่่�เกั่�ยวข้องกััน				 0.50				 0.03						 -									 -								 	-									 -
	 ภาษั่เงินได้นิตัิบุค้ค้ลูค้้างจิ่าย	 	8.70		 	0.52		 	11.10		 	0.67		 	21.18		 	1.33	
	 ปีระมาณกัารหน่�ส์ินหมุนเว่ยนอื�น	 	2.10		 	0.12		 	1.75		 	0.11		 	1.46		 	0.09	
	 หน่�ส์ินหมุนเว่ยนอื�น		 	1.41		 	0.08		 	1.64		 	0.10		 	1.11		 	0.41	
รว็มูห้นี�สินห้มูุนเว็ียน  225.72   13.39   191.07   11.52   223.59   14.01 
ห้นี�สินไมู่ห้มูุนเว็ียน      
	 หน่�ส์ินตัามส์ัญญาเชั่่า	 	87.38		 	5.18		 	96.05		 	5.79		 	-				 	-			
	 หน่�ส์ินภาษั่เงินได้รอกัารตััดบัญชั่่	 	0.05		 	0.03		 	-				 	-				 	2.17		 	0.14	
	 ปีระมาณกัารหน่�ส์ินไม่หมุนเว่ยนส์ำาหรับผ่ลูปีระโยชั่น์พนักังาน	 	27.97		 	1.66		 	27.77		 	1.67		 	25.51		 	1.60	
	 หน่�ส์ินไม่หมุนเว่ยนอื�น	 	26.07		 	1.55		 	24.94		 	1.50		 	23.36		 	1.46	
รว็มูห้นี�สินไมู่ห้มูุนเว็ียน  141.47   8.39   148.76   8.97   51.04   3.20 
รว็มูห้นี�สิน  367.19   21.78   339.83   20.49   274.64   17.20 
ส่ว็นข้องผู้ถืือหุ้้น      
	 ทีุ่นจิดที่ะเบ่ยน	 292.25	 	17.34		 	292.25		 	17.62		 	292.25		 	18.31	
	 ทีุ่นที่่�ออกัแลูะชั่ำาระแลู้ว			 	292.25		 	17.34		 	292.25		 	17.62		 	292.25		 	18.31	
	 ส์่วนเกัินมูลูค้่าหุ้น	 	776.42		 	46.06		 	776.42		 	46.82		 	776.42		 	48.64	
	 ส์่วนเกัินทีุ่นจิากักัารจิ่ายโดยใชั่้หุ้นเปี็นเกัณฑ์์	 	6.40		 	0.38		 	3.73		 	0.22		 	-				 	-			
	 กัำาไรส์ะส์ม	 	 	 	 	 	
					 	 จิัดส์รรแลู้ว	-	ส์ำารองตัามกัฎหมาย	 	29.22		 	1.73		 	29.22		 	1.76		 	29.22		 	1.83	
					 	 ยังไม่ได้จิัดส์รร	 213.72		 	12.68		 	216.60		 	13.06		 	223.82		 	14.02	
	 องค้์ปีระกัอบอื�นของส์่วนของผู่้ถึือหุ้น	 (0.04)	 (0.00)	 (0.45)	 (0.03)	 (0.05)	 -
 รว็มูส่ว็นข้องผู้ถืือหุ้้นข้องบริษััที่  1,317.97   78.18   1,317.77   79.47   1,321.66   82.80 
 ส่ว็นข้องผู้มูีส่ว็นได้เสียที่ี�ไมู่มูีอำานาจำคว็บคุมูข้องบริษััที่ย่อย  0.56   0.03   0.61   0.04   -     -   
 รว็มูส่ว็นข้องผู้ถืือหุ้้น  1,318.53  78.22  1,318.37  79.51   1,321.66   82.80 
 รว็มูห้นี�สินและส่ว็นข้องผู้ถืือหุ้้น  1,685.72   100.00   1,658.20   100.00   1,596.30   100.00 
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4.3.2 งบกำาไรข้าดทุนเบ็ดเสร็จำ

4.3.3 งบกระแสเงินสด

งบกำาไรข้าดทุนเบ็ดเสร็จำ

งบการเงินรวิมู สำาหรับปีสิ�นสุดวิันท่� 31 ธิันวิาคมู

 ปี 2563 (ปรับปรุงใหมู่) ปี 2564

ลู้านบาที่ ร้อยลูะ ลู้านบาที่ ร้อยลูะ ลู้านบาที่ ร้อยลูะ
 ปี 2562

รายได้จิากักัารขายแลูะบริกัาร	 	1,025.98		 	100.00		 	1,152.33		 	100.00		 	1,366.88		 	100.00	
ตั้นทีุ่นขายแลูะบริกัาร	 	(713.71)	 	(69.56)	 	(799.83)	 	(69.41)	 	(948.69)	 	(69.41)
กำาไรข้ั�นต์้น  312.27   30.44   352.49   30.59   418.19   30.59 

รายได้อื�น	 	20.15		 	1.96		 	17.10		 	1.48		 	27.09		 	1.98	
ค้่าใชั่้จิ่ายในกัารจิัดจิำาหน่าย	 	(107.57)	 	(10.48)	 	(108.68)	 	(9.43)	 	(117.56)	 	(8.60)
ค้่าใชั่้จิ่ายในกัารบริหาร	 	(132.50)	 	(12.91)	 	(139.11)	 	(12.07)	 	(140.78)	 	(10.30)
กำาไรจำากกิจำกรรมูดำาเนินงาน  92.35   9.00   121.80   10.57   186.94   13.68 

ตั้นทีุ่นที่างกัารเงิน	 	(2.31)	 	(0.23)	 	(0.09)	 	(0.01)	 	-				 	-			
กำาไรก่อนภาษัีเงินได้  90.04   8.78   121.71   10.56   186.94   13.68 
ภาษั่เงินได้		 	(17.81)	 	(1.74)	 	(23.82)	 	(2.07)	 	(37.32)	 	(2.73)
กำาไรสุที่ธิิสำาห้รับปี  72.23   7.04   97.89   8.50   149.62   10.95 
กำาไรสุที่ธิิสำาห้รับปี - ส่ว็นที่ี�เป็นข้องบริษััที่ให้ญ่  72.27   7.04   97.98   8.50   149.62   10.95 
กำาไรข้าดทุนเบ็ดเสร็จำอื�น      

รายการที่ี�อาจำถืูกจำัดประเภที่ให้มู่ไว็้ในกำาไรห้รือข้าดทีุ่นในภายห้ลัง :      

	 ผ่ลูตั่างของอัตัราแลูกัเปีลู่�ยนจิากักัารแปีลูงค้่างบกัารเงิน	 	0.42		 	0.04		 	(0.40)	 	(0.03)	 	(0.05)	 	(0.00)
รายการที่ี�จำะไมู่ถืูกจำัดประเภที่ให้มู่ไว็้ในกำาไรห้รือข้าดทีุ่นในภายห้ลัง :      

	 ผ่ลูกัำาไร	(ขาดทีุ่น)	จิากักัารวัดมูลูค้่าใหม่ของผ่ลูปีระโยชั่น์พนักังาน	-	ส์ุที่ธุิจิากัภาษั่	 	0.83		 	0.08		 	-				 	-				 	(1.59)	 	(0.12)
กำาไรเบ็ดเสร็จำรว็มูสำาห้รับปี  73.48   7.16   97.49   8.46   147.98   10.83 
กำาไรเบ็ดเสร็จำรว็มูสำาห้รับปี - ส่ว็นที่ี�เป็นข้องบริษััที่ให้ญ่  73.52   7.17   97.58   8.47   147.98   10.83 
กำาไรต์่อหุ้้นข้ั�นพึื�นฐาน - ส่ว็นที่ี�เป็นข้องบริษััที่ให้ญ่  0.12    0.17    0.26  
จิำานวนหุ้นส์ามัญถึัวเฉื่ลู่�ย	(หุ้น)	 	584,500,000.00		 	 	584,500,000.00		 	 	584,500,000.00	 

กระแสเงินสดจำากกิจำกรรมูดำาเนินงาน   

กัำาไรส์ำาหรับปีี	 	72.23		 	97.89		 	149.62	
รายกัารปีรับกัระที่บกัำาไรส์ำาหรับปีีเปี็นเงินส์ดรับ	(จิ่าย)	 	 	
	 หน่�ส์ูญแลูะผ่ลูขาดทีุ่นด้านเค้รดิตัที่่�ค้าดว่าจิะเกัิดข่�น		 	2.81		 	4.25		 	1.81	
	 ค้่าเส์ื�อมราค้าแลูะค้่าตััดจิำาหน่าย	 	30.17		 	17.05		 	16.72	
	 ค้่าตััดจิำาหน่ายค้วามส์ัมพันธุ์กัับลููกัค้้า	 	13.85		 	17.95		 	14.90	
	 ขาดทีุ่นจิากักัารลูดมูลูค้่าส์ินค้้าค้งเหลูือ	 	3.92		 	5.67		 	8.26	
	 (กัำาไร)	ขาดทีุ่นจิากักัารจิำาหน่ายอุปีกัรณ์แลูะส์ินที่รัพย์ส์ิที่ธุิกัารใชั่้	 	0.26		 	1.25		 	(0.66)
	 (กัำาไร)	ขาดทีุ่นจิากัอัตัราแลูกัเปีลู่�ยนที่่�ยังไม่เกัิดข่�นจิริง	 	(1.46)	 	(0.33)	 	0.21	
	 (กัำาไร)	ขาดทีุ่นจิากักัารจิำาหน่ายเงินลูงทีุ่น	 	-				 	(3.38)	 	(0.90)
	 (กัำาไร)	ขาดทีุ่นที่่�ยังไม่เกัิดข่�นจิากักัารปีรับมูลูค้่าของส์ินที่รัพย์ที่างกัารเงินหมุนเว่ยนอื�น	 	(2.86)	 	4.43		 	(1.65)
	 ขาดทีุ่นจิากักัารด้อยค้่าส์ินที่รัพย์ที่างกัารเงินไม่หมุนเว่ยนอื�น	 	-				 	0.24		 	-			
	 ขาดทีุ่นจิากักัารด้อยค้่าจิากัอุปีกัรณ์	(โอนกัลูับ)	 	(0.05)	 	0.05		 	-			
	 รายได้ดอกัเบ่�ยรับ	 	(0.18)	 	(0.96)	 	(0.44)
	 ค้่าใชั่้จิ่ายผ่ลูปีระโยชั่น์พนักังาน	 	1.91		 	2.65		 	7.48	
	 ค้่าใชั่้จิ่ายโค้รงกัารส์ะส์มหุ้นส์ำาหรับพนักังาน	 	7.22		 	6.60		 	-			
	 ตั้นทีุ่นที่างกัารเงิน	 	2.31		 	0.09		 	-			
	 ค้่าใชั่้จิ่ายภาษั่เงินได้	 	17.81		 	23.82		 	37.33	
กำาไรจำากการดำาเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินที่รัพึย์และห้นี�สินดำาเนินงาน  147.95   177.28   232.68 
สินที่รัพึย์ดำาเนินงาน (เพึิ�มูข้่�น) ลดลง    
	 ลููกัหน่�กัารค้้าแลูะลููกัหน่�หมุนเว่ยนอื�น	 	(4.83)	 	67.97		 	(15.35)
	 ส์ินที่รัพย์ที่่�เกัิดจิากัส์ัญญา-หมุนเว่ยน	 	2.58		 	(3.25)	 	1.86	
	 ส์ินค้้าค้งเหลูือ	 	(78.31)	 	20.74		 	(12.39)
	 ส์ินที่รัพย์หมุนเว่ยนอื�น	 	(0.91)	 	0.33		 	(0.25)
	 ส์ินที่รัพย์ไม่หมุนเว่ยนอื�น	 	(3.12)	 	(1.52)	 	(2.19)
ห้นี�สินดำาเนินงานเพึิ�มูข้่�น(ลดลง)   
	 เจิ้าหน่�กัารค้้าแลูะเจิ้าหน่�หมุนเว่ยนอื�น	 	34.06		 	(35.57)	 	(15.99)
	 ปีระมาณกัารหน่�ส์ินหมุนเว่ยนอื�น	 	0.35		 	0.29		 	1.07	
	 หน่�ส์ินหมุนเว่ยนอื�น	 	(0.23)	 	0.53		 	0.27	

งบกระแสเงินสด
งบการเงินรวิมู สำาหรับปีสิ�นสุดวิันท่� 31 ธิันวิาคมู

 ปี 2563 (ปรับปรุงใหมู่) ปี 2564  ปี 2562
ลู้านบาที่ ลู้านบาที่ ลู้านบาที่
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งบกระแสเงินสด
งบการเงินรวิมู สำาหรับปีสิ�นสุดวิันท่� 31 ธิันวิาคมู

 ปี 2563 (ปรับปรุงใหมู่) ปี 2564  ปี 2562

	 ปีระมาณกัารหน่�ส์ินไม่หมุนเว่ยนส์ำาหรับผ่ลูปีระโยชั่น์พนักังาน	 	(0.66)	 	(0.40)	 	(0.63)
	 หน่�ส์ินไม่หมุนเว่ยนอื�น	 	1.13		 	1.57		 	1.30	
เงินสดรับ (จำ่าย) จำากการดำาเนินงาน  98.01   227.97   190.38 

จิ่ายค้่าใชั่้จิ่ายโค้รงกัารส์ะส์มหุ้นส์ำาหรับพนักังาน	 	(4.56)	 	(2.87)	 	-			
จิ่ายภาษั่เงินได้	 	(25.20)	 	(40.66)	 	(39.39)
เงินสดสุที่ธิิได้มูา (ใช้ไป) จำากกิจำกรรมูดำาเนินงาน  68.25   184.44   151.00 
กระแสเงินสดจำากกิจำกรรมูลงทีุ่น   
	 เงินส์ดจิ่ายเพื�อซื�อเงินลูงทีุ่นชั่ั�วค้ราว	 	-				 	-				 	(184.56)
	 เงินส์ดจิ่ายเพื�อกัารลูงทีุ่นในส์ินที่รัพย์ที่างกัารเงินหมุนเว่ยนอื�น	 	(29.79)	 	-				 	-			
	 เงินส์ดรับจิากักัารจิำาหน่ายเงินลูงทีุ่นชั่ั�วค้ราว	 	-				 	-				 	230.30	
	 เงินส์ดรับจิากักัารจิำาหน่ายส์ินที่รัพย์ที่างกัารเงินหมุนเว่ยนอื�น	 	-				 	116.88		 	-			
	 เงินส์ดจิ่ายเพื�อซื�ออุปีกัรณ์	 	(14.10)	 	(16.81)	 	(5.87)
	 เงินส์ดรับจิากักัารจิำาหน่ายอุปีกัรณ์	 	0.17		 	0.24		 	1.65	
	 เงินส์ดจิ่ายซื�อส์ินที่รัพย์ไม่ม่ตััวตัน	 	(2.15)	 	(0.76)	 	(1.37)
	 รับดอกัเบ่�ย	 	0.18		 	0.54		 	0.21	
เงินสดสุที่ธิิได้มูา (ใช้ไป) จำากกิจำกรรมูลงทีุ่น  (45.69)  100.09   40.37 
กระแสเงินสดจำากกิจำกรรมูจำัดห้าเงิน   
	 เงินส์ดจิ่ายชั่ำาระหน่�ส์ินตัามส์ัญญาเชั่่า	 	(11.28)	 	(0.74)	 	-			
	 เงินส์ดรับจิากัเงินกัู้ยืมระยะส์ั�นจิากักัิจิกัารที่่�เกั่�ยวข้องกััน	 	0.50		 	-				 	-			
	 เงินส์ดรับจิากักัารลูงทีุ่นในบริษััที่ย่อยของผู่้ม่ส์่วนได้เส์่ยที่่�ไม่ม่อำานาจิค้วบคุ้ม	 	-				 	0.70		 	-			
	 จิ่ายเงินปีันผ่ลู	 	(75.98)	 	(105.21)	 	(93.52)
เงินสดสุที่ธิิได้มูา(ใช้ไป)ในกิจำกรรมูจำัดห้าเงิน  (86.76)  (105.25)  (93.52)
เงินสดและรายการเที่ียบเที่่าเงินสดเพึิ�มูข้่�น(ลดลง)  (64.20)  179.28   97.84 
เงินสดและรายการเที่ียบเที่่าเงินสด ณี ว็ันต์้นปี  306.07   127.10   29.31 
ผลกระที่บจำากการแปลงค่างบการเงินที่ี�เป็นเงินต์ราต์่างประเที่ศ  0.96   (0.31)  (0.05)
เงินสดและรายการเที่ียบเที่่าเงินสด ณี ว็ันสิ�นปี  242.83  306.07   127.10 

ฐานะที่างการเงิน    

	 ส์ินที่รัพย์รวม	 ลู้านบาที่	 	1,685.72		 	1,658.20		 	1,596.30	
	 หน่�ส์ินรวม	 ลู้านบาที่	 	367.19		 	339.83		 	274.64	
	 ส์่วนของผู่้ถึือหุ้นของบริษััที่	 ลู้านบาที่	 	1,317.97		 	1,317.77		 	1,321.66	
ผลการดำาเนินงาน    

	 รายได้จิากักัารขายแลูะบริกัาร	 ลู้านบาที่	 	1,025.98		 	1,152.33	 	1,366.88	
	 รายได้รวม	 ลู้านบาที่	 	1,046.13		 	1,169.43		 	1,393.97	
	 ตั้นทีุ่นขายแลูะบริกัาร	 ลู้านบาที่	 	713.71		 	799.83		 	948.69	
	 กัำาไรขั�นตั้น	 ลู้านบาที่	 	312.27		 	352.49		 	418.19	
	 กัำาไรส์ุที่ธุิ	(ไม่รวม	NCI)	 ลู้านบาที่	 	72.27	 	97.98	 	149.62	
	 กัำาไรขาดทีุ่นเบ็ดเส์ร็จิรวม	(ไม่รวม	NCI)	 ลู้านบาที่	 	73.52	 	97.58		 	147.98	
อัต์ราส่ว็นที่างการเงิน    

	 อัตัราผ่ลูตัอบแที่นผู่้ถึือหุ้น	1)	 %	 	5.49		 	7.65		 	11.56	
	 อัตัราผ่ลูตัอบแที่นจิากัส์ินที่รัพย์	2)	 %	 	5.52		 	7.72		 	11.89	
	 อัตัรากัำาไรขั�นตั้น	 %	 	30.44		 	30.59		 	30.59	
	 อัตัรากัำาไรส์ุที่ธุิ	1)	 %	 	6.90		 	8.37		 	10.73	
	 อัตัราส์่วนหน่�ส์ินตั่อส์่วนของผู่้ถึือหุ้น	 เที่่า	 	0.28		 	0.26		 	0.21	
	 อัตัรากัารหมุนของส์ินที่รัพย์	 เที่่า	 	0.63		 	0.72		 	0.89	
ข้้อมููลหุ้้นสามูัญ    

	 ราค้าพาร์ตั่อหุ้น	 บาที่	 	0.50		 	0.50		 	0.50	
	 มูลูค้่าตัามบัญชั่่ตั่อหุ้น	 บาที่	 	2.25		 	2.25		 	2.26	
	 เงินปีันผ่ลูจิ่ายตั่อหุ้น	3)	 บาที่	 	0.10		 	0.13		 	0.18	
	 กัำาไรส์ุที่ธุิตั่อหุ้น	 บาที่	 	0.12		 	0.17		 	0.26	

ข้้อมููลสำาคัญทางการเงิน
งบการเงินรวิมู

ปี 25634) (ปรับปรุงใหมู่) ปี 2564  ปี 2562

4.3.4 อัตืราส่วินทางการเงิน

ห้มูายเห้ต์ุ : 1)	ใชั่้กัำาไร	(ขาดทีุ่น)	ส์ุที่ธุิรวมในกัารค้ำานวณ	 	 	
 2)	ใชั่้กัำาไรกั่อนหักัภาษั่แลูะตั้นทีุ่นที่างกัารเงินในกัารค้ำานวณ	 	 	
 3)	ยังม่ค้วามไม่แน่นอนจินกัว่าจิะได้รับอนุมัตัิจิากัที่่�ปีระชัุ่มส์ามัญผู่้ถึือหุ้นปีระจิำาปีี	2565	 	 	
 4)	ข้อมูลูที่างกัารเงินปีี	2563	ได้ปีรับปีรุงรายกัารเกั่�ยวกัับโค้รงกัารส์ะส์มหุ้นพนักังานให้เปี็นไปีตัาม	TFRS	2	กัารจิ่ายโดยใชั่้หุ้นเปี็นเกัณฑ์์	 	 	

ลู้านบาที่ ลู้านบาที่ ลู้านบาที่
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ตืลาดหลักทรัพย ์

mai
ทุนจำดทะเบ่ยน 

292,250,000	บาที่	
ปีระกัอบด้วยหุ้นส์ามัญ	584,500,000	หุ้น
ทุนจำดทะเบ่ยนชัำาระแล้วิ 
292,250,000	บาที่	
ปีระกัอบด้วยหุ้นส์ามัญ 584,500,000	หุ้น
ประเภทธิุรกิจำ 

ปีระกัอบธุุรกัิจินำาเข้า	 แลูะจิัดจิำาหน่ายผ่ลูิตัภัณฑ์์ในระบบดับเพลูิง	
ระบบปีรับอากัาศแลูะส์ขุาภบิาลู	ระบบที่ำาค้วามเยน็	 ระบบกัารพิมพ์
ดิจิิที่ัลู	ให้บริกัารพัฒนาระบบ	IOT	Products	and	Solutions	รวมที่ั�ง
ให้ค้ำาปีร่กัษัาแลูะออกัแบบระบบในโค้รงกัารตั่างๆ	แลูะกัารให้บริกัาร
โซลููชั่ั�นด้านวิศวกัรรมค้รบวงจิร
เวิ็บไซตื์บริษััท
www.harn.co.th
ท่�ตืั�งสำานักงานใหญ่
559	ซ.ศนูย์วิจัิย	4	ถึ.พระราม	9	แขวงบางกัะปิี	เขตัห้วยขวาง	กัรงุเที่พฯ	10310
โที่รศัพที่์	(02)	318-9744
โที่รส์าร	(02)	318-9744	ตั่อ	4000
ท่�ตืั�งคลังสินค้า 

•	 509	ซ.ศูนย์วิจิัย	4	แขวงบางกัะปีิ	เขตัห้วยขวาง	กัรุงเที่พฯ	10310	
	 โที่รศัพที่์	(02)	318-9744
•	 888/14-16	หมูท่่ี่�	21	ตัำาบลูบางพลู่ใหญ่	อำาเภอบางพลู่	
	 จิังหวัดส์มุที่รปีรากัาร		10540	
	 โที่รศัพที่์	(02)	105-3295
ท่�ตืั�งบริษััทย่อย•	
• บริษััที่ ห้าญ เว็ียดนามู จำำากัด 
	 68	Nguyen	Hue,	Ben	Nghe	Ward,	District	1,	
	 Ho	Chi	Minh	City,	Vietnam.
• บริษััที่ ไอยราห้าญ จำำากัด 
	 559	ซ.ศูนย์วิจิัย	4	แขวงบางกัะปีิ	เขตัห้วยขวาง	กัรุงเที่พฯ	10310

5.2 ข้้อมููลสำาคัญอื�น
	 -	ไม่ม่	-

5.3 ข้้อพิพาททางกฎหมูาย
	 ณ	วันที่่�	31	ธุันวาค้ม	2564	HARN	ไม่ม่ค้ด่	หรือข้อพิพาที่ที่างกัฎหมายใดๆ	ที่่�อาจิม่ผ่ลูกัระที่บด้านลูบที่่�ม่นัยส์ำาค้ัญตั่อส์ินที่รัพย์หรือกัาร
ดำาเนินธุุรกัิจิของ	HARN	กัลู่าวค้ือไม่ม่ผ่ลูกัระที่บที่างค้ด่มากัเกัินกัว่า	5%	ของส์่วนของผู่้ถึือหุ้น	ณ	วันดังกัลู่าว	

5. ข้้อมููลทั�วิไปและข้้อมููลสำาคัญอื�น

5.1 ข้้อมููลทั�วิไปข้องบริษััท 
ชั่�อบริษััท	 บริษััที่		หาญ	เอ็นจิิเน่ยริ�ง	โซลููชั่ั�นส์์	จิำากััด	(มหาชั่น) ชั่�อย่อ		 	 HARN
เลข้ทะเบ่ยนบริษััท	 0107557000217 กลุ่มูอุตืสาหกรรมู	 บริกัาร
วิันท่�เริ�มูตื้นซ่�อข้าย	 13	พฤศจิิกัายน	2557	 ราคาพาร์	 	 0.50	บาที่

เลข้านุการบริษััท
นางสาว็ว็าสุกาญจำน์ บุญมูี
โที่รศัพที่์	(02)	318-9744	ตั่อ	4011	
อ่เมลู	wasukan.b@harn.co.th
นักลงทุนสัมูพันธิ์ 
นายว็ิรัฐ สุข้ชัย
โที่รศัพที่์	(02)	318-9744
อ่เมลู	wirat.s@harn.co.th
ผู้รับผิดชัอบสูงสุดในสายงานบัญชัีและการเงิน
นายว็ิศิษัฏ์์ ว็ชิรลาภไพึฑ์ูรย์
โที่รศัพที่์	(02)	318-9744
อ่เมลู	wisit.w@harn.co.th	
ผู้ควิบคุมูดูแลการทำาบัญชัี 
นางสาว็อนัญญา โปรยเงิน
โที่รศัพที่์	(02)	318-9744
อ่เมลู	ananya.p@harn.co.th	
บุคคลอ้างอิง 

• นายที่ะเบียนห้ลักที่รัพึย์
	 บริษััที่	ศูนย์รับฝ่ากัหลูักัที่รัพย์	(ปีระเที่ศไที่ย)	จิำากััด
	 93	ถึนนรัชั่ดาภิเษักั	แขวงดินแดง	เขตัดินแดง	กัรุงเที่พฯ	10400
	 โที่รศัพที่์	(02)	009-9999
	 โที่รส์าร	(02)	009-9991
	 เว็บไซตั์	http://www.set.or.th/tsd
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต์  

	 บริษััที่	ส์อบบัญชั่่ธุรรมนิตัิ	จิำากััด
	 178	อาค้ารธุรรมนิตัิ	ชั่ั�น	6-7	
	 ซ.เพิ�มที่รัพย์	(ปีระชั่าชั่ื�น	20)	ถึนนปีระชั่าชั่ื�น	แขวงบางซื�อ	
	 เขตับางซื�อ	กัรุงเที่พฯ	10800
	 โที่รศัพที่์	(02)	596-0500		
	 โที่รส์าร	(02)	596-0560
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6. นโยบายการกำากับดูแลกิจำการ

การกำากับดูแลกิจำการ

ส่วินท่� 2

6.1 ภาพรวิมูข้องนโยบายและแนวิ
ปฏิิบติัืการกำากับดแูลกิจำการ                                             

	 HARN	 ม่ค้วามมุ่งมั�นท่ี่�จิะเปี็นผู่้นำาในงานระบบวิศวกัรรม
ดับเพลูิงแลูะค้วามปีลูอดภัย	 ระบบที่ำาค้วามเย็น	 แลูะระบบกัารพิมพ์
ดิจิิที่ัลู	 รวมถึ่งให้บริกัารพัฒนาระบบ	 IoT	Products	and	Solutions	
เพื�อส์ร้างผ่ลูปีระกัอบกัารท่ี่�ด่	 แลูะตัระหนักัด่ว่าสิ์�งส์ำาคั้ญท่ี่�จิะบรรลูุ
เปี้าหมายดังกัลู่าวได้นั�น	นอกัจิากั	กัารส์่งมอบส์ินค้้าแลูะบริกัารที่่�ด่ม่
ค้ณุภาพแลู้ว	ยังต้ัองค้ำาน่งถึง่ปีระโยชั่นข์องผู้่มส่่์วนได้เส่์ยที่กุัภาค้ส่์วน	
โดยใชั่ห้ลัูกักัารกัำากัับดแูลูกัจิิกัารท่ี่�ด	่ย่ดมั�นในกัรอบแหง่จิรรยาบรรณ
ธุุรกัจิิ	ส์ง่ผ่า่นที่างกัระบวนกัารบรหิารงานแลูะท่ี่มบคุ้ลูากัรท่ี่�มค่้ณุภาพ	
จิง่จิะส์ามารถึส์รา้งมลููค้า่ตัอ่	HARN	แลูะส่์งเส์ริมกัารเตับิโตัอยา่งยั�งยนื

	 HARN	 ได้กัำาหนดนโยบายกัารกัำากัับดูแลูกัิจิกัาร	 ตัลูอดจิน
จิริยธุรรมในกัารปีระกัอบธุุรกิัจิของค้ณะกัรรมกัาร	 ผู้่บริหารระดับสู์ง
ฝ่่ายจิัดกัาร	 แลูะพนักังาน	 ตัามระบบกัารกัำากัับดูแลูกิัจิกัารท่ี่�ด่
เพื�อเป็ีนแนวที่างย่ดถืึอปีฏิิบัติัขององค์้กัรมาตัั�งแต่ัปี	ี2556	แลูะเผ่ยแพร่
ผ่่านที่างเวปีไซตั์	 www.harn.co.th	 ซ่�งได้ที่บที่วนแลูะปีรับปีรุง
อย่างต่ัอส์มำ�าเส์มอ	 เพื�อยกัระดับมาตัรฐานกัารดำาเนินงานให้เปี็นไปี
ตัามหลูกัักัารกัำากัับดแูลูกัจิิกัารท่ี่�ดข่องส์ำานักังานค้ณะกัรรมกัารกัำากัับ
หลัูกัที่รัพย์แลูะตัลูาดหลูักัที่รัพย์	 (กั.ลู.ตั.)	 ตัลูาดหลูักัที่รัพย์แห่ง
ปีระเที่ศไที่ย	(ตัลูที่.)	

	 ทัี่�งน่�	 HARN	กัำาหนดให้กัารกัำากัับดูแลูกิัจิกัารท่ี่�ด่เปี็นส่์วนหน่�ง
ของวิส์ัยทัี่ศน์	 พันธุกิัจิ	 แลูะค่้านิยมองค์้กัร	 โดยม่เปี้าหมายท่ี่�จิะให้
HARN	 เป็ีนบริษััที่ท่ี่�เจิริญเตัิบโตัอย่างยั�งยืนร่วมกัับทีุ่กัภาค้ส์่วน
เปี็นองค้์กัรท่ี่�ขับเค้ลูื�อนกั้าวผ่่านกัารเปีลู่�ยนแปีลูงใชั่้เที่ค้โนโลูย่แลูะ
นวัตักัรรม	 เพื�อยกัระดับคุ้ณภาพชั่่วิตับนหลัูกักัารกัำากัับดูแลูกิัจิกัาร
ที่่�ด่	(Corporate	Governance:CG)

	 ในปีี	 2564	ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ได้ม่กัารที่บที่วนนโยบายแลูะ
หลูกัักัารกัำากัับดแูลูกิัจิกัาร	ในวันท่ี่�	25	มน่าค้ม	2564	เพื�อใหส้์อดค้ลู้อง
กัับแนวปีฏิิบัตัิท่ี่�ด่ในกัารดำาเนินธุุรกัิจิของ	 HARN	 โดยปีระกัาศ
ใชั่้นโยบายแลูะหลัูกักัารกัำากัับดูแลูกิัจิกัารท่ี่�ได้รับกัารที่บที่วนแลู้วใน
วนัท่ี่�	1	เมษัายน	2564	ปี	ี2508	โดยมุง่มั�นท่ี่�จิะดำาเนินธุุรกัจิิจิดัจิำาหน่าย	
แลูะให้บริกัารหลูัง

นโยบายการกำากับดูแลกิจำการท่�ด่
	 เพื�อเป็ีนค้ำามั�นสั์ญญาแลูะนำาไปีย่ดถืึอเป็ีนกัรอบในกัารปีฏิิบัตังิาน
อย่างเปี็นรูปีธุรรม	ค้ณะกัรรมกัารได้กัำาหนดนโยบายกัารกัำากัับดูแลู
กัิจิกัารที่่�ด่ไว้	ดังน่�

1.	 ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่	 ผู้่บริหาร	 แลูะพนักังานทุี่กัค้น	จิะปีฏิิบัตัิ
หน้าท่ี่�ด้วยค้วามมุ่งมั�น	 ทุ่ี่มเที่	 แลูะรับผ่ิดชั่อบอย่างเต็ัมค้วาม
ส์ามารถึเพื�อปีระโยชั่น์ส์ูงส์ุดของ	HARN	แลูะย่ดมั�นในหลูักักัาร
กัำากัับดูแลูกัิจิกัารที่่�ด่	5	ปีระกัาร	(REACT)	

2.		 ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ม่บที่บาที่ส์ำาคั้ญร่วมกัับผู่้บริหารในกัาร
กัำาหนดวสิ์ยัทัี่ศน์	กัลูยทุี่ธ์ุ	นโยบาย	แลูะแผ่นงานท่ี่�ส์ำาค้ญั	รวมทัี่�ง

	 จิัดโค้รงส์ร้างกัารบริหารท่ี่�ส์อดค้ลู้องแลูะส์ัมพันธุ์กัันอย่าง
	 เป็ีนธุรรมระหว่างค้ณะกัรรมกัารบริษััที่	 ผู้่บริหาร	 แลูะผู้่ถึือหุ้น	

แลูะมก่ัารวางแนวที่างกัารบริหารจิดักัาร	แลูะกัารดำาเนินธุุรกิัจิท่ี่�
มค่้วามเหมาะส์ม	รวมทัี่�งตัอ้งดำาเนินกัารเพื�อให้มั�นใจิไดว่้าระบบ
บัญชั่่รายงานที่างกัารเงินแลูะกัารส์อบบัญชั่่	ม่ค้วามน่าเชั่ื�อถึือ
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3.		 ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่	 แลูะผู้่บริหาร	 จิะต้ัองเป็ีนผู่้นำาในเรื�อง
จิรยิธุรรม	แลูะเปีน็ตัวัอยา่งในกัารปีฏิิบตััหิน้าท่ี่�ดว้ยค้วามซื�อสั์ตัย์	
ส์ุจิริตั	ยุตัิธุรรม	โปีร่งใส์ตัรวจิส์อบได้

4.	 ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่	 ผู้่บริหาร	 แลูะพนักังานทุี่กัค้น	จิะย่ดมั�น
ค้วามเปี็นธุรรมโดยปีฏิิบัติัตั่อผู่้ม่ส์่วนได้ส์่วนเส่์ยทุี่กัฝ่่ายอย่าง
เท่ี่าเท่ี่ยม	พร้อมกัับดูแลูส์อดส่์อง	 ค้วบคุ้ม	 ป้ีองกัันกัารตััดสิ์น
ใจิหรือกัารกัระที่ำาใดๆ	 ท่ี่�ม่ค้วามขัดแย้งที่างผ่ลูปีระโยชั่น์	 แลูะ
รายกัารที่่�เกั่�ยวโยงกััน

5.	 ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่	 ต้ัองดำาเนินกัารให้ม่ระบบท่ี่�ต่ัอต้ัานกัาร
ทุี่จิริตัค้อร์รัปีชั่ั�นท่ี่�ม่ปีระสิ์ที่ธุิภาพ	 รวมถึ่งกัารรายงานผ่ลูอย่าง
ส์มำ�าเส์มอ	 เพื�อให้มั�นใจิได้ว่าฝ่่ายบริหารได้ตัระหนักั	 ให้ค้วาม
ส์ำาค้ัญแลูะปีฏิิบัตัิตัามนโยบายตั่อตั้านกัารทีุ่จิริตัค้อร์รัปีชั่ัน

6.	 กัารปีฏิิบัตัิตัามนโยบายกัารกัำากัับดูแลูกิัจิกัารของ	 HARN	
	 ถึอืเปีน็ตััวชั่่�วดัท่ี่�ส์ำาคั้ญในกัารปีระเมนิผ่ลูกัารบรหิารจิดักัารที่าง

ธุุรกัิจิของค้ณะกัรรมกัารบริษััที่กัับผู่้บริหาร	แลูะกัารปีระเมินผ่ลู
กัารปีฏิิบัตัิงานของพนักังาน

	 HARN	 ได้เผ่ยแพร่นโยบายแลูะหลัูกักัารกัำากัับดูแลูกิัจิกัารท่ี่�ด่	
จิรรยาบรรณในกัารดำาเนินธุุรกัิจิ	ที่ั�งภาษัาไที่ยแลูะภาษัาอังกัฤษั	บน	
Intranet	แลูะบนเว็บไซต์ั	www.harn.co.th	เพื�อให้นักัลูงทุี่นแลูะผู้่ส์นใจิ
ทัี่�งชั่าวไที่ยแลูะตั่างชั่าตัิ	 รวมถึ่งผู่้ม่ส์่วนได้ส่์วนเส่์ยนำาไปีใชั่้ปีระโยชั่น์
หรือนำาไปีใชั่้อ้างอิง

6.1.1 นโยบายและแนวิปฏิิบัตืิท่�เก่�ยวิกับ
 คณะกรรมูการ
	 ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่	ปีระกัอบด้วยผู่้ม่ค้วามรู้	 ค้วามเชั่่�ยวชั่าญ	
แลูะปีระส์บกัารณ์	ที่่�ส์ามารถึเอื�อปีระโยชั่น์แกั่	HARN	 ได้เปี็นอย่างด่	
ม่ค้วามทุ่ี่มเที่แลูะให้เวลูาอย่างเตั็มท่ี่�	 ในกัารปีฏิิบัติัหน้าท่ี่�ตัามค้วาม
รับผิ่ดชั่อบ	 โดยม่กัารกัำาหนดหัวข้อท่ี่�เกั่�ยวข้องกัับนโยบายแลูะแนว
ปีฏิิบัตัิที่่�เกั่�ยวกัับค้ณะกัรรมกัาร	ดังน่�	

1) องค์ประกอบ คุณสมูบัตืิข้องคณะกรรมูการ
 และการแตื่งตืั�ง

	 ค้ณะกัรรมกัารบริษัทัี่ภายใต้ักัารนำาของปีระธุานกัรรมกัารบริษัทัี่
ตัระหนักัถึ่งค้วามหลูากัหลูายทัี่�งในด้านทัี่กัษัะ	ปีระส์บกัารณ์	ค้วาม
เชั่่�ยวชั่าญเฉื่พาะด้าน	เพศ	อายุ	ปีระวัตัิกัารศ่กัษัา	ตัาม	Board	Skill	
Matrix	 ของค้ณะกัรรมกัารบริษััที่	 พิจิารณาจิากัที่ำาเน่ยบกัรรมกัาร
ของส์มาค้มส่์งเส์ริมส์ถึาบันกัรรมกัารบริษััที่ไที่ย	หรือหน่วยงานอื�นท่ี่�
ม่กัารจัิดที่ำาข้อมูลูดังกัลู่าว	หรือช่ั่องที่างอื�นท่ี่�	 HARN	 พิจิารณาเห็น
ส์มค้วร	 ซ่�งเป็ีนปัีจิจัิยส์ำาค้ัญในกัารเพิ�มปีระสิ์ที่ธิุภาพในกัารที่ำางาน	
ด้วยเหตุัน่�	 กัรรมกัารบริษััที่	 จิ่งต้ัองเป็ีนผู้่ท่ี่�ม่ค้วามรู้ค้วามเชั่่�ยวชั่าญ
แลูะปีระส์บกัารณ์ท่ี่�ส์ามารถึเอื�อปีระโยชั่น์ให้แกั่	HARN	ม่ภาวะผู้่นำา	

ม่วิสั์ยที่ัศน์	 ส์ามารถึดูแลูให้ม่ระบบงาน	 ให้ดำาเนินไปีในลูักัษัณะท่ี่�
ถึูกัตั้องตัามกัฎหมาย	แลูะม่จิริยธุรรม	เปี็นไปีตัามหลูักักัารกัำากัับดูแลู
กิัจิกัารท่ี่�ด่	 ส์ามารถึค้วบคุ้มกัารดำาเนินกัารของฝ่่ายบริหารได้อย่าง
ตั่อเนื�อง	 เพื�อให้เกิัดปีระสิ์ที่ธุิผ่ลูแลูะบรรลุูเปี้าหมายท่ี่�เป็ีนหัวใจิใน
กัารดำาเนินธุุรกัิจิของ	HARN	 โดยส์ามารถึส์ร้างมูลูค้่ากัารลูงทุี่นให้
แกั่ผู่้ถึือหุ้น	แลูะผู่้ม่ส์่วนได้ส์่วนเส์่ยอื�น	จิากันั�น	ค้ณะกัรรมกัารส์รรหา
แลูะพิจิารณาค้า่ตัอบแที่นจิะค้ดัเลูอืกัแลูะเส์นอรายชั่ื�อผู้่ท่ี่�มค่้ณุส์มบติัั
เหมาะส์มตัามกัฎหมายแลูะหลัูกัเกัณฑ์์ท่ี่�กัำาหนดตั่อค้ณะกัรรมกัาร
บริษััที่	เพื�อพิจิารณากั่อนนำาเส์นอเพื�อขออนุมัตัิจิากัที่่�ปีระชัุ่มส์ามัญผู่้
ถึือหุ้นปีระจิำาปีี	รายละเอียดแสดงไว็้ในส่ว็นที่ี� 2 ห้ัว็ข้้อ 7.2.1 องค์
ประกอบข้องคณีะกรรมูการบริษััที่ ห้น้า 97 และหั้ว็ข้้อ 7.2.2 
ข้้อมููลคณีะกรรมูการและผู้มูีอำานาจำคว็บคุมูบริษััที่ ห้น้า 97-98

2) ควิามูเป็นอิสระข้องคณะกรรมูการ

	 ค้ณะกัรรมกัารจิะตั้องวินิฉื่ัย	 แส์ดงค้วามค้ิดเห็น	 แลูะออกัเส์่ยง
ในกัิจิกัารท่ี่�ค้ณะกัรรมกัารม่อำานาจิหน้าท่ี่�ตััดสิ์นใจิ	หากักัารตััดสิ์นใจิ
ของค้ณะกัรรมกัารตักัอยู่ภายใตั้ภาวะกัดดันจิากัหน้าท่ี่�กัารงานหรือ
ค้รอบค้รัว	หรอืมส่่์วนได้ส่์วนเส่์ยในเรื�องนั�น	ย่อมบดิเบือนกัารตัดัสิ์นใจิ
ให้ตัดัสิ์นเข้าข้างตันเอง	ค้นใกัลู้ชั่ดิหรือเพื�อปีระโยชั่น์ของตันเอง	ค้วาม
เปีน็อิส์ระของกัรรมกัารจิง่เปีน็เรื�องท่ี่�ต้ัองค้ำาน่งถ่ึงอย่างยิ�ง	เพื�อปีกัป้ีอง
ผ่ลูปีระโยชั่น์ของผู่้ถึือหุ้นแลูะ	HARN	กัรรมกัารที่่�ขาดค้วามเปี็นอิส์ระ	
จิ่งไม่ค้วรที่ำาหน้าที่่�ตััดส์ินใจิ

	 HARN	กัำาหนดให้กัรรมกัารอิส์ระจิะตั้องม่ค้วามเปี็นอิส์ระจิากั
ผู้่ถึือหุ้นรายใหญ่หรือกัลูุ่มของผู้่ถืึอหุ้นรายใหญ่	 แลูะผู้่บริหารของ	
HARN	ม่ค้วามส์ามารถึเข้าถึ่งข้อมูลูที่างกัารเงินแลูะที่างธุุรกิัจิอย่าง
เพ่ยงพอ	 เพื�อท่ี่�จิะแส์ดงค้วามค้ิดเห็นอย่างเส์ร่ในกัารปีกัปี้องผ่ลู
ปีระโยชั่น์ของผู้่ถืึอหุ้นรายย่อย	 ที่ำาหน้าท่ี่�ด้วยค้วามระมัดระวังแลูะ
ซื�อส์ัตัย์ส์ุจิริตั

3) บทบาทและควิามูรับผิดชัอบข้องคณะกรรมูการ

	 ค้ณะกัรรมกัารเปีร่ยบเส์มือนตััวแที่นของผู้่ถืึอหุ้น	 ม่ค้วาม
รบัผิ่ดชั่อบต่ัอผ่ลูกัารปีฏิิบัตัหินา้ท่ี่�ตัอ่ผู่ถื้ึอหุ้น	เปีน็ผู้่กัำาหนดที่ศิที่างกัาร
เจิริญเตัิบโตั	 กัำากัับดูแลูให้กัารจิัดที่ำาแผ่นกัลูยุที่ธ์ุส์อดค้ลู้องกัับวิสั์ย
ที่ัศน์แลูะพันธุกัิจิของ	HARN	ดำาเนินธุุรกัิจิอย่างม่จิริยธุรรม	ตััดส์ินใจิ
เรื�องส์ำาค้ัญของ	HARN	ด้วยค้วามระมัดระวังแลูะซื�อส์ัตัย์ส์ุจิริตั	แลูะ
ตัดิตัามใหม้ก่ัารถึา่ยที่อดนำากัลูยทุี่ธุทั์ี่�งระยะสั์�นแลูะระยะยาวไปีปีฏิบิตััิ
ในระดบัปีฏิิบัตักิัาร	อ่กัทัี่�ง	ยังมบ่ที่บาที่ส์ำาคั้ญในกัารกัำากัับดแูลูกิัจิกัาร
เพื�อปีระโยชั่น์ส์ูงส์ุดของ	HARN	ค้ณะกัรรมกัารจิ่งต้ัองที่ำาหน้าท่ี่�โดย
ค้ำาน่งถ่ึงผ่ลูปีระโยชั่น์ของผู้่ม่ส่์วนได้ส่์วนเส่์ยทุี่กัภาค้ส่์วน	 แลูะเปี็น
อิส์ระจิากัฝ่่ายบริหาร	 เพื�อดูแลูกัารที่ำางานแลูะผ่ลูปีระกัอบกัารของ
ฝ่่ายบริหาร	 กัารบริหารค้วามเส่์�ยง	 รวมทัี่�งกัารกัำาหนดค้่าตัอบแที่น
รายละเอียดแสดงไว็้ในส่ว็นที่ี� 2 ห้ัว็ข้้อ 7.2.3 บที่บาที่ห้น้าที่ี�ข้อง
คณีะกรรมูการ ห้น้า 99-100
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4) บทบาทหน้าท่�ข้องประธิานกรรมูการบริษััท

1	 เร่ยกัปีระชุั่มค้ณะกัรรมกัารบริษััที่	 ตัามระยะเวลูาท่ี่�กัำาหนดใน
	 ข้อบังค้ับบริษััที่	 โดยส่์งหนังสื์อนัดปีระชัุ่มลู่วงหน้าอย่างน้อย
	 5	 วันที่ำากัารก่ัอนวันปีระชัุ่ม	 รวมทัี่�งเปี็นปีระธุานในกัารปีระชัุ่ม

ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่	 แลูะกัารปีระชัุ่มผู้่ถืึอหุ้น	 ตัลูอดจินม่
บที่บาที่ในกัารกัำาหนดระเบย่บวาระกัารปีระชุั่มร่วมกัับปีระธุาน

	 เจิ้าหน้าที่่�บริหาร

2.	 ม่หน้าท่ี่�ค้วบคุ้มกัารปีระชัุ่มให้ม่ปีระส์ิที่ธุิภาพ	 จิัดส์รรเวลูา
	 ให้เพ่ยงพอ	ส์นับส์นุนแลูะเปีิดโอกัาส์ให้กัรรมกัารหรือผู้่ถืึอหุ้น
	 ซักัถึามแลูะแส์ดงค้วามเห็นอย่างเป็ีนอิส์ระ	 ค้วบคุ้มปีระเด็น
	 ในกัารอภิปีรายแลูะส์รุปีมตัิที่่�ปีระชัุ่ม

3.	 ส่์งเส์ริมให้ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่	 ปีฏิิบัตัิตัามขอบเขตัอำานาจิ
หน้าท่ี่�ค้วามรับผ่ิดชั่อบ	ตัามกัฎหมาย	แลูะตัามหลูักักัารกัำากัับ
ดูแลูกัิจิกัารที่่�ด่	 เชั่่น	กัารงดออกัเส์่ยงลูงมตัิ	 เมื�อม่กัารพิจิารณา
ระเบ่ยบวาระท่ี่�กัรรมกัารม่ส์่วนได้เส์่ย	 แลูะ/หรือ	 ค้วามขัดแย้ง
ที่างผ่ลูปีระโยชั่น์

4.	 กัำากัับ	 ติัดตัาม	แลูะดูแลูกัารบริหารงาน	กัารปีฏิิบัตัิหน้าท่ี่�ของ
ค้ณะกัรรมกัารบรษิัทัี่	แลูะค้ณะกัรรมกัารชั่ดุยอ่ยตัา่งๆ	ใหเ้ปีน็ไปี

	 อย่างม่ปีระส์ิที่ธุิภาพ	แลูะบรรลูุตัามวัตัถึุปีระส์งค้์ที่่�กัำาหนดไว้

5.	 เปี็นผู้่ลูงค้ะแนนชั่่�ขาดกัรณ่ม่กัารลูงค้ะแนนเส่์ยง	 แลูะค้ะแนน
เส์่ยงที่ั�งส์องฝ่่ายเที่่ากััน

5) การแตื่งตืั�งคณะกรรมูการชัุดย่อย

	 ค้ณะกัรรมกัารส์รรหาแลูะพิจิารณาค้่าตัอบแที่นจิะคั้ดเลืูอกั
กัรรมกัารบริษัทัี่	ท่ี่�มคุ่้ณส์มบตััเิหมาะส์มเป็ีนกัรรมกัารในค้ณะกัรรมกัาร
ชั่ดุย่อยแที่นตัำาแหน่งกัรรมกัารชุั่ดย่อยท่ี่�ว่างลูงตัามคุ้ณส์มบัตัท่ิี่�กัำาหนด
ไว้ในกัฎบัตัรค้ณะกัรรมกัารบริษััที่	 แลูะนำาเส์นอรายชั่ื�อตั่อท่ี่�ปีระชัุ่ม
ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่	เพื�อพิจิารณาอนุมัตัิแตั่งตัั�งตั่อไปี

	 เพื�อให้ม่กัารพิจิารณากัลัู�นกัรองกัารดำาเนินงานท่ี่�ส์ำาค้ัญอย่าง
รอบค้อบแลูะมป่ีระส์ทิี่ธุภิาพ	ค้ณะกัรรมกัารบรษิัทัี่	จิง่ใหม้ก่ัารแตัง่ตัั�ง
ค้ณะกัรรมกัารชัุ่ดย่อย	4	ค้ณะ	ได้แกั่	ค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบ	ค้ณะ
กัรรมกัารส์รรหาแลูะพิจิาณาค้่าตัอบแที่น	ค้ณะกัรรมกัารบริหาร	แลูะ
ค้ณะกัรรมกัารบริหารค้วามเส์่�ยง	รายละเอียดแสดงไว็้ในส่ว็นที่ี� 2 
ห้ัว็ข้้อ 7.3 ข้้อมููลเกี�ยว็กับคณีะกรรมูการชุดย่อย ห้น้า 100-103

6) ค่าตือบแทนข้องคณะกรรมูการ และประธิาน
 เจำ้าหน้าท่�บริหาร

	 HARN	ได้กัำาหนดนโยบายกัำาหนดค้่าตัอบแที่นกัรรมกัาร
โดยพิจิารณาเชั่ื�อมโยงกัับผ่ลูงานแลูะค้วามรับผิ่ดชั่อบของกัรรมกัาร	
ผ่ลูกัารดำาเนินงาน	 ผ่ลูปีระโยชั่น์ท่ี่�ส์ร้างให้กัับผู่้ถึือหุ้น	 ส์ภาวกัารณ์
เศรษัฐกิัจิโดยรวม	 แลูะเท่ี่ยบเค้่ยงกัับบริษััที่ท่ี่�อยู่ในอุตัส์าหกัรรม
เดย่วกััน	เพื�อให้ค่้าตัอบแที่นอยู่ในระดบัท่ี่�ส์ามารถึจิงูใจิ	ค้ณะกัรรมกัาร
ส์รรหาแลูะพจิิารณาค่้าตัอบแที่นจิะเป็ีนผู้่พจิิารณากัำาหนดค่้าตัอบแที่น

ดังกัลู่าวเป็ีนปีระจิำาทุี่กัปีี	 จิากันั�น	 นำาเส์นอต่ัอค้ณะกัรรมกัารบริษััที่
เพื�อให้ค้วามเห็นชั่อบ	 ก่ัอนนำาเส์นอท่ี่�ปีระชัุ่มส์ามัญผู่้ถืึอหุ้นเพื�อ
พิจิารณาอนุมัติัต่ัอไปี	 ทัี่�งน่�	 ค่้าตัอบแที่นของค้ณะกัรรมกัารบริษััที่
แลูะค้ณะกัรรมกัารชัุ่ดย่อย	 ในปีี	 2564	 ได้รับกัารอนุมัตัิจิากัท่ี่�ปีระชัุ่ม
ส์ามัญผู่้ถึือหุ้น	ปีระจิำาปีี	2564	เร่ยบร้อยแลู้ว	รายละเอียดแสดงไว็้
ในส่ว็นทีี่� 2 ห้ัว็ข้้อ 8.1.2 (การจ่ำายค่าต์อบแที่นคณีะกรรมูการ
รายบุคคล) ห้น้า 117-118
	 อ่กัทัี่�ง	HARN	 ได้กัำาหนดนโยบายกัำาหนดค่้าตัอบแที่นปีระธุาน
เจิ้าหน้าท่ี่�บริหาร	 ซ่�งค้ณะกัรรมกัารส์รรหาแลูะพิจิารณาค่้าตัอบแที่น
เปี็นผู่้พิจิารณากัำาหนดโค้รงส์ร้างค้่าตัอบแที่น	 แลูะหลัูกัเกัณฑ์์กัาร
ปีระเมินผ่ลูที่่�เหมาะส์ม	ตัามผ่ลูกัารปีฏิิบัตัิงานปีระจิำาปีี	 โดยค้ำาน่งถึ่ง
ภาระหน้าท่ี่�ค้วามรับผ่ิดชั่อบ	 แลูะผ่ลูกัารดำาเนินงานโดยรวม	 เส์นอ
ตั่อค้ณะกัรรมกัารบริษััที่	 เพื�อพิจิารณาอนุมัตัิ	 ทัี่�งน่�	 ค้่าตัอบแที่น
ของปีระธุานเจิ้าหน้าท่ี่�บริหาร	 ในปีี	 2564	 ได้รับกัารอนุมัตัิจิากัค้ณะ
กัรรมกัารบริษััที่แลู้ว	รายละเอียดแสดงไว็้ในส่ว็นที่ี� 2 ห้ัว็ข้้อ 7.4.2 
นโยบายการจำ่ายค่าต์อบแที่นผู้บริห้ารระดับสูง ห้น้า 105-106

7) การประเมูินผลการปฏิิบัตืิงานข้องคณะกรรมูการ

	 HARN	 กัำาหนดให้ม่กัารปีระเมินผ่ลูกัารปีฏิิบัตัิงานของ
ค้ณะกัรรมกัารบรษิัทัี่	แลูะค้ณะกัรรมกัารชั่ดุย่อยเปีน็ปีระจิำาทุี่กัปี	ีตัาม
หลัูกักัารกัำากัับดูแลูกิัจิกัารท่ี่�ด	่โดยแบ่งกัารปีระเมินออกัเป็ีน	4	รูปีแบบ	
ได้แกั่	 (1)	 แบบปีระเมินตันเองของค้ณะกัรรมกัารทัี่�งค้ณะ	 (2)	 แบบ
ปีระเมินตันเองของค้ณะกัรรมกัารรายบุค้ค้ลู	(3)	แบบปีระเมินตันเอง
ของค้ณะกัรรมกัารชัุ่ดย่อยที่ั�งค้ณะ	แลูะ	(4)	แบบปีระเมินตันเองของ
ค้ณะกัรรมกัารชัุ่ดย่อยรายบุค้ค้ลู	เพื�อเปี็นกัรอบในกัารตัรวจิส์อบกัาร
ปีฏิิบัติัหน้าท่ี่�ของค้ณะกัรรมกัาร	 แลูะพิจิารณา	 ที่บที่วน	 วิเค้ราะห์
ผ่ลูกัารดำาเนินงาน	 แลูะนำามาพัฒนาปีรับปีรุงกัารปีฏิิบัติังานให้ม่
ปีระส์ิที่ธิุภาพด่ยิ�งข่�นต่ัอไปี	รายละเอียดเพึิ�มูเต์ิมูแสดงไว้็ในส่ว็น
ทีี่� 2 ห้ัว็ข้้อ 8.1.1 6) การประเมูินผลต์นเองข้องคณีะกรรมูการ
และคณีะกรรมูการชุดย่อย ห้น้า 114-115

8) การพัฒนากรรมูการ
	 HARN	กัำาหนดใด้ม่กัารปีฐมนิเที่ศกัรรมกัารใหม่ทุี่กัค้รั�ง	 แลูะ
จิัดให้ม่คู้่มือกัรรมกัาร	 เอกัส์าร	ข้อมูลูที่่�เปี็นปีระโยชั่น์ส์ำาหรับกัารเปี็น
กัรรมกัารบรษิัทัี่	รวมถึง่กัารเย่�ยมชั่มกัจิิกัารแนะนำากัารดำาเนินธุุรกัจิิของ	
HARN	เพื�อส์ร้างค้วามรู้ค้วามเข้าใจิในธุุรกัิจิ	แลูะกัารดำาเนินงานด้าน
ตั่างๆ	ตัลูอดจินนโยบายแลูะแนวที่างปีฏิิบัตัิในกัารกัำากัับดูแลูกัิจิกัาร
ท่ี่�ด	่HARN	ส่์งเส์รมิให้กัรรมกัารพฒันาค้วามรู้ค้วามส์ามารถึแลูะทัี่กัษัะ
ในกัารปีฏิิบตััหิน้าท่ี่�กัรรมกัาร	ทัี่�งในลัูกัษัณะธุุรกิัจิของ	HARN	หลูกัักัาร
กัำากัับดูแลูกิัจิกัารท่ี่�ด	่แลูะหลัูกัสู์ตัรอื�นๆ	ท่ี่�เป็ีนปีระโยชั่น์ตัอ่กัารปีฏิิบัติั
หนา้ท่ี่�	อ่กัทัี่�ง	ส่์งเส์ริมให้กัรรมกัารพิจิารณาเข้ารับกัารอบรมกัับส์มาค้ม
ส่์งเส์ริมส์ถึาบันกัรรมกัารบริษััที่ไที่ยแลูะส์ถึาบันอื�นๆ	 ในหลัูกัส์ูตัรท่ี่�
เกั่�ยวข้องอย่างต่ัอเนื�อง	รายละเอียดเพึิ�มูเติ์มูแสดงไว็้ในส่ว็นทีี่� 2 
ห้ัว็ข้้อ 8.1.1 5) การพึัฒนากรรมูการ ห้น้า 112-113 และ 8) การ
ปฐมูนิเที่ศกรรมูการให้มู่ ห้น้า 115
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9) การประชัุมูคณะกรรมูการ

	 กัารปีระชัุ่มค้ณะกัรรมกัารบริษััที่	 จิะม่กัารกัำาหนดตัารางกัาร
ปีระชุั่มลู่วงหน้าในแต่ัลูะปีี	 เพื�อให้กัรรมกัารส์ามารถึจัิดส์รรเวลูาแลูะ
เข้าร่วมปีระชัุ่มได้	HARN	จิะจิัดส่์งหนังสื์อเชิั่ญปีระชุั่มแลูะเอกัส์าร
ปีระกัอบกัารปีระชุั่มให้กัรรมกัารพิจิารณาลู่วงหน้าอย่างน้อย	 5	 วัน
ที่ำากัารก่ัอนกัารปีระชุั่ม	 แลูะได้กัำาหนดนโยบายเก่ั�ยวกัับกัารกัำาหนด
องค้์ปีระชุั่มของค้ณะกัรรมกัารบริษััที่	 ซ่�งรวมถึ่งขณะท่ี่�กัรรมกัารจิะ
ลูงมติั	โดยกัารปีระชุั่มทุี่กัค้รั�งต้ัองมก่ัรรมกัารเข้าร่วมปีระชั่มุไม่น้อยกัว่า	
2	 ใน	3	ของจิำานวนกัรรมกัารที่ั�งหมดที่่�ดำารงตัำาแหน่งอยู่	ณ	ขณะนั�น
รายละเอยีดเพึิ�มูเต์มิูแสดงไว็ใ้นสว่็นที่ี� 2 หั้ว็ข้อ้ 8.1.2 8.1.2 (การ
ประชุมูคณีะกรรมูการบริษััที่) ห้น้า 116-117

10) เลข้านุการบริษััท

	 ค้ณะกัรรมกัารบริษัทัี่เป็ีนผู้่แต่ังตัั�งเลูขานุกัารบริษัทัี่เพื�อที่ำาหน้าท่ี่�
รับผิ่ดชั่อบในกัารดูแลู	 แลูะให้ค้ำาแนะนำาแก่ัค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ใน
ด้านกัฎหมายแลูะกัฎเกัณฑ์์ต่ัางๆ	 ท่ี่�ค้ณะกัรรมกัารต้ัองที่ราบแลูะ
ปีฏิิบตัั	ิรวมถ่ึงหลัูกักัารกัำากัับดแูลูกิัจิกัารท่ี่�ดข่องบรษิัทัี่	แลูะรบัผิ่ดชั่อบ
กัารจิัดปีระชัุ่มค้ณะกัรรมกัารบริษััที่	แลูะกัารปีระชัุ่มผู่้ถึือหุ้น	ตัิดตัาม
แลูะปีระส์านงานให้ม่กัารปีฏิิบัติัตัามมติัค้ณะกัรรมกัารบริษััที่	 แลูะ
ผู่้ถึือหุ้น	อ่กัที่ั�งกัารรักัษัาเอกัส์ารส์ำาค้ัญของบริษััที่ตัามข้อกัำาหนดที่าง
กัฎหมาย	 	รายละเอียดเพึิ�มูเติ์มูแสดงไว้็ในส่ว็นทีี่� 2 หั้ว็ข้้อ 7.6 
ข้้อมููลสำาคัญอื�นๆ (เลข้านุการบริษััที่) ห้น้า 107-108

11) แผนสืบทอดตืำาแหน่ง

	 ค้ณะกัรรมกัารตัอ้งดำาเนินกัารเพื�อใหม้ั�นใจิไดว่้า	HARN	มร่ะบบ
กัารคั้ดส์รรบุค้ลูากัร	 ท่ี่�จิะเข้ามารับผิ่ดชั่อบในตัำาแหน่งงานบริหาร
ท่ี่�ส์ำาคั้ญในทุี่กัระดับอย่างเหมาะส์ม	 กัารส์รรหาปีระธุานเจิ้าหน้าท่ี่�
บริหารจิะเปี็นไปีตัามกัระบวนกัารส์รรหาท่ี่�ม่กัารพิจิารณาบุค้ค้ลู
ทัี่�งจิากัภายในแลูะภายนอกั	แลูะเป็ีนไปีตัามกัฎหมาย	ทัี่�งน่�	ต้ัองมก่ัาร
เตัร่ยมค้วามพร้อมด้านบุค้ลูากัรเพื�อวางแผ่นกัารสื์บที่อดโดยเฉื่พาะ
ในตัำาแหน่งผู้่บริหาร	 โดยกัำาหนดนโยบาย	 แนวที่างกัารบริหารงาน	
แลูะพัฒนาผู้่บริหาร	 รวมทัี่�งกัารจัิดที่ำาแผ่นพัฒนารายบุค้ค้ลู	 เพื�อ
ให้ม่ค้วามพร้อมข่�นดำารงตัำาแหน่งท่ี่�สู์งข่�นเมื�อม่ตัำาแหน่งว่าง	 ได้แกั่	
ตัำาแหน่งปีระธุานเจ้ิาหน้าท่ี่�บริหาร	กัรรมกัารผู้่จิดักัาร	ปีระธุานเจ้ิาหน้าท่ี่�
กัารเงนิ	ปีระธุานเจิ้าหน้าที่่�ปีฏิิบัตัิกัาร	แลูะผู่้อำานวยกัารส์ายงานตั่างๆ	
รายละเอียดเพึิ�มูเติ์มูแสดงไว้็ในส่ว็นทีี่� 2 หั้ว็ข้อ้ 7.4 (การสืบที่อด
ต์ำาแห้น่งสำาห้รับผู้บริห้ารระดับสูง) ห้น้า 105

นโยบายการไปดำารงตืำาแหน่งกรรมูการท่�อื�น
ข้องกรรมูการและผู้บริหาร
	 ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่กัำาหนดนโยบายกัารดำารงตัำาแหน่ง
กัรรมกัารในบริษััที่อื�นของกัรรมกัารบริษััที่	ตัามระเบ่ยบข้อบังค้ับของ	
HARN	ที่่�ว่า	 กัรรมกัารบริษััที่จิะปีระกัอบกัิจิกัาร	หรือเข้าเปี็นหุ้นส์่วน
ในหา้งหุ้นส์ว่นส์ามญั	หรอืหุ้นส์ว่นไมจ่ิำากััดค้วามรบัผ่ดิในหา้งหุ้นส์ว่น
จิำากััด	หรือเปี็นกัรรมกัารของบริษััที่จิำากััด	หรือบริษััที่มหาชั่นจิำากััดอื�น
ท่ี่�ปีระกัอบกิัจิกัารอันม่ส์ภาพอย่างเด่ยวกััน	 แลูะเป็ีนกัารแข่งขันกัับ
กัิจิกัารของ	HARN	ไม่ได้	เว้นแตั่จิะแจิ้งให้ที่่�ปีระชัุ่มผู่้ถึือหุ้นที่ราบกั่อน
ที่่�จิะม่มตัิแตั่งตัั�ง	

	 ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่	 ไม่ม่นโยบายส่์งผู้่บริหารเข้าไปีเปี็น
กัรรมกัารในบริษััที่อื�นนอกักัลูุ่มบริษััที่	 ในกัรณ่ท่ี่�ผู้่บริหารของ	HARN	
จิะเข้าดำารงตัำาแหน่งกัรรมกัารในบริษััที่อื�น	 ต้ัองได้รับอนุมัติัจิากั
ค้ณะกัรรมกัารบริหารก่ัอน	 ยกัเว้นกัารดำารงตัำาแหน่งกัรรมกัารใน
องค้์กัรกัารกัุศลูท่ี่�ไม่แส์วงหากัำาไร	 ทัี่�งน่�	 กัารดำารงตัำาแหน่งตั้องไม่ขัด
กัับบที่บัญญัตัิของกัฎหมาย	ข้อบังค้ับ	ที่่�เกั่�ยวข้องกัับกัารดำาเนินธุุรกัิจิ
ของ	HARN	 แลูะตั้องไม่ใชั่้ตัำาแหน่งงานใน	HARN	 ไปีอ้างอิง	 เพื�อ
ส์่งเส์ริมธุุรกัิจิภายนอกั

	 ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่กัำาหนดจิำานวนบริษััที่ที่่�กัรรมกัารแตั่ลูะค้น
จิะไปีดำารงตัำาแหน่งในบริษััที่อื�น	ไม่เกัิน	3	บริษััที่จิดที่ะเบ่ยน	โดยไม่ม่
ข้อยกัเว้น	 เพื�อให้มั�นใจิว่ากัรรมกัารส์ามารถึทุ่ี่มเที่เวลูาในกัารปีฏิิบัตัิ
หน้าที่่�ใน	HARN	ได้อย่างเพ่ยงพอ	

	 ในปีี	2564	กัรรมกัารดำารงตัำาแหน่งในกัรรมกัารบริษัทัี่จิดที่ะเบย่นอื�น	
ดังน่�	 (จำำานว็นบริษััที่จำดที่ะเบียนอื�นที่ี�กรรมูการดำารงต์ำาแห้น่ง 
แสดงไว็้ในเอกสารแนบ 1 ห้น้า 210)

	 ทัี่�งน่�	 รายลูะเอ่ยดนโยบายแลูะแนวปีฏิิบัตัิของค้ณะกัรรมกัาร
บริษัทัี่	ไดร้ะบรุายลูะเอย่ดไวใ้นนโยบายแลูะหลูกัักัารกัำากัับดแูลูกัจิิกัาร	
แลูะจิรรยาบรรณธุุรกัิจิ	ของ	HARN	บนเว็บไซตั์ของ	HARN

รายชั่�อ
ตืำาแหน่งในบริษััท

จำดทะเบ่ยนในตืลาด
หลักทรัพย์อื�น

ดร.	ถึกัลู	 นันธุิราภากัร	 2	บริษััที่
นางส์าววรนุชั่	 ส์ุไพบูลูย์พิพัฒน์	 ไม่ม่
นายปีระเส์ริฐ	 ด่จิงกัิจิ	 1	บริษััที่
นายภาค้ภูมิ	 ว่องไพฑ์ูรย์	 ไม่ม่
นางวลู่รัตัน์	 เชั่ื�อบุญชั่ัย	 ไม่ม่
นางส์ิริมา	 เอ่�ยมส์กัุลูรัตัน์	 ไม่ม่
นายเจิน	 ชั่าญณรงค้์	 ไม่ม่
นายวิรัฐ	 ส์ุขชั่ัย	 ไม่ม่
นายธุรรมนูญ	 ตัร่เพ็ชั่ร	 ไม่ม่
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การกำากับดูแลการดำาเนินงานข้องบริษััทย่อย
	 HARN	กัำาหนดนโยบายในกัารกัำากับัดแูลูบรษิัทัี่ยอ่ย	แลูะกัำาหนด
แนวที่างบริหารงาน	 กัารค้วบคุ้มภายใน	 กัารเปีิดเผ่ยข้อมูลูฐานะ
กัารเงิน	 ผ่ลูกัารดำาเนินงาน	 กัารที่ำารายกัารกัับบุค้ค้ลูท่ี่�เก่ั�ยวโยงกััน	
กัารได้มาหรือจิำาหน่ายไปีซ่�งที่รัพย์สิ์น	กัารที่ำารายกัารอื�นท่ี่�ส์ำาคั้ญ	กัาร
เพิ�มทีุ่น	กัารลูดทีุ่น	แลูะกัารเลูิกับริษััที่ย่อย	ให้ม่ค้วามส์อดค้ลู้อง	เปี็น
ไปีอย่างถึูกัต้ัองตัามกัฎหมายแลูะหลัูกัเกัณฑ์์ท่ี่�เกั่�ยวข้อง	 เพื�อเปี็น
เค้รื�องมือกัำากัับดูแลูบริษััที่ที่่�	HARN	ถึือหุ้น	นำาไปีปีฏิิบัตัิแลูะผ่ลูักัดัน
ให้เปี็นมาตัรฐานเด่ยวกััน	 ผ่่านผู่้แที่น	HARN	 ท่ี่�ได้รับมอบหมายให้
ปีฏิิบัตัิหน้าที่่�กัรรมกัาร	เพื�อให้ม่เอกัภาพในกัารดำาเนินงาน	เส์ริมส์ร้าง
ศักัยภาพ	เตัิบโตัไปีด้วยกัันอย่างโปีร่งใส์แลูะยั�งยืนตั่อไปี	

กัรอบกัารบริหารจิัดกัารตัามหลูักักัารกัำากัับดูแลู	ปีระกัอบด้วย

(1)	 กัารเข้าร่วมทุี่นในกัิจิกัารอื�น	 ม่ส์ัดส์่วนกัารถืึอหุ้นท่ี่�ม่ส์ิที่ธิุออกั
เส์่ยงตัั�งแตั่ร้อยลูะ	20	ถึ่งร้อยลูะ	50	แลูะจิำานวนเงินลูงทีุ่นม่นัย
ส์ำาค้ัญตั่อ	HARN	ในกัรณ่ที่่�จิำาเปี็น	ค้ณะกัรรมกัารค้วรดูแลูให้ม่
กัารจิัดที่ำา	Shareholders�	Agreement	หรือข้อตักัลูงอื�น	เพื�อให้
เกัดิค้วามชัั่ดเจินเก่ั�ยวกัับอำานาจิในกัารบริหารจัิดกัารแลูะกัารม่
ส่์วนร่วมในกัารตัดัส์นิใจิ	แลูะส์ามารถึใช้ั่เปีน็ข้อมูลูในกัารจัิดที่ำา
งบกัารเงินของ	HARN	ได้ตัามมาตัรฐานแลูะกัำาหนดเวลูา	

(2)	 ข้อบังค้ับ	ระเบ่ยบ	ข้อกัำาหนด	แลูะนโยบาย	รวมถึ่งค้ำาส์ั�งตั่างๆ	
เปี็นหน่�งในหลัูกักัารกัำากัับดูแลู	 เพื�อขับเค้ลืู�อนให้เกิัดค้วาม

	 เชั่ื�อมโยงตัามนโยบายของ	HARN	 โดยผู้่แที่น	HARN	 ท่ี่�ได้รับ
มอบหมายให้ปีฏิิบัติัหน้าท่ี่�กัรรมกัารท่ี่�บริษััที่ย่อย	นำาไปีปีฏิิบัติั
แลูะผ่ลูักัดันให้บรรลูุผ่ลูส์ำาเร็จิแลูะเปี็นมาตัรฐานเด่ยวกััน

(3)	 กัำากัับดูแลูให้ม่กัารบริหารจิัดกัารท่ี่�ด่	 กัำาหนดวัตัถุึปีระส์งค้์	
	 เป้ีาหมาย	กัลูยุที่ธ์ุ	นโยบายกัารดำาเนินงาน	กัารจัิดส์รรที่รัพยากัร

ส์ำาค้ัญเพื�อให้บรรลุูวัตัถึุปีระส์งค์้แลูะเป้ีาหมาย	 รวมถ่ึงกัาร
ติัดตัามปีระเมินผ่ลู	 ดูแลูกัารรายงานผ่ลูกัารดำาเนินงาน	 แลูะ
รายงานค้วามค้ืบหน้าตั่อค้ณะกัรรมกัารบริษััที่

6.1.2 นโยบายและแนวิปฏิบิติัืท่�เก่�ยวิกับผูถื้อหุ้น
และผู้มู่ส่วินได้เส่ย

1) สิทธิิข้องผู้ถือหุ้น

	 HARN	ให้ค้วามส์ำาค้ัญตั่อกัารคุ้้มค้รองส์ิที่ธุิของผู่้ถึือหุ้น	จิ่งดูแลู
ให้ผู้่ถืึอหุ้นส์ามารถึใช้ั่สิ์ที่ธิุขั�นพื�นฐานตัามกัฎหมายท่ี่�ผู่ถื้ึอหุ้นพง่ได้รับ	
เชั่่น	 สิ์ที่ธุิในกัารปีระชุั่มผู้่ถึือหุ้น	 สิ์ที่ธุิในกัารแส์ดงค้วามคิ้ดเห็น	 สิ์ที่ธุิ
ในกัารร่วมตััดสิ์นใจิในเรื�องส์ำาค้ัญ	 รวมถ่ึงม่ผ่ลูกัระที่บส์ำาค้ัญต่ัอกัาร
ดำาเนินงาน	HARN	กัำาหนดให้ม่กัารปีระชัุ่มส์ามัญผู่้ถึือหุ้นเปี็นปีระจิำา
ทีุ่กัปีี	ภายใน	4	เดือน	นับตัั�งแตั่วันส์ิ�นรอบปีีบัญชั่่ของ	HARN	แลูะใน
กัรณ่ท่ี่�มค่้วามจิำาเปีน็เรง่ด่วนตัอ้งเส์นอวาระเป็ีนกัรณ่พิเศษั	ซ่�งเปีน็เรื�อง
ท่ี่�กัระที่บหรือเก่ั�ยวข้องกัับผ่ลูปีระโยชั่น์ของผู่้ถืึอหุ้นหรือเก่ั�ยวข้องกัับ

เงื�อนไขหรือกัฎเกัณฑ์์	กัฎหมาย	ที่่�ใชั่้บังค้ับที่่�ตั้องได้รับกัารอนุมัตัิจิากั
ผู่้ถึือหุ้นแลู้ว	HARN	จิะเร่ยกัปีระชัุ่มวิส์ามัญผู่้ถึือหุ้นเปี็นกัรณ่ไปี

	 	ที่ั�งน่�	HARN	ได้จิัดที่ำาหนังส์ือเชั่ิญปีระชัุ่ม	ระบุส์ถึานที่่�	วัน	เวลูา	
ระเบ่ยบวาระกัารปีระชัุ่ม	ข้อมูลูปีระกัอบกัารพิจิารณาอย่างค้รบถึ้วน
เพ่ยงพอตัอ่กัารใชั่สิ้์ที่ธิุของผู้่ถึอืหุ้น	พรอ้มค้วามเหน็ของค้ณะกัรรมกัาร
ในแต่ัลูะวาระท่ี่�ระบุไว้ในหนังสื์อเชั่ิญปีระชัุ่มผู่้ถืึอหุ้น	 แลูะข้อมูลู
ปีระกัอบที่่�ส์ำาค้ัญ	จิำาเปี็นส์ำาหรับกัารตััดส์ินใจิ

การประชัุมูสามูัญผู้ถือหุ้น

	 ในปีี	 2564	ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่	 ในกัารปีระชัุ่มค้รั�งท่ี่�	 1/2564
ในวันท่ี่�	 25	 กุัมภาพันธ์ุ	 2564	 ม่มติัให้ม่กัารจิัดกัารปีระชัุ่มส์ามัญ
ผู้่ถืึอหุ้นในวันศุกัร์ท่ี่�	 23	 เมษัายน	 2564	 เวลูา	 14.00	น.	ณ	HALL	
31-32	 ชั่ั�น	 3	 บริษััที่	 หาญ	 เอ็นจิิเน่ยริ�ง	 โซลููชัั่�นส์์	 จิำากััด	 (มหาชั่น)
เลูขท่ี่�	559	ซอยศนูย์วิจิยั	4	ถึนนพระราม	9	แขวงบางกัะปิี	เขตัห้วยขวาง	
กัรุงเที่พมหานค้ร	 10310	 โดยได้เปีิดเผ่ยมติักัารปีระชุั่ม	 วันปีระชุั่ม	
แลูะระเบ่ยบวาระกัารปีระชัุ่ม	 แลูะแจิ้งข่าวปีระกัาศบนเว็บไซตั์ของ
ตัลูาดหลัูกัที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ย	 เพื�อให้ผู้่ถึือหุ้นที่ราบลู่วงหน้าใน
วันที่่�ค้ณะกัรรมกัารม่มตัิ	

	 ในกัารจิัดปีระชัุ่มส์ามัญผู้่ถึือหุ้นทีุ่กัค้รั�ง	HARN	 ได้ปีฏิิบัตัิตัาม
แนวที่างของโค้รงกัารปีระเมนิค้ณุภาพกัารจิดักัารปีระชั่มุส์ามญัผู้่ถึอืหุ้น
(AGM	Checklist)	 ของส์มาค้มส์่งเส์ริมผู่้ลูงทุี่นไที่ย	 ส์มาค้มบริษััที่
จิดที่ะเบ่ยน	แลูะ	กั.ลู.ตั.	โดยในปีี	2564	HARN	ได้รับค้ะแนนเตั็ม	100	
ต่ัอเนื�องเปีน็ปีท่ีี่�	4	ส์ะที่อ้นใหเ้ห็นถึง่ค้วามมุง่มั�นตัั�งใจิในกัารจิดัปีระชัุ่ม
ให้เป็ีนไปีตัามมาตัรฐานแลูะหลัูกักัารกัำากัับดแูลูกิัจิกัารที่่�ดอ่ย่างสู์งส์ดุอาทิี่

•	 เผ่ยแพร่หนังสื์อเชั่ญิปีระชั่มุส์ามัญผู้่ถืึอหุ้น	ปีระจิำาปี	ี2554	ซ่�งจิดั
ที่ำาที่ั�งภาษัาไที่ยแลูะภาษัาอังกัฤษั	ผ่่านที่างเว็บไซตั์ของ	HARN	
แลูะแจิ้งข่าวปีระกัาศบนเว็บไซตั์ของตัลูาดหลัูกัที่รัพย์แห่ง
ปีระเที่ศไที่ย	ลู่วงหน้ากั่อนวันปีระชัุ่ม	31	วัน	ในวันที่่�	22	ม่นาค้ม	
2564	แลูะบริษััที่	ศูนย์รับฝ่ากัหลูักัที่รัพย์	 (ปีระเที่ศไที่ย)	จิำากััด	
ซ่�งเปี็นนายที่ะเบ่ยนหลูักัที่รัพย์ของ	HARN	 เปี็นผู้่ดำาเนินกัาร

	 จิดัส์ง่หนังส์อืเชิั่ญปีระชุั่ม	ท่ี่�มร่ายลูะเอย่ดวาระกัารปีระชุั่ม	ขอ้มลูู
ปีระกัอบที่่�ส์ำาค้ัญส์ำาหรับกัารตััดส์ินใจิ	ค้วามเห็นค้ณะกัรรมกัาร

	 รายงานปีระจิำาปี	ี2563	ในรปูีแบบค้วิอาร์โค้ด้	(QR	Code)	พร้อมทัี่�ง
	 เอกัส์ารปีระกัอบกัารปีระชัุ่ม	 แลูะเอกัส์ารท่ี่�ตั้องใชั่้ในกัารมอบ

ฉื่ันที่ะ	 ให้ผู่้ถึือหุ้นที่างไปีรษัณ่ย์ลู่วงหน้ากั่อนวันปีระชัุ่ม	22	วัน	
ในวันที่่�	31	ม่นาค้ม	2564	

•	 ปีระกัาศหนังสื์อพิมพ์ตัิดต่ัอกััน	 3	 วัน	 กั่อนวันปีระชัุ่ม	 3	 วัน	
ระหว่างวันที่่�	12,	16	แลูะ	19	เมษัายน	2564	เพื�อเปี็นกัารบอกั
กัลู่าวเปี็นกัารลู่วงหน้า

•	 เปีิดโอกัาส์ให้ผู้่ถืึอหุ้นส่์งค้วามเห็น	 ข้อเส์นอแนะ	 ข้อซักัถึามได้
ลู่วงหน้า	 จินถึ่งวันที่่�	 16	 เมษัายน	2564	กั่อนวันปีระชัุ่ม	 6	 วัน	
รวมที่ั�งเผ่ยแพร่หลูักัเกัณฑ์์ไว้บนเว็บไซตั์ของ	HARN	ด้วย



แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)88

การดำาเนินการประชัุมูสามูัญผู้ถือหุ้น

	 ในกัารปีระชั่มุส์ามญัผู้่ถืึอหุ้น	ปีระจิำาปี	ี2564	ไดก้ัำาหนดเวลูากัาร
ปีระชัุ่ม	เวลูา	14.00	น.	โดยเริ�มลูงที่ะเบ่ยนเวลูา	12.00	น.	ณ	ตัอนเปีิด
ปีระชัุ่ม	ม่ผู้่ถึือหุ้นเข้าร่วมปีระชัุ่มรวมทัี่�งส์ิ�น	 127	ค้น	 โดยมาปีระชัุ่ม
ด้วยตันเอง	28	ค้น	แลูะรับมอบฉื่ันที่ะ	99	ค้น	 รวมจิำานวนหุ้นทัี่�งสิ์�น	
403,343,955	หุ้น	ค้ิดเปี็นร้อยลูะ	69.0067	ซ่�งเกัินกัว่า	1	ใน	3	ของ
จิำานวนหุ้นที่่�จิำาหน่ายได้แลู้วที่ั�งหมด	จิำานวน	584,500,000	หุ้น	

	 ผู้่ดำาเนินกัารปีระชุั่ม	จิะดำาเนินกัารปีระชุั่มตัามลูำาดับวาระกัาร
ปีระชุั่ม	แลูะไม่เพิ�มวาระกัารปีระชุั่ม	 โดยไม่แจิ้งให้ผู้่ถืึอหุ้นที่ราบลู่วง
หน้า	โดยในปีี	2564	ไม่ม่กัารเปีลู่�ยนลูำาดับระเบ่ยบวาระแลูะไม่ม่กัาร
ขอให้ที่่�ปีระชัุ่มพิจิารณาเรื�องอื�นที่่�ไม่ได้กัำาหนดไว้ในที่่�ปีระชัุ่มอย่างใด

	 กัารดำาเนินกัารปีระชัุ่มปีระธุานท่ี่�ปีระชัุ่มจิะมอบหมายให้
เลูขานุกัารบริษััที่เป็ีนผู้่ดำาเนินกัารปีระชัุ่ม	 แนะนำาค้ณะกัรรมกัาร	
ค้ณะผู้่บริหาร	 ผู้่ส์อบบัญชั่่	 แลูะท่ี่�ปีร่กัษัากัฎหมายอิส์ระ	 (ถึ้าม่)	
ซ่�งที่ำาหน้าท่ี่�เปี็นค้นกัลูางให้ท่ี่�ปีระชัุ่มรับที่ราบ	 แลู้วจิ่งแจิ้งกัตัิกัา
ทัี่�งหมด	 รวมถึ่งวิธุ่นับค้ะแนนเส์่ยงของผู้่ถึือหุ้นท่ี่�ตั้องลูงมตัิในแตั่ลูะ
วาระตัามข้อบังคั้บของ	 HARN	 กัารใช้ั่สิ์ที่ธิุออกัเส่์ยงลูงค้ะแนน
ในแต่ัลูะวาระ	 กัารเปีิดโอกัาส์ให้ผู่้เข้าร่วมปีระชัุ่มแส์ดงค้วามค้ิด
เห็น	 แลูะซักัถึามในแต่ัลูะวาระอย่างชั่ัดเจิน	 ซ่�งในปีีน่�เพื�อส์ุขอนามัย
ท่ี่�ด่	 จิ่งได้จิัดเตัร่ยมกัระดาษัให้ผู้่เข้าร่วมปีระชัุ่มส์อบถึามอ่กัชั่่อง
ที่างแที่นกัารใช้ั่ไมโค้รโฟัน	 โดยปีระธุานฯ	 แลูะผู่้บริหารจิะตัอบข้อ
ซักัถึามอย่างชั่ัดเจิน	ตัรงปีระเด็น	 แลูะให้ค้วามส์ำาคั้ญกัับทุี่กัค้ำาถึาม	
แลูว้จิง่ให้ท่ี่�ปีระชั่มุออกัเส่์ยงลูงค้ะแนนในวาระนั�นๆ	อ่กัทัี่�ง	เปีดิโอกัาส์
ให้ผู่้ถืึอหุ้นอาส์าเปี็นส์ักัข่พยานในกัารนับค้ะแนนเส่์ยงในกัารปีระชัุ่ม
ด้วย	 ส์ำาหรับวาระกัารเลืูอกัตัั�งกัรรมกัาร	 จิะดำาเนินกัารให้ผู้่ถืึอหุ้น
ลูงมตัิเปี็นรายบุค้ค้ลู

	 โดยม่กัรรมกัารที่ั�งค้ณะเข้าร่วมค้รบจิำานวน	9	ที่่าน	โดยปีระธุาน
กัรรมกัารบรษิัทัี่	ปีระธุานกัรรมกัารชั่ดุยอ่ยที่กุัค้ณะ	ปีระธุานเจิา้หนา้ท่ี่�
บรหิาร	กัรรมกัารผู้่จัิดกัาร	ปีระธุานเจ้ิาหน้าท่ี่�กัารเงิน	ปีระธุานเจ้ิาหน้าท่ี่�
ปีฏิิบตัักิัาร	รว่มชั่่�แจิงขอ้มลููดา้นบนเวท่ี่	ผู่อ้ำานวยกัารตัามส์ายงาน	แลูะ
ผู่้ส์อบบัญชั่่	จิากับริษััที่	ส์อบบัญชั่่ธุรรมนิตัิ	จิำากััด	นั�งอยู่ด้านหน้าเวที่่
เพื�อใหข้้อมลููในกัรณ่ท่ี่�มข่อ้ส์อบถึามท่ี่�เกั่�ยวข้อง	ทัี่�งน่�	นางส์าวอไุรรตััน์
หาญที่ว่ภทัี่ร	เป็ีนผู้่ถืึอหุ้นอาส์าเป็ีนส์กััข่พยานตัรวจิส์อบกัารลูงค้ะแนนเส่์ยง

แนวิปฏิิบัตืิเก่�ยวิกับควิามูข้ัดแย้งข้องผลประโยน์สำาหรับ
การประชัุมูสามูัญผู้ถือหุ้น

	 นโยบายแลูะหลูักักัารกัำากัับดูแลูกัิจิกัารของ	HARN	กัำาหนดให้
กัรรมกัารแลูะผู้่บริหารระดับส์ูง	 ตัามปีระกัาศค้ณะกัรรมกัารกัำากัับ
หลูักัที่รัพย์แลูะตัลูาดหลูักัที่รัพย์	(กั.ลู.ตั.)	จิัดที่ำารายงานค้วามขัดแย้ง
ที่างผ่ลูปีระโยชั่น์	 ทัี่�งแบบรายงานปีระจิำาปีี	 แลูะแบบรายงานใหม่
ระหว่างปีีกัรณ่ม่กัารเปีลู่�ยนแปีลูง	 ในกัารปีระชัุ่มผู่้ถึือหุ้นหากัม่
กัรรมกัารที่่านใดม่ส์่วนได้ส่์วนเส์่ยในวาระใด	กัรรมกัารที่่านนั�นจิะไม่
ร่วมปีระชัุ่มแลูะงดออกัเส์่ยงในวาระนั�น

การเปิดเผยผลการประชัุมูสามูัญผู้ถือหุ้น

	 ในปีี	 2564	HARN	 เปีิดเผ่ยมติัท่ี่�ปีระชุั่มผู้่ถืึอหุ้น	พร้อมผ่ลูกัาร
ลูงค้ะแนนเส่์ยงภายในช่ั่วงเย็นหลัูงจิากัเส์ร็จิส์ิ�นกัารปีระชุั่ม	 ในวันท่ี่�	
23	เมษัายน	2564	แลูะจิัดส์่งรายงานกัารปีระชัุ่มส์ามัญผู่้ถึือหุ้น	โดย
แยกัวาระชัั่ดเจิน	ระบุจิำานวนกัรรมกัาร	สั์ดส่์วนกัรรมกัาร	แลูะผู้่บริหาร
ที่่�เข้าร่วมปีระชัุ่ม	/	ข้อซักัถึามของผู่้ถึือหุ้น	ข้อชั่่�แจิงของค้ณะกัรรมกัาร	
แลูะผ่ลูกัารนับค้ะแนนในแตั่ลูะวาระไว้อย่างค้รบถึ้วนเหมาะส์มตัาม
หลูักักัารกัำากัับดูแลูกัิจิกัารท่ี่�ด่	 ภายหลูังวันปีระชัุ่ม	 11	 วัน	 ในวันท่ี่�	 6	
พฤษัภาค้ม	 2564บนเว็บไซตั์ของตัลูาดหลัูกัที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ย	
(ตัลูที่.)	 รวมทัี่�งได้เผ่ยแพร่บนเว็บไซตั์	www.harn.co.th	 ไว้แลู้วด้วย	
ซ่�งเปี็นไปีตัามข้อกัำาหนดของตัลูาดหลูักัที่รัพย์ฯ	ภายใน	14	วันนับแตั่
วันปีระชัุ่มส์ามัญผู่้ถึือหุ้น

2) การปฏิิบัตืิตื่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเท่ยมูกัน

	 HARN	ปีฏิิบัติัต่ัอผู่้ถึือหุ้นแตั่ลูะรายอย่างเที่่าเท่ี่ยมกััน	 ผู้่ถึือหุ้น
ทุี่กัรายม่ส์ิที่ธิุพื�นฐานในฐานะผู้่ถืึอหุ้นเที่่าเท่ี่ยมกััน	 โดยไม่ค้ำาน่งถ่ึง	
เพศ	อายุ	เชั่ื�อชั่าตัิ	ส์ัญชั่าตัิ	ศาส์นา	ค้ามเชั่ื�อ	ฐานะที่างส์ังค้ม	ค้วาม
พิกัาร	หรือค้วามค้ิดเห็นที่างกัารเมือง	ที่ั�งน่�	HARN	ได้เผ่ยแพร่ข้อมูลู
กัารปีระชัุ่มผู่้ถึือหุ้นเปี็นกัารลู่วงหน้ากั่อนวันปีระชัุ่มแลูะจิัดที่ำาเปี็น
ภาษัาไที่ยเผ่ยแพร่พร้อมภาษัาอังกัฤษั	

	 นอกัจิากันั�น	HARN	 ส่์งเส์ริมกัารใช้ั่สิ์ที่ธิุของผู้่ถึือหุ้นนอกัเหนือ
จิากัสิ์ที่ธิุขั�นพื�นฐาน	อาทิี่	เปีดิโอกัาส์ให้ผู้่ถึอืหุ้นรายย่อยเส์นอระเบย่บ
วาระกัารปีระชุั่มแลูะเส์นอชั่ื�อผู่้ที่รงคุ้ณวุฒิเพื�อเข้ารับกัารเลืูอกัตัั�ง
เปีน็กัรรมกัารของ	HARN	ลู่วงหน้าก่ัอนวันปีระชุั่ม	ตัั�งแต่ัวันท่ี่�	1	ตุัลูาค้ม	
ถ่ึง	 31	 ธัุนวาค้ม	 2563	 โดยเปีิดเผ่ยหลูักัเกัณฑ์์ตั่างๆ	 บนเว็บไซตั์	
www.harn.co.th	 พร้อมทัี่�งแจิ้งข่าวปีระกัาศบนเว็บไซตั์ของตัลูาด
หลัูกัที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ยอ่กัที่างหน่�ง	 อย่างไรก็ัตัาม	 ไม่ม่ผู่้ถืึอหุ้น
เส์นอวาระกัารปีระชุั่ม	 แลูะไม่ม่กัารเส์นอชั่ื�อบุค้ค้ลูเส์นอแต่ังตัั�งเป็ีน
กัรรมกัารในระยะเวลูาดังกัลู่าว	 ซ่�งเปีิดเผ่ยไว้ในหนังสื์อเชั่ิญปีระชัุ่ม	
แลูะเลูขานุกัารบริษััที่ได้รายงานตั่อท่ี่�ปีระชัุ่มค้ณะกัรรมกัารบริษััที่
รับที่ราบแลู้ว

	 HARN	ยังค้งอำานวยค้วามส์ะดวกัให้กัับผู่้ถืึอหุ้นทีุ่กัรายแม้จิะ
ดำาเนินกัารจัิดปีระชุั่มภายใต้ัส์ถึานกัารณ์กัารแพร่ระบาดของโรค้โค้วิด-19
ที่่�ตั้องค้ำาน่งถึ่งค้วามปีลูอดภัย	อาชั่่วอนามัยของผู่้เข้าร่วมปีระชัุ่มเปี็น
ส์ำาค้ัญ	ภายใตั้มาตัรกัาร	Social	Distancing	ดังน่�

•	 ใชั่้ส์ถึานท่ี่�จิัดปีระชุั่มส์ะดวกัตั่อกัารเดินที่างทัี่�งที่างรถึยนตั์	
	 รถึขนส่์งส์าธุารณะ	แลูะจิดัเตัร่ยมรถึส์ำาหรับบรกิัารรับ-ส์ง่ผู้่ถืึอหุ้น

ท่ี่�มาปีระชั่มุ	โดยจิอดบรเิวณดา้นหลูงัอาค้ารเค้พ่เอน็	พระราม	9	
ตัั�งแตั่เวลูา	11.00	น.	จินปีิดกัารปีระชัุ่ม
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•	 จิัดให้ม่ระบบคั้ดกัรองวัดอุณหภูมิร่างกัายบริเวณที่างเข้างาน	
แลูะจิัดท่ี่�นั�งโดยม่ระยะห่างที่างสั์งค้ม	 (Social	Distancing)	 ท่ี่�
เหมาะส์ม	เพื�อลูดค้วามเส์่�ยงตั่อกัารแพร่เชั่ื�อไวรัส์โค้โรนา	2019	
(โค้วิด-19)

•	 เปีิดรับลูงที่ะเบ่ยนกั่อนเวลูาปีระชัุ่ม	2	ชั่ั�วโมง	ด้วยกัารใชั่้ระบบ
บาร์โค้้ดในกัารลูงที่ะเบ่ยนแลูะกัารลูงค้ะแนนเส์่ยง	 เพื�อค้วาม
ส์ะดวกัรวดเร็ว	 แลูะแม้จิะพ้นเวลูาลูงที่ะเบ่ยนแลู้ว	 กั็ยังเปีิด
โอกัาส์ให้ผู่้ถึือหุ้นที่่�ส์ามารถึลูงที่ะเบ่ยนได้โดยไม่เส์่ยส์ิที่ธุิ

•	 จิัดให้ม่เจิ้าหน้าที่่�ค้อยดูแลู	ตั้อนรับให้ค้วามส์ะดวกั	บริกัารถึ่าย
เอกัส์ารแลูะตัรวจิส์อบค้วามถึูกัตั้องของเอกัส์ารอย่างเพ่ยงพอ

•	 จิดัเตัร่ยมนำ�าดื�มไว้รับรองผู่ถื้ึอหุ้นบริเวณที่างเข้างานอย่างพอเพ่ยง

•	 จิัดเตัร่ยมอากัรแส์ตัมปี์ส์ำาหรับผู่้ถืึอหุ้นท่ี่�ม่กัารมอบฉัื่นที่ะให้
บุค้ค้ลูอื�นเข้าปีระชัุ่มแที่น

•	 จิัดแส์ดงข้อมูลูของ	HARN	บริเวณโดยรอบงานปีระชัุ่ม	 ซ่�งม่
	 เจิ้าหน้าที่่�ค้อยตั้อนรับแลูะตัอบข้อซักัถึาม

•	 จิัดให้ม่กัารปีระเมินคุ้ณภาพกัารจัิดปีระชัุ่มผ่่านคิ้วอาร์โค้้ด
	 (QR	 Code)	 เพื�อนำาข้อมูลูมาพัฒนากัารจิัดปีระชัุ่มให้ม่

ปีระส์ิที่ธุิภาพ	โปีร่งใส์	แลูะเปี็นปีระโยชั่น์ตั่อผู่้ถึือหุ้น

	 เพื�อรักัษัาส์ิที่ธุิให้ผู่ ้ถืึอหุ้นท่ี่�ไม่ส์ะดวกัเข้าปีระชัุ่มด้วยตันเอง	
HARN	 เปีิดโอกัาส์ให้ผู้่ถึือหุ้นส์ามารถึมอบฉื่ันที่ะให้กัรรมกัารอิส์ระ	
ได้แกั่	ดร.ถึกัลู	นันธุิราภากัร	หรือนางส์าววรนุชั่	ส์ุไพบูลูย์พิพัฒน์	หรือ
บคุ้ค้ลูใดๆ	ให้เปีน็ผู่เ้ขา้รว่มปีระชั่มุแลูะออกัเส่์ยงลูงค้ะแนนแที่นได	้โดย
ใชั่้หนังส์ือมอบฉื่ันที่ะแบบ	ข.	ที่่�จิัดส์่งไปีพร้อมกัับหนังส์ือเชั่ิญปีระชัุ่ม	

3) บทบาทตื่อผู้มู่ส่วินได้ส่วินเส่ย

	 HARN	ให้ค้วามส์ำาค้ญัในกัารดูแลูแลูะค้ำาน่งถ่ึงผู้่มส่่์วนได้ส่์วนเส์ย่
ทุี่กักัลุู่ม	 ทัี่�งภายในแลูะภายนอกับริษััที่	 รวมถ่ึงค้วามรับผิ่ดชั่อบต่ัอ
ส์ังค้มแลูะสิ์�งแวดลู้อม	 โดยแบ่งกัลูุ่มผู่้ม่ส์่วนได้ส่์วนเส่์ยของ	HARN	
ออกัเปี็น	7	กัลูุ่ม	แลูะกัำาหนดพันธุกัิจิเปี็นเปี้าหมายในกัารตัอบส์นอง
ค้วามตั้องกัารของผู่้ม่ส์่วนได้ส์่วนเส่์ยในแตั่ลูะกัลูุ ่มอย่างส์มดุลู
ดังตั่อไปีน่�

พนักงาน

 รายละเอียดแสดงในส่ว็นทีี่� 2 หั้ว็ข้้อ 7.5 ข้้อมููลเกี�ยว็กับ
พึนักงาน ห้น้า 106-107

	 HARN	 ดูแลูให้ฝ่่ายจัิดกัารจัิดส์รรแลูะจัิดกัารที่รัพยากัรให้เปี็น
ไปีอย่างม่ปีระสิ์ที่ธิุภาพแลูะปีระสิ์ที่ธิุผ่ลู	 โดยค้ำาน่งถ่ึงผ่ลูกัระที่บแลูะ
กัารพัฒนาที่รัพยากัรตัลูอดส์าย	Value	Chain	 เพื�อให้ส์ามารถึบรรลุู
วัตัถึปุีระส์งค์้แลูะเป้ีาหมายหลัูกัได้อยา่งยั�งยนื	อ่กัทัี่�ง	จัิดให้มแ่ผ่นกัาร
พัฒนาเที่ค้โนโลูย่ส์ารส์นเที่ศระดับองค้์กัร	 ท่ี่�ส์อดค้ลู้องกัับค้วาม
ตั้องกัารของกัิจิกัาร	 รวมทัี่�งดูแลูให้ม่กัารนำาเที่ค้โนโลูย่ส์ารส์นเที่ศมา

ใชั่้ในกัารเพิ�มโอกัาส์ที่างธุุรกัิจิแลูะพัฒนากัารดำาเนินงาน	กัารบริหาร
ค้วามเส่์�ยง	 เพื�อให้กิัจิกัารส์ามารถึบรรลุูวัตัถุึปีระส์งค์้แลูะเป้ีาหมาย
หลูักัของกัิจิกัาร	ดังน่�

(1)	 ฝ่่าย	 ICT	 จิัดที่ำานโยบายแลูะแผ่นกัารพัฒนาเที่ค้โนโลูย่
ส์ารส์นเที่ศ	 (S-ICT-003)	 เพื�อเปี็นกัรอบในกัารที่ำางานตัาม
แผ่น	Digital	 Transformation	 2019-2021	 ทัี่�งด้านซอฟ์ัที่แวร์	
แลูะฮาร์ดแวร์	 ให้ส์อดค้ลู้องกัับค้วามตั้องกัารใชั่้งาน	 แลูะเพิ�ม
ปีระส์ิที่ธิุภาพกัารที่ำางานภายในของ	HARN	ค้รอบค้ลูุมถ่ึงกัาร
จิัดส์รรที่รัพยากัรให้เพ่ยงพอตั่อกัารดำาเนินธุุรกัิจิ

1. Hardware Good 
 Performance

1.	 ดูแลูให้ระบบ	ERP		
	 แลูะโปีรแกัรม
	 ตั่างๆ	ให้ใชั่้งาน	
	 อย่างม่เส์ถึ่ยรภาพ

2. Network &  
 Internet stability

2.	 ปีรับปีรุงแลูะพัฒนา
	 โปีรแกัรม		
	 ลูดกัระบวนกัาร
	 ที่ำางาน	เพิ�ม	
	 ปีระส์ิที่ธุิภาพ

3. Security Safety  
 Management

4.		 Software	ลูิขส์ิที่ธุิ�	
	 ถึูกัตั้อง
5. Hybrid Cloud

98.13%

99.91%

จิัดหา	notebook	พนักังานขายที่ั�งหมด	แลูะ
ปีรับปีรุงเปีลู่�ยนที่ดแที่นเค้รื�อง/อุปีกัรณ์เกั่า
ตัามอายุ	เพื�อให้ที่ันส์มัยตั่อกัารใชั่้งาน

ทีุ่กัฝ่่ายส์ามารถึที่ำางานได้โดยไม่ตัิดปีัญหา	
ส์่งมอบงานที่ั�งภายในแลูะภายนอกัได้ที่ันเวลูา

บริหารจิัดกัาร	Network	ภายในแลูะ	Link	
Internet	ให้ม่ปีระส์ิที่ธุิภาพค้วามเร็วเพ่ยงพอ
ตั่อกัารใชั่้งานภาพรวมตั่อที่ั�งองค้์กัร

โค้รงกัาร	Digital	Tranformation

บริหารจิัดกัารด้านค้วามปีลูอดภัยของข้อมูลูแลูะ
กัารเข้าถึ่งข้อมูลูจิากัภายนอกั	ให้ม่ปีระส์ิที่ธุิภาพ	
ปีลูอดภัย	เชั่ื�อถึือได้
บริหารจิัดกัารด้านจิัดซื�อ/จิัดหา	Software	
ถึูกัส์ิขส์ิที่ธุิ�ในองค้์กัร
กัารบริหารจิัดกัาร	Server	on	cloud

  Hardware Road map - 2021

  Software Road map - 2021

(2)	 ดูแลูให้กัารบริหารค้วามเส์่�ยงขององค์้กัร	 ค้รอบค้ลุูมถึ่งกัาร
จิัดกัารค้วามเส์่�ยงด้านเที่ค้โนโลูย่ส์ารส์นเที่ศด้วย	

(3)	 จิัดให้ม่นโยบายแลูะมาตัรกัารรักัษัาค้วามมั�นค้งปีลูอดภัยของ
ระบบส์ารส์นเที่ศ	โดยฝ่่าย	ICT	จิะจิดัที่ำาแผ่นกัารรับส์ถึานกัารณ์
ฉืุ่กัเฉิื่นจิากัภัยพิบัติัของระบบเที่ค้โนโลูย่ส์ารส์นเที่ศ	แลูะม่กัาร
ที่บที่วนทีุ่กัปีี

ลูกค้า

	 HARN	 ดำาเนินธุุรกัิจิทัี่�งตัลูาดในปีระเที่ศไที่ยแลูะตัลูาดตั่าง
ปีระเที่ศ	รับฟัังค้วามค้ิดเห็น	เพื�อใชั่้วิเค้ราะห์ค้วามตั้องกัารแลูะค้วาม
ค้าดหวังของลููกัค้้า	 ผ่่านหลูากัหลูายชั่่องที่าง	 เชั่่น	 กัารเข้าพบลููกัค้้า	
กัารสั์มมนา	กัารส์ำารวจิค้วามพ่งพอใจิ	 กัารรับข้อมูลูลููกัค้้าผ่่านช่ั่อง
ที่างออนไลูน	์เป็ีนตัน้	ซ่�งเปีน็ชั่อ่งที่างท่ี่�ใหข้อ้มูลูนำาไปีพจิิารณารว่มกัับ
ส์ารส์นเที่ศอื�น	 เพื�อออกัแบบผ่ลูิตัภัณฑ์์แลูะบริกัารได้ตัรงตัามค้วาม
ตั้องกัารแลูะค้วามค้าดหวังของลููกัค้้าที่ั�งในปีัจิจิุบันแลูะอนาค้ตั



แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)90

	 HARN	พัฒนาเพิ�มชั่่องที่างกัารตัิดตั่อผ่่านที่าง	 LINE	Official	
เพื�อเพิ�มค้วามส์ะดวกัในกัารตัิดตั่อมากัยิ�งข่�น	 นอกัจิากัน่�	 ยังม่กัาร
ปีรับเปีลู่�ยนรูปีแบบกัารจิัดอบรมส์ัมมนา	กัารตัิดตั่อสื์�อส์ารกัับลููกัค้้า
ผ่่านชั่่องที่างออนไลูน์	 เพื�อเปี็นกัารแจิ้งข้อมูลูข่าวส์าร	ค้วามรู้ท่ี่�เปี็น
ปีระโยชั่น์	 แลูะส์ร้างค้วามส์ัมพันธุ์อันด่ในชั่่วงส์ถึานกัารณ์กัารแพร่
ระบาดของโรค้โค้วิด-19

	 HARN	พฒันาวธ่ิุกัารบรหิารค้วามส์มัพนัธุกั์ับลูกูัค้า้ใหเ้หมาะส์ม
เพื�อนำาไปีสู่์กัารซื�อซำ�าแลูะบอกัต่ัอ	อันเป็ีนระดับค้วามส์มัพันธุเ์ปีา้หมาย
สู์งสุ์ด	ม่ระบบกัารปีระเมินค้วามพ่งพอใจิของลููกัค้้า	ม่กัารพัฒนาวิธุ่
กัารแลูะข้อค้ำาถึามอย่างต่ัอเนื�อง	 เพื�อให้ผ่ลูกัารส์ำารวจิส์ะท้ี่อนกัาร
ดำาเนินงานในปีัจิจิุบัน	 แลูะเพิ�มโอกัาส์ในกัารตั่อยอดที่างธุุรกัิจิใน
อนาค้ตัได้ชั่ัดเจินมากัข่�น	 ทัี่�งน่�	 ม่กัารรวบรวมแลูะวิเค้ราะห์ค้วามพ่ง
พอใจิของลููกัค้้าเปี็นปีระจิำาทุี่กัปีี	 เพื�อนำาไปีสู่์กัารนำาเส์นอผ่ลิูตัภัณฑ์์
แลูะบริกัารหรือกัารแก้ัไขปีัญหาอย่างทัี่นท่ี่วงท่ี่	 ป้ีองกัันกัารสู์ญเส่์ย
ลููกัค้า้แลูะกัารแที่รกัแซงจิากัคู่้แขง่	รายละเอียดผลคว็ามูพ่ึงพึอใจำใน
ปี 2564 แสดงในส่ว็นที่ี� 1 ห้ัว็ข้้อ 3.4.2 (การบริห้ารและพึัฒนา
คว็ามูรับผิดชอบต์่อลูกค้า) ห้น้า 63

คู่ค้า และ/หร่อ เจำ้าหน่�

	 คู้ค่้า้แลูะ/หรือเจ้ิาหน่�	เปีน็ผู้่มส่่์วนได้ส์ว่นเส่์ยส์ำาคั้ญในกัารดำาเนิน
ธุุรกัิจิร่วมกัับ	HARN	จิ่งให้ค้วามส์ำาค้ัญกัับกัารปีฏิิบัตัิตั่อคู้่ค้้าอย่าง
เส์มอภาค้	บนหลูักักัารของกัารแข่งขันท่ี่�เปี็นธุรรม	 เค้ารพส์ิที่ธุิซ่�งกััน
แลูะกััน	ส์ร้างค้วามส์ัมพันธุ์แลูะค้วามร่วมมืออันด่	ปีฏิิบัตัิตัามส์ัญญา
อยา่งเค้ร่งค้รัด	แลูะปีฏิิบัตัติัามกัระบวนกัารจัิดซื�อจิดัจ้ิาง	กัารคั้ดเลืูอกั
คู้่ค้้า	 ซ่�งเป็ีนกัระบวนกัารส์ำาค้ัญในกัารค้วบคุ้มคุ้ณภาพสิ์นค้้าแลูะ
บริกัาร	 ตัลูอดจินค่้าใชั่้จ่ิายในกัารดำาเนินกิัจิกัาร	HARN	จิ่งกัำาหนด
หลัูกัเกัณฑ์์แลูะขั�นตัอนกัารจัิดหาสิ์นค้า้เพื�อให้เกิัดค้วามโปีร่งใส์	ตัรวจิ
ส์อบได้	แลูะกั่อให้เกัิดปีระโยชั่น์ส์ูงส์ุด

	 นอกัจิากันั�น	HARN	ม่ค้วามมุ่งมั�นท่ี่�จิะดำาเนินธุุรกิัจิให้เติับโตั
อย่างยั�งยืน	ค้วบคู้่ไปีกัับกัารกัำากัับดูแลูกัิจิกัารเพื�อชัุ่มชั่น	ส์ังค้ม	แลูะ
สิ์�งแวดลู้อม	 เพื�อให้บรรลุูตัามวัตัถึุปีระส์งค์้ท่ี่�ตัั�งไว้	 จิ่งให้ค้วามส์ำาค้ัญ
กัับกัารบริหารห่วงโซ่อุปีที่านแลูะพัฒนาให้เกิัดข่�นอย่างเปี็นรูปีธุรรม	
โดยไดจั้ิดที่ำากัระบวนกัารบรหิารค้วามเส์่�ยงแลูะลูดผ่ลูกัระที่บจิากักัาร
ดำาเนินธุุรกัิจิของคู้่ค้้าแลูะ/หรือเจิ้าหน่�	จิะแจิ้งเงื�อนไขค้ำ�าปีระกััน	เที่อม
กัารชั่ำาระเงินให้รับที่ราบ	กัรณ่ผ่ิดนัดชั่ำาระจิะร่บเจิรจิาแลูะร่วมกัันหา
แนวที่างแก้ัไขมิให้เกิัดค้วามเส่์ยหาย	 เพื�อส์นับส์นุนกัารดำาเนินงาน
ด้านกัารบริหารห่วงโซ่อุปีที่านอย่างยั�งยืนให้ปีระส์บค้วามส์ำาเร็จิ

	 เพื�อใหคู้้ค่้า้แลูะ/หรอืเจิา้หน่�	มแ่นวที่างปีฏิิบตััใินกัารดำาเนนิธุุรกัจิิ
ให้เปี็นไปีตัามแนวที่างกัารบริหารองค้์กัรอย่างยั�งยืนแลูะเหมาะส์ม
มากัข่�น	ไดท้ี่ำากัารที่บที่วนแนวที่างกัารปีฏิิบัติัของคู้ค่้า้แลูะ/หรือเจิา้หน่�
ให้อยู่ภายใต้ัข้อกัำาหนด	 ส่์งเส์ริมให้ปีฏิิบัตัิตัามคู้่ มือมาตัรกัาร

ตั่อตั้านกัารทีุ่จิริตัค้อร์รัปีชั่ันที่่�	HARN	กัำาหนด	โดยม่ปีัจิจิัยหลูักัในกัาร
ขับเค้ลูื�อน	ค้ือ

(1)		 จิัดให้ผู่้บริหาร	พนักังานอบรมดูงานตั่างปีระเที่ศ	เพื�อให้บรรลุู
เปี้าหมายในกัารเปี็น	�ผู่้นำาในกัารให้บริกัารโซลููชั่ั�นอย่างยั�งยืน
ของงานวิศวกัรรมระบบ�	โดยในปีี	2564	จิากัส์ถึานกัารณ์กัาร
ระบาดของโรค้โค้วิด-19	HARN	จิ่งใชั่้ชั่่องที่างผ่่านระบบ	VDO	
Conference	ในกัารสื์�อส์ารกัับคู้่ค้้าแลูะ/หรือเจิ้าหน่�ทัี่�งในแลูะ
ตั่างปีระเที่ศ	เพื�อค้วามตั่อเนื�องของกัารเร่ยนรู้แลูะพัฒนา

(2)	 ส์่งเส์ริมนวัตักัรรมให้เปี็นส์่วนหน่�งของค้่านิยมองค้์กัร	แลูะเผ่ย
แพร่ส์ู่ส์าธุารณชั่น	ซ่�งถืึอเปี็นส์่วนหน่�งของค้วามรับผิ่ดชั่อบตั่อ
ส์ังค้ม	ผ่่านโค้รงกัาร	Knowledge	Sharing	Project	โดยใชั่้ชั่่อง
ที่างกัารส์ื�อส์ารท่ี่�หลูากัหลูาย

(3)	 จิัดตัั�งค้ณะกัรรมกัารนวัตักัรรมเพื�อส์่งเส์ริมกัารส์ร้างวัฒนธุรรม
นวัตักัรรมในองค้์กัร	นำาไปีสู์่กัารคิ้ดค้้น	พัฒนา	นวัตักัรรมใหม่ๆ	
ท่ี่�จิะส์ร้างค้วามยั�งยืนที่างธุุรกัิจิ	ปีระกัอบด้วย

•	 •	 กัารเพิ�มปีระส์ิที่ธุิภาพด้วย	Digital	Transformation		
•	 •	 วิธุ่ค้ดิมมุมองในกัารออกัแบบแลูะพฒันาส์นิค้า้แลูะบรกิัาร	
•	 •	 กัารวิจิัย
•	 •	 กัารปีรับปีรุงกัระบวนกัารที่ำางาน	
•	 •	 กัารร่วมมือกัับคู้่ค้้า

คู่แข้่ง

	 HARN	ปีฏิิบัตัิตั่อคู้่แข่งที่างกัารค้้าส์อดค้ลู้องกัับนโยบายแลูะ
กัรอบกัตัิกัาส์ากัลูของกัารแข่งขันอย่างเส์ร่	 ภายใตั้กัรอบกัฎหมาย
ท่ี่�เกั่�ยวกัับกัารแข่งขันที่างกัารค้้าแลูะกัติักัากัารแข่งขันท่ี่�เปี็นธุรรม	
ไม่แส์วงหาข้อมูลูท่ี่�เปี็นค้วามลัูบของคู้่แข่งที่างกัารค้้าด้วยวิธุ่กัารท่ี่�
ไม่ส์ุจิริตั	หรือไม่เหมาะส์ม	รวมที่ั�งไม่ที่ำาค้วามตักัลูงใดๆ	กัับคู้่แข่งหรือ
บุค้ค้ลูใดที่่�ม่ลูักัษัณะเปี็นกัารลูดหรือจิำากััดกัารแข่งขันที่างกัารค้้า

ผู้ถือหุ้น

	 HARN	 ยังค้งมุ่งมั�นเปี็นองค์้กัรท่ี่�ส์ร้างกัารเตัิบโตัที่างเศรษัฐกิัจิ	
ยกัระดับข่ดค้วามส์ามารถึแข่งขันของปีระเที่ศ	 พัฒนาสั์งค้ม	 แลูะ
ยกัระดบัค้ณุภาพชั่ว่ติั	ส์รา้งนวตัักัรรมแลูะเที่ค้โนโลูย่ใชั่ใ้นที่กุัภาค้ส์ว่น
รวมทัี่�งเป็ีนพลัูงขับเค้ลืู�อนส์ังค้ม	ชัุ่มชั่น	 สิ์�งแวดลู้อม	 ให้ก้ัาวผ่่านกัาร
เปีลู่�ยนแปีลูง	ภายใตั้วิส์ัยที่ัศน์	�ผู่้นำากัารให้บริกัารโซลููชั่ั�นที่่�ยั�งยืนของ
งานระบบวศิวกัรรม�	โดยค้ำาน่งถึง่ค้วามส์มดลุู	3	ดา้น	ค้อื	สิ์�งแวดลูอ้ม	
สั์งค้ม	แลูะกัารดำาเนินธุุรกัิจิภายใต้ัหลูักัธุรรมาภิบาลูท่ี่�ด่	พร้อมทัี่�งได้
ดำาเนินกัลูยุที่ธุ์	3S	ค้ือ	SMART	Business,	SMART	People,	SMART	
Environment	 เพื�อให้นักัลูงทุี่นมั�นใจิว่า	 HARN	 จิะเปี็นบริษััที่ท่ี่�ให้
ผ่ลูตัอบแที่นที่่�ด่	ม่ค้วามยั�งยืน	เปี็นองค้์กัรที่่�อยู่คู้่ส์ังค้มไที่ยตัลูอดไปี
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พบปีะ/ส์ัมภาษัณ์

SET Social Impact Gym

งาน	Opportunity	Day	จิัดโดย	ตัลูที่.
กัารให้ข้อมูลูผ่่านโที่รศัพที่์
จิดหมายข่าวที่างอ่เมลู

Physical	 :	1	ค้รั�ง
	Audio	 :	2	ค้รั�ง
Physical	 :		1	ค้รั�ง
Online	 :		1	ค้รั�ง
	 4	ค้รั�ง
	 2	ค้รั�ง
	 4	ค้รั�ง

การพบปะนักลงทุน / ผู้ถือหุ้น / สื�อมูวิลชัน

	 นอกัจิากักัารเผ่ยแพร่ข้อมูลูตัามเกัณฑ์์ท่ี่�กัำาหนด	 แลูะผ่่าน
ช่ั่องที่างของตัลูาดหลัูกัที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ย	 แบบแส์ดงรายกัาร
ข้อมูลูปีระจิำาปีี/แลูะรายงานปีระจิำาปีี	(แบบ	56-1	One	Report)	แลู้ว	
HARN	ม่กัารเปีิดเผ่ยข้อมูลูที่่�ได้ม่กัารปีรับปีรุงให้ที่ันส์มัยเปี็นปีัจิจิุบัน
ที่ั�งภาษัาไที่ย	แลูะ/หรือภาษัาอังกัฤษัผ่่านเว็บไซตั์	www.harn.co.th,	
Facebook:	Harn		Engineering	solutions	Pcl.

ภาครัฐ

	 HARN	ส์นับส์นุนนโยบายของภาค้รัฐเพื�อเส์ริมส์ร้างกัารเจิริญ
เตับิโตัที่างเศรษัฐกัจิิของปีระเที่ศ	มก่ัารดำาเนนิธุุรกัจิิ	โดยย่ดถึอืปีฏิิบติัั
ตัามกัฎหมาย	กัฎเกัณฑ์์	ข้อบังค้ับแลูะกัฎระเบ่ยบที่่�เกั่�ยวข้อง

ชัุมูชัน สังคมู และสิ�งแวิดล้อมู

	 HARN	กัำาหนดนโยบายแลูะกัฎระเบย่บอาชั่ว่อนามัยแลูะส์ภาพ
แวดลู้อมในกัารที่ำางาน	เพื�อดแูลูค้ณุภาพชั่วิ่ตัของสั์งค้มแลูะสิ์�งแวดลู้อม	
ซ่�งเปี็นองค้์ปีระกัอบส์ำาค้ัญในกัารดำาเนินธุุรกัิจิ	ด้วยค้วามโปีร่งใส์แลูะ
ม่จิริยธุรรมอย่างเค้ร่งค้รัดด้านค้วามรับผิ่ดชั่อบต่ัอสั์งค้ม	มุ่งเน้นกัาร
ลูดค้วามเส์่�ยงแลูะผ่ลูกัระที่บอันเกิัดจิากักัารที่ำางาน	ตัลูอดจินกัารส์ร้าง
ค้วามส์ัมพันธุ์อันด่แลูะยกัระดับคุ้ณภาพชั่่วิตัให้กัับชัุ่มชั่นใกัลู้เค้่ยง

แลูะชัุ่มชั่นท่ี่�อยู่ไกัลู	 ภายใต้ักัรอบกัารดำาเนินงานเพื�อสั์งค้ม	 ชุั่มชั่น	
ส์ิ�งแวดลู้อม	เพื�อลูดผ่ลูกัระที่บจิากักัารเปีลู่�ยนแปีลูงส์ภาพภูมิอากัาศ
แลูะรักัษัาระบบนิเวศ	รายละเอยีดแสดงในสว่็นที่ี� 1 หั้ว็ข้อ้ 3.3 การ
จำัดการด้านคว็ามูยั�งยืนในมูิต์ิสิ�งแว็ดล้อมู ห้น้า 50-52

การเปิดเผยข้้อมููลและควิามูโปร่งใส

	 กัารเปิีดเผ่ยข้อมูลูเปีน็ดชัั่น่ชั่่�วัดค้วามโปีร่งใส์ในกัารดำาเนินธุุรกิัจิ
ท่ี่�โปีร่งใส์	เปีน็ปีจัิจิยัส์ำาคั้ญในกัารส์รา้งค้วามน่าเชั่ื�อมั�นให้กัับนักัลูงทุี่น
แลูะผู่้ม่ส์่วนได้ส์่วนเส์่ยทีุ่กัฝ่่าย	HARN	จิ่งให้ค้วามส์ำาค้ัญกัับกัารเปีิด
เผ่ยข้อมูลูท่ี่�ถึูกัตั้อง	 แม่นยำา	 แลูะส์ร้างชั่่องที่างกัารเปีิดเผ่ยข้อมูลูท่ี่�
หลูากัหลูาย	เพื�อใหผู้่ม้ส่์ว่นไดส้์ว่นเส่์ยที่กุัฝ่่ายส์ามารถึเขา้ถ่ึงข้อมลููได้
โดยง่าย	รณรงค้์ให้กัรรมกัาร	ผู่้บริหาร	แลูะพนักังานตัระหนักัถึ่งค้วาม
ส์ำาคั้ญของกัารเปีดิเผ่ยขอ้มลููแลูะค้วามโปีรง่ใส์ในกัารดำาเนินงานแลูะ
ส์ร้างกัลูไกัในกัารรับเรื�องร้องเร่ยนท่ี่�เหมาะส์มแลูะเปี็นธุรรมส์ำาหรับ
ผู่้ร้องเร่ยนแลูะผู่้ถึูกัร้องเร่ยน	ดังน่�

การรายงานข้องคณะกรรมูการทั�งท่�เป็นรายงานทาง
การเงินและไมู่ใชั่การเงิน

(1)	 เผ่ยแพร่ข้อมลููส์ารส์นเที่ศของ	HARN	รวมถ่ึงแบบแส์ดงรายกัาร
ข้อมูลูปีระจิำาปีี/รายงานปีระจิำาปีี	(แบบ	56-1	One	Report)	ตั่อ
ผู้่ถึือหุ้น	นักัลูงทีุ่น	 ผ่่านชั่่องที่างแลูะสื์�อกัารเผ่ยแพร่ข้อมูลูของ
ตัลูาดหลูักัที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ย	แลูะบนเว็บไซตั์ของ	HARN	

(2)	 เปีิดเผ่ยข้อมูลูท่ี่�ส์ำาค้ัญท่ี่�ส์่งผ่ลูกัระที่บตั่อราค้าหลัูกัที่รัยพ์ของ	
HARN	แลูะมผ่่ลูต่ัอกัารตัดัสิ์นใจิของผู้่ลูงทุี่นแลูะผู้่มส่่์วนได้ส่์วน
เส่์ย	ให้มค่้วามถึกูัตัอ้ง	ค้รบถึว้น	ที่นัเวลูา	นา่เชั่ื�อถืึอ	โปีร่งใส์	แลูะ
เพ่ยงพอตั่อกัารตััดส์ินใจิ		

(3)	 เปิีดเผ่ยข้อมูลูรายงานข้อมูลูที่างกัารเงิน	 โดยพิจิารณาค้วาม
	 ค้รบถึ้วนของปีัจิจิัยอย่างน้อย	ดังน่�

•	 •	 ผ่ลูกัารปีระเมินค้วามเพ่ยงพอของระบบค้วบคุ้มภายใน
•	 •	 รายงานของผู่้ส์อบบัญชั่่รับอนุญาตั	ข้อสั์งเกัตัของผู่้ส์อบ
	 	 บัญชั่เ่ก่ั�ยวกัับระบบค้วบคุ้มภายใน	แลูะข้อสั์งเกัตัอื�น	(ถึา้ม)่
•	 •	 ค้วามเห็นของค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบ
•	 •	 ค้วามส์อดค้ลู้องกัับวัตัถุึปีระส์งค้์	เปี้าหมายหลัูกั	กัลูยุที่ธุ์	

	 แลูะนโยบายของ	HARN

(4)	 เปีิดเผ่ยนโยบายแลูะหลูักักัารกัำากัับดูแลูกัิจิกัาร	 จิรรยาบรรณ
ธุุรกิัจิ	 นโยบายกัารบริหารค้วามเส่์�ยง	 นโยบายกัารพัฒนา
องค้์กัรอย่างยั�งยืน	นโยบายส์ิ�งแวดลู้อมอาชั่่วอนามัยแลูะค้วาม
ปีลูอดภัยในกัารที่ำางาน	 รายงานผ่ลูกัารปีฏิิบัติัตัามนโยบาย

	 ดังกัลู่าว	รวมที่ั�งกัรณ่ที่่�ไม่ส์ามารถึปีฏิิบัตัิตัามนโยบายได้	พร้อม
ด้วยเหตุัผ่ลู	 (ถ้ึาม่)	 แลูะรายงานผ่ลูกัารดำาเนินงานด้านกัาร
เปีลู่�ยนแปีลูงส์ภาพภูมิอากัาศของธุุรกัิจิ	 ในแบบแส์ดงรายกัาร
ข้อมลููปีระจิำาปี/ีรายงานปีระจิำาปี	ี(แบบ	56-1	One	Report)	แลูะ
บนเว็บไซตั์ของ	HARN

นักลงทุนสัมูพันธิ์

		 HARN	มอบหมายให้นายวิรัฐ	ส์ุขชั่ัย	ซ่�งดำารงตัำาแหน่งปีระธุาน
เจิา้หน้าท่ี่�บริหาร	ดำารงตัำาแหน่งนักัลูงทุี่นสั์มพันธ์ุ	เพื�อเป็ีนศูนย์กัลูางใน
กัารดำาเนินกิัจิกัรรมนักัลูงทุี่นสั์มพันธ์ุในเชิั่งรุกั	ที่ำาหน้าท่ี่�ติัดต่ัอ	ส์ื�อส์าร	
ให้ข้อมูลูแลูะอำานวยค้วามส์ะดวกัในกัารติัดตั่อรับข้อมูลูข่าวส์ารแกั่
ผู้่ถึือหุ้นแลูะนักัลูงทุี่น	 ทัี่�งนักัลูงทุี่นส์ถึาบันแลูะรายย่อย	 รวมทัี่�ง
นักัวิเค้ราะห์แลูะหน่วยงานกัำากัับดูแลูท่ี่�เก่ั�ยวข้อง	 เพื�อให้นักัลูงทุี่น	
นักัวิเค้ราะห์	 ผู้่ถืึอหุ้นแลูะผู้่เกั่�ยวข้องได้รับส์ารส์นเที่ศอย่างเพ่ยงพอ	
ถึูกัตั้อง	ค้รบถึ้วน	โปีร่งใส์	แลูะเที่่าเที่่ยมกััน	 เชั่่น	กัลูยุที่ธุ์แลูะที่ิศที่าง
องค้์กัร	 ข้อมูลูบริษััที่	 ข้อมูลูที่างกัารเงินรายไตัรมาส์	 	 ทัี่�งน่�	 ผู้่ท่ี่�ส์นใจิ	
ผู้่ถืึอหุ้น	 หรือนักัลูงทีุ่นส์ามารถึติัดต่ัอนักัลูงทุี่นสั์มพันธ์ุของ	HARN	
ได้โดยตัรงที่างโที่รศัพท์ี่	 0-2318-9744	 ต่ัอ	 5001	 (ส์ายตัรง)	 อ่เมลู	
wirat.s@harn.co.th

	 ในปีี	 2564	 ผู้่บริหารได้ม่โอกัาส์พบปีะแลูะให้ข้อมูลูกัับผู้่ถืึอหุ้น	
นักัวิเค้ราะห์	ส์ื�อมวลูชั่น	แลูะนักัลูงทีุ่นในโอกัาส์ตั่างๆ	ส์รุปีดังน่�



แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)92

(5)	 เปิีดเผ่ยค้ำาอธิุบายแลูะกัารวิเค้ราะห์ของฝ่่ายจัิดกัาร	 (MD&A)	
เพื�อปีระกัอบกัารเปีิดเผ่ยงบกัารเงินรายไตัรมาส์	 เมื�อม่กัาร
เปีลู่�ยนแปีลูงรายได้หรือกัำาไรสุ์ที่ธิุเกิัน	 20%	 จิากัไตัรมาส์
เดย่วกัันของปีก่ีัอน	เพื�อใหน้กััลูงทุี่นได้รบัที่ราบข้อมูลู	เข้าใจิกัาร
เปีลู่�ยนแปีลูงท่ี่�เกัดิข่�นกัับฐานะกัารเงนิ	แลูะผ่ลูกัารดำาเนินงานของ	HARN

(6)	 เปีิดเผ่ยค้่าส์อบบัญชั่่แลูะค้่าบริกัารอื�นท่ี่�ผู่้ส์อบบัญชั่่ให้บริกัาร	
ซ่�งได้รับค้วามเห็นชั่อบจิากัที่่�ปีระชัุ่มส์ามัญผู่้ถึือหุ้น

(7)	 เปีิดเผ่ยบที่บาที่แลูะหน้าท่ี่�ของค้ณะกัรรมกัารบริษััที่	 แลูะ
	 ค้ณะกัรรมกัารชุั่ดย่อย	 จิำานวนค้รั�งของกัารปีระชุั่มแลูะจิำานวน

ค้รั�งท่ี่�กัรรมกัารแตั่ลูะที่่านเข้าร่วมปีระชัุ่มในปีีท่ี่�ผ่่านมา	 แลูะ
ค้วามเห็นจิากักัารที่ำาหน้าท่ี่�	 รวมถ่ึงกัารฝึ่กัอบรม	 แลูะพัฒนา
ค้วามรู้ด้านวิชั่าชั่่พอย่างตั่อเนื�องของค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ใน
แบบแส์ดงรายกัารข้อมลููปีระจิำาปีี/รายงานปีระจิำาปีี	(แบบ	56-1	One	Report)

(8)	 เปีิดเผ่ยนโยบายกัารจิ่ายค้่าตัอบแที่นแกั่กัรรมกัารแลูะผู่้บริหาร
ระดับส์ูง	ที่่�ส์ะที่้อนถึ่งภาระหน้าที่่�	แลูะค้วามรับผ่ิดชั่อบ	รวมที่ั�ง
รูปีแบบหรือลูักัษัณะของค้่าตัอบแที่น	ซ่�งรวมถึ่งจิำานวนเงิน

	 ค้่าตัอบแที่นท่ี่�กัรรมกัารแตั่ลูะที่่านได้รับจิากักัารเปี็นกัรรมกัาร
ของบริษััที่ย่อย	 (ถึ้าม่)	 ในแบบแส์ดงรายกัารข้อมูลูปีระจิำาปีี/
รายงานปีระจิำาปีี	(แบบ	56-1	One	Report)

(9)	 เปีิดเผ่ยข้อมูลูรายกัารใดเกั่�ยวข้องกัับกัรรมกัารรายใดรายหน่�ง
เปี็นกัารเฉื่พาะ	กัรรมกัารรายนั�นค้วรดูแลูให้กัารเปีิดเผ่ยในส์่วน
ของตันม่ค้วามค้รบถึ้วน	ถึูกัตั้อง

4)  การดูแลเร่�องการใชั้ข้้อมููลภายใน

	 HARN	กัำาหนดแนวปีฏิิบัตัิท่ี่�ด่เรื�องกัารรักัษัาค้วามลูับ	กัารเกั็บ
รักัษัาข้อมูลู	แลูะกัารใชั่้ข้อมูลูภายใน	เพื�อให้	กัรรมกัาร	ผู่้บริหารแลูะ
พนักังานถืึอปีฏิิบัตัิไว้ในนโยบายแลูะหลัูกักัารกัำากัับดูแลูกิัจิกัารของ
HARN	ตั้องรักัษัาข้อมูลูภายในหรือข้อมูลูค้วามลูับท่ี่�ยังไม่เปีิดเผ่ย
สู่์ส์าธุารณะไว้เปี็นค้วามลูับ	 แลูะตั้องไม่นำาข้อมูลูภายในท่ี่�ตันลู่วงรู้
มาจิากักัารปีฏิิบัตัิหน้าท่ี่�ของตันไปีบอกัผู้่อื�น	หรือนำาข้อมูลูภายในไปี
ใชั่้แส์วงหาปีระโยชั่น์ในที่างมิชั่อบเส์่ยเอง	 หรือที่ำาให้ปีระโยชั่น์ของ	
HARN	ลูดลูง	
	 นอกัจิากัน่�	HARN	ปีระกัาศนโยบายห้ามค้ณะกัรรมกัารบริษััที่
ผู่้บริหาร	4	ลูำาดับแรกั	แลูะผู่้เกั่�ยวข้องกัับข้อมูลู	 ใชั่้ข้อมูลูภายในโดย
มิชั่อบ	โดยห้ามซื�อขายหลูักัที่รัพย์	HARN	ในชั่่วง	30	วัน	กั่อนที่่�จิะม่
กัารเผ่ยแพร่งบกัารเงินตั่อส์าธุารณชั่น	แลูะจินกัว่าจิะพ้นระยะเวลูา	
24	ชั่ั�วโมงนับแตั่ได้ม่กัารเปีิดเผ่ยข้อมูลูส์ู่ส์าธุารณะแลู้ว	นอกัจิากัชั่่วง
เวลูาท่ี่�กัลู่าวส์ามารถึซื�อขายได้ตัามปีกัตัิ	 แลูะจิะตั้องแจิ้งเลูขานุกัาร
บริษััที่ลู่วงหน้าอย่างน้อย	1	วัน

	 ทัี่�งน่�	ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่	ผู่้บริหาร	4	อันดับแรกั	จิะได้รับกัาร
แจิ้งเตืัอนในกัารลูะเว้นกัารใชั่้ข้อมูลูภายในที่างอ่เมลูเปี็นปีระจิำา
ภายในเดือนมกัราค้มของทีุ่กัปีี

5) ควิามูข้ัดแย้งทางผลประโยชัน์

	 HARN	 กัำาหนดให้ม่กัารเปีิดเผ่ยข้อมูลูเพื�อป้ีองกัันกัารขัดกััน
ของผ่ลูปีระโยชั่น์ส่์วนตันกัับ	 HARN	 เพื�อปี้องกัันกัิจิกัรรมท่ี่�อาจิ
เกิัดผ่ลูปีระโยชั่น์ที่ับซ้อน	 กัิจิกัรรมท่ี่�ผ่ิดกัฎหมายไม่เหมาะส์ม	 โดย
ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ได้กัำาหนดนโยบายเกั่�ยวกัับค้วามขัดแย้งที่าง
ผ่ลูปีระโยชั่น์บนหลูักักัารที่่�ว่ากัารตััดส์ินใจิใดๆ	ของผู่้บริหารทีุ่กัระดับ
ในกัารดำาเนินกัจิิกัรรมที่างธุุรกัจิิจิะตัอ้งที่ำาเพื�อผ่ลูปีระโยชั่นส์์งูส์ดุของ	
HARN	เที่่านั�น	แลูะถึือเปี็นหน้าที่่�ของผู่้บริหารทีุ่กัระดับที่่�จิะหลู่กัเลู่�ยง
กัารม่ส์่วนเกั่�ยวข้องที่างกัารเงิน	 แลูะ/หรือ	 ค้วามส์ัมพันธุ์กัับบุค้ค้ลู
ภายนอกัอื�น	 ซ่�งจิะส่์งผ่ลูให้	HARN	 ต้ัองเส่์ยผ่ลูปีระโยชั่น์หรือกั่อให้
เกัิดค้วามขัดแย้งในด้านค้วามภักัด่หรือผ่ลูปีระโยชั่น์หรือขัดขวางกัาร
ปีฏิิบัตัิงานอย่างม่ปีระสิ์ที่ธุิภาพ	 โดยกัำาหนดให้ผู่้ท่ี่�ม่ส่์วนเกั่�ยวข้อง
หรอืเกั่�ยวโยงกัับรายกัารท่ี่�พจิิารณา	ตัอ้งแจิง้ให้	HARN	ที่ราบถึง่ค้วาม
สั์มพนัธ์ุหรือค้วามเก่ั�ยวโยงของตันในรายกัารดงักัลู่าว	แลูะตัอ้งไม่เขา้
ร่วมกัารพิจิารณาตััดส์ิน	รวมถึ่ง	HARN	จิะตั้องดำาเนินกัารให้ผู่้บริหาร
ที่่�เกั่�ยวข้องไม่ม่อำานาจิอนุมัตัิหรือเกั่�ยวข้องกัับธุุรกัรรมนั�นๆ
(1)	 HARN	กัำาหนดให้กัรรมกัารแลูะผู้่บริหาร	 4	 อันดับแรกัทีุ่กัค้น	

ตัอ้งจิดัที่ำารายงานค้วามขดัแย้งที่างผ่ลูปีระโยชั่นกั์ับ	HARN	เป็ีน
ปีระจิำาภายในเดอืนกัมุภาพนัธ์ุของทุี่กัปี	ีแลูะจิดัส่์งให้เลูขานกุัาร
บริษััที่จัิดเก็ับเพื�อใชั่้ในกัารตัรวจิส์อบแลูะกัำากัับดูแลูค้วาม

	 ขัดแย้งที่างผ่ลูปีระโยชั่น์	
(2)	 ค้ณะกัรรมกัารได้กัำาหนดนโยบายเรื�องกัารม่ส์่วนได้เส่์ยในกัาร
	 ปีระชุั่มค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ทุี่กัค้รั�ง	 ปีระธุานกัรรมกัาร	 หรือ

เลูขานุกัารบริษััที่	 จิะแจ้ิงตั่อท่ี่�ปีระชุั่มเพื�อขอค้วามร่วมมือ
กัรรมกัารปีฏิิบัติัตัามนโยบายเก่ั�ยวกัับเรื�องค้วามขัดแย้งที่าง

	 ผ่ลูปีระโยชั่น์ว่าในระเบ่ยบวาระใดท่ี่�กัรรมกัารเกั่�ยวข้องหรือ
	 ม่ส่์วนได้ส่์วนเส์่ย	ขอให้กัรรมกัารงดออกัเส์่ยงหรือให้ค้วามเห็น

ใดๆ	แลูะบันที่่กัไว้ในรายงานกัารปีระชัุ่มด้วย
(3)	 เพื�อกัำากัับดูแลูด้านกัารใชั่้ข้อมูลูภายใน	HARN	 ได้กัำาหนดให้

ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่	 แลูะผู้่บริหาร	 4	 อันดับแรกั	 ซ่�งหมายถึ่ง	
	 คู้ส่์มรส์	หรือผู้่ท่ี่�อยู่กันิดว้ยกัันฉื่นัส์ามภ่รยิา	แลูะบตุัรท่ี่�ยงัไมบ่รรลูุ

นิตัิภาวะ	 เมื�อม่กัารเปีลู่�ยนแปีลูงกัารถืึอหลัูกัที่รัพย์ของ	HARN	
จิะตั้องแจ้ิงให้เลูขานุกัารบริษััที่ที่ราบลู่วงหน้าอย่างน้อย	1	 วัน	
แลูะรายงานกัารเปีลู่�ยนแปีลูงกัารถืึอหลัูกัที่รัพย์ตั่อส์ำานักังาน

	 ค้ณะกัรรมกัารกัำากัับหลูักัที่รัพย์แลูะตัลูาดหลูักัที่รัพย์ตัาม
มาตัรา	59	แห่งพระราชั่บัญญัตัหิลัูกัที่รัพย์แลูะตัลูาดหลัูกัที่รัพย์	
พ.ศ.	2535	แลูะท่ี่�แก้ัไขเพิ�มเตัมิ	ภายใน	3	วันที่ำากัาร	นับจิากัวันท่ี่�ซื�อ	
ขาย	โอน	หรอืรับโอน	รวมทัี่�ง	HARN	กัำาหนดให้มก่ัารรายงานเป็ีน
วาระปีกัตัิในปีฏิิที่ินกัารปีระชัุ่มค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ไว้ลู่วงหน้า	

(4)	 ค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบม่หน้าท่ี่�ในกัารพิจิารณาส์อบที่าน
รายกัารท่ี่�เก่ั�ยวโยงกัันหรือรายกัารท่ี่�อาจิม่ค้วามขัดแย้งที่าง

	 ผ่ลูปีระโยชั่น์ท่ี่�อาจิม่ผ่ลูกัระที่บตั่อกัารปีฏิิบัตัิงานของ	HARN	
โดยเปี็นไปีตัามกัฎหมายแลูะข้อกัำาหนดของตัลูาดหลัูกัที่รัพย์
แห่งปีระเที่ศไที่ยกัอ่นนำาเส์นอค้ณะกัรรมกัารบริษัทัี่เพื�อพิจิารณา
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6) การดูแลสิทธิิข้องผู้ถือหุ้น

	 HARN	 ได้กัำาหนดให้ม่วิธุ่กัารในกัารดูแลูสิ์ที่ธิุของผู่้ถืึอหุ้นทีุ่กั
รายอยา่งเท่ี่าเท่ี่ยมกัันแลูะเปีน็ธุรรม	โดยไดม้ก่ัารกัำาหนดนโยบายแลูะ
แนวปีฏิิบัตัิในเรื�องสิ์ที่ธุิของผู่้ถืึอหุ้นแลูะกัารปีฏิิบัติัตั่อผู่้ถืึอหุ้นอย่าง
เท่ี่าเท่ี่ยมกัันเป็ีนลูายลัูกัษัณ์อักัษัร	 แลูะย่ดถืึอให้กัรรมกัาร	ผู่้บริหาร	
แลูะพนักังานทีุ่กัค้นปีฏิิบัตัิตัามในนโยบายแลูะหลูักักัารกัำากัับดูแลู
กัิจิกัาร	แลูะจิรรยาบรรณธุุรกัิจิ

7) การตื่อตื้านการทุจำริตืคอร์รัปชััน

	 HARN	ย่ดมั�นในกัารดำาเนนิธุุรกิัจิดว้ยค้วามซื�อสั์ตัยสุ์์จิริตั	โปีร่งใส์	
เปีน็ธุรรม	แลูะเปีน็ไปีตัามหลูกัักัารกัำากัับดแูลูกัจิิกัารท่ี่�ด	่แลูะไมย่อมรบั
กัารที่จุิรติัแลูะค้อรรั์ปีชั่นัที่กุัรปูีแบบทัี่�งที่างตัรงแลูะที่างออ้ม	โดยมก่ัาร
ดำาเนินงานแลูะพัฒนาอย่างตั่อเนื�อง	ดังน่�

(1)	 ปีี	2560	HARN	ได้ร่วมลูงนามในกัารแส์ดงเจิตันารมณ์เปี็นแนว
ร่วมปีฏิิบัตัิของภาค้เอกัชั่นไที่ยในกัารตั่อตั้านกัารทุี่จิริตั	 (CAC)	
ซ่�งเปี็นโค้รงกัารท่ี่�จัิดข่�นโดยส์มาค้มส์่งเส์ริมส์ถึาบันกัรรมกัาร
บริษััที่ไที่ย	 โดยได้รับกัารรับรองเมื�อวันท่ี่�	 5	พฤศจิิกัายน	2561	
แลูะต่ัออายกุัารรบัรองต่ัอเนื�องเป็ีนปีีท่ี่�	2	เมื�อวนัท่ี่�	30	กัันยายน	2564

(2)	 HARN	ปีระกัาศใชั่้นโยบายตั่อต้ัานกัารทุี่จิริตัค้อร์รัปีชั่ัน	 ในปี	ี
2561	ไว้ในคู้่มือมาตัรกัารตั่อตั้านกัารทีุ่จิริตัค้อร์รัปีชั่ัน	แลูะในปีี	
2564	ได้ปีรับปีรุงนโยบายตั่อตั้านกัารทุี่จิริตัค้อร์รัปีชั่ัน	เพื�อให้

	 ม่ส์าระส์ำาค้ัญแลูะแนวปีฏิิบัตัิค้รอบค้ลูุมกัารตั่อตั้านกัารทีุ่จิริตั	
โดยกัำาหนดให้เปีน็ส่์วนหน่�งของแนวที่างในนโยบายแลูะหลัูกักัาร
กัำากัับดูแลูกัิจิกัาร	จิรรยาบรรณธุุรกัิจิ	เพื�อให้ม่มาตัรกัารดำาเนิน
งานแลูะแนวที่างกัารบริหารจิัดกัารเปี็นไปีในที่ิศที่างเด่ยวกััน

(3)	 นโยบายต่ัอต้ัานกัารที่จุิรติัค้อร์รัปีชั่นักัำาหนดให้กัรรมกัาร	ผู่บ้รหิาร
	 แลูะพนักังาน	 ต้ัองไม่ดำาเนินกัารหรือเข้าไปีม่ส่์วนร่วมในกัาร

ทุี่จิริตัแลูะค้อรรั์ปีชัั่น	กัารใหห้รือรับสิ์นบนทุี่กัรูปีแบบ	ทัี่�งที่างตัรง
แลูะที่างอ้อม	 โดยกัรรมกัาร	ผู่้บริหารแลูะพนักังานตั้องดำาเนิน
กัารตัามแนวปีฏิิบัตัใินนโยบาย	ซ่�งค้รอบค้ลุูมกัระบวนกัารดำาเนิน
งานตั่างๆ	อย่างจิริงจิัง	เชั่่น	กัารบริจิาค้เพื�อกัารกัุศลู	กัารจิัดซื�อ
จิัดจิ้าง	กัารบริหารที่รัพยากัรบุค้ค้ลู	กัารค้วบคุ้มภายใน	เปี็นตั้น	

(4)	 กัารส์ื�อส์าร	ฝ่ึกัอบรมแลูะกัารดำาเนินงานที่่�ส์ำาค้ัญ	

•	 กัำาหนดให้ม่กัารส์ื�อส์ารนโยบายตั่อตั้านกัารทุี่จิริตัค้อร์รัปีชั่ัน
แลูะแนวที่างปีฏิิบัตัิไปียังบริษััที่ย่อย	 บริษััที่ร่วม	 บริษััที่อื�นท่ี่�	
HARN	ม่อำานาจิค้วบคุ้ม	คู้่ค้้าที่างธุุรกัิจิ	แลูะผู่้ม่ส์่วนได้ส์่วนเส์่ย	
รวมทัี่�งส์าธุารณชั่น	 ผ่่านชั่่องที่างกัารส์ื�อส์ารท่ี่�หลูากัหลูาย	 เชั่่น	
จิดหมาย,	 อ่เมลู,	 เว็บไซตั์,	 ระบบ	HARN	 Intranet,	 จิอดิจิิทัี่ลู	
Signage,	 LINE	Official	 เปี็นต้ัน	 เพื�อให้ผู้่ม่ส่์วนได้ส์่วนเส่์ย

	 ทีุ่กักัลูุ่มรับที่ราบแลูะปีฏิิบัตัิให้ส์อดค้ลู้องกัับแนวที่างที่่�กัำาหนด

•	 กัำาหนดให้ม่กัารส์ื�อส์ารแลูะฝึ่กัอบรม	กัรรมกัาร	 ผู้่บริหารแลูะ
พนักังานอย่างตั่อเนื�อง	 เพื�อให้เกิัดค้วามรู้ค้วามเข้าใจิอย่าง
แท้ี่จิริงเกั่�ยวกัับมาตัรกัารตั่อตั้านกัารทีุ่จิริตัค้อร์รัปีชั่ัน	 แลูะ
บที่ลูงโที่ษัหากัไม่ปีฏิิบัตัิตัามมาตัรกัารน่�	 เชั่่น	 หลัูกัสู์ตัรกัาร
ปีฐมนิเที่ศ,	ระบบ	E-Learning	HARN	Academy	เปี็นตั้น	

(5)	 กัารกัำากัับดูแลูแลูะตัิดตัามปีระเมินผ่ลูกัารปีฏิิบัตัิ

•	 ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ม่หน้าท่ี่�กัำากัับดูแลูให้	 HARN	ม่กัลูไกัท่ี่�
ส์นับส์นุนกัารตั่อตั้านกัารทีุ่จิริตัค้อร์รัปีชั่ันที่่�ม่ปีระส์ิที่ธุิภาพ	เพื�อ
ให้มั�นใจิว่าฝ่่ายบริหารได้ตัระหนักัแลูะให้ค้วามส์ำาคั้ญกัับกัาร

	 ตัอ่ต้ัานกัารที่จุิรติัค้อรรั์ปีชั่นั	แลูะปีลููกัฝั่งจินเปีน็วัฒนธุรรมองค้ก์ัร

•	 ค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบ	มห่น้าท่ี่�กัำากัับดแูลูกัารค้วบคุ้มภายใน	
กัารจัิดที่ำารายงานที่างกัารเงิน	 แลูะกัระบวนกัารอื�นท่ี่�เกั่�ยวข้อง
กัับมาตัรกัารต่ัอต้ัานกัารทุี่จิริตัค้อร์รัปีชั่ัน	 รวมทัี่�งกัำากัับดูแลูให้
ม่กัารปีฏัิบัตัิตัาม	ส์อบที่านมาตัรกัารแลูะกัารค้วบคุ้มภายในท่ี่�
เกั่�ยวข้อง	 เพื�อให้มั�นใจิว่ามาตัรกัารตั่อตั้านกัารทีุ่จิริตัค้อร์รัปีชั่ัน
ม่ค้วามเพ่ยงพอแลูะม่ปีระสิ์ที่ธิุผ่ลู	ส์อบที่านกัารปีระเมินค้วาม
เส์่�ยงแลูะให้ค้ำาแนะนำาตั่อค้ณะกัรรมกัารบริษััที่

•	 ค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบ	ม่หน้าท่ี่�กัำาหนดแลูะที่บที่วนนโยบาย
ตั่อตั้านกัารทีุ่จิริตัค้อร์รัปีชั่ัน	 ให้ข้อเส์นอแนะ	แนวที่าง	ตัิดตัาม
แลูะปีระเมินผ่ลูกัารดำาเนินงานท่ี่�เก่ั�ยวข้องเป็ีนปีระจิำาทุี่กัปีี	รวมถ่ึง

	 ส์นับส์ุนให้ม่กัารดำาเนินงานด้านกัารบริหารค้วามเส่์�ยงด้านกัาร
ตั่อตั้านทีุ่จิริตัค้อร์รัปีชั่ันในระดับปีฏิิบัตัิกัาร	 โดยปีระเมินค้วาม
เส์่�ยง	แลูะที่บที่วนมาตัรกัารตั่างๆ	ให้เพ่ยงพอเหมาะส์ม	รวมที่ั�ง
รายงานผ่ลูตั่อค้ณะกัรรมกัารบริษััที่อย่างส์มำ�าเส์มอ

•	 ผู่้บริหารระดับสู์งม่หน้าท่ี่�กัำาหนดให้ม่กัารปีระเมินค้วามเส์่�ยง
ด้านกัารทุี่จิริตัค้อร์รัปีชัั่นในกัระบวนกัารปีฏิิบัตัิงานท่ี่�อาจิกั่อ
ให้เกัิดกัารทีุ่จิริตั	ที่บที่วนค้วามเหมาะส์มของกัระบวนกัารแลูะ
มาตัรกัารตั่างๆ	แลูะปีฏิิบัตัิตันเปี็นแบบอย่าง	 รวมที่ั�งส์ื�อส์ารไปี
ยังพนักังานแลูะผู่้เกั่�ยวข้องทีุ่กัฝ่่าย

•	 จิัดที่ำาแบบปีระเมินแลูะค้วบคุ้มค้วามเส่์�ยงด้วยตันเอง	 (Risk	&	
Control	Self-Assessment:	RCSA)	เพื�อให้หน่วยงานตั่างๆ	ใชั่้
เป็ีนแนวที่างกัารปีระเมินค้วามเส่์�ยงดา้นกัารทุี่จิริตัค้อร์รัปีชัั่นใน
กัระบวนกัารปีฏิิบติัังานแลูะกัำาหนดกัระบวนกัารค้วบค้มุภายใน
ที่่�เหมาะส์ม

•	 ฝ่่ายบรหิารระบบค้ณุภาพดำาเนินกัารตัรวจิส์อบกัารนำามาตัรกัาร
ต่ัอตัา้นกัารทุี่จิริตัค้อรัปีชัั่นไปีใช้ั่ในกัระบวนกัารปีฏิิบัตังิาน	ตัาม
แผ่นกัารตัรวจิตัิดตัามคุ้ณภาพภายใน	 รายงานผ่ลูตั่อปีระธุาน
เจิ้าหน้าท่ี่�ปีฏิิบัติักัาร	ปีระธุานเจิ้าหน้าท่ี่�กัารเงิน	 แลูะที่่�ปีระชัุ่ม
ที่บที่วนฝ่่ายบริหารทีุ่กัเดือน
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•	 ผู่้ตัรวจิส์อบภายในดำาเนินกัารส์อบที่านรายกัารท่ี่�อาจิม่โอกัาส์
กัารเกัิดทุี่จิริตัแลูะปีระส์ิที่ธิุภาพขององค้์กัรในกัารบริหารค้วาม
เส่์�ยงจิากักัารทุี่จิรติัภายในองค้ก์ัรแลูะในระดบัปีฏิิบตัักิัาร	อ่กัทัี่�ง
มก่ัารรายงานต่ัอค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบแลูะผู้่บริหารระดับส์งู
เมื�อพบรายกัารท่ี่�อาจิก่ัอให้เกิัดค้วามเส่์ยหายต่ัอผ่ลูกัารดำาเนินงาน

	 รวมถึ่งกัรณ่กัารเกัิดทีุ่จิริตั

	 ทัี่�งน่�ส์ามารถึศ่กัษัารายลูะเอ่ยดนโยบายตั่อตั้านกัารทุี่จิริตั
ค้อร์รัปีชั่นั	ได้จิากั		https://www.harn.co.th/corporate-governance/
corporate-governance-policy/

8) มูาตืรการดำาเนินการกับผู้กระทำาไมู่เป็นไปตืามู 
 นโยบายและหลักปฏิิบัตืิ

(1)	 มาตัรกัาร	ขอบเขตั	แลูะกัลูไกัคุ้้มค้รองผู่้แจิ้งเบาะแส์

•	 HARN	กัำาหนดกัระบวนกัารบริหารที่รัพยากัรบุค้ค้ลู	ที่่�ให้ค้วาม
เปี็นธุรรมแลูะคุ้้มค้รองพนักังานท่ี่�ปีฏิิเส์ธุ	 หรือแจิ้งเรื�องทุี่จิริตั
ค้อร์รัปีชั่ันที่่�เกั่�ยวข้องกัับ	HARN	โดยจิะไม่ลูดตัำาแหน่ง	ลูงโที่ษั	
หรือผ่ลูลูบตัอ่พนักังาน	แมว่้ากัารกัระที่ำานั�นจิะที่ำาให	้HARN	ส์ญู
เส์่ยโอกัาส์ที่างธุุรกัิจิ

•	 พนักังานไม่พ่งลูะเลูยหรือเพิกัเฉื่ยเมื�อพบกัารกัระที่ำาท่ี่�อาจิฝ่่าฝ้่น
มาตัรกัารตั่อตั้านกัารทีุ่จิริตัค้อร์รัปีชั่ัน	โดย	HARN	จิัดให้ม่ชั่่อง
ที่างกัารแจิ้งเบาะแส์แลูะกัารคุ้้มค้รองผู่้รายงานที่่�ปีลูอดภัย	เมื�อ
พนักังานตั้องกัารแจิ้งข้อมูลูหรือเบาะแส์	 รวมทัี่�งเมื�อพนักังาน
ตัอ้งกัารค้ำาแนะนำาเกั่�ยวกัับกัารปีฏิิบติััตัามมาตัรกัารตัอ่ต้ัานกัาร
ทีุ่จิริตัค้อร์รัปีชั่ัน

•	 HARN	 จัิดให้ม่ช่ั่องที่างในกัารร้องเร่ยนแลูะแจ้ิงเบาะแส์กัารไม่
ปีฏิบิัตัติัามกัฎหมาย	จิรรยาบรรณธุรุกัจิิ	กัฎระเบ่ยบองค้ก์ัร	เพื�อ
กัำาหนดหลูกััเกัณฑ์์แลูะแนวที่างปีฏิิบติััเกั่�ยวกัับกัารรอ้งเร่ยนแลูะ
แจิ้งเบาะแส์กัารทีุ่จิริตัตั่อหน้าที่่�	ให้ม่ค้วามเหมาะส์ม	เปี็นไปีใน
ทิี่ศที่างเด่ยวกัันทัี่�งองค์้กัร	 อ่กัทัี่�งม่มาตัรกัารคุ้้มค้รองแลูะให้
ค้วามเป็ีนธุรรมแก่ัผู้่ร้องเร่ยน	หรือผู้่ให้ค้วามร่วมมือในกัารให้
ข้อมูลูเบาะแส์ท่ี่�เกั่�ยวข้อง	 ซ่�งมุ่งเน้นกัารแกั้ไขปีัญหากัารทุี่จิริตั
ค้อร์รัปีชั่ันอย่างจิริงจิัง	เข้มงวด	แลูะม่ปีระส์ิที่ธุิภาพ

(2)		 บที่ลูงโที่ษั

•	 มก่ัระบวนกัารในกัารลูงโที่ษักัรรมกัาร	ผู้่บริหารแลูะพนักังานท่ี่�ไม่
ปีฏิิบติััตัามมาตัรกัารต่ัอต้ัานกัารทุี่จิริตัค้อร์รัปีชั่นัอย่างเหมาะส์ม
แลูะเปีน็ธุรรม	กัารกัระที่ำาใดๆ	ท่ี่�ฝ่่าฝ้่นหรอืไมเ่ปีน็ไปีตัามนโยบาย	
ไม่ว่าที่างตัรงหรือที่างอ้อม	จิะได้รับกัารพิจิารณาที่างวินัยตัาม
ระเบ่ยบท่ี่�	 HARN	กัำาหนด	 ซ่�งม่ขั�นตัอนกัารส์ืบส์วนข้อเท็ี่จิจิริง	
กัารส์อบส์วน	กัารลูงโที่ษั	แลูะกัารอุที่ธุรณ์ท่ี่�ชั่ัดเจิน	หรือม่โที่ษั
ตัามกัฎหมาย	 กัรรมกัาร	 ผู้่บริหารแลูะพนักังานต้ัองที่ำาค้วาม
เข้าใจิแลูะปีฏิิบัตัิตัามนโยบายตั่อตั้านกัารทุี่จิริตัค้อร์รัปีชั่ันใน

	 ทีุ่กัขั�นตัอนของกัารปีฏิิบัตัิงานอย่างเค้ร่งค้รัด

6.2 จำรรยาบรรณธิุรกิจำ
	 HARN	กัำาหนดนโยบายแลูะหลูักัปีฏิิบัตัิเป็ีนลูายลูักัษัณอักัษัร
เกั่�ยวกัับจิรรยาบรรณธุุรกัิจิ	(Code	of	Conduct)	ตัามหลูักัมาตัรฐาน
ส์ากัลู	ภายใตั้กัรอบคุ้ณธุรรม	ค้วามซื�อส์ัตัย์	เส์มอภาค้	แลูะเที่่าเที่่ยม	
ตั่อผู่้ม่ส์่วนได้เส์่ย	ค้ำาน่งถึ่งส์ังค้มแลูะส์ิ�งแวดลู้อม	เพื�อเปี็นแนวที่างใน
กัารดำาเนินธุุรกัิจิที่่�ด่ให้	กัรรมกัาร	ผู่้บริหาร	แลูะพนักังานทีุ่กัค้นย่ดถึือ
ปีฏิิบัติั	 โดยค้ณะกัรรมกัารบริษััที่	 แลูะผู้่บริหารจิะตั้องเปี็นผู่้นำาแลูะ
ปีฏิิบัตัิตันเปี็นแบบอย่างในกัารปีฏิิบัตัิหน้าที่่�ด้วยค้วามซื�อส์ัตัย์	ส์ุจิริตั	
ยตุัธิุรรม	โปีรง่ใส์	แลูะตัรวจิส์อบได	้เพื�อส่์งเส์รมิใหวั้ฒนธุรรมกัำากัับดแูลู
กัิจิกัารที่่�ด่ให้เกัิดข่�นอย่างยั�งยืนในองค้์กัร	

	 ทัี่�งน่�	ผู้่บังค้บับัญชั่าตัามลูำาดบัชั่ั�น	มห่น้าท่ี่�รับผิ่ดชั่อบกัำากัับดูแลู
แลูะส์นับส์นุนส่์งเส์ริมให้พนักังานในบังค้ับบัญชั่า	ปีฏิิบัตัิตัามอย่าง
เค้ร่งค้รัด	หากัลูะเว้นหรือฝ่่าฝ่้นย่อมม่ค้วามผิ่ดที่างวินัยจิรรยาบรรณ
ในกัารดำาเนินธุุรกัิจิของ	HARN	ม่ส์าระส์ำาค้ัญดังน่�

1.	 กัารปีฏิิบัตัิตัามกัฎหมายแลูะระเบ่ยบที่่�เกั่�ยวข้อง
2.	 กัารปีฏิิบัตัิตัน
3.	 กัารปีฏิิบัตัหิน้าท่ี่�ด้วยค้วามรับผิ่ดชั่อบ	ค้วามซื�อสั์ตัย์ส์จุิริตั	ค้วาม

ขยัน	หมั�นเพ่ยร	แลูะค้วามม่ระเบ่ยบวินัย
4.	 กัารรักัษัาข้อมูลูอันเปี็นค้วามลูับของบริษััที่
5.	 กัารรักัษัาที่รัพย์ส์ินของบริษััที่
6.	 กัารใชั่้ส์ิที่ธุิที่างส์ังค้ม	แลูะกัารเมือง
7.	 กัารปีฏิิบัตัิตั่อผู่้ม่ส์่วนได้ส์่วนเส์่ยด้วยค้วามเปี็นธุรรม
8.	 กัารเค้ารพหลูักัส์ิที่ธุิมนุษัยชั่นส์ากัลู
9.	 กัารปีฏิิบัตัิตัามกัฎหมาย	 ระเบ่ยบ	 ข้อบังคั้บ	 แลูะกัฎเกัณฑ์์

ตัา่งๆ	ท่ี่�เกั่�ยวข้อง	แลูะกัารเค้ารพวัฒนธุรรม	แลูะขนบธุรรมเน่ยม
ปีระเพณ่ของแตั่ลูะที่้องถึิ�น

10.	 กัารรักัษัาค้วามลูับ	แลูะกัารใชั่้ข้อมูลูภายใน
11.	 กัารส์ื�อส์ารที่างกัารตัลูาด
12.	 ที่รัพย์ส์ินที่างปีัญญา
13.	 กัารใชั่้เที่ค้โนโลูย่ส์ารส์นเที่ศแลูะกัารส์ื�อส์าร
14.	 กัารตั่อตั้านกัารทีุ่จิริตัค้อร์รัปีชั่ัน

	 ที่ั�งน่�	ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่	ได้ที่บที่วนจิรรยาบรรณธุุรกัิจิ	ในกัาร
ปีระชัุ่มค้ณะกัรรมกัารบริษััที่	ค้รั�งที่่�	 2/2564	วันที่่�	 25	ม่นาค้ม	2564	
ส์ามารถึศก่ัษัาขอ้มูลูดา้กัารกัำากับัดแูลูกิัจิกัารท่ี่�ด	่แลูะจิรรยาบรรณใน
กัารดำาเนินธุุรกัิจิของ	HARN	ฉื่บับส์มบูรณ์ได้จิากั	https://www.harn.
co.th/corporate-governance/corporate-governance-policy/



บริษััท หาญ เอ็นจำิเน่ยริ�ง โซลูชัั�นส์ จำำากัด (มูหาชัน) 95

6.3 การเปล่�ยนแปลงและพัฒนาการท่�
สำาคญัข้องนโยบาย แนวิปฏิบิตัืแิละ
ระบบการกำากับดแูลกจิำการในรอบปี

 ท่�ผ่านมูา                                   
6.3.1 การทบทวินนโยบาย แนวิปฏิิบัติื และ

ระบบการกำากับดูแลกิจำการ
	 ค้ณะกัรรมกัารบรษิัทัี่ที่บที่วนนโยบาย	หลูกัักัาร	แนวปีฏิิบติััดา้น
กัารกัำากัับดูแลูกิัจิกัารท่ี่�ท่ี่�เกั่�ยวข้องอย่างส์มำ�าเส์มอ	โดยในปี	ี2564	ไดม้่
กัารที่บที่วนกัารศก่ัษัากัฎเกัณฑ์์	ปีระกัาศ	แลูะแนวที่างกัารกัำากัับดแูลู
กัจิิกัารท่ี่�ดข่อง	กั.ลู.ตั.	แลูะ	ตัลูที่.	หลูกัักัารแลูะเกัณฑ์์กัารปีระเมินด้าน
กัารกัำากัับดูแลูกิัจิกัารท่ี่�ได้ม่กัารปีรับปีรุงพัฒนาของส์ถึาบันต่ัางๆ	 ใน
ชั่ว่งปีท่ีี่�ผ่่านมา	HARN	มก่ัารที่บที่วนแลูะปีรับปีรุงแนวปีฏิิบัติัด้านกัาร
กัำากัับดูแลูกัิจิกัาร	แลูะกัารตั่อตั้านกัารทีุ่จิริตัค้อร์รัปีชั่ัน	ดังน่�	
•	 ปีรบัปีรงุนโยบายแลูะหลูกัักัารกัำากับัดแูลูกัจิิกัาร	เพื�อใหข้อบเขตั

หน้าท่ี่�กัารพิจิารณาเรื�องตั่างๆ	 ท่ี่�เกั่�ยวข้องกัับผู่้บริหารระดับส์ูง	
ส์อดค้ลู้องกัับกัารปีฏิิบัตัิหน้าที่่�ของค้ณะกัรรมกัารบริษััที่

•	 ปีรับปีรุงกัฎบัตัรค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบ	แลูะค้ณะกัรรมกัาร
บริหารค้วามเส่์�ยง	 เพื�อให้หน้าท่ี่�แลูะค้วามรับผ่ิดชั่อบม่ค้วาม
เหมาะส์มของกัารปีฏิิบัติัตัามแบบปีระเมินตันเองเพื�อพัฒนา
ระบบตั่อตั้านค้อร์รัปีชั่ัน	ฉื่บับปีรับปีรุง	4.0	แลูะเอกัส์ารอ้างอิงที่่�
เกั่�ยวกัับมาตัรกัารตั่อตั้านกัารทีุ่จิริตัค้อร์รัปีชั่ันของ	HARN	

•	 ปีรับปีรุงนโยบายกัารบริหารจิัดกัารค้วามเส์่�ยง	 เพื�อให้หน้าท่ี่�
ค้วามรับผ่ิดชั่อบของค้ณะกัรรมกัารบริหารค้วามเส์่�ยง	แลูะของ
ค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบ	ส์อดค้ลู้องกัับคู้่มือมาตัรกัารต่ัอต้ัาน
กัารทุี่จิริตัค้อร์รัปีชั่นั	ส์นบัส์นนุแลูะพฒันาวฒันธุรรมกัารบริหาร
ค้วามเส์่�ยงอย่างม่ปีระส์ิที่ธุิภาพ

•	 ปีรับปีรังคู้่มือมาตัรกัารตั่อตั้านกัารทีุ่จิริตัค้อร์รัปีชัั่น	 เพื�อให้
ส์อดค้ลู้องกัับแบบปีระเมินตันเองเพื�อพัฒนาระบบตั่อตั้าน
ค้อรรั์ปีชั่นั	ฉื่บบัปีรบัปีรงุ	4.0	ในกัารเขา้สู่์กัระบวนกัารรบัรองตัอ่
อายุกัารเปี็นส์มาชิั่กัแนวร่วมปีฏิิบัตัิของภาค้เอกัชั่นไที่ยในกัาร
ตั่อตั้านกัารทีุ่จิริตั	(CAC)	ค้รั�งที่่�	1

•	 ที่บที่วนจิรรยาบรรธุุรกิัจิเพื�อให้ม่ค้วามทัี่นส์มัย	 ค้รอบค้ลุูม
แนวที่างในกัารปีฏิิบัตัิงานอย่างค้รบถึ้วนแลูะเพ่ยง

6.3.2 การปฏิิบัตืิ ตืามูหลักการกำากับดูแล
กิจำการท่�ด่เร่�องอื�น

	 โค้รงกัารผ่ลูส์ำารวจิกัารกัำากัับดูแลูกัิจิกัารของบริษััที่จิดที่ะเบ่ยน
ไที่ยปีระจิำาปี	ี2564	จัิดโดยส์มาค้มส่์งเส์ริมส์ถึาบันกัรรมกัารบริษัทัี่ไที่ย	
(IOD)	ในภาพรวม	HARN	ได้รับผ่ลูกัารปีระเมินเฉื่ลู่�ย	95	ค้ะแนน	อยู่
ในเกัณฑ์์	�ด่เลูิศ�	หรือ	5	ดาว	ซ่�งเปี็นค้ะแนนเที่่ากัับปีี	2563	แลูะส์ูง
กัว่าค้ะแนนเฉื่ลู่�ยของบริษััที่จิดที่ะเบ่ยนที่่�ที่ำากัารส์ำารวจิที่ั�งหมด	
	 ในปีี	 2564	ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่	 ได้ที่บที่วนนโยบายแลูะหลัูกั
กัารกัำากัับดูแลูกิัจิกัารท่ี่�ด่ตัามหลูักักัารกัำากัับดูแลูกิัจิกัารท่ี่�ด่ส์ำาหรับ
บริษััที่จิดที่ะเบ่ยนปีี	 2560	 (CG	Code)	 8	 ข้อ	 แลูะนำาไปีปีรับใช้ั่ให้
เหมาะส์มบริบที่ที่างธุุรกิัจิของ	HARN	แต่ัอาจิไม่ค้รอบค้ลุูมเกัณฑ์์ของ
โค้รงกัารส์ำารวจิกัารกัำากัับดูแลูกิัจิกัารบริษัทัี่จิดที่ะเบย่นไที่ย	(CGR)	ใน	
4	ปีระเด็น	ซ่�งส์ามารถึอธุิบายได้ดังตั่อไปีน่�
1.		 กัารลูงค้ะแนนเส่์ยงเลืูอกัตัั�งกัรรมกัารโดยกัารลูงค้ะแนนเส่์ยง

แบบส์ะส์ม	(Cumulative	Voting)
	 ข้อบงัคั้บของ	HARN	กัำาหนดใหเ้ลูอืกัตัั�งกัรรมกัารโดยวธ่ิุค้ะแนน

เส่์ยงขา้งมากั	แลูะผู้่ถืึอหุ้นแตัลู่ะค้นมค่้ะแนนเส่์ยงเท่ี่ากัับจิำานวน
หุ้นท่ี่�ตันถึอือยู่	นอกัจิากัน่�	HARN	ไดก้ัำาหนดให้มว่ธ่ิุกัารอื�นในกัาร
ดแูลูส์ทิี่ธิุของผู้่ถึอืหุ้นรายยอ่ยมาโดยตัลูอด	เชั่น่	กัารส์นบัส์นุนให้
ผู้่ถึอืหุ้นรายยอ่ยใชั่ส้์ทิี่ธิุเส์นอวาระกัารปีระชั่มุแลูะเส์นอชั่ื�อบคุ้ค้ลู
เพื�อแตั่งตัั�งเปี็นกัรรมกัารได้ลู่วงหน้า	เปี็นตั้น

2.		 กัารจิัดที่ำารายงานค้วามยั�งยืน
	 ปีัจิจิุบันได้เปีิดเผ่ยข้อมูลูเก่ั�ยวกัับกัารปีฏิิบัตัิตัามกัฎหมาย
	 จิรรยาบรรณ	นโยบายตั่อตั้านกัารทีุ่จิริตัค้อร์รัปีชั่ัน	 กัารปีฏิิบัตัิ

ตั่อพนักังานแลูะผู้่ม่ส่์วนได้เส่์ย	 กัารปีฏิิบัตัิอย่างเป็ีนธุรรมแลูะ
กัารเค้ารพส์ิที่ธุิมนุษัยชั่น	รวมถึ่งค้วามรับผ่ิดชั่อบตั่อส์ังค้มแลูะ

	 สิ์�งแวดลูอ้ม	เฉื่พาะค้วามส์ำาค้ญัท่ี่�มผ่่ลูตัอ่ธุุรกัจิิหลูกัั	แลูะรายงาน
ในหวัข้อนโยบายกัารกัำากัับดแูลูกิัจิกัาร	แลูะหัวข้อกัารขบัเค้ลืู�อน
ธุุรกัิจิเพื�อค้วามยั�งยืนในแบบ	56-1	One	Report

3.		 กัารกัำาหนดให้ม่จิำานวนกัรรมกัารอิส์ระไม่น้อยกัว่ากั่�งหน่�งของ
จิำานวนกัรรมกัารที่่�ม่อยู่

	 ปัีจิจิบุนั	HARN	มจ่ิำานวนกัรรมกัารอสิ์ระ	4	ค้น	จิากัจิำานวนกัรรมกัาร
ทัี่�งหมด	9	ค้น	คิ้ดเป็ีนส์ดัส่์วน	44.44%	ซ่�งส์นิค้้าท่ี่�บรษิัทัี่เป็ีนตัวัแที่น
จิำาหน่ายมค่้วามหลูากัหลูาย	จิำาเป็ีนต้ัองมค่้วามรูใ้นสิ์นค้้า	ตัลูาด	
ส์ภาพกัารแข่งขัน	แลูะค้วามต้ัองกัารของลููกัค้้าเป็ีนอย่างด่

4.		 กัารพิจิารณาแตั่งตัั�ง	CG	Committee
	 กัำาหนดให้ปีระธุานเจิ้าหน้าที่่�ปีฏิิบัตัิกัารเปี็นผู่้ดูแลูแลูะนำาเส์นอ

ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่รับที่ราบกัารปีฏิิบัตัิอย่างน้อยปีีลูะ	1	ค้รั�ง	
โดยในปีี	2564	ได้พิจิารณาที่บที่วนเรื�องเกั่�ยวกัับกัารกัำากัับดูแลู
กัิจิกัารท่ี่�ด่	 ในกัารปีระชัุ่มค้ณะกัรรมกัารบริษััที่	 ค้รั�งท่ี่�	 2/2564

	 วันที่่�	25	ม่นาค้ม	2564
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7. โครงสร้างการกำากับดูแลกิจำการ และข้้อมููลสำาคัญเก่�ยวิกับคณะกรรมูการ 
 คณะกรรมูการชัุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื�นๆ

ผู้ตืรวิจำสอบภายใน

คณะกรรมูการบริษััท

คณะกรรมูการบริหาร

ประธิานเจำ้าหน้าท่�บริหาร

คณะกรรมูการ
ตืรวิจำสอบ

คณะกรรมูการ
บริหารควิามูเส่�ยง

คณะกรรมูการสรรหา
และพิจำารณาค่าตือบแทน

เลข้านุการบริษััท

กรรมูการผู้จำัดการ
ธิุรกิจำระบบดับเพลิง 

ปรับอากาศและสุข้าภิบาล

กรรมูการผู้จำัดการ
ธิุรกิจำระบบการพิมูพ์ดิจำิทัล

ประธิานเจำ้าหน้าท่�
การเงิน

ประธิานเจำ้าหน้าท่�
ปฏิิบัตืิการ

กรรมูการผู้จำัดการ
ธิุรกิจำระบบทำาควิามูเย็น

ผู้อำานวิยการ
สายงานข้ายปิโต์รเคมูี

ผู้อำานวิยการ
สายงานข้ายโครงการ

ผู้อำานวิยการ
สายงานข้ายที่ั�ว็ไป

ผู้อำานวิยการ
สายงานข้าย

ผู้อำานวิยการ
สายงานข้ายโครงการ

ผู้อำานวิยการ
สายงานสนับสนุนว็ิศว็กรรมู

ผู้อำานวิยการ
สายงานข้าย

ผู้อำานวิยการ
สายงานบริการ

ผู้อำานวิยการ
สายงานข้ายสินค้าพึิเศษั

แผนกคว็ามูปลอดภัย
อาชีว็อนามูัยและ

สิ�งแว็ดล้อมู
ฝ่่ายบัญชี

ฝ่่าย
ที่รัพึยากรบุคคล

ฝ่่ายองค์กรดิจำิที่ัล
และสารนิเที่ศ

(DEC)

ฝ่่ายบริห้ารระบบ
คุณีภาพึ

ฝ่่ายการเงิน

ฝ่่ายกำากับ
ดูแลกิจำการ

ฝ่่ายธิุรการ
สำานักงาน

ฝ่่ายจำัดซื�อ

ฝ่่ายคลังสินค้า
และจำัดส่ง

ฝ่่าย ICT

แผนผังโครงสร้างองค์กรข้องบริษััท หาญเอ็นจำิเน่ยริ�ง โซลูชัั�นส์ จำำากัด (มูหาชัน)

ห้มูายเห้ต์ุ :	ลูำาดับ	1	-	14	เปี็นผู่้บริหารของ	HARN	ตัามปีระกัาศค้ณะกัรรมกัารกัำากัับหลูักัที่รัพย์แลูะตัลูาดหลูักัที่รัพย์	(กั.ลู.ตั.)
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7.1 โครงสร้างการกำากับดูแลกิจำการ               
	 โค้รงส์รา้งกัารจิดักัารของบรษิัทัี่	หาญ	เอน็จิเิน่ยริ�ง	โซลูชูั่ั�นส์์	จิำากััด	
(มหาชั่น)	หรือ	 �HARN�	ณ	 วันท่ี่�	 31	 ธัุนวาค้ม	2564	ปีระกัอบด้วย
ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่	 ค้ณะกัรรมกัารชัุ่ดย่อยจิำานวน	 4	 ค้ณะชั่่วย
กัลัู�นกัรองเรื�องท่ี่�ม่ค้วามส์ำาค้ัญ	 ได้แกั่	 ค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบ
ค้ณะกัรรมกัารส์รรหาแลูะพจิิารณาค้า่ตัอบแที่น	ค้ณะกัรรมกัารบรหิาร	

แลูะค้ณะกัรรมกัารบริหารค้วามเส์่�ยง	 ซ่�งปีระกัอบด้วยผู้่ที่รงคุ้ณวุฒิ
ที่่�ม่คุ้ณส์มบัตัิค้รบตัามมาตัรา	68	แห่งพระราชั่บัญญัตัิบริษััที่มหาชั่น	
จิำากััด	พ.ศ.	2535	แลูะตัามปีระกัาศค้ณะกัรรมกัารกัำากัับตัลูาดทีุ่นที่่�
เกั่�ยวข้อง	โดยมป่ีระธุานเจ้ิาหน้าท่ี่�บรหิาร	เป็ีนผู้่บรหิารส์งูส์ดุของ	HARN
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7.2 ข้้อมููลเก่�ยวิกับคณะกรรมูการ
7.2.1 องค์ประกอบข้องคณะกรรมูการบริษััท
	 ตัามข้อบังค้ับบริษััที่	หาญ	เอ็นจิิเน่ยริ�ง	โซลููชั่ั�นส์์	จิำากััด	(มหาชั่น)	กัำาหนดองค้์ปีระกัอบของค้ณะกัรรมกัาร	ดังน่�

•	 ม่จิำานวนรวมกัันไม่น้อยกัว่า	5	ค้น
•	 ม่ถึิ�นที่่�อยู่ในราชั่อาณาจิักัรไม่น้อยกัว่ากั่�งหน่�ง
•	 ม่กัรรมกัารอิส์ระไม่น้อยกัว่า	3	ค้น	หรือไม่น้อยกัว่า	1	ใน	3	ของกัรรมกัารที่ั�งหมด
•	 ม่กัรรมกัารอิส์ระดำารงตัำาแหน่งกัรรมกัารตัรวจิส์อบ	ไม่น้อยกัว่า	3	ค้น	
•	 กัรรมกัารท่ี่�ไม่เปี็นผู้่บริหารตั้องม่ค้วามรู้ด้านวิศวกัรรมในธุุรกัิจิซื�อมาขาย	อย่างน้อย	1	ค้น	แลูะตั้องม่ค้วามรู้ด้านบัญชั่่แลูะกัารเงิน	

อย่างน้อย	1	ค้น
•	 ม่กัรรมกัารที่่�เปี็นผู่้บริหารไม่เกัินกั่�งหน่�งของกัรรมกัารที่ั�งหมด

ที่ั�งน่�	ปีัจิจิุบันค้ณะกัรรมกัารบริษััที่	ตัามหนังส์ือรับรองกัระที่รวงพาณิชั่ย์	ณ	วันที่่�	31	ธุันวาค้ม	2564	ม่จิำานวน	9	ค้น	ปีระกัอบด้วย
•	 กัรรมกัารที่่�ไม่เปี็นผู่้บริหาร	7	ค้น	ค้ิดเปี็นส์ัดส์่วนร้อยลูะ	77.77%	ของกัรรมกัารที่ั�งหมด
•	 กัรรมกัารที่่�เปี็นอิส์ระ	4	ค้น	ค้ิดเปี็นส์ัดส์่วนร้อยลูะ	44.44%	ของกัรรมกัารที่ั�งหมด	ซ่�งเกัินกัว่าที่่�กัฎหมายกัำาหนด
•	 กัรรมกัารที่่�เปี็นผู่้หญิง	3	ค้น	ค้ิดเปี็นส์ัดส์่วนร้อยลูะ	33.33%	ของกัรรมกัารที่ั�งหมด
•	 กัรรมกัารที่่�เปี็นผู่้บริหาร	2	ค้น	ค้ิดเปี็นส์ัดส์่วนร้อยลูะ	22.22%	ของกัรรมกัารที่ั�งหมด
•	 ค้วามเชั่่�ยวชั่าญของค้ณะกัรรมกัาร	ณ	วันที่่�	31	ธุันวาค้ม	2564

7.2.2 ข้้อมููลคณะกรรมูการและผู้มู่อำานาจำควิบคุมูบริษััท
	 รายชั่ื�อค้ณะกัรรมกัารบริษััที่	ณ	วันที่่�	31	ธุันวาค้ม	2564	ปีระกัอบด้วย

  ด้านธิุรกิจำหลัก
 
 2 คน  สัดส่วิน 22%

ด้านกฎหมูายท่�เก่�ยวิข้้อง
กับธิุรกิจำ

 1 คน  สัดส่วิน 11%

ด้านกลยุทธิ์ การตืลาด 
และการแข้่งข้ัน

 3 คน  สัดส่วิน 33%

ด้านบริหารควิามูเส่�ยง

 4 คน  สัดส่วิน 44%

ด้านบัญชัี การเงิน
 
 5 คน  สัดส่วิน 56%

ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
 
 2 คน  สัดส่วิน 22%

ด้านเทคโนโลย่ และ IT

 2 คน   สัดส่วิน 22%

ด้านควิามูรับผิดชัอบตื่อสังคมู
และการพัฒนาสู่ควิามูยั�งยืน

 2 คน  สัดส่วิน 22%

	 1.	 ดร.ถึกัลู	 นันธุิราภากัร		 กัรรมกัารอิส์ระ
	 	 	 	 ปีระธุานกัรรมกัารบริษััที่				
	 	 	 	 ปีระธุานกัรรมกัารตัรวจิส์อบ	
	 2.	 นางส์าววรนุชั่	 ส์ุไพบูลูย์พิพัฒน์	 กัรรมกัารอิส์ระ
	 	 	 	 กัรรมกัารตัรวจิส์อบ	
	 	 	 	 ปีระธุานกัรรมกัารส์รรหาแลูะพิจิารณาค้่าตัอบแที่น
	 3.	 นายปีระเส์ริฐ	 ด่จิงกัิจิ	/2	 กัรรมกัารอิส์ระ
	 	 	 	 กัรรมกัารตัรวจิส์อบ	
	 4.	 นายภาค้ภูมิ	 ว่องไพฑ์ูรย์	/3	 กัรรมกัารอิส์ระ
	 	 	 	 กัรรมกัารส์รรหาแลูะพิจิารณาค้่าตัอบแที่น
	 5.	 นางวลู่รัตัน์	 เชั่ื�อบุญชั่ัย	 กัรรมกัาร	
	 6.	 นายวิรัฐ	 ส์ุขชั่ัย	 กัรรมกัาร
	 	 	 	 ปีระธุานกัรรมกัารบริหาร
	 	 	 	 (รักัษัากัาร)	ปีระธุานกัรรมกัารบริหารค้วามเส์่�ยง
	 	 	 	 ปีระธุานเจิ้าหน้าที่่�บริหาร	
	 	 	 	 กัรรมกัารผู่้จิัดกัาร

รายชั่�อกรรมูการ ตืำาแหน่งลำาดับ

5	กัันยายน	2555	/1
1	มิถึุนายน	2558
5	กัันยายน	2555
5	กัันยายน	2555	/1
5	กัันยายน	2555
17	ธุันวาค้ม	2561
23	เมษัายน	2564
23	เมษัายน	2564
25	กัุมภาพันธุ์	2564
23	เมษัายน	2564
5	กัันยายน	2555
5	กัันยายน	2555	
1	ม่นาค้ม	2561
1	มกัราค้ม	2563
1	ธุันวาค้ม	2559
5	กัันยายน	2555

วิันท่�ได้รับแตื่งตืั�ง
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	 7.	 นายธุรรมนูญ	 ตัร่เพ็ชั่ร		 กัรรมกัาร
	 	 	 	 กัรรมกัารบริหารค้วามเส์่�ยง
	 	 	 	 กัรรมกัารบริหาร		แลูะกัรรมกัารผู่้จิัดกัาร
	 8.	 ดร.เจิน	 ชั่าญณรงค้์	 กัรรมกัาร
	 	 	 	 กัรรมกัารบริหาร
	 9.	 นางส์ิริมา	 เอ่�ยมส์กัุลูรัตัน์	 กัรรมกัาร
	 	 	 	 กัรรมกัารส์รรหาแลูะพิจิารณาค้่าตัอบแที่น

รายชั่�อกรรมูการ ตืำาแหน่งลำาดับ

1	พฤศจิิกัายน	2559	
11	พฤศจิิกัายน	2559
1	ธุันวาค้ม	2559
5	เมษัายน	2560	
1	ม่นาค้ม	2560
5	กัันยายน	2555	
17	ธุันวาค้ม	2561

วิันท่�ได้รับแตื่งตืั�ง

ห้มูายเห้ต์ุ : /1	 HARN	เข้าจิดที่ะเบ่ยนในตัลูาดหลูักัที่รัพย์	ปีี	2557	ที่ำาให้กัรรมกัารดำารงตัำาแหน่งตั่อเนื�องมา
 /2	 นายปีระเส์ริฐ	ด่จิงกัิจิ	เข้าดำารงตัำาแหน่งกัรรมกัารอิส์ระ	แลูะกัรรมกัารตัรวจิส์อบ	ม่ผ่ลูตัั�งแตั่วันที่่�	23	เมษัายน	2564	แที่น	ดร.โส์ตัถึิธุร	มัลูลูิกัะมาส์	ที่่�ค้รบวาระในกัาร

ปีระชัุ่มส์ามัญผู่้ถึือหุ้นปีระจิำาปีี	2564
 /3	 นายภาค้ภูมิ	ว่องไพฑ์ูรย์	ได้รับกัารแตั่งตัั�งให้ดำารงตัำาแหน่ง	กัรรมกัารอิส์ระ	โดยม่ผ่ลูตัั�งแตั่วันที่่�	25	กัุมภาพันธุ์	2564	แลูะได้รับแตั่งตัั�งเปี็นกัรรมกัารส์รรหาแลูะพิจิารณา

ค้่าตัอบแที่น	ม่ผ่ลูตัั�งแตั่วันที่่�	23	เมษัายน	2564	แที่น	ดร.โส์ตัถึิธุร	มัลูลูิกัะมาส์	ที่่�ค้รบวาระในกัารปีระชัุ่มส์ามัญผู่้ถึือหุ้นปีระจิำาปีี	2564

	 โดยม่นางส์าววาส์ุกัาญจิน์	บุญม่	เปี็นเลูขานุกัารบริษััที่	
	 โดยกัรรมกัารอิส์ระแลูะกัรรมกัารตัรวจิส์อบทีุ่กัที่่านจิะส์ามารถึ
ให้ค้วามเห็นได้อย่างเปี็นอิส์ระตัามกัฎหมายท่ี่�เกั่�ยวข้อง	 แลูะม่
คุ้ณส์มบัติัเปี็นไปีตัามหลัูกัเกัณฑ์์ของปีระกัาศค้ณะกัรรมกัารกัำากัับ
ตัลูาดทุี่น	 ท่ี่�	 ที่จิ.	 28/2551	 เรื�อง	 กัารขออนุญาตัแลูะกัารอนุญาตั
ให้เส์นอขายหุ้นท่ี่�ออกัใหม่	 (แลูะท่ี่�ม่กัารแกั้ไขเพิ�มเตัิม)	 ค้รบถึ้วน
ทีุ่กัปีระกัาร

กรรมูการผู้มู่อำานาจำลงนามูผูกพันบริษััท

	 ตัามข้อบังค้ับบริษััที่ได้กัำาหนดจิำานวนหรือชั่ื�อกัรรมกัารผู่ ้ม่
อำานาจิลูงลูายมือชั่ื�อผู่กัพันบริษััที่ได้นั�น	 ให้กัรรมกัารส์อง	 (2)	 ค้นลูง
ลูายมือชั่ื�อร่วมกัันโดยให้ท่ี่�ปีระชัุ่มส์ามัญผู่้ถึือหุ้นหรือค้ณะกัรรมกัาร
ม่อำานาจิกัำาหนดรายชั่ื�อกัรรมกัารผู่้ม่อำานาจิลูงนามผู่กัพันบริษััที่ได้
ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่	 ในกัารปีระชัุ่มค้ณะกัรรมกัารบริษััที่	 ค้รั�งท่ี่�	
1/2564	 ในวันพฤหัส์บด่ท่ี่�	 25	 กุัมภาพันธ์ุ	 2564	 ได้ม่มตัิกัำาหนดชั่ื�อ
แลูะจิำานวนกัรรมกัารผู้่ม่อำานาจิลูงนามของบริษััที่	 ปีระกัอบด้วย	
นายวิรัฐ	 สุ์ขชัั่ย,	นายธุรรมนูญ	ตัร่เพ็ชั่ร,	นางส์ิริมา	 เอ่�ยมส์กุัลูรัตัน์,	
นายเจิน	ชั่าญณรงค้์	กัรรมกัารส์อง(2)	ในส์่�(4)	ค้น	ลูงนามร่วมกััน

การแตื่งตืั�งและการถอดถอนกรรมูการบริษััท

	 1.	 กัรรมกัารของบริษััที่เลืูอกัตัั�งโดยท่ี่�ปีระชัุ่มผู้่ถืึอหุ้น	 โดยม่
จิำานวนไม่น้อยกัว่า	5	ค้น	โดยกัรรมกัารไม่น้อยกัว่า	3	ค้น	ของจิำานวน
กัรรมกัารทัี่�งหมด	 ตั้องเปี็นกัรรมกัารอิส์ระ	 แลูะต้ัองดำารงตัำาแหน่ง
กัรรมกัารตัรวจิส์อบด้วย	 ซ่�งกัรรมกัารไม่น้อยกัว่าก่ั�งหน่�ง	 (1/2)	 ของ
จิำานวนกัรรมกัารทัี่�งหมดต้ัองมถ่ึิ�นท่ี่�อยู่ในราชั่อาณาจิกััร	แลูะกัรรมกัาร
ท่ี่�เปีน็ผู่บ้รหิารตัอ้งมไ่มเ่กันิก่ั�งหน่�ง	(1/2)	ของจิำานวนกัรรมกัารทัี่�งหมด	
โดยกัรรมกัารบริษััที่ท่ี่�ไม่ได้เปี็นผู้่บริหาร	 อย่างน้อย	 1	 ค้น	 ตั้องม่
ปีระส์บกัารณ์ด้านธุุรกัิจิหลูักั	แลูะอย่างน้อย	1	ค้น	ตั้องเปี็นผู่้ม่ค้วามรู้
ด้านบัญชั่่แลูะกัารเงิน	 ซ่�งกัรรมกัารตั้องม่คุ้ณส์มบัติัตัามท่ี่�กัฎหมาย
แลูะขอ้บงัคั้บกัำาหนด	ทัี่�งน่�	ณ	วนัท่ี่�	31	ธัุนวาค้ม	2564	มก่ัรรมกัารอสิ์ระ	
4	ค้น	ม่กัรรมกัารที่่�เปี็นผู่้หญิง	3	ค้น	 โดยกัรรมกัารที่ั�งหมดม่ถึิ�นที่่�อยู่
ในปีระเที่ศไที่ย	แลูะม่กัรรมกัารที่่�ไม่ได้เปี็นผู่้บริหารม่ค้วามเชั่่�ยวชั่าญ	

ค้วามรู้แลูะปีระส์บกัารณ์ด้านธุุรกิัจิหลัูกั	 2	 ค้น	 ค้ือ	 นายภาค้ภูมิ
ว่องไพฑ์รูย	์แลูะนางส์ริิมา	เอ่�ยมส์กัลุูรตััน	์แลูะมค่้วามรู้ดา้นบญัชั่ก่ัารเงนิ
5	 ค้น	 คื้อ	 ดร.ถึกัลู	 นันธุิราภากัร,	 นางส์าววรนุชั่	 สุ์ไพบูลูย์พิพัฒน์,	
นายปีระเส์ริฐ	 ด่จิงกัิจิ,	 นางสิ์ริมา	 เอ่�ยมส์กัุลูรัตัน์	 แลูะนางวลู่รัตัน์
เชั่ื�อบุญชั่ัย
	 2.		ให้ท่ี่�ปีระชุั่มผู่้ถืึอหุ้นเลืูอกัตัั�งกัรรมกัาร	 ซ่�งค้ณะกัรรมกัาร
ส์รรหาแลูะพิจิารณาค้่าตัอบแที่นเปี็นผู่้ค้ัดเลูือกัเส์นอชั่ื�อบุค้ค้ลูท่ี่�ม่
คุ้ณส์มบัตัิเหมาะส์มตั่อค้ณะกัรรมกัารบริษััที่
	 3.	 ในกัารปีระชัุ่มส์ามัญผู่้ถืึอหุ้นปีระจิำาปีีทุี่กัค้รั�ง	 ให้กัรรมกัาร
ออกัจิากัตัำาแหน่งตัามวาระอย่างน้อยหน่�ง(1)	 ในส์าม(3)	 โดยอัตัรา	
ถึ้าจิำานวนกัรรมกัารท่ี่�จิะแบ่งออกัให้เปี็นส์ามส่์วนไม่ได้	 ก็ัให้ออกัโดย
จิำานวนใกัลูท่้ี่�ส์ดุกัับส์ว่นหน่�ง(1)	ในส์าม(3)	กัรรมกัารท่ี่�จิะตัอ้งออกัจิากั
ตัำาแหน่งในปีีแรกั	 แลูะปีีท่ี่�ส์องภายหลัูงจิดที่ะเบ่ยนบริษััที่นั�น	 ให้จิับ
ส์ลูากัว่าผู้่ใดจิะออกั	ส์่วนปีีหลูังๆ	ตั่อไปีให้กัรรมกัารท่ี่�อยู่ในตัำาแหน่ง
นานที่่�ส์ุดเปี็นผู่้ออกัจิากัตัำาแหน่ง
	 กัรรมกัารท่ี่�ออกัจิากัตัำาแหน่งตัามวาระ	 อาจิได้รับเลืูอกัเข้ามา
ดำารงตัำาแหน่งใหม่อ่กัได้โดยไม่จิำากััดจิำานวนค้รั�ง	ที่ั�งน่�	ค้ณะกัรรมกัาร
บริษััที่กัำาหนดนโยบายให้กัรรมกัารอิส์ระดำารงตัำาแหน่งตั่อเนื�องได้ไม่
เกัิน	9	ปีี	นับตัั�งแตั่วันที่่�ได้รับกัารแตั่งตัั�ง	หรือนับตัั�งแตั่วันที่่�บริษััที่เข้า
จิดที่ะเบ่ยนในตัลูาดหลูักัที่รัพย์	
	 4.	 กัรรมกัารค้นใดจิะลูาออกัจิากัตัำาแหน่ง	 ให้ยื�นใบลูาออกัตั่อ	
HARN	กัารลูาออกัม่ผ่ลูนับแตั่วันที่่�ใบลูาออกัไปีถึ่ง	HARN
	 5.	 ในกัรณ่ที่่�ตัำาแหน่งกัรรมกัารว่างลูงเพราะเหตัุอื�นนอกัจิากัถึ่ง
ค้ราวออกัตัามวาระ	ค้ณะกัรรมกัารอาจิเลูือกัตัั�งบุค้ค้ลูซ่�งม่คุ้ณส์มบัตัิ	
แลูะไม่ม่ลูักัษัณะตั้องห้ามตัามข้อบังค้ับบริษััที่	เข้าเปี็นกัรรมกัารแที่น
ในตัำาแหน่งที่่�ว่างในกัารปีระชัุ่มค้ณะกัรรมกัารค้ราวถึัดไปีกั็ได้	เว้นแตั่
วาระของกัรรมกัารท่ี่�พ้นจิากัตัำาแหน่งจิะเหลืูอน้อยกัว่า	 2	 เดือน	 โดย
ค้ณะกัรรมกัารต้ัองม่ค้ะแนนเส่์ยงไม่น้อยกัว่าส์ามในส่์�	 (3/4)	 ของ
จิำานวนกัรรมกัารท่ี่�ยังเหลืูออยู่	 ทัี่�งน่�	 บุค้ค้ลูท่ี่�เข้าเปี็นกัรรมกัารแที่น
ดังกัลู่าวจิะอยู่ในตัำาแหน่งกัรรมกัารได้เพ่ยงเที่่าวาระท่ี่�เหลืูออยู่ของ
กัรรมกัารที่่�ตันแที่น



บริษััท หาญ เอ็นจำิเน่ยริ�ง โซลูชัั�นส์ จำำากัด (มูหาชัน) 99

	 6.	 ในกัารลูงมตัใิหก้ัรรมกัารค้นใดออกัจิากัตัำาแหนง่กัอ่นถึง่ค้ราว
ออกัตัามวาระ	 ให้ถืึอค้ะแนนเส่์ยงไม่น้อยกัว่าส์องในส์าม(2/3)	 ของ
จิำานวนผู่้ถึือหุ้นท่ี่�มาปีระชัุ่มแลูะม่ส์ิที่ธิุออกัเส์่ยง	 แลูะม่หุ้นนับรวมกััน
ได้ไม่น้อยกัว่ากั่�งหน่�ง(1/2)	ของจิำานวนหุ้นท่ี่�ถืึอโดยผู้่ถึอืหุ้นท่ี่�มาปีระชั่มุ
แลูะม่ส์ิที่ธุิออกัเส์่ยงลูงค้ะแนน

คุณสมูบัตืิข้องกรรมูการบริษััท

	 1.	 ม่อายุไม่เกัิน	80	ปีีบริบูรณ์	กัรณ่กัรรมกัารที่่�ม่อายุค้รบ	80	ปีี
ในปีีใด	อาจิได้รับเลูือกัเข้ามาดำารงตัำาแหน่งใหม่อ่กัได้เปี็นปีีตั่อปีี	โดย
ค้ำาน่งถ่ึงผ่ลูงาน	ค้วามรู้	ท่ี่�เป็ีนปีระโยชั่น์ต่ัอกัารดำาเนินธุุรกิัจิ	ทัี่�งน่�	ต้ัองได้
รับกัารพิจิารณาอนุมัตัิจิากัที่่�ปีระชัุ่มค้ณะกัรรมกัารบริษััที่
	 2.	 มคุ่้ณส์มบตััคิ้รบถึว้นแลูะไมม่ลู่กััษัณะตัอ้งหา้มตัามกัฎหมาย
ว่าด้วยบริษััที่มหาชั่นจิำากััด	 แลูะกัฎหมายว่าด้วยหลัูกัที่รัพย์แลูะ
ตัลูาดหลัูกัที่รัพย์	 รวมทัี่�งตั้องไม่ม่ลูักัษัณะท่ี่�แส์ดงถึ่งกัารขาดค้วาม
เหมาะส์มท่ี่�จิะไดรั้บค้วามไวว้างใจิใหบ้รหิารจิดักัารกัจิิกัารท่ี่�มม่หาชั่น
เป็ีนผู่ถื้ึอหุ้นตัามท่ี่�ค้ณะกัรรมกัารกัำากัับหลูกััที่รพัย์แลูะตัลูาดหลูกััที่รพัย์
ปีระกัาศกัำาหนด	โดยจิะต้ัองเป็ีนบุค้ค้ลูท่ี่�มช่ั่ื�ออยู่ในระบบข้อมูลูรายชั่ื�อ
กัรรมกัารแลูะผู่้บริหารของบริษััที่ท่ี่�ออกัหลัูกัที่รัพย์ตัามปีระกัาศ
ค้ณะกัรรมกัารกัำากัับตัลูาดทีุ่น	
	 3.	 กัรรมกัารอิส์ระตั้องม่คุ้ณส์มบัติัเกั่�ยวกัับค้วามอิส์ระตัาม
ปีระกัาศตัลูาดหลูกััที่รพัยแ์หง่ปีระเที่ศไที่ย	เรื�องค้ณุส์มบตััแิลูะขอบเขตั
กัารดำาเนินงานของค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบ
	 4.	 ไม่เค้ยได้รับโที่ษัจิำาคุ้กัโดยค้ำาพิพากัษัาถึ่งท่ี่�ส์ุดให้จิำาคุ้กั
เว้นแต่ัเปีน็โที่ษัส์ำาหรับค้วามผิ่ดท่ี่ได้กัระที่ำาโดยปีระมาที่หรือค้วามผิ่ด
ลูหุโที่ษั	แลูะไม่เค้ยถูึกัไลู่ออกั	ปีลูดออกั	หรือให้ออกัจิากังานเพราะ
ทีุ่จิริตัตั่อหน้าที่่�
	 5.	 ไมเ่ปีน็ข้าราชั่กัารเมอืง	เว้นแตัเ่ปีน็กัารดำารงตัำาแหนง่กัรรมกัาร
ตัามบที่บัญญัตัิแห่งกัฎหมาย	 แลูะไม่เป็ีนผู้่ดำารงตัำาแหน่งใดใน
พรรค้กัารเมืองหรือเจิ้าหน้าที่่�ของพรรค้กัารเมือง
	 6.	 มค่้วามรู้ค้วามส์ามารถึแลูะปีระส์บกัารณ	์ท่ี่�จิะเปีน็ปีระโยชั่น์
ตั่อกัารดำาเนินธุุรกิัจิ	ม่ค้วามซื�อสั์ตัย์	 สุ์จิริตั	ม่จิริยธุรรมในกัารดำาเนิน
ธุุรกัิจิแลูะม่เวลูาเพ่ยงพอท่ี่�จิะอุที่ิศค้วามรู้	 ค้วามส์ามารถึแลูะปีฏิิบัตัิ
หน้าที่่�ให้แกั่	HARN	อย่างเตั็มที่่�
	 7.	 เป็ีนตัวัแที่นของผู้่ถืึอหุ้นโดยรวม	มิใช่ั่ตัวัแที่นของผู้่ถืึอหุ้นกัลูุม่ใด
กัลูุ่มหน่�ง
	 8.	 ดำารงตัำาแหน่งกัรรมกัารในบริษััที่จิดที่ะเบ่ยนในตัลูาดหลัูกั
ที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ยได้ไม่เกัิน	3	แห่ง	โดยไม่ม่ข้อยกัเว้น
	 9.	 ไม่ปีระกัอบกัิจิกัารหรือเข้าเปี็นหุ้นส์่วนในห้างหุ้นส์่วน
ส์ามัญ	หรือหุ้นส่์วนไม่จิำากััดค้วามรับผิ่ดในห้างหุ้นส์่วนจิำากััด	 หรือ
เปี็นกัรรมกัาร	 ผู้่บริหาร	 ผู้่ม่อำานาจิในกัารจัิดกัาร	 ในนิตัิบุค้ค้ลูอื�นท่ี่�ม่
ส์ภาพอย่างเด่ยวกััน	แลูะเปี็นกัารแข่งขันกัับกัิจิกัารของ	HARN	ไม่ว่า
จิะที่ำาเพื�อปีระโยชั่น์ของตันหรือของบุค้ค้ลูอื�น	เว้นแต่ัไดแ้จิง้ให้ท่ี่�ปีระชุั่ม
ผู่้ถึือหุ้นที่ราบกั่อนที่่�จิะม่มตัิแตั่งตัั�ง

7.2.3 บทบาทหน้าท่�ข้องคณะกรรมูการ
	 ค้ณะกัรรมกัารบรษิัทัี่มบ่ที่บาที่ส์ำาค้ญัในกัารกัำาหนดนโยบายแลูะ
ภาพรวมขององค้ก์ัร	แผ่นกัารดำาเนินธุุรกัจิิ	รวมทัี่�งกัำากัับดูแลู	ตัรวจิส์อบ	
ปีระเมนิผ่ลูกัารดำาเนินงานของฝ่่ายบรหิาร	ใหเ้ปีน็ไปีตัามแผ่นที่่�วางไว้
ตัลูอดจินดำาเนินกัิจิกัารให้เปี็นไปีตัามกัฎหมาย	 ข้อบังค้ับ	 แลูะมตัิ
ที่่�ปีระชัุ่มผู่้ถึือหุ้น	ด้วยค้วามซื�อส์ัตัย์ส์ุจิริตั	ม่จิริยธุรรม	ให้เปี็นไปีตัาม
เปี้าหมายแลูะแนวที่างท่ี่�กัำาหนดไว้	 ก่ัอให้เกิัดปีระโยชั่น์ส์ูงสุ์ดตั่อ	
HARN	แลูะผู่ถื้ึอหุ้น	โดยมก่ัารแบง่แยกัอำานาจิ	หนา้ท่ี่�	ระหวา่งกัรรมกัาร
แลูะผู้่บรหิารท่ี่�ชั่ดัเจิน	ตัามนโยบายแลูะหลูกัักัารกัำากัับดูแลูกิัจิกัาร	แลูะ
จิรรยาบรรณธุุรกัิจิ	ดังน่�

บทบาท หน้าท่� ข้องคณะกรรมูการบริษััท

	 1.	 กัำาหนดวิสั์ยที่ัศน์	 นโยบาย	 จิรรยาบรรณธุุรกัิจิ	 กัลูยุที่ธุ์	
เปี้าหมาย	แผ่นกัารดำาเนินธุุรกัิจิ	งบปีระมาณปีระจิำาปีี	โค้รงส์ร้างกัาร
บริหารงาน	 แลูะแผ่นท่ี่�ส์ำาคั้ญของ	HARN	 รวมทัี่�งพิจิารณาปีระเด็น
ค้วามเส์่�ยงท่ี่�อาจิจิะเกัิดข่�น	 เพื�อให้มั�นใจิว่าผู่้บริหารจิะส์ามารถึนำา
วิส์ัยที่ัศน์	ที่ิศที่างแลูะกัลูยุที่ธุ์ที่่�กัำาหนดข่�นไปีปีฏิิบัตัิให้เกัิดผ่ลูได้อย่าง
มป่ีระสิ์ที่ธิุภาพ	แลูะดำาเนินธุุรกิัจิดว้ยค้วามโปีรง่ใส์	มค่้วามรับผิ่ดชั่อบ
ตั่อผู่้ม่ส์่วนได้เส์่ย	ส์ังค้ม	แลูะส์ิ�งแวดลู้อม	
	 2.	 ปีระเมินผ่ลูงานของปีระธุานเจิ้าหน้าท่ี่�บริหาร	 แลูะกัำาหนด
ค้า่ตัอบแที่นให้ส์อดค้ลูอ้งกัับผ่ลูกัารดำาเนินงาน	รวมทัี่�งดแูลูใหม้ก่ัลูไกั
กัารจิ่ายค้่าตัอบแที่นผู้่บริหารระดับส์ูงท่ี่�เหมาะส์ม	 เพื�อกั่อให้เกัิดแรง
จิูงใจิที่ั�งในระยะส์ั�นแลูะระยะยาว
	 3.	 ดูแลูให้ม่ระบบบัญชั่่	 กัารรายงานที่างกัารเงินแลูะกัารส์อบ
บัญชั่่	 รวมทัี่�งดูแลูให้ม่ระบบกัารค้วบคุ้มภายใน	 แลูะกัารตัรวจิส์อบ
ภายในท่ี่�ม่ปีระส์ิที่ธิุภาพแลูะปีระส์ิที่ธิุผ่ลู	กัำาหนดแนวที่างกัารบริหาร
จิดักัารค้วามเส์่�ยงอยา่งค้รอบค้ลุูม	มก่ัลูไกัจัิดกัารรบัเรื�องรอ้งเร่ยนแลูะ
ให้ค้วามคุ้ม้ค้รองผู้่รอ้งเร่ยนอยา่งมป่ีระสิ์ที่ธิุภาพ	แลูะดแูลูใหผู้้่บรหิาร
ม่ระบบหรือกัระบวนกัารท่ี่�ม่ปีระสิ์ที่ธุิภาพในกัารบริหารจิัดกัาร
ค้วามเส์่�ยง	พร้อมที่ั�งตัิดตัามผ่ลูกัารปีฏิิบัตัิเปี็นปีระจิำาทีุ่กัไตัรมาส์
	 4.	 ส์อดส่์องดแูลูแลูะจิดักัารเก่ั�ยวกัับรายกัารท่ี่�เก่ั�ยวโยงกันั	แลูะ
จิดักัารแก้ัไขปัีญหาค้วามขดัแย้งที่างผ่ลูปีระโยชั่น์ท่ี่�อาจิเกัดิข่�น	พร้อมทัี่�ง
รายงานตั่อค้ณะกัรรมกัารบริษััที่อย่างส์มำ�าเส์มอ
	 5.	 ดูแลูให้มก่ัารที่บที่วนค้วามเหมาะส์มแลูะสื์�อส์ารนโยบายแลูะ
หลูกัักัารกัำากัับดูแลูกัจิิกัาร	แลูะจิรรยาบรรณธุุรกิัจิ	(Code	of	Conduct)	
เปี็นปีระจิำาอย่างน้อยปีีลูะ	1	ค้รั�ง
	 6.	 ส์อดส์่องดูแลูให้นโยบายแลูะมาตัรกัารตั่อตั้านกัารทุี่จิริตั
ค้อร์รัปีชั่ัน	 ให้เปี็นไปีตัามข้อกัำาหนดของกัฎหมายท่ี่�เกั่�ยวข้อง	 รวมถึ่ง
ส์ื�อส์ารค้ณะกัรรมกัารบริษััที่	ผู่้บริหาร	พนักังานทีุ่กัระดับ	 แลูะบุค้ค้ลู
ภายนอกัที่่�เกั่�ยวข้อง	เพื�อส์่งเส์ริมให้เปี็นวัฒนธุรรม
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	 7.	 ค้วบคุ้มกัำากัับดูแลูกัารบริหารจัิดกัารของฝ่่ายบริหาร	 ให้
เปี็นไปีตัามนโยบาย	 แผ่นงาน	 แลูะงบปีระมาณท่ี่�กัำาหนดไว้อย่าง
ม่ปีระส์ิที่ธุิภาพ	 ตัลูอดจินดูแลูให้	 HARN	ม่กัารบริหารจิัดกัารตัาม
นโยบายแลูะหลูักักัารกัำากัับดูแลูกัิจิกัารที่่�ด่
	 8.	 อนุมัตัิกัารนำาเงินไปีลูงทีุ่นระยะยาว	กัารให้กัู้ยืมเงิน	หรือกัาร
ส์นับส์นุนที่างกัารเงินในรูปีแบบอื�นๆ	ตัามค้วามเหมาะส์ม
	 9.	 อนุมัตัิแผ่นพัฒนาพนักังาน	 แลูะแผ่นสื์บที่อดตัำาแหน่ง	
(Succession	Plan)	รวมที่ั�งดูแลูให้ม่กัระบวนกัารที่่�ม่ปีระส์ิที่ธุิผ่ลู
	 10.	อนุมัตัิ	แลูะ/หรือ	ให้ค้วามเห็นตั่อรายกัารที่่�เกั่�ยวโยงกััน	กัาร
ได้มาหรือจิำาหน่ายไปีซ่�งส์ินที่รัพย์	กัารลูงทีุ่น	แลูะกัารดำาเนินกัารใดๆ	
ของ	HARN	แลูะบริษััที่ย่อย	ตัามกัฎหมาย	ปีระกัาศ	ข้อกัำาหนด	แลูะ
ระเบ่ยบข้อบังค้ับตั่างๆ	ที่่�เกั่�ยวข้อง	ยกัเว้นเรื�องที่่�กัฎหมายกัำาหนดให้
ตั้องขออนุมัตัิจิากัที่่�ปีระชัุ่มผู่้ถึือหุ้น
	 11.	แตัง่ตัั�งปีระธุานเจิา้หนา้ท่ี่�บรหิาร	แลูะค้ณะกัรรมกัารชั่ดุย่อย	
ซ่�งมาจิากักัารส์รรหาตัามขั�นตัอนแลูะวิธุ่กัารท่ี่�กัำาหนดไว้ตัามกัฎหมาย
แลูะระเบย่บท่ี่�เกั่�ยวขอ้ง	รวมถ่ึงกัำาหนดหน้าท่ี่�แลูะค้วามรับผิ่ดชั่อบของ
ปีระธุานเจิ้าหน้าที่่�บริหารแลูะค้ณะกัรรมกัารชัุ่ดย่อย

	 ในกัรณ่ที่่�ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่มอบหมายให้ปีระธุานเจิ้าหน้าที่่�
บริหาร	กัรรมกัารผู้่จิัดกัาร	หรือบุค้ค้ลูอื�นปีฏิิบัตัิหน้าท่ี่�แที่นในเรื�องใด	
ตั้องระบุขอบเขตัอำานาจิหน้าท่ี่�ของผู้่รับมอบอำานาจิ	 แลูะจิัดที่ำาเปี็น
ลูายลูักัษัณ์อักัษัร	หรือบันที่่กัเปี็นมตัิค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ในรายงาน
กัารปีระชัุ่มอย่างชั่ัดเจิน	

	 ที่ั�งน่�	กัารมอบอำานาจินั�น	ตั้องไม่ม่ลูักัษัณะเปี็นกัารมอบอำานาจิ
ท่ี่�ที่ำาให้ส์ามารถึอนุมัตัิรายกัารท่ี่�อาจิม่ค้วามขัดแย้งที่างผ่ลูปีระโยชั่น์
อื�นใดกัับ	HARN	หรือบริษััที่ย่อย	ยกัเว้นเปี็นกัารอนุมัตัิรายกัารที่่�เปี็น
ไปีตัามนโยบายแลูะหลูักัเกัณฑ์์ท่ี่�ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่พิจิารณาแลูะ
อนุมัตัิไว้แลู้ว
	 12.	 แตั่งตัั�งเลูขานุกัารบริษััที่	 ท่ี่�ม่คุ้ณส์มบัติัแลูะปีระส์บกัารณ์
เหมาะส์ม	ตัามพระราชั่บัญญัตัิหลูักัที่รัพย์แลูะตัลูาดหลูักัที่รัพย์	

7.3 ข้อ้มูลูเก่�ยวิกับคณะกรรมูการชุัดย่อย  
	 ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่	 ได้แต่ังตัั�งค้ณะกัรรมกัารชัุ่ดย่อย	จิำานวน	
4	ค้ณะ	ปีระกัอบด้วย	ค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบ	ค้ณะกัรรมกัารส์รรหา
แลูะพิจิารณาค้่าตัอบแที่น	ค้ณะกัรรมกัารบริหาร	แลูะค้ณะกัรรมกัาร
บริหารค้วามเส์่�ยง	เพื�อพิจิารณาปีระเด็นเฉื่พาะเรื�อง	กัลูั�นกัรองข้อมูลู
แลูะนำาเส์นอแนวที่างกัารพิจิารณากั่อนเส์นอให้ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่
เห็นชั่อบ	โดยกัำาหนดหน้าที่่�แลูะค้วามรับผ่ิดชั่อบไว้อย่างชั่ัดเจิน

1) คณะกรรมูการตืรวิจำสอบ
	 ค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบที่ำาหน้าท่ี่�ส์อบที่านรายงานที่างกัารเงิน
โดยปีระชุั่มร่วมกัับปีระธุานเจ้ิาหน้าท่ี่�กัารเงิน	 ซ่�งเป็ีนเลูขานุกัาร
ค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบ	แลูะผู้่ส์อบบัญชั่	่(บรษิัทัี่	ส์อบบัญชั่ธุ่รรมนิตั	ิจิำากััด)

ทุี่กัไตัรมาส์	 โดยค้ณะกัรรมกัารบริษััที่	 เป็ีนผู้่รับผ่ิดชั่อบตั่อรายงาน
ที่างกัารเงินของ	HARN	แลูะบริษััที่ย่อย	 รวมทัี่�งส์ารส์นเที่ศที่างกัาร
เงนิท่ี่�ปีรากัฎในแบบแส์ดงรายกัารขอ้มลููปีระจิำาปี	ี(แบบ	One	Report)	
รายงานที่างกัารเงินดังกัลู่าวจิัดที่ำาข่�นตัามมาตัรฐานกัารบัญชั่่	 ตัรวจิ
ส์อบแลูะรับรองโดยนายธุนะวุฒ	ิพิบลููย์ส์วัส์ดิ�	ผู้่ส์อบบัญชั่ร่บัอนุญาตั
เลูขที่่�	6699	ส์ังกััดบริษััที่	ส์อบบัญชั่่ธุรรมนิตัิ	จิำากััด	กัารเปีิดเผ่ยข้อมูลู
ส์ารส์นเที่ศท่ี่�ส์ำาคั้ญ	ทัี่�งข้อมูลูที่างกัารเงินแลูะไม่ใช่ั่กัารเงิน	ดำาเนินกัาร
บนพื�นฐานของข้อเที่็จิจิริงอย่างค้รบถึ้วนแลูะส์มำ�าเส์มอ

	 ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่	ได้อนุมัตัิแตั่งตัั�งค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบ
เมื�อวันท่ี่�	 5	 กัันยายน	 2555	 โดยแต่ังตัั�งจิากักัรรมกัารอิส์ระของ	
HARN	 ซ่�งม่คุ้ณส์มบัตัิค้รบถึ้วนตัามท่ี่�กัฎหมายหลัูกัที่รัพย์แลูะ
ตัลูาดหลัูกัที่รัพย์กัำาหนด	ม่จิำานวนอย่างน้อย	 3	 ค้น	 แลูะอย่างน้อย
1	ค้น	มค่้วามรู้	ปีระส์บกัารณเ์พ่ยงพอในกัารส์อบที่านค้วามนา่เชั่ื�อถึอื
ของงบกัารเงิน	ทัี่�งน่�	ณ	วันท่ี่�	31	ธุนัวาค้ม	2564	ปีระกัอบด้วยกัรรมกัาร
อิส์ระ	3	ค้น	ดังรายชั่ื�อตั่อไปีน่�

 1. ดร.ถกล  นันธิิราภากร 

		 ปีระธุานค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบ	
 2. นางสาวิวิรนุชั  สุไพบูลย์พิพัฒน์
		 กัรรมกัารตัรวจิส์อบ	
 3. นายประเสริฐ  ด่จำงกิจำ /1

 

		 กัรรมกัารตัรวจิส์อบ

คณะกรรมูการตืรวิจำสอบ

ห้มูายเห้ต์ุ : /1	 นายปีระเส์ริฐ	ด่จิงกัิจิ	เข้าดำารงตัำาแหน่งกัรรมกัารตัรวจิส์อบ	ม่ผ่ลูตัั�งแตั่
วันท่ี่�	23	เมษัายน	2564	แที่น	ดร.โส์ตัถิึธุร	มัลูลิูกัะมาส์	ท่ี่�ค้รบวาระในกัาร
ปีระชัุ่มส์ามัญผู่้ถึือหุ้นปีระจิำาปีี	2564

	 โดยกัรรมกัารตัรวจิส์อบทุี่กัท่ี่านเปีน็ผู้่มค่้วามรูแ้ลูะปีระส์บกัารณ์
เพ่ยงพอที่่�จิะที่ำาหน้าที่่�ในกัารส์อบที่านค้วามน่าเชั่ื�อถึือของงบกัารเงิน	
แลูะม่นายวิศิษัฏ์ิ	 วชั่ิรลูาภไพฑู์รย์	 ปีระธุานเจิ้าหน้าท่ี่�กัารเงิน	 เปี็น
เลูขานุกัารค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบ

หน้าท่�และควิามูรับผิดชัอบข้องคณะกรรมูการตืรวิจำสอบ

	 1.	ส์อบที่านให้ม่กัารรายงานที่างกัารเงินอย่างถูึกัตั้องแลูะ
เพ่ยงพอ	
	 2.	 ส์อบที่านให้ม่กัระบวนกัารค้วบคุ้มภายใน	 กัระบวนกัาร
บริหารค้วามเส่์�ยง	แลูะกัระบวนกัารตัรวจิส์อบภายใน		ท่ี่�เหมาะส์มแลูะ
ม่ปีระสิ์ที่ธิุผ่ลู	แลูะพิจิารณาค้วามเป็ีนอิส์ระของหน่วยงานตัรวจิส์อบ
ภายใน	ตัลูอดจินพิจิารณาแตั่งตัั�ง	โยกัย้าย	เลูิกัจิ้างหัวหน้าหน่วยงาน
ตัรวจิส์อบภายใน	พิจิารณาแผ่นกัารตัรวจิส์อบปีระจิำาปีี	งบปีระมาณ	
รวมที่ั�งบุค้ลูากัร	
	 3.	ส์อบที่านกัารดำาเนินงานให้ปีฏิิบัตัิตัามกัฎหมายว่าด้วย
หลูักัที่รัพย์แลูะตัลูาดหลูักัที่รัพย์	ข้อกัำาหนดของตัลูาดหลูักัที่รัพย์แห่ง
ปีระเที่ศไที่ยแลูะกัฎหมายที่่�เกั่�ยวข้องกัับธุุรกัิจิของ	HARN
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1. นางสาวิวิรนุชั  สุไพบูลย์พิพัฒน์ 
		 ปีระธุานกัรรมกัารส์รรหาแลูะพิจิารณาค่้าตัอบแที่น	(กัรรมกัารอิส์ระ)
2. นายภาคภูมูิ  วิ่องไพฑ์ูรย์ /1   

		 กัรรมกัารส์รรหาแลูะพิจิารณาค้่าตัอบแที่น	(กัรรมกัารอิส์ระ)
3. นางสิริมูา  เอ่�ยมูสกุลรัตืน์   

		 กัรรมกัารส์รรหาแลูะพิจิารณาค้่าตัอบแที่น	แลูะเลูขานุกัาร

คณะกรรมูการสรรหาและพิจำารณาค่าตือบแทน

ห้มูายเห้ต์ุ : /1	 นายภาค้ภูมิ	 ว่องไพฑู์รย์	 ได้รับกัารแต่ังตัั�งให้ดำารงตัำาแหน่งเป็ีนกัรรมกัาร
ส์รรหาแลูะพิจิารณาค่้าตัอบแที่น	ม่ผ่ลูตัั�งแต่ัวันท่ี่�	23	เมษัายน	2564	แที่น	
ดร.โส์ตัถิึธุร	มัลูลูกิัะมาส์ท่ี่�ค้รบวาระในกัารปีระชุั่มส์ามญัผู่ถื้ึอหุ้นปีระจิำาปีี	2564

	 4.	 ส์อบที่านให้ปีฏิิบัตัิตัามแบบปีระเมินตันเอง	 แลูะเอกัส์าร
อ้างอิงที่่�เกั่�ยวกัับมาตัรกัารตั่อตั้านกัารทีุ่จิริตัค้อร์รัปีชั่ัน
	 5.	 ส์อบที่านให้ค้วามเห็นตั่อรายกัารที่่�ม่โอกัาส์เกัิดกัารทีุ่จิริตัที่่�
อาจิม่ผ่ลูกัระที่บต่ัอกัารดำาเนินงาน	 ให้เป็ีนไปีตัามมาตัรกัารต่ัอต้ัาน
กัารทุี่จิริตัค้อร์รัปีชัั่น	พร้อมทัี่�งรายงานต่ัอค้ณะกัรรมกัารบริษััที่อย่าง
ส์มำ�าเส์มอ
	 6.	 รบัเรื�องรอ้งเร่ยน	แจิง้เบาะแส์	แลูะตัรวจิส์อบข้อเท็ี่จิจิริง	แลูะ
เส์นอค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ร่วมพิจิารณาโที่ษัหรือแกั้ไขปีัญหาตัาม
นโยบายตั่อตั้านกัารทีุ่จิริตัค้อร์รัปีชั่ัน
	 7.	 พจิิารณาคั้ดเลืูอกั	เส์นอแต่ังตัั�ง	เลิูกัจิา้ง	บุค้ค้ลูซ่�งมค่้วามเป็ีน
อิส์ระ	เปี็นผู่้ส์อบบัญชั่่ของ	HARN	แลูะเส์นอค้่าตัอบแที่นผู่้ส์อบบัญชั่่	
ตัลูอดจินส์อบที่านให้ม่กัารรายงานที่างกัารเงินอย่างถูึกัต้ัอง	แลูะน่า
เชั่ื�อถึอื	รวมทัี่�งเข้าร่วมปีระชั่มุกัับผู่ส้์อบบญัชั่	่โดยไม่มฝ่่่ายบรหิารอยา่ง
น้อยปีีลูะ	1	ค้รั�ง
	 8.	 ส์อบที่านรายกัารท่ี่�เก่ั�ยวโยงกัันหรือรายกัารท่ี่�อาจิม่ค้วาม
ขัดแย้งที่างผ่ลูปีระโยชั่น์	 ให้เปี็นไปีตัามกัฎหมายแลูะข้อกัำาหนดของ
ตัลูาดหลูักัที่รัพย์
	 9.	 เปีดิเผ่ยรายงานผ่ลูกัารดำาเนินงานปีระจิำาปีขีองค้ณกัรรมกัาร
ตัรวจิส์อบแลูะค่้าตัอบแที่นของผู้่ส์อบบัญชั่ใ่นแบบแส์ดงรายกัาปีระจิำาปีี	/	
รายงานปีระจิำาปีีของ	HARN	
	 10.	ปีฏิบิัตังิานอื�นใดตัามที่่�กัฎหมายกัำาหนดหรอืค้ณะกัรรมกัาร
บริษัทัี่มอบหมาย	ทัี่�งน่�	ตัอ้งอยู่ในขอบเขตั	หน้าท่ี่�	แลูะค้วามรบัผ่ดิชั่อบ
ของค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบ
	 11.	จิัดที่ำากัฎบัตัรให้ส์อดค้ลู้องกัับขอบเขตั	ค้วามรับผ่ิดชั่อบใน
กัารดำาเนนิงาน	โดยต้ัองไดรั้บค้วามเหน็ชั่อบจิากัค้ณะกัรรมกัารบรษิัทัี่	
แลูะม่กัารส์อบที่านค้วามเหมาะส์มอย่างน้อยปีีลูะ	1	ค้รั�ง
	 12.	รายงานผ่ลูกัารดำาเนินงานเกั่�ยวกัับกัารตัรวจิส์อบภายในของ
ค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบตั่อค้ณะกัรรมกัารบริษััที่เพื�อที่ราบ

	 ทัี่�งน่�	 ในปีี	 2564	 ม่กัารปีระชัุ่ม	 4	 ค้รั�ง	 โดยม่กัารรายงานตั่อ
ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่	 แลูะม่กัารปีระชัุ่มร่วมกัับผู้่ส์อบบัญชั่่แลูะ
ปีระธุานเจิ้าหน้าท่ี่�กัารเงินในกัารส์อบที่านรายงานที่างกัารเงินทุี่กั
ไตัรมาส์	 โดยได้รายงานผ่ลูกัารปีฏิิบัตัิงานปีระจิำาปีีไว้ในรายงาน
ค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบแลู้ว

2) คณะกรรมูการสรรหาและพิจำารณา
 ค่าตือบแทน
	 ค้ณะกัรรมกัารบรษิัทัี่ไดอ้นุมัติัแตัง่ตัั�งค้ณะกัรรมกัารส์รรหาแลูะ
พิจิารณาค้่าตัอบแที่น	 เมื�อวันท่ี่�	 17	 ธัุนวาค้ม	2561	 โดยแต่ังตัั�งจิากั
กัรรมกัารของ	 HARN	 3	 ค้น	 ซ่�งม่คุ้ณส์มบัตัิตัามท่ี่�ระบุในกัฎบัตัร
ค้ณะกัรรมกัารส์รรหาแลูะพิจิารณาค้่าตัอบแที่น

	 ที่ั�งน่�	ณ	วันที่่�	31	ธุันวาค้ม	2564	ปีระกัอบด้วยกัรรมกัาร	3	ค้น	
ซ่�งเปี็นกัรรมกัารอิส์ระ	 2	 ค้น	 แลูะกัรรมกัารท่ี่�ไม่เปี็นผู้่บริหาร	 1	 ค้น
ดังรายชั่ื�อตั่อไปีน่�

หน้าท่�และควิามูรับผิดชัอบข้องคณะกรรมูการสรรหา
และพิจำารณาค่าตือบแทน

ด้านการสรรห้า

	 1.	 พิจิารณาคุ้ณส์มบติััของค้ณะกัรรมกัารบริษัทัี่แลูะค้ณะกัรรมกัาร
ชั่ดุยอ่ย	โดยค้ำาน่งถึง่องค้ป์ีระกัอบ	ค้วามรู้	ค้วามชั่ำานาญ		ปีระส์บกัารณ์	
ค้วามส์ามารถึท่ี่�เก่ั�ยวข้องกับัธุุรกิัจิ	แลูะมค่้วามเป็ีนอสิ์ระตัามหลัูกัเกัณฑ์์
ที่่�กัำาหนด	
	 2.	 พจิิารณาค้ณุส์มบตััขิองปีระธุานเจ้ิาหน้าท่ี่�บรหิาร	ท่ี่�เหมาะส์ม
กัับกัารบริหารธุุรกัิจิของ	HARN	 เพื�อให้ส์อดค้ลู้องกัับกัลูยุที่ธ์ุในกัาร
ดำาเนินธุุรกิัจิ	 โดยค้ำาน่งถ่ึงองค้์ปีระกัอบ	 กัารศ่กัษัาปีระส์บกัารณ์
ค้วามรูค้้วามเชั่่�ยวชั่าญ	แลูะนำาปีจัิจิยัส์ภาพแวดลูอ้มที่างธุุรกัจิิท่ี่�ส์ำาค้ญั
มาปีระกัอบกัารพิจิารณาด้วย	เชั่น่	ส์ภาพเศรษัฐกิัจิ	อุตัส์าหกัรรม	แลูะ
กัารแข่งขันที่างธุุรกัิจิ
	 3.	 ค้ัดเลูือกั	 กัำาหนดกัระบวนกัาร	 แลูะหลูักัเกัณฑ์์กัารส์รรหา
กัรรมกัาร	ให้ส์อดค้ลู้องกัับโค้รงส์ร้างท่ี่�กัำาหนดไว้ในข้อ	1.	แลูะข้อ	2.	ตัาม
องค์้ปีระกัอบใน	Board	Skill	Matrix	ของ	HARN	เพื�อให้เกัดิค้วามโปีร่งใส์	
	 4.	 พจิิารณาเส์นอชั่ื�อกัรรมกัารบรษิัทัี่	เพื�อที่ำาหนา้ท่ี่�เปีน็กัรรมกัาร
ในค้ณะกัรรมกัารชุั่ดย่อย	 รวมถ่ึงปีระธุานเจิ้าหน้าท่ี่�บริหาร	 โดย
พิจิารณาค้ณุส์มบติัั	ค้วามรู้	ค้วามส์ามารถึของกัรรมกัารท่ี่�เหมาะส์มตัอ่
กัารปีฏิิบัติัหน้าท่ี่�	 แลูะนำาเส์นอตั่อค้ณะกัรรมกัารบริษััที่เพื�อพิจิารณา
แตั่งตัั�งเมื�อม่ตัำาแหน่งว่างลูง
	 5.	 กัำากัับดูแลูให้ม่กัารปีฐมนิเที่ศ	 แลูะมอบเอกัส์ารท่ี่�เปี็น
ปีระโยชั่น์ตั่อกัารปีฏิิบัตัิหน้าที่่�ให้แกั่กัรรมกัารที่่�ได้รับกัารแตั่งตัั�งใหม่
	 6.	จิัดที่ำาแลูะที่บที่วนแผ่นกัารส์ืบที่อดตัำาแหน่งของผู่้บริหาร
ระดบัส์งูของ	HARN	เพื�อใหก้ัารบรหิารงานส์ามารถึดำาเนินไปีไดอ้ยา่ง
ตั่อเนื�อง
	 7.	 ส์นับส์นุนเปีิดโอกัาส์ให้ผู่้ถึือหุ้นรายย่อยเส์นอรายชั่ื�อบุค้ค้ลู
เข้ารับกัารส์รรหาเปี็นกัรรมกัารบริษััที่
	 8.	 ที่บที่วนกัฎบัตัรอย่างน้อยปีีลูะ	1	ค้รั�ง	ปีระเมินผ่ลูกัารปีฏิิบัตัิ
งานเพื�อรายงานผ่ลูใหค้้ณะกัรรมบรษิัทัี่ที่ราบ	แลูะเปีดิเผ่ยรายงานกัาร
ดำาเนินงานไว้ในแบบแส์ดงรายกัารปีระจิำาปีี/รายงานปีระจิำาปีี	รวมที่ั�ง
ปีฏิิบัตัิหน้าที่่�อื�นใดตัามที่่�ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่มอบหมาย
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ด้านการพึิจำารณีาค่าต์อบแที่น

	 1.	 กัำาหนดหลัูกัเกัณฑ์์แลูะจัิดที่ำานโยบายกัารกัำาหนดค่้าตัอบแที่น
ให้เหมาะส์มกัับหน้าท่ี่�ค้วามรับผิ่ดชั่อบของกัรรมกัาร	 โดยเชั่ื�อมโยง
ค้า่ตัอบแที่นกัับผ่ลูกัารดำาเนนิงานโดยรวมของ	HARN	รวมทัี่�งพจิิารณา
เส์นอค่้าตัอบแที่นค้ณะกัรรมกัารบริษััที่	 แลูะค้ณะกัรรมกัารชุั่ดย่อย
ตั่างๆ	ที่ั�งค้่าตัอบแที่นที่่�เปี็นตััวเงิน	แลูะส์ิที่ธุิปีระโยชั่น์อื�นๆ	อย่างเปี็น
ธุรรมแลูะส์มเหตุัส์มผ่ลู	เพื�อให้ค้ณะกัรรมกัารบริษัทัี่พิจิารณาให้ค้วาม
เห็นชั่อบกั่อนนำาเส์นอที่่�ปีระชัุ่มผู่้ถึือหุ้นพิจิารณาอนุมัตัิ
	 2.	 กัำาหนดเกัณฑ์์กัารปีระเมินผ่ลูกัารปีฏิิบัตัิงานปีระจิำาปีี	 แลูะ
พิจิารณาปีรับอัตัราค้่าตัอบแที่นปีระธุานเจิ้าหน้าท่ี่�บริหาร	 เพื�อเส์นอ
ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่พิจิารณาอนุมัตัิ
	 3.	 ที่บที่วนกัฎบตััรค้ณะกัรรมกัารส์รรหาแลูะพจิิารณาค่้าตัอบแที่น
อย่างน้อยปีีลูะ	1	ค้รั�ง
	 4.	 ปีระเมินผ่ลูกัารปีฏิิบัตังิานเพื�อรายงานผ่ลูให้ค้ณะกัรรมบริษัทัี่
ที่ราบ	 แลูะเปิีดเผ่ยรายงานกัารดำาเนินงานไว้ในแบบแส์ดงรายกัาร
ปีระจิำาปีี/รายงานปีระจิำาปีี	รวมทัี่�งปีฏิิบตััหิน้าท่ี่�อื�นใดตัามท่ี่�ค้ณะกัรรมกัาร
บริษััที่มอบหมาย
	 ในปี	ี2564	มก่ัารปีระชุั่ม	2	ค้รั�ง	โดยกัรรมกัารส์รรหาแลูะพจิิารณา
ค่้าตัอบแที่นทุี่กัที่า่นท่ี่�ดำารงตัำาแหน่งอยู่ขณะนั�น	เขา้ร่วมปีระชั่มุ	แลูะได้
รายงานผ่ลูกัารปีฏิิบติัังานปีระจิำาปีไีว้ในรายงานค้ณะกัรรมกัารส์รรหา
แลูะพิจิารณาค้่าตัอบแที่นแลู้ว
3) คณะกรรมูการบริหาร
	 ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่	 ได้อนุมัติัแตั่งตัั�งค้ณะกัรรมกัารบริหาร	
เมื�อวันท่ี่�	 5	 กัันยายน	 2555	 โดยแตั่งตัั�งจิากักัรรมกัาร	 แลูะ/หรือ
ผู้่บริหารระดับสู์ง	 เพื�อกัำาหนดบริหารงานในเรื�องท่ี่�เก่ั�ยวกัับกัาร
ดำาเนินงานตัามธุุรกิัจิปีกัติั	แลูะงานบริหารของ	HARN	แลูะส์ามารถึ
กัำาหนดนโยบาย	 แผ่นธุุรกัิจิ	 งบปีระมาณ	 โค้รงส์ร้างกัารบริหารงาน
รวมถ่ึงกัารตัรวจิส์อบแลูะตัิดตัามผ่ลูกัารดำาเนินงานตัามนโยบายท่ี่�
ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่กัำาหนด
	 ทัี่�งน่�	ณ	 วันท่ี่�	 31	 ธัุนวาค้ม	2564	ปีระกัอบด้วยกัรรมกัารแลูะ
ผู้่บริหารระดับส์ูง	 5	 ค้น	 ซ่�งเป็ีนกัรรมกัารท่ี่�ไม่เป็ีนผู้่บริหาร	 1	 ค้น
กัรรมกัารท่ี่�เป็ีนผู้่บริหาร	2	ค้น	แลูะผู้่บริหารระดับสู์ง	2	ค้น	ดังรายชั่ื�อต่ัอไปีน่�

1. นายวิิรัฐ  สุข้ชััย
		 ปีระธุานกัรรมกัารบริหาร
2. นายธิรรมูนูญ  ตืรีเพ็ชัร   
		 กัรรมกัารบริหาร
3. ดร.เจำน  ชัาญณรงค์    
		 กัรรมกัารบริหาร
4. นายวิิศิษัฎ์  วิชัิรลาภไพฑ์ูรย์   
		 กัรรมกัารบริหาร
5. นางวิรินกาญจำน์  ธิ่ระอัมูรานนท์   
		 กัรรมกัารบริหาร	แลูะเลูขานุกัาร

คณะกรรมูการบริหาร

หน้าท่� และควิามูรับผิดชัอบข้องคณะกรรมูการบริหาร

	 ค้ณะกัรรมกัารบริหาร	ม่หน้าท่ี่�กัลูั�นกัรองแลูะกัำาหนดนโยบาย		
แผ่นธุุรกิัจิ	 งบปีระมาณ	 โค้รงส์ร้างกัารบริหารงาน	 แลูะอำานาจิกัาร
บริหารตั่างๆ	เพื�อให้ส์อดค้ลู้องกัับส์ภาพเศรษัฐกิัจิ	เส์นอท่ี่�ปีระชัุ่ม
ค้ณะกัรรมกัารบริษัทัี่	พิจิารณาอนุมตัั	ิแลูะ/หรือ	ให้ค้วามเห็นชั่อบ	ดังน่�

	 1.	 เส์นอนโยบาย	กัลูยุที่ธุ์	เปี้าหมาย	แผ่นกัารดำาเนินธุุรกัิจิ	แลูะ
งบปีระมาณปีระจิำาปีี	 กัารตัั�งกัิจิกัารใหม่/เลูิกักัิจิกัาร/ค้วบกัิจิกัาร/
โอนกัจิิกัาร	กัารร่วมลูงทุี่น	(โดยมส่่์วนร่วมในกัารบรหิารงาน)	กัารกัำาหนด
แผ่นกัารเงิน	โค้รงส์ร้างองค้์กัรแลูะกัารบริหารงาน	ตัลูอดจินพิจิารณา
แลูะกัลัู�นกัรองข้อเส์นอของฝ่่ายบริหาร	เพื�อเส์นอต่ัอค้ณะกัรรมกัารบริษัทัี่
พิจิารณาอนุมัตัิ
	 2.	 ค้วบคุ้มดูแลูกัารดำาเนินธุุรกิัจิ	แลูะติัดตัามผ่ลูกัารดำาเนินงาน
ให้เปี็นไปีตัามนโยบาย	แผ่นงาน	 เป้ีาหมาย	แลูะงบปีระมาณท่ี่�ได้รับ
อนุมัตัิจิากัค้ณะกัรรมกัารบริษััที่	 หรือตัามที่่�ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่
มอบหมาย	แลูะรายงานผ่ลูกัารดำาเนินงานต่ัอท่ี่�ปีระชุั่มค้ณะกัรรมกัาร
บริษััที่เปี็นปีระจิำา
	 3.	 อนุมัติักัารใชั่้จิ่ายเงินลูงทุี่นท่ี่�ส์ำาคั้ญตัามท่ี่�ได้กัำาหนดไว้ใน
งบปีระมาณปีระจิำาปีีที่่�ได้รับมอบหมายจิากัค้ณะกัรรมกัารบริษััที่
	 4.	 อนุมัตัิเงินลูงทุี่นนอกังบปีระมาณปีระจิำาปีีเปี็นจิำานวนเงิน
ไม่เกันิ	10	ลู้านบาที่ต่ัอปีี	แลูะรายงานต่ัอค้ณะกัรรมกัารบรษิัทัี่เพื�อรับที่ราบ
	 5.	 อนุมัตักิัารกู้ัยืมเงนิ	กัารจัิดหาวงเงินสิ์นเชั่ื�อ	หรอืกัารขอสิ์นเชั่ื�อ
ของ	HARN	ภายในวงเงินไมเ่กันิ	10	ลู้านบาที่	รวมไม่เกันิ	30	ลู้านบาที่	
กัรณ่ตั้องใชั่้ที่รัพย์ส์ินของ	HARN	เปี็นหลัูกัปีระกััน	ตั้องนำาเส์นอ
ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่เพื�อพิจิารณาอนุมัตัิ
	 6.	 เส์นอจิา่ยเงนิปีนัผ่ลูระหวา่งกัาลูหรอืเงนิปีนัผ่ลูปีระจิำาปี	ีเพื�อ
ให้ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่พิจิารณาให้ค้วามเห็นชั่อบกั่อนนำาเส์นอตั่อ
ที่่�ปีระชัุ่มผู่้ถึือหุ้นพิจิารณาอนุมัตัิ
	 7.	 ให้ม่อำานาจิในกัารมอบอำานาจิให้บุค้ค้ลูอื�นใดปีฏิิบัตัิงาน
เฉื่พาะอย่างแที่นได้	โดยกัารมอบอำานาจิ	แลูะ/หรือกัารมอบหมายให้
อยูภ่ายใต้ัขอบเขตัแห่งกัารมอบอำานาจิตัามหนงัสื์อมอบอำานาจิ	แลูะ/หรอื
ให้เปี็นไปีตัามระเบ่ยบ	 ข้อกัำาหนด	หรือค้ำาส์ั�งท่ี่�ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่	
แลูะ/หรือบริษััที่กัำาหนดไว้
	 ที่ั�งน่�	กัารมอบอำานาจิของค้ณะกัรรมกัารบริหารดังกัลู่าวข้างตั้น
ไม่ส์ามารถึกัระที่ำาได้	หากัค้ณะกัรรมกัารบริหารม่ส์่วนได้เส์่ยหรืออาจิ
ม่ค้วามขัดแย้งที่างผ่ลูปีระโยชั่น์ในลูักัษัณะใดๆ	กัับ	HARN	ในกัารใชั่้
อำานาจิดังกัลู่าว	โดยในปีี	2564	ไม่ม่กัารดำาเนินกัารใดๆ	ที่่�นอกัเหนือ
ขอบเขตัอำานาจิดังกัลู่าว
	 8.	 ปีฏิิบตััหินา้ท่ี่�อื�นใดตัามท่ี่�ค้ณะกัรรมกัารบรษิัทัี่มอบหมายเปีน็
ค้ราวไปี

	 ในปีี	2564	ม่กัารปีระชัุ่ม	12	ค้รั�ง	โดยกัรรมกัารบริหารทีุ่กัที่่านที่่�
ดำารงตัำาแหน่งอยู่ขณะนั�น	เขา้ร่วมปีระชั่มุ	แลูะได้รายงานผ่ลูกัารปีฏิบัิตัิ
งานปีระจิำาปีีไว้ในรายงานค้ณะกัรรมกัารบริหารแลู้ว



บริษััท หาญ เอ็นจำิเน่ยริ�ง โซลูชัั�นส์ จำำากัด (มูหาชัน) 103

 1. นายวิิรัฐ  สุข้ชััย 

	 	 (รักัษัากัาร)	ปีระธุานกัรรมกัารบริหารค้วามเส์่�ยง
 2. นายธิรรมูนูญ  ตืรีเพ็ชัร 
	 	 กัรรมกัารบริหารค้วามเส์่�ยง
 3. นายรัตืนพันธิ์  มูุข้หริวิัฒนานนท์
	 	 กัรรมกัารบริหารค้วามเส์่�ยง
 4. นายประชัา  พร้อมูพรชััย 

	 	 กัรรมกัารบริหารค้วามเส์่�ยง
 5. นายสุชัาตืิ  สุวิัฒโนดมู 
	 	 กัรรมกัารบริหารค้วามเส์่�ยง
 6. นายกิตืตืิพงษั์  กิตืตืิเมูธิาวิีนันท์ 
	 	 กัรรมกัารบริหารค้วามเส์่�ยง
 7. นายวิชัิรวิิทย์  อัครเศรณ่
	 	 กัรรมกัารบริหารค้วามเส์่�ยง
 8. นายสุกิจำ  ลิตืิกรณ์ 
	 	 กัรรมกัารบริหารค้วามเส์่�ยง
 9. นายวิิฑ์ูรย์  ทามู่ 
	 	 กัรรมกัารบริหารค้วามเส์่�ยง
 10. นายพงษั์สวิัดิ�  เพ่งเล็งผล 

	 	 กัรรมกัารบริหารค้วามเส์่�ยง
11.  นายวิิศิษัฏิ์  วิชัิรลาภไพฑ์ูรย์ 
	 	 กัรรมกัารบริหารค้วามเส์่�ยง
 12. นางวิรินกาญจำน์  ธิ่ระอัมูรานนท์ 
	 	 กัรรมกัารบริหารค้วามเส์่�ยง	แลูะเลูขานุกัาร

คณะกรรมูการบริหารควิามูเส่�ยง

4) คณะกรรมูการบริหารควิามูเส่�ยง
	 ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ได้อนุมัตัิแตั่งตัั�งค้ณะกัรรมกัารบริหาร
ค้วามเส่์�ยง	เมื�อวันท่ี่�	11	พฤศจิกิัายน	2559	โดยแต่ังตัั�งจิากักัรรมกัาร	แลูะ
ผู้่บริหารระดับส์ูง	 เพื�อกัำาหนดนโยบายด้านกัารบริหารค้วามเส์่�ยง
ให้ค้รอบค้ลูุมทัี่�งองค้์กัร	 รวมทัี่�งกัำากัับดูแลูให้ม่กัระบวนกัารบริหาร
จิัดกัารค้วามเส์่�ยง	เพื�อลูดผ่ลูกัระที่บจิากัปีัจิจิัยผ่ันแปีรตั่อธุุรกัิจิอย่าง
เหมาะส์ม

	 ทัี่�งน่�	 ณ	 วันท่ี่�	 31	 ธัุนวาค้ม	 2564	 ปีระกัอบด้วย	 ปีระธุาน
เจ้ิาหน้าท่ี่�บริหาร	 ปีระธุานเจิ้าหน้าท่ี่�กัารเงิน	 ปีระธุานเจิ้าหน้าท่ี่�
ปีฏิิบัตัิกัาร	กัรรมกัารผู่้จิัดกัาร	แลูะผู่้อำานวยกัารตัามส์ายงาน	12	ค้น
ดังรายชั่ื�อตั่อไปีน่�

หน้าท่� และควิามูรับผิดชัอบข้องคณะกรรมูการบริหาร
ควิามูเส่�ยง

	 1.	 กัำาหนดแลูะที่บที่วนนโยบาย	แนวที่างกัารบริหารค้วามเส์่�ยง
ของ	HARN	 ทัี่�งค้วามเส์่�ยงจิากักัารดำาเนินงาน	 แลูะค้วามเส์่�ยงตัาม
นโยบายต่ัอตัา้นกัารทุี่จิริตัค้อร์รัปีชัั่น	เพื�อนำาเส์นอค้ณะกัรรมกัารบริษัทัี่
พิจิารณารับที่ราบ

	 2.	 กัำาหนดยทุี่ธุศาส์ตัร์ในกัารบรหิารค้วามเส์่�ยงใหส้์อดค้ลูอ้งกัับ
นโยบายกัารบริหารค้วามเส์่�ยง	ปีระเมิน	ตัิดตัาม	แลูะดูแลูค้วามเส์่�ยง
ให้อยู่ในระดับที่่�เหมาะส์ม

	 3.	 ดูแลูแลูะตัิดตัามกัารปีฏิิบัตัิตัามนโยบายกัารบริหารค้วาม
เส์่�ยงภายใตั้แนวที่างที่่�ได้รับอนุมัตัิจิากัค้ณะกัรรมกัารบริษััที่

	 4.	 กัำาหนดเกัณฑ์์วัดค้วามเส์่�ยงแลูะเพดานค้วามเส่์�ยงท่ี่�ยอมรับได้

	 5.	 กัำาหนดมาตัรกัารในกัารจัิดกัารค้วามเส่์�ยงให้เหมาะส์มตั่อ
ส์ภาวกัารณ์ที่่�เปีลู่�ยนแปีลูงไปี

	 6.	 ที่บที่วนค้วามเพ่ยงพอถึ่งค้วามม่ปีระส์ิที่ธุิผ่ลูของระบบแลูะ
กัารปีฏิิบัตัิตัามนโยบายที่่�กัำาหนด

	 7.	 รายงานกัารบริหาร	กัารดำาเนินงาน	ส์ถึานะค้วามเส์่�ยง	แลูะ
กัารเปีลู่�ยนแปีลูงตั่างๆ	 รวมถ่ึงสิ์�งท่ี่�ต้ัองดำาเนินกัารปีรับปีรุงแกั้ไขตั่อ
ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่เป็ีนปีระจิำาทุี่กัไตัรมาส์	 เพื�อให้ส์อดค้ลู้องกัับ
นโยบายแลูะกัลูยุที่ธุ์ที่่�กัำาหนด

	 8.	 ดูแลูให้ม่ค้ณะที่ำางานบริหารค้วามเส์่�ยงตัามค้วามจิำาเปี็น

	 9.	ส์นับส์นุนค้ณะที่ำางานบริหารค้วามเส์่�ยงด้านบุค้ลูากัร

งบปีระมาณ	 แลูะที่รัพยากัรอื�นท่ี่�จิำาเป็ีน	 ให้ส์อดค้ลู้องกัับขอบเขตั
ค้วามรับผ่ิดชั่อบ

	 10.	ส์นบัส์นุนแลูะพฒันากัารบริหารค้วามเส่์�ยงในทุี่กัระดบัอย่าง
ต่ัอเนื�อง	 รวมถึ่งส์่งเส์ริมกัารพัฒนาวัฒนธุรรมกัารบริหารค้วามเส์่�ยง
ภายในอย่างปีระส์ิที่ธุิภาพ

	 11.	ที่บที่วนแลูะปีระเมินปีระส์ิที่ธุิผ่ลูของกัารจิัดกัารค้วามเส์่�ยง
อย่างน้อยปีีลูะ	1	ค้รั�ง	 แลูะเปิีดเผ่ยไว้ในแบบแส์ดงรายกัารปีระจิำาปีี/
รายงานปีระจิำาปี	ีแลูะในกัรณ่ท่ี่�มป่ีจัิจิยั	หรือเหตักุัารณส์์ำาคั้ญซ่�งอาจิม่
ผ่ลูกัระที่บตัอ่	HARN	หรือผู้่มส่่์วนได้เส่์ยของ	HARN	อย่างมนั่ยส์ำาคั้ญ	
ตั้องรายงานตั่อค้ณะกัรรมกัารบริษััที่เพื�อที่ราบ

	 ในปีี	2564	ม่กัารปีระชัุ่ม	4	ค้รั�ง	โดยกัรรมกัารบริหารค้วามเส์่�ยง
ทุี่กัท่ี่านท่ี่�ดำารงตัำาแหน่งอยู่ขณะนั�น	เข้าร่วมปีระชุั่ม	แลูะได้รายงานผ่ลูกัาร
ปีฏิิบัติังานปีระจิำาปีไีว้ในรายงานค้ณะกัรรมกัารบริหารค้วามเส่์�ยงแลู้ว
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ห้มูายเห้ต์ุ :	 ลูำาดับที่่�	1-12	เปี็นผู่้บริหารของ	HARN	ตัามปีระกัาศค้ณะกัรรมกัาร	กั.ลู.ตั.

 1. นายวิิรัฐ  สุข้ชััย 

	 	 ปีระธุานเจิ้าหน้าที่่�บริหาร	แลูะกัรรมกัารผู่้จิัดกัาร:
	 	 ธุุรกัิจิระบบดับเพลูิง	ปีรับอากัาศ	แลูะส์ุขาภิบาลู
 2. นายธิรรมูนูญ  ตืรีเพ็ชัร 
	 	 กัรรมกัารผู่้จิัดกัาร:	ธุุรกัิจิระบบกัารพิมพ์ดิจิิที่ัลู
 3. นายวิิศิษัฏิ์  วิชัิรลาภไพฑ์ูรย์ 
	 	 ปีระธุานเจิ้าหน้าที่่�กัารเงิน
 4. นางวิรินกาญจำน์  ธิ่ระอัมูรานนท์ 
	 	 ปีระธุานเจิ้าหน้าที่่�ปีฏิิบัตัิกัาร
 5. นายประชัา  พร้อมูพรชััย 

	 	 ผู่้อำานวยกัารส์ายงานโค้รงกัาร:	ธุุรกัิจิระบบดับเพลูิง	ปีรับอากัาศ		
	 	 แลูะส์ุขาภิบาลู
 6. นายรัตืนพันธิ์  มูุข้หริวิัฒนานนท์ 
	 	 ผู่้อำานวยกัารส์ายงานขายที่ั�วไปี:	ธุุรกัิจิระบบดับเพลูิง	ปีรับอากัาศ		
	 	 แลูะส์ุขาภิบาลู
 7. นายสุชัาตืิ  สุวิัฒโนดมู 
	 	 ผู่้อำานวยกัารส์ายงานปีิโตัรเค้ม่:	ธุุรกัิจิระบบดับเพลูิง	ปีรับอากัาศ		
	 	 แลูะส์ุขาภิบาลู
 8. นายกิตืตืิพงษั์  กิตืตืิเมูธิาวิีนันท์ 
	 	 ผู่้อำานวยกัารส์ายงานขาย:	ธุุรกัิจิระบบที่ำาค้วามเย็น
 9. นายวิชัิรวิิทย์  อัครเศรณ่ 
	 	 ผู่้อำานวยกัารส์ายงานขายโค้รงกัาร:	ธุุรกัิจิระบบที่ำาค้วามเย็น
 10. นายสุกิจำ  ลิตืิกรณ์ 
	 	 ผู่้อำานวยกัารส์ายงานส์นับส์นุนวิศวกัรรม:	ธุุรกัิจิระบบที่ำาค้วามเย็น
 11. นายวิิฑ์ูรย์  ทามู่ 
	 	 ผู่้อำานวยกัารส์ายงานขาย:	ธุุรกัิจิระบบกัารพิมพ์ดิจิิที่ัลู
12.  นายพงษั์สวิัสดิ�  เพ่งเล็งผล 
	 	 ผู่้อำานวยกัารส์ายงานขายส์ินค้้าพิเศษั:	ธุุรกัิจิระบบกัารพิมพ์ดิจิิที่ัลู

ผู้บริหารระดับสูง

บทบาท หน้าท่�ข้องประธิานเจำ้าหน้าท่�บริหาร

	 ตัามท่ี่�ค้ณะกัรรมกัารบรษิัทัี่มอบหมาย	ปีระธุานเจิา้หนา้ท่ี่�บรหิาร
ตั้องบริหาร	HARN	ตัามแผ่นงานหรืองบปีระมาณท่ี่�ได้รับอนุมัตัิจิากั
ค้ณะกัรรมกัารอย่างเค้ร่งค้รัด	 ซื�อส์ัตัย์	 ส์ุจิริตั	 แลูะระมัดระวัง	 รักัษัา
ผ่ลูปีระโยชั่น์ของ	HARN	แลูะผู่้ถึือหุ้นอย่างด่ที่่�ส์ุด	อำานาจิหน้าที่่�ของ
ปีระธุานเจิ้าหน้าที่่�บริหารให้รวมถึ่งเรื�องหรือกัิจิกัารตั่างๆ	ดังตั่อไปีน่�

7.4 ข้้อมููลเก่�ยวิกับผู้บริหารระดับสูง
7.4.1 รายชั่�อและตืำาแหนง่ข้องผูบ้รหิารระดบัสูง
	 ณ	วันที่่�	31	ธุันวาค้ม	2564	ม่จิำานวน	12	ค้น	ม่รายชั่ื�อดังตั่อไปีน่�	
(แผ่นผ่ังโค้รงส์ร้างองค้์กัรของบริษััที่	หาญเอ็นจิิเน่ยริ�ง	โซลููชั่ั�นส์์	จิำากััด	
(มหาชั่น)	 ได้รายงานในหัวข้อ	 7.1	 โค้รงส์ร้างกัารกัำากัับดูแลูกัิจิกัาร)	
ที่ั�งน่�	รายละเอียดประว็ัต์ิแสดงในเอกสารแนบ 1 ห้น้า 201-209

	 1.	 เปี็นผู่้นำาในกัารกัำาหนดกัลูยุที่ธ์ุ	นโยบาย	แลูะแผ่นงาน	ธุุรกัิจิ
ระยะส์ั�นแลูะระยะยาว

	 2.	 ค้วบคุ้ม	 กัำากัับดูแลู	 แลูะแก้ัไขปีัญหากัารดำาเนินธุุรกิัจิโดย
ภาพรวมในระดับกัลูยุที่ธุ์แลูะนโยบาย

	 3.	 ส์นับส์นุนแลูะอำานวยกัารแกั่ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่	 แลูะ
ค้ณะกัรรมกัารชัุ่ดย่อย	 ให้ส์ามารถึปีฏิิบัติัภารกิัจิด้านกัารกัำากัับดูแลู
กัิจิกัารที่่�ด่ได้ตัามเปี้าหมาย

	 4.	 กัำากัับดแูลูโค้รงกัารพฒันาบคุ้ลูากัร	ให้ส์อดค้ลู้องกัับเป้ีาหมาย
กัารเตับิโตัของ	HARN	ตัลูอดจินดแูลูแลูะรักัษัาภาพลัูกัษัณ์ท่ี่�ดข่ององค์้กัร

	 5.	 ตัิดตัาม	ตัรวจิส์อบ	ค้วบคุ้ม	แลูะรายงานผ่ลูกัารดำาเนินงาน	
ตัามแผ่นท่ี่�ไดรั้บอนุมัตัต่ิัอค้ณะกัรรมกัารบรษิัทัี่เป็ีนปีระจิำาทุี่กัไตัรมาส์

	 6.	 ดำาเนินกัารหรือปีฏิิบัติังานให้เปี็นไปีตัามนโยบาย	แผ่นงาน
แลูะงบปีระมาณที่่�ได้รับอนุมัตัิจิากัค้ณะกัรรมกัารบริษััที่

	 7.	 ม่อำานาจิบรรจิุ	 แตั่งตัั�ง	 ถึอดถึอน	 โยกัย้าย	 เลืู�อนตัำาแหน่ง	
พักังาน	เลูิกัจิ้าง	ลูงโที่ษัที่างวินัย	กัำาหนดอัตัราเงินเดือน	ค้่าตัอบแที่น
อื�นๆ	 รวมทัี่�งบำาเหน็จิรางวัลู	กัารปีรับเงินเดือน	หรือค้่าจ้ิาง	 แลูะเงิน
โบนัส์	ตัามระเบ่ยบที่่�กัำาหนด

	 8.	 มอ่ำานาจิในกัารออกั	แกัไ้ข	เพิ�มเตัมิ	ปีรับปีรุง	หรือยกัเลิูกั	ค้ำาสั์�ง	
ระเบ่ยบ	บันที่่กั	แลูะข้อบังค้ับที่่�เกั่�ยวกัับกัารที่ำางาน	เพื�อให้กัารปีฏิิบัตัิ
งานเป็ีนไปีตัามนโยบาย	 แลูะเพื�อรักัษัาระเบ่ยบวินัยในกัารที่ำางาน
ภายในองค้์กัร	

	 9.	 ปีฏิิบติััหน้าท่ี่�อื�นใดตัามท่ี่�ได้รับมอบหมายจิากัค้ณะกัรรมกัารบรษิัทัี่

	 10.	 ให้อำานาจิในกัารมอบอำานาจิชั่่วง	 แลูะ/หรือมอบหมายให้
บุค้ค้ลูอื�นปีฏิิบัตัิงานแที่นได้	 โดยกัารมอบอำานาจิชั่่วง	 แลูะ/หรือกัาร
มอบหมายดังกัลู่าวให้อยู่ภายใตั้ขอบเขตัแห่งกัารมอบอำานาจิตัาม
หนังส์อืมอบอำานาจิดงักัลู่าว	แลูะ/หรอืให้เป็ีนไปีตัามระเบย่บ	ข้อกัำาหนด
หรือค้ำาส์ั�งที่่�ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่	แลูะ/หรือ	HARN	กัำาหนดไว้

บทบาท หน้าท่�ข้องกรรมูการผู้จำัดการ

	 กัรรมกัารผู่้จิัดกัารม่อำานาจิแลูะหน้าที่่�ในกัารบริหารงานกัิจิกัาร
ตั่างๆ	รวมถึ่งตัามที่่�ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่มอบหมาย	ดังน่�

	 1.	 กัำากัับดูแลูกัารบริหารงาน	 แลูะกัารอนุมัตัิเรื�องท่ี่�เก่ั�ยวกัับ
กัารดำาเนินกัิจิกัารปีระจิำาวันของ	HARN	เพื�อเปี็นไปีตัามวัตัถึุปีระส์งค้์
ข้อบังค้ับ	กัฎระเบ่ยบ	ค้ำาส์ั�ง	มตัิที่่�ปีระชัุ่มค้ณะกัรรมกัารบริษััที่แลูะมตัิ
ที่่�ปีระชัุ่มผู่้ถึือหุ้น	ภายใตั้กัรอบของกัฎหมายที่่�เกั่�ยวข้อง	แลูะขอบเขตั
อำานาจิหน้าที่่�ที่่�ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่กัำาหนด

	 2.	 จิัดเตัร่ยมนโยบาย	กัลูยุที่ธุ์	เปี้าหมาย	แผ่นกัารดำาเนินธุุรกัิจิ	
แลูะงบปีระมาณปีระจิำาปีี	 ตัลูอดจินโค้รงส์ร้างกัารบริหารงานแลูะ
อำานาจิกัารบริหาร	 เส์นอค้ณะกัรรมกัารบริหารพิจิารณาให้ค้วามเห็น
ขอบกั่อนนำาเส์นอค้ณะกัรรมกัารบริษััที่พิจิารณาอนุมัตัิ	
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ข้้อพิพาทด้านแรงงาน

	 HARN	 ไม่ม่ข้อพิพาที่ด้านแรงงานท่ี่�ม่นัยส์ำาคั้ญในระยะเวลูา
3	ปีีที่่�ผ่่านมา

7.4.2 นโยบายการจำ่ายค่าตือบแทนผู้บริหาร
ระดับสูง 

ค่าตือบแทนผู้บริหารระดับสูง

	 ค้่าตัอบแที่นปีระธุานเจิ้าหน้าท่ี่�บริหารเปี็นไปีตัามนโยบาย
แลูะหลัูกัเกัณฑ์์ท่ี่�ค้ณะกัรรมกัารส์รรหาแลูะพิจิารณาค้่าตัอบแที่น	
แลูะค้ณะกัรรมกัารบริษััที่กัำาหนดส์ำาหรับค้่าตัอบแที่นของผู่้บริหาร
ระดับส์ูงตัำาแหน่งอื�นที่่�เปี็นไปีตัามระเบ่ยบที่่�ปีระธุานเจิ้าหน้าที่่�บริหาร	
กัรรมกัารผู้่จัิดกัารกัำาหนด	 ซ่�งเชั่ื�อมโยงกัับผ่ลูกัารดำาเนินงานของ	
HARN	 โดยกัำาหนดตััวชั่่�วัดแลูะตัั�งค้่าเปี้าหมาย	 (Key	Performance	
Indicatiors	 :	KPI)	 เกั่�ยวกัับผ่ลูปีฏิิบัติังานตัามวัตัถุึปีระส์งค์้ในแต่ัลูะปีี 

แลูะผ่ลูตัามวตััถึปุีระส์งค์้เชั่งิกัลูยทุี่ธ์ุที่างธุุรกัจิิในระยะสั์�นแลูะระยะยาว
ในด้านกัารเงิน	 สั์งค้ม	แลูะสิ์�งแวดลู้อม	 โดยผ่่านวงจิรค้วามยั�งยนืของ
บริษัทัี่	3	กัลุู่ม	 ได้แก่ั	SMART	Business,	SMART	People,	SMART	
Environment	 ซ่�งตััวชั่่�วัดดังกัลู่าวค้รอบค้ลุูมตัามมุมมอง	Balance	
Scorecard	 เช่ั่น	ผ่ลูปีระกัอบกัาร	กัารเติับโตัของยอดขาย	 ส่์วนแบ่ง
กัารตัลูาด	 กัารขยายตัลูาดไปียังต่ัางปีระเที่ศ	 ค้วามพ่งพอใจิของ
พนักังาน	กัารพัฒนาระบบกัารที่ำางานแลูะกัระบวนกัารจัิดกัารธุุรกิัจิ
สู่์ค้วามเปีน็เลูศิอยา่งตัอ่เนื�อง	กัารเพิ�มข่ดค้วามส์ามารถึในกัารแขง่ขัน
แลูะกัารดำาเนินธุุรกัิจิอย่างยั�งยืนในระยะยาว	เพื�อนำาไปีส์ู่ค้วามส์ำาเร็จิ
อย่างยั�งยืนภายใตั้หลูักัเกัณฑ์์ที่่�โปีร่งใส์	แลูะพิจิารณาถึ่งค้วามเส์่�ยงที่่�
เกั่�ยวข้อง	วิส์ัยที่ัศน์	พันธุกัิจิ	 รวมถึ่งกัลูยุที่ธุ์	แลูะกัารส์ร้างมูลูค้่าเพิ�ม
อย่างตั่อเนื�องให้กัับผู่้ถึือหุ้น

	 นอกัจิากัน่�	 กัารบริหารค่้าตัอบแที่นยังม่วัตัถุึปีระส์งค้์เพื�อให้
ส์ามารถึแข่งขันได้ในกัลูุ่มธุุรกัิจิที่่�เกั่�ยวข้อง	เกัิดค้วามมั�นใจิว่า	HARN	
ส์ามารถึท่ี่�จิะดง่ดดูแลูะรกััษัาพนกัังานท่ี่�ด	่มฝ่่มืีอใหม้าที่ำางาน	แลูะอยู่
ส์ร้างผ่ลูงานอย่างตั่อเนื�อง

	 ค้า่ตัอบแที่นผู้่บรหิารระดบัสู์งตัำาแหน่งปีระธุานเจิา้หน้าท่ี่�บรหิาร	
กัรรมกัารผู้่จิดักัาร	ปีระธุานเจ้ิาหน้าท่ี่�ปีฏิิบติัักัาร	ปีระธุานเจ้ิาหน้าท่ี่�กัารเงิน
จิะได้รับผ่ลูตัอบแที่นทัี่�งท่ี่�เปี็นตััวเงินแลูะผ่ลูปีระโยชั่น์/ส์วัส์ดิกัารอื�น
ตัามระเบ่ยบของ	HARN	 เชั่่นเด่ยวกัันกัับตัำาแหน่งผู้่อำานวยกัารตัาม
ส์ายงาน	 ได้แก่ั	 เงินเดือน	 โบนัส์ตัามผ่ลูงาน	ค้่าตัอบแที่นท่ี่�เปี็นหุ้น	
(EJIP)	 แลูะผ่ลูปีระโยชั่น์อื�น	 (กัองทีุ่นส์ำารองเลู่�ยงชั่่พ	 ปีระกัันชั่่วิตั/
ส์ุขภาพ	 ทุี่นกัารศ่กัษัา)	 เปี็นต้ัน	 ยกัเว้นเงินรางวัลูจิูงใจิตัามผ่ลูงาน
ซ่�งผู่้บริหารระดับส์ูงของ	HARN	ที่่�มาปีฏิิบัตัิงานจิะได้รับค้่าตัอบแที่น
ตัามรายลูะเอ่ยด	ดังน่�

	 3.	 ดำาเนินกิัจิกัาร	แลูะ/หรือบริหารจัิดกัารให้เปีน็ไปีตัามนโยบาย	
กัลูยทุี่ธุ	์เป้ีาหมาย	แผ่นกัารดำาเนินธุุรกัจิิ	แลูะงบปีระมาณท่ี่�ได้รับอนมัุติั
จิากัค้ณะกัรรมกัาร

	 4.	 ตัิดตัาม	ตัรวจิส์อบ	ค้วบคุ้ม	แลูะรายงานผ่ลูกัารดำาเนินงาน
ตัามแผ่นท่ี่�ไดรั้บอนมุติัั	ตัอ่ค้ณะกัรรมกัารบรษิัทัี่เปีน็ปีระจิำาทุี่กัไตัรมาส์

	 5.	 ดูแลูให้บุค้ลูากัรในส์ายงานส์ามารถึดำาเนินกัารได้อย่างม่
ปีระส์ิที่ธุิภาพแลูะปีระส์ิที่ธุิผ่ลู

	 6.	 ม่อำานาจิอนุมัตัิกัารลูงทุี่นหรือค้่าใชั่้จิ่ายในกัารดำาเนินธุุรกิัจิ 

กัารจิ่ายเงินตัามส์ัญญา	ข้อตักัลูง	กัารจิัดหา	กัารเข้าที่ำาส์ัญญา	แลูะ
กัารดำาเนินกัารตัามธุุรกัิจิปีกัตัิภายในงบปีระมาณที่่�ได้รับอนุมัตัิ

	 7.	 ปีฏิิบตััหินา้ท่ี่�อื�นใดตัามท่ี่�ไดร้บัมอบหมายจิากัค้ณะกัรรมกัารบรหิาร

	 8.	 ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ได้มอบอำานาจิในกัารแก้ัไข	 เพิ�มเตัิม
รายลูะเอ่ยดแลูะข้อตักัลูงในสั์ญญา	 กัารต่ัอสั์ญญา	 ขยายหรือ
ยน่ระยะเวลูาส์ญัญา	กัารยกัเลูกิัส์ญัญา	ตัลูอดจินกัารลูงนามในเอกัส์าร
ท่ี่�เก่ั�ยวเนื�องกัันกัับส์ัญญาซื�อขาย	 กัารมอบอำานาจิชั่่วง	 แลูะ/หรือ
มอบหมายใหบ้คุ้ค้ลูอื�นที่ำาสั์ญญา	แลูะ/หรือปีฏิิบติัังานแที่นได้	โดยกัาร
มอบอำานาจิช่ั่วงแลูะ/หรือกัารมอบหมายดังกัลูา่วให้อยู่ภายใต้ัขอบเขตั
แห่งกัารมอบอำานาจิตัามหนงัสื์อมอบอำานาจิดงักัลูา่ว	แลูะ/หรือให้เปีน็
ไปีตัามระเบย่บ	ข้อกัำาหนด	หรือค้ำาสั์�งท่ี่�ค้ณะกัรรมกัารบริษัทัี่	แลูะ/หรือ	
HARN	กัำาหนดไว้

	 ทัี่�งน่�	กัารมอบอำานาจิของปีระธุานเจ้ิาหนา้ท่ี่�บริหาร	แลูะกัรรมกัาร
ผู้่จิดักัาร	ดังกัลู่าวข้างตัน้ไม่ส์ามารถึกัระที่ำาได้	หากัปีระธุานเจ้ิาหน้าท่ี่�
บริหาร	 แลูะกัรรมกัารผู้่จิัดกัารม่ส์่วนได้เส่์ยหรืออาจิม่ค้วามขัดแย้ง
ที่างผ่ลูปีระโยชั่นใ์นลูกััษัณะใดๆ	กัับ	HARN	ในกัารใชั่อ้ำานาจิดงักัลูา่ว	
โดยในปีี	2564	ไม่มก่ัารดำาเนินกัารใด 	ๆท่ี่�นอกัเหนือขอบเขตัอำานาจิดังกัลู่าว

การสืบทอดตืำาแหน่งสำาหรับผู้บริหารระดับสูง

	 ค้ณะกัรรมกัารส์รรหาแลูะพิจิารณาค่้าตัอบแที่น	เปีน็ผู้่พจิิารณา
แลูะจิัดที่ำานโยบายกัารส์ืบที่อดตัำาแหน่งผู้่บริหารระดับสู์ง	 นำาเส์นอ
ตั่อค้ณะกัรรมกัารบริษััที่	แลูะที่ำาหน้าที่่�ส์รรหาบุค้ค้ลูที่่�ม่ค้วามรู้	ค้วาม
ส์ามารถึ	แลูะปีระส์บกัารณ์ท่ี่�เหมาะส์มส์ำาหรับเปีน็ผู่บ้ริหารของ	HARN	
ม่ค้วามเป็ีนผู้่นำา	ม่วิสั์ยทัี่ศน์กัว้างไกัลู	 โดยตั้องม่คุ้ณส์มบัติัแลูะไม่ม่
ลูักัษัณะตั้องห้ามตัามกัฎหมาย	

	 HARN	ไดด้ำาเนินกัารพัฒนาผู้่บริหารระดบัสู์งอย่างต่ัอเนื�อง	เพื�อ
ให้ม่ผู่้บริหารขององค้์กัรเปี็นหน่�งในผู่้ม่คุ้ณส์มบัตัิที่่�พร้อมเพื�อที่ดแที่น
ผู้่บริหารระดับสู์งท่ี่�จิะเกัษัย่ณอายใุนอ่กั	3-5	ปี	ีข้างหน้า	โดยมร่ะเบย่บ
ปีฏิิบตััแิลูะกัระบวนกัารสื์บที่อดตัำาแหนง่เพื�อเปีน็กัารวาง	Succession	
Plan	ส์ำาหรบัเตัร่ยมบคุ้ลูากัรใหม้ค่้วามพร้อมข่�นดำารงตัำาแหนง่ท่ี่�ส์งูข่�น
เมื�อม่ตัำาแหน่งว่าง	ได้แกั่	ปีระธุานเจิ้าหน้าที่่�บริหาร	กัรรมกัารผู่้จิัดกัาร	
ปีระธุานเจิา้หนา้ท่ี่�กัารเงนิ	ปีระธุานเจิา้หนา้ท่ี่�ปีฏิิบตัักิัาร	ผู่อ้ำานวยกัาร
ส์ายงานตัา่งๆ	รายงานค้วามค้บืหน้าต่ัอค้ณะกัรรมกัารบรษิัทัี่รบัที่ราบ
อย่างน้อยปีีลูะค้รั�ง
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ค่าต์อบแที่นรว็มูข้องประธิานเจำ้าห้น้าที่ี�บริห้ารและกรรมูการผู้จำัดการ ปี 2563-2564

ข้อมูลูเพิ�มเตัิมที่่�เกั่�ยวข้องกัับผู่้บริหารของ	HARN	ม่ดังน่�

ไม่ปีรากัฎว่าม่ปีระวัตัิกัารที่ำาค้วามผ่ิดกัฎหมายในระยะ	10	ปีีที่่�ผ่่านมาเกั่�ยวกัับ
1)	 กัารถึูกัพิพากัษัาว่ากัระที่ำาผ่ิดที่างอาญา	ยกัเว้นที่่�เปี็นค้วามผ่ิดอันเกัิดจิากักัารฝ่่าฝ่้นกัฎจิราจิร	ค้วามผ่ิดลูหุโที่ษั	หรือค้วามผ่ิดในที่ำานอง

เด่ยวกััน
2)	 กัารถึูกัพิพากัษัาให้เปี็นบุค้ค้ลูลู้มลูะลูายหรือถึูกัพิที่ักัษั์ที่รัพย์
3)	 กัารเป็ีนผู้่บรหิาร	หรอืผู่ม้อ่ำานาจิค้วบค้มุในบรษิัทัี่	หรือห้างหุ้นส่์วนที่่�ถึูกัพิพากัษัาให้เปี็นบุค้ค้ลูลู้มลูะลูายหรือถึูกัพิที่ักัษั์ที่รัพย์

ค่าตือบแทน
ปี 2563ปี 2564

จิำานวนรายจิำานวนราย

เงินเดือน	โบนัส์	แลูะอื�นๆ	ได้แกั่	เงินส์มที่บกัองทีุ่นปีระกัันส์ังค้ม	แลูะ	EJIP	 3	 9.98	 3	 10.80		
เงินส์มที่บกัองทีุ่นส์ำารองเลู่�ยงชั่่พ	 3	 0.31	 3	 0.30	

จิำานวนเงินจิำานวนเงิน

หน่วย:	ลู้านบาที่

ห้มูายเห้ต์ุ :	ค้่าตัอบแที่นปีระธุานเจิ้าหน้าที่่�บริหารแลูะกัรรมกัารผู่้จิัดกัารอ้างอิงข้อมูลูจิากังบกัารเงินรวมของ	HARN

สายงาน
จำำานวินพนักงาน (คน)

ปี 2562ปี 2564

ส์ายงานขายงานโค้รงกัาร
ส์ายงานขายระบบดับเพลูิง	ปีรับอากัาศแลูะส์ุขาภิบาลู
ส์ายงานขายปีิโตัรเค้ม่
ส์ายงานขายระบบที่ำาค้วามเย็น
ส์ายงานส์นับส์นุนวิศวกัรรม
ส์ายงานขายระบบกัารพิมพ์ดิจิิที่ัลู
ส์ายงานบริกัาร
ส์ายงานขายส์ินค้้าพิเศษั
ส์ายงานปีฏิิบัตัิกัาร
ส์ายงานกัารเงิน
บริษััที่ย่อย
                           รว็มู

	 28	 35	 35
	 30	 29	 29
	 3	 4	 7
	 15	 16	 14
	 9	 7	 8
	 28	 26	 28
	 33	 33	 32
	 14	 15	 16
	 45	 42	 48
	 37	 37	 37
	 7	 9	 3
 249 253 257

ปี 2563

	 ในปี	ี2564	HARN	จิา่ยค่้าตัอบแที่นใหแ้ก่ั	นายวิรัฐ	ส์ขุชัั่ย	ปีระธุานเจิา้หน้าท่ี่�บรหิาร	แลูะนายธุรรมนญู	ตัร่เพช็ั่ร	กัรรมกัารผู้่จิดักัารผู่บ้รหิาร
ของ	HARN	แลูะจิ่ายค้่าตัอบแที่นให้แกั่	นายปีระเส์ริฐศักัดิ�เดชั่อุดม	ปีระธุานเจิ้าหน้าที่่�บริหาร	บริษััที่	ไอยราหาญ	จิำากััด	(�บริษััที่ย่อย�)	ดังน่�

7.5 ข้้อมููลเก่�ยวิกับพนักงาน
จำำานวินพนักงาน

	 HARN	 ม่นโยบายมุ่งเน้นท่ี่�จิะพัฒนาปีรับปีรุงกัระบวนกัาร	
แลูะระบบกัารบริหารที่รัพยากัรบุค้ค้ลูให้ม่ค้วามทัี่นส์มัย	ส์อดค้ลู้อง
กัับเที่ค้โนโลูย่�ท่ี่�เปีลู่�ยนแปีลูง	 เพื�อเส์ริมส์ร้างแลูะพัฒนาพนักังาน
ให้พนักังานม่ค้วามส์ามารถึ	ตัลูอดจินม่ส่์วนร่วมในกัารพัฒนาแลูะ
ชั่่วยเหลูือส์ังค้มโดยส์่วนรวม	 ให้กั้าวไปีสู่์กัารเปี็นองค้์กัรแห่งค้วาม
ยั�งยืน	 เพื�อเพิ�มข่ดค้วามส์ามารถึในกัารแข่งขัน	 แลูะตัอบส์นองกัาร
เปีลู่�ยนแปีลูงขององค้์กัร	

	 ณ	วันท่ี่�	 31	 ธัุนวาค้ม	2564	HARN	แลูะบริษััที่ย่อย	ม่จิำานวน
พนักังานรวม	249	ค้น	ซ่�งเปีน็พนักังาน	HARN	242	ค้น	แลูะบรษิัทัี่ย่อย
บริษััที่	หาญเว่ยดนาม	จิำากััด	2	ค้น,	บริษััที่	ไอยราหาญ	จิำากััด	5	ค้น	
โดยเปี็นพนักังานรวม	156	ค้น	พนักังานหญิงรวม	93	ค้น	ซ่�งแบ่งตัาม
ส์ายงาน	ดังน่�



บริษััท หาญ เอ็นจำิเน่ยริ�ง โซลูชัั�นส์ จำำากัด (มูหาชัน) 107

ห้มูายเห้ต์ุ :	ค้่าตัอบแที่นพนักังานอ้างอิงข้อมูลูจิากังบกัารเงินเฉื่พาะกัิจิกัารของ	HARN

ค่าต์อบแที่นพึนักงานข้อง HARN (ไมู่รว็มูประธิานเจำ้าห้น้าที่ี�บริห้าร และกรรมูการผู้จำัดการ) ปี 2563 - 2564

ค่าตือบแทน
ปี 2563ปี 2564

จิำานวนรายจิำานวนราย

เงินเดือน	โบนัส์	แลูะอื�นๆ	ได้แกั่	เงินส์มที่บกัองทีุ่นปีระกัันส์ังค้ม	แลูะ	EJIP	 238	 152.56	 242	 159.80
เงินส์มที่บกัองทีุ่นส์ำารองเลู่�ยงชั่่พ	 238	 4.14	 242	 3.93

จิำานวนเงินจิำานวนเงิน

หน่วย:	ลู้านบาที่

	 HARN	 กัำาหนดค้่าตัอบแที่นพนักังานท่ี่�ส์อดค้ลู้องกัับผ่ลูกัาร
ดำาเนินงานของ	HARN	 ทัี่�งในระยะส์ั�นแลูะระยะยาวผ่่านกัารบริหาร
ผ่ลูกัารดำาเนินงานที่่�ส์อดค้ลู้องกัับที่ิศที่างกัลูยุที่ธุ์	ซ่�งเปี็นกัระบวนกัาร
ดำาเนินกัารอย่างต่ัอเนื�อง	 เพื�อผ่ลัูกัดันให้ผ่ลูกัารดำาเนินงานเป็ีนไปี
ตัามเปี้าหมายตัามแผ่น	โดยจิะได้รับผ่ลูตัอบแที่นที่ั�งที่่�เปี็นตััวเงินแลูะ
ผ่ลูปีระโยชั่น์/ส์วัส์ดิกัารอื�นตัามระเบ่ยบของ	HARN	 ได้แก่ั	 เงินเดือน	
โบนัส์ตัามผ่ลูงาน	ค่้าลู่วงเวลูา	ค่้านายหน้า	เงนิรางวัลูจิงูใจิ	ค่้าตัอบแที่น
ท่ี่�เป็ีนหุ้น	(EJIP)	แลูะผ่ลูปีระโยชั่น์/ส์วสั์ดกิัารอื�น	(กัองที่นุส์ำารองเลู่�ยงชั่พ่,
ปีระกัันชั่่วิตั/ส์ุขภาพ,	ทีุ่นกัารศ่กัษัา)

กองทุนสำารองเล่�ยงชัีพ

	 ปีัจิจุิบันม่พนักังานท่ี่�เข้าร่วมกัองทีุ่นส์ำารองเลู่�ยงชั่่พ	 จิำานวน
240	ราย	จิากัจิำานวนพนกัังานท่ี่�มสิ่์ที่ธิุเข้าร่วมทัี่�งหมด	240	ราย	คิ้ดเปีน็
ร้อยลูะ	 100	 ในปีี	 2564	HARN	 ได้จิ่ายส์มที่บเข้ากัองทีุ่นจิำานวน	
4,456,531ลู้านบาที่	บริหารจัิดกัารกัองทุี่นฯ	 โดยบริษััที่หลัูกัที่รัพย์
จิดักัารกัองที่นุ	ยโูอบ	่(ปีระเที่ศไที่ย)	จิำากััด	ซ่�งมก่ัารเปิีดเผ่ยขอ้มูลูตัาม
หลูกััธุรรมาภิบาลูกัารลูงทุี่น	ปีฏิิบัตัติัามข้อกัำาหนดของพระราชั่บญัญัตัิ
กัองทุี่นส์ำารองเลู่�ยงชั่่พ	พ.ศ.	 2542	 โดยอัตัราเงินส์ะส์มของพนักังาน
จิะส์ูงข่�นตัามอายุกัารปีฏิิบัตัิงาน	นอกัจิากัน่�	 HARN	 ได้เปีิดโอกัาส์
ให้พนักังานใชั่้ส์ิที่ธุิในกัารเลูือกัหรือเปีลู่�ยนแปีลูงนโยบายกัารลูงทีุ่นที่่�
เหมาะส์มกัับตันเอง	แลูะระดับค้วามเส์่�ยงท่ี่�ยอมรบัไดข้องแตัลู่ะบคุ้ค้ลู	
ได้ปีีลูะ	2	ค้รั�ง	รวมที่ั�งม่กัารปีรับเพิ�มอัตัราส์มที่บกัองทีุ่นของพนักังาน	
ซ่�งเปี็นกัารส์่งเส์ริมให้พนักังานม่กัารวางแผ่นที่างกัารเงิน	 เพื�อให้ม่
เงินออมที่่�เพ่ยงพอหลูังเกัษั่ยณอายุ

ค่าตือบแทนอื�นๆ

	 HARN	 ได้จิัดส์วัส์ดิกัารแลูะค้่าตัอบแที่นอื�นๆ	 นอกัเหนือจิากั
เงินเดือน	 โบนัส์	 แลูะเงินส์มที่บกัองทีุ่นส์ำารองเลู่�ยงชั่่พให้กัับผู่้บริหาร
แลูะพนักังานตัามค้วามเหมาะส์มกัับส์ภาวะเศรษัฐกิัจิ	กัารดำารงชั่พ่ให้
ส์ามารถึแข่งขันได้	ตัลูอดจินเที่่ยบได้กัับมาตัรฐานของบริษััที่ในธุุรกัิจิ
ปีระเภที่เดย่วกััน	แลูะส์อดค้ลู้องกัับผ่ลูปีระกัอบกัารของ	HARN	ได้แกั่	

	 1.	 กัารตัรวจิส์ุขภาพพนักังานปีระจิำาปีี	 กัารจิัดที่ำาปีระกัันชั่่วิตั
แลูะปีระกัันสุ์ขภาพกัลูุ่มให้กัับผู้่บริหารแลูะพนักังาน	 ซ่�งวงเงินผ่ลู
ปีระโยชั่น์พนักังานแต่ัลูะค้นจิะแตักัต่ัางกัันไปีตัามตัำาแหน่ง	แลูะระดับ
ค้วามเส์่�ยงของกัารปีฏิิบัตัิงาน	

	 2.	 โค้รงกัารส์ะส์มหุ้นส์ำาหรับพนักังาน	 (EJIP)	 ตัั�งแตั่วันท่ี่�
1	พฤษัภาค้ม	2563	ถึ่ง	30	 เมษัายน	2568	รวมระยะเวลูา	5	ปีีเพื�อ
เปีิดโอกัาส์ให้พนักังานแลูะผู่้บริหารเข้าร่วมโค้รงกัารโดยตัามค้วาม
ส์มัค้รใจิ	แลูะเป็ีนเจ้ิาของ	HARN	ร่วมกััน	ซ่�งถึอืเป็ีนส่์วนหน่�งของเงนิออม
เพื�อส์ร้างค้วามมั�นค้งที่างกัารเงินให้กัับพนักังานในระยะยาว	

	 นอกัจิากัน่�	 HARN	 ยังให้ค้่าตัอบแที่นแก่ัพนักังานในรูปีแบบ
กัารให้ทุี่นกัารศ่กัษัาพนักังานทัี่�งระดับปีริญญาตัร่	 แลูะปีริญญาโที่
กัารส์นับส์นุนค้่าใชั่้จิ่ายกัารฝ่ึกัอบรม	ส์ัมมนาตั่างๆ	 ทัี่�งกัารฝ่ึกัอบรม
ส์ัมมนาภายในองค์้กัร	 แลูะภายนอกัองค์้กัรอย่างเหมาะส์ม	 รวมทัี่�ง
จิัดให้ม่กัารฉื่่ดวัค้ซ่นไข้หวัดใหญ่	4	ส์ายพันธุุ์ในราค้าพิเศษั

7.6 ข้้อมููลสำาคัญอื�นๆ
7.6.1 รายชั่�อบุคคลท่�ได้รับมูอบหมูาย
เลข้านุการบริษััท

	 เพื�อให้เปี็นไปีตัามหลูักักัารกัำากัับดูแลูกิัจิกัารท่ี่�ด่ของบริษััที่
จิดที่ะเบ่ยนในหมวดค้วามรับผ่ิดชั่อบของค้ณะกัรรมกัาร	แลูะตัาม
ข้อกัำาหนดของพระราชั่บัญญัติัหลูักัที่รัพย์แลูะตัลูาดหลูักัที่รัพย์
พ.ศ.	2535	(รวมที่ั�งที่่�ได้ม่กัารแกั้ไขเพิ�มเตัิม)	ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่จิ่ง
ได้แตั่งตัั�งเลูขานุกัารบริษััที่ข่�น	 โดยม่ภาระหน้าท่ี่�ในกัารให้ค้ำาแนะนำา
ด้านกัฎเกัณฑ์์	แลูะกัฎหมายตั่างๆ	 ท่ี่�ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ตั้องที่ราบ
แลูะปีฏิิบัติั	 ดูแลูกัารจัิดปีระชุั่ม	 รวมทัี่�งดูแลูกิัจิกัรรมต่ัางๆ	 ของ
ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่	 เพื�อให้ส์ามารถึปีฏิิบัติัหน้าท่ี่�ได้อย่างม่
ปีระส์ิที่ธิุภาพแลูะปีระส์ิที่ธิุผ่ลู	 รวมทัี่�งจิัดที่ำาแลูะเกั็บรักัษัาเอกัส์าร	
ได้แกั่	 ที่ะเบ่ยนกัรรมกัาร	 หนังส์ือนัดปีระชัุ่มค้ณะกัรรมกัารบริษััที่	
รายงานกัารปีระชัุ่มค้ณะกัรรมกัารบริษััที่	 แลูะรายงานปีระจิำาปีีของ	
HARN	หนังส์ือนัดปีระชัุ่มผู่้ถืึอหุ้น	 รายงานกัารปีระชัุ่มผู่้ถืึอหุ้น	 แลูะ
เกับ็รักัษัารายงานกัารมส่์ว่นได้เส่์ยท่ี่�รายงานโดยกัรรมกัารแลูะผู่บ้รหิาร

	 โดยท่ี่�ปีระชุั่มค้ณะกัรรมกัารบริษััที่	 ค้รั�งท่ี่�	 4/2564	 เมื�อวันท่ี่�	
11	ส์ิงหาค้ม	2564	 ได้ม่มตัิแตั่งตัั�ง	นางส์าววาส์ุกัาญจิน์	บุญม่	 เปี็น
เลูขานุกัารบริษััที่	โดยม่ผ่ลูตัั�งแตั่วันที่่�	11	ส์ิงหาค้ม	2564

	 HARN	ไดก้ัำาหนดคุ้ณส์มบัตัขิองเลูขานุกัารบริษัทัี่	โดยพิจิารณา
จิากัคุ้ณส์มบัตัิหลูายๆ	ด้าน	 เช่ั่น	อายุ	คุ้ณวุฒิด้านกัารศ่กัษัา	ค้วาม
ส์ามารถึในกัารสื์�อส์าร	 ค้วามม่มนุษัยส์ัมพันธ์ุท่ี่�ด่	 ค้วามส์ามารถึใน
กัารเปีน็ผู้่ปีระส์านงานทัี่�งภายในแลูะภายนอกัองค้ก์ัร	เปีน็ต้ัน	ในกัรณ่



แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)108

หลักสูตืร 1) ผู้ควิบคุมูดูแลการทำาบัญชัี 3)ผู้รับผิดชัอบสูงสุดในสายงานบัญชัี
และการเงิน (CFO)

Orientation	12	ชั่ั�วโมง		  
พัฒนาค้วามรู้ตั่อเนื�องด้านบัญชั่่	(Refresh)	6	ชั่ั�วโมงตั่อปีี	2)  

สรุปการเข้้าอบรมูห้ลักสูต์ร Orientation และ Refresh

ห้มูายเห้ต์ุ : 1)	 จิำานวนชั่ั�วโมงกัารเข้าอบรมหลูักัส์ูตัร	Orientation	แลูะ	Refresh	เปี็นไปีตัามที่่�	ส์ำานักังาน	กั.ลู.ตั.	กัำาหนด
 2)	 หลูักัส์ูตัรพัฒนาค้วามรู้ตั่อเนื�องด้านบัญชั่่	(Refresh)	ที่่�อบรมม่ค้วามส์อดค้ลู้องแลูะเปี็นปีระโยชั่น์ตั่อ	HARN
 3)	 ผู่้ค้วบคุ้มดูแลูกัารที่ำาบัญชั่่เปี็นผู่้ที่ำาบัญชั่่ที่่�ม่คุ้ณส์มบัตัิแลูะเงื�อนไขของกัารเปี็นผู่้ที่ำาบัญชั่่ตัามหลูักัเกัณฑ์์ที่่�กัำาหนดในปีระกัาศกัรมพัฒนาธุุรกัิจิกัารค้้า

ท่ี่�เลูขานุกัารบริษััที่พ้นจิากัตัำาแหน่งหรือไม่อาจิปีฏิิบัตัิหน้าท่ี่�ได้	 ให้
ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่แต่ังตัั�งเลูขานุกัารบริษััที่ค้นใหม่ภายใน	 90
(เกัา้ส์บิ)	วนั	นบัแตัวั่นท่ี่�พน้จิากัตัำาแหนง่	หรือไมอ่าจิปีฏิิบตััหินา้ท่ี่�แลูะ
ให้ค้ณะกัรรมกัารบริษัทัี่มอ่ำานาจิมอบหมายให้กัรรมกัารค้นใดค้นหน่�ง
ปีฏิิบตััหินา้ท่ี่�แที่นในชั่ว่งเวลูาดงักัลูา่ว	(ตัามพระราชั่บญัญตััหิลูกััที่รพัย์
แลูะตัลูาดหลูกััที่รพัย	์พ.ศ.	2535	(รวมทัี่�งท่ี่�ได้มก่ัารแก้ัไขเพิ�มเติัม)	ทัี่�งน่�	
รายละเอียดประว็ัต์ิแสดงในเอกสารแนบ 1 ห้น้า 210

ผู้ท่�ได้รับมูอบหมูายให้รับผิดชัอบโดยตืรงในการควิบคุมูดูแลการทำาบัญชัี

สถาบันจำัดอบรมูปี หลักสูตืร / รายละเอ่ยดกิจำกรรมู
จำำานวินชัั�วิโมูง CPD

กัารบัญชั่่ อื�นๆ แบบไม่เปี็นที่างกัาร

	 2564	 บริษััที่	ฝ่ึกัอบรมแลูะส์ัมมนาธุรรมนิตัิ	จิำากััด	 เค้รื�องมือกัารที่ำางานบัญชั่่ด้วย	เที่ค้โนโลูย่	RPA,	AI	แลูะ	OCR	 3	 3	 0
	 2564	 บริษััที่	ฝ่ึกัอบรมแลูะส์ัมมนาธุรรมนิตัิ	จิำากััด	 กัารค้ำานวณผ่ลูปีระโยชั่น์ของพนักังาน	ปีัญหากัารจิัดที่ำาแลูะ	 6	 0	 0
	 	 	 แนวที่างแกั้ไขให้ถึูกัตั้องตัามมาตัรฐานกัารบัญชั่่
	 2564	 ตัลูาดหลูักัที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ย	 ส์รุปีส์าระส์ำาค้ัญ	ปีระเด็นที่่�ค้วรที่ราบของ	TFRS	for	PAEs	 0	 6	 3
	 	 	 ที่่�ตั้องใชั่้แลูะกัารเปีลู่�ยนแปีลูงในปีี	2564	ตัอน	1/2
	 2564	 ตัลูาดหลูักัที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ย	 ส์รุปีส์าระส์ำาค้ัญ	ปีระเด็นที่่�ค้วรที่ราบของ	TFRS	for	PAEs	 0	 0	 3
	 	 	 ที่่�ตั้องใชั่้แลูะกัารเปีลู่�ยนแปีลูงในปีี	2564	ตัอน	2/2
	 2564	 ตัลูาดหลูักัที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ย	 THE	NEW	CFO	2021	#How	to	Make	Financial	Instruments	Work	 0	 0	 3:30
	 2564	 ตัลูาดหลูักัที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ย	 แนวโน้ม	ที่ิศที่างกัารที่า	M&A	ปีระเด็นส์ำาค้ัญที่่�ตั้องพิจิารณา	 0	 0	 2:30
	 	 	 แลูะกัลูยุที่ธุ์กัารที่ำาM&A	ให้ปีระส์บค้วามส์ำาเร็จิ
	 2564	 ตัลูาดหลูักัที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ย	 แนวโน้ม	ที่ิศที่างกัารที่า	M&A	ปีระเด็นส์ำาค้ัญที่่�ตั้องพิจิารณา	 0	 0	 2:30
	 	 	 แลูะกัลูยุที่ธุ์กัารที่ำาM&A	ให้ปีระส์บค้วามส์ำาเร็จิ	2/2
	 2564	 ส์ภาวิชั่าชั่่พบัญชั่่ในพระบรมราชัู่ปีถึัมภ์	 ร่าง	กัม.ฟัอกัเงิน	ฉื่บับแกั้ไขเพิ�มเตัิมผู่้ปีระกัอบวิชั่าชั่่พ	�ไม่รู้ไม่ได้�	 0	 0	 2
	 2564	 บริษััที่	ฝ่ึกัอบรมแลูะส์ัมมนาธุรรมนิตัิ	จิำากััด	 มาตัรฐานรายงานที่างกัารเงิน	TFRS	ที่่�ม่ผ่ลูบังค้ับปีี	2021	 0	 0	 6	
                                  รว็มูจำำานว็นชั�ว็โมูง CPD  9:00 3:00 22:30

จำำานว็นชั�ว็โมูง CPD ข้องผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) ประจำำาปี 2564

	 ที่ั�งน่�	ในปีี	2564	HARN	ได้ปีระกัาศข้อมูลูจิากัเหตัุกัารณ์ส์ำาค้ัญ
ภายในระยะเวลูาที่่�ที่างกัารกัำาหนด	เพื�อให้กัารซื�อขายหลูักัที่รัพย์ของ	
HARN	 ในตัลูาดหลูักัที่รัพย์ม่ส์ภาพค้ลู่อง	ม่ค้วามยุตัิธุรรม	แลูะเปี็น
ไปีอยา่งมร่ะเบย่บ	ไมถ่ึกูัดำาเนินกัารโดยหน่วยงานกัำากัับดแูลู	ไมม่ก่ัาร	
กัระที่ำาผ่ิดหรือฝ่่าฝ่้นกัฎหมาย	กัฎระเบ่ยบของ	กั.ลู.ตั.	แลูะ	ตัลูที่.

	 ผู้่ท่ี่�ได้รับมอบหมายให้รับผิ่ดชั่อบสู์งส์ดุในส์ายงานบญัชั่แ่ลูะกัาร
เงินของ	HARN	ค้ือ	ผู่้ที่่�ดำารงตัำาแหน่งปีระธุานเจิ้าหน้าที่่�กัารเงิน	ซ่�งใน
ปีัจิจิุบันได้แตั่งตัั�งนายวิศิษัฏิ์	วชั่ิรลูาภไพฑ์ูรย์	ซ่�งดำารงตัำาแหน่งตัั�งแตั่
วันที่่�	16	ม่นาค้ม	2559

	 ผู่้ท่ี่�ได้รับมอบหมายให้รับผ่ิดชั่อบค้วบคุ้มดูแลูกัารที่ำาบัญชั่่ของ	
HARN	 ค้ือ	 ผู่้ท่ี่�ดำารงตัำาแหน่งผู่้จิัดกัารบัญชั่่	 ซ่�งปีัจิจิุบันได้แตั่งตัั�ง
นางส์าวอนัญญา	 โปีรยเงิน	ซ่�งดำารงตัำาแหน่งตัั�งแตั่วันท่ี่�	 1	 ธุันวาค้ม	
2559	โดยนางส์าวอนัญญา	โปีรยเงนิ	เป็ีนผู่ท้ี่ำาบญัชั่ท่่ี่�ม่คุ้ณส์มบัติัแลูะ

เงื�อนไขของกัารเปี็นผู่้ที่ำาบัญชั่่ตัามหลูักัเกัณฑ์์ท่ี่�กัำาหนดในปีระกัาศ
กัรมพัฒนาธุุรกัิจิกัารค้้า	

	 ที่ั�งน่�	ผู่ ้ รับผ่ิดชั่อบสู์งส์ุดในส์ายงานบัญชั่่แลูะกัารเงิน	แลูะ
ผู้่ค้วบคุ้มดูแลูกัารที่ำาบัญชั่่ของ	HARN	 ได้ผ่่านหลัูกัเกัณฑ์์คุ้ณส์มบัตัิ
ตัามท่ี่�ส์ำานักังานค้ณะกัรรมกัารกัำากัับหลัูกัที่รัพยแ์ลูะตัลูาดหลัูกัที่รัพย์	
(กั.ลู.ตั.)	แลูะตัลูาดหลูักัที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ย	(ตัลูที่.)	กัำาหนดไว้	ซ่�ง
ตั้องม่คุ้ณวุฒิ	 กัารศ่กัษัา	ปีระส์บกัารณ์	 แลูะผ่่านกัารอบรมพัฒนา
ค้วามรู้ต่ัอเนื�องที่างบัญชั่ไ่มน่อ้ยกัว่า	6	ชั่ั�วโมงต่ัอปี	ีทัี่�งน่�	รายละเอยีด
ประว็ัต์ิแสดงในเอกสารแนบ 1 ห้น้า 207 และ 210
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หลักสูตืร / รายละเอ่ยดกิจำกรรมูปี
จำำานวินชัั�วิโมูง CPD

กัารบัญชั่่ อื�นๆ รวม
	 2564	 VAT	0%	ภาษั่ที่่�ผู่้ส์่งออกัตั้องรู้	 0	 3	 3
	 2564	 กัารจิัดที่ำาบัญชั่่ภาษั่อากัรอย่างมืออาชั่่พ	 4	 4:30	 8:30
	 2564	 FOCUS-ปีระเด็นส์ำาค้ัญในกัารตัรวจิส์อบงบกัารเงิน	 6:30	 0	 6:30
	 2564	 กัารบัญชั่่ส์ินค้้าค้งเหลูือ	 6:30	 0	 6:30
	 2564	 เค้ลู็ดลูับกัารจิัดที่ำาแลูะนำาเส์นองบกัระแส์เงินส์ดอย่างง่าย	 7	 0	 7
	 2564	 ปีัญหากัารหักัภาษั่	ณ	ที่่�จิ่าย	(ภ.ง.ด.54)	แลูะกัารนำาส์่งภาษั่มูลูค้่าเพิ�ม	(ภ.พ.36)		 0	 3	 3
	 	 เมื�อตั้องจิ่ายเงินไปีตั่างปีระเที่ศ
                                                                                                           รว็มูจำำานว็นชั�ว็โมูง CPD 24:00 10:30 34:30

จำำานว็นชั�ว็โมูง CPD ข้องผู้คว็บคุมูดูแลการที่ำาบัญชี ประจำำาปี 2564

หัวิหน้างานตืรวิจำสอบภายใน

	 HARN	 ไม่ม่ฝ่่ายตัรวจิส์อบภายในเอง	 จ่ิงใชั่้บริกัารหน่วยงาน
ภายนอกั	โดยค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบไดอ้นมุตััแิตัง่ตัั�ง	บริษัทัี่	อลัูที่มิา
แอดไวเซอร่�	 จิำากััด	 ซ่�งมอบหมายให้นางส์าวชั่ลูฎา	 ธุ่ระพัฒนานนท์ี่	
ตัำาแหน่ง	 Senior	 Internal	 Audit	Manager	 แลูะนางส์าวส์ิริพรรณ
ตัันติัพานิชั่พันธ์ุ	 ตัำาแหน่ง	 Senior	 Internal	 Audit	Manager	 เปี็น
ผู้่ตัรวจิส์อบภายในของ	HARN	 ซ่�งไม่ม่ค้วามเกั่�ยวข้องใดกัับ	HARN	
ที่ำาหนา้ท่ี่�ตัรวจิส์อบระบบกัารค้วบคุ้มภายใน	เพื�อให้มั�นใจิวา่	HARN	ม่
ระบบกัารค้วบคุ้มภายในที่่�เพ่ยงพอแลูะเหมาะส์ม	ที่ั�งน่�	รายละเอียด
เพึิ�มูเติ์มูแสดงในส่ว็นทีี่� 2 �หั้ว็ข้้อ 9 การคว็บคุมูภายในและ
รายการระห้ว่็างกัน� ห้น้า 132-139 และรายละเอียดประวั็ติ์แสดง
ในเอกสารแนบ 3 ห้น้า 212

หัวิหน้างานกำากับดูแลการปฏิิบัตืิงานข้องบริษััท 
(Compliance)

	 มอบหมายให้ปีระธุานเจิ้าหน้าท่ี่�ปีฏิิบัตัิกัาร	 เปี็นผู่้ดูแลู
กัารปีฏิิบัตัิงานด้าน	 Compliance	 ของ	 HARN	 แลูะนำาเส์นอ
ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่รับที่ราบกัารปีฏิิบัติัอย่างน้อยปีีลูะ	1	ค้รั�ง	ทัี่�งน่�	
รายละเอียดประว็ัติ์แสดงในเอกสารแนบ 1 ห้น้า 207

7.6.2 หัวิหน้างานนักลงทุนสัมูพันธิ์และข้้อมููล
เพ่�อการตืิดตื่อ

	 ผู้่ท่ี่�ได้รบัมอบหมายให้ดำารงตัำาแหน่งนักัลูงทุี่นสั์มพันธ์ุ	ไดแ้กั	่นาย
วิรัฐ	ส์ุขชั่ัย	ซ่�งดำารงตัำาแหน่งปีระธุานเจ้ิาหน้าที่่�บริหาร	โดยม่ผ่ลูตัั�งแตั่
วันที่่�	13	พฤศจิิกัายน	2557	ที่ั�งน่�	นักัลูงทีุ่นหรือบุค้ค้ลูที่ั�วไปีส์ามารถึ
ตัิดตั่อมายังนักัลูงทีุ่นส์ัมพันธุ์ของ	HARN	โที่รศัพที่์	0-2318-9744	ตั่อ	
5001	อ่เมลู	wirat.s@harn.co.th	หรือผ่่านเว็บไซตั์	www.harn.co.th	
ที่ั�งน่�	รายละเอียดประว็ัต์ิแสดงในเอกสารแนบ 1 ห้น้า 205

7.6.3 ค่าตือบแทนข้องผู้สอบบัญชัี
	 HARN	 แลูะบริษััที่ย่อย	 จ่ิายค่้าตัอบแที่นจิากักัารส์อบบัญชั่่	
(Audit	 Fee)	 ให้แกั่บริษััที่	ส์อบบัญชั่่ธุรรมนิตัิ	 จิำากััด	 แลูะส์ำานักังาน
ส์อบบัญชั่่ของบริษััที่ย่อยปีระเที่ศเว่ยดนามในรอบปีีบัญชั่่	 2564	
จิำานวนเงินรวม	1,581,880	บาที่	แบ่งเปี็นค้่าตัอบแที่นจิากักัารส์อบ
บญัชั่ข่อง	HARN	จิำานวน	1,448,000	บาที่	แลูะของบริษัทัี่ย่อย	จิำานวน	
133,880	บาที่	นอกัจิากัน่�	HARN	ได้จ่ิายค่้าตัอบแที่นของค่้าใช้ั่จ่ิายอื�น 

(Non	Audit	 fee)	 ได้แกั่	 ค่้าบริกัารส์ังเกัตักัารณ์ที่ำาลูายส์ินค้้า	 รวม
จิำานวน	10,000	บาที่	 (หน่�งหมื�นบาที่ถ้ึวน)	 ทัี่�งน่�ไม่รวมค่้าใช้ั่จิ่ายอื�น
ในกัารส์อบบัญชั่่	 เชั่่น	 ค่้าลู่วงเวลูา	 ค่้าเบ่�ยเลู่�ยง	 ค่้าเดินที่างแลูะค่้า
ที่่�พักัที่่�เร่ยกัเกั็บตัามอัตัราที่่�เกัิดข่�นจิริง
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8.1 สรุปผลการปฏิิบัตืิหน้าท่�ข้อง
 คณะกรรมูการในรอบปีท่�ผ่านมูา
8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมูินผลการ

ปฏิิบัตืิหน้าท่�ข้องคณะกรรมูการ 
1) หลักเกณฑ์์การคัดเลือกกรรมูการบริษััทและ 
 กรรมูการอิสระ

	 ในกัารคั้ดเลืูอกัแลูะพิจิารณาบุค้ค้ลูท่ี่�เหมาะส์มที่ำาหน้าท่ี่�เปี็น
กัรรมกัารบริษััที่แลูะกัรรมกัารอิส์ระ	 ตั้องม่คุ้ณส์มบัตัิท่ี่�ส์อดค้ลู้อง
ตัามพระราชั่บัญญัตับิริษัทัี่มหาชั่นจิำากััด	แลูะกัฎหมายว่าด้วยหลัูกัที่รัพย์
แลูะตัลูาดหลูักัที่รัพย์	รวมถึ่งปีระกัาศ	ข้อบังค้ับ	แลูะ/หรือ	ระเบ่ยบที่่�
เกั่�ยวข้อง	โดยไม่นำาค้วามแตักัตั่างที่างเพศ	เผ่่าพันธุุ์	เชั่ื�อชั่าตัิ	ส์ัญชั่าตัิ	
หรือถิึ�นกัำาเนิด	 มาเปี็นข้อจิำากััดด้านคุ้ณส์มบัตัิ	 แลูะยังให้ค้วาม
ส์ำาค้ัญในเรื�องค้วามเปี็นอิส์ระ	ค้วามขัดแย้งที่างผ่ลูปีระโยชั่น์	 รวมถึ่ง
พิจิารณาค้วามหลูากัหลูายของค้วามส์ามารถึ	ค้วามเช่ั่�ยวชั่าญของ
ค้ณะกัรรมกัารในภาพรวม	 โดยได้จิัดที่ำา	 Board	 Skill	Matrix	 ตัาม
นโยบายกัารส์รรหาแลูะกัำาหนดค่้าตัอบแที่นกัรรมกัาร	ส์ำาหรับปีระกัอบ
กัารพิจิารณา	เพื�อให้ค้ณะกัรรมกัารมค่้วามเช่ั่�ยวชั่าญหลูากัหลูาย	แลูะ
ส์อดค้ลู้องกัับกัลูยุที่ธ์ุในกัารดำาเนินธุุรกิัจิ	 รวมถ่ึงกัารตัรวจิส์อบแลูะ
ค้น้หารายชั่ื�อบคุ้ค้ลูท่ี่�มค่้ณุส์มบติััเหมาะส์มจิากับญัชั่ร่ายชั่ื�อกัรรมกัาร
อาชั่่พในที่ำาเน่ยบ	IOD	หรือหน่วยงานอื�นที่่�ม่กัารจิัดที่ำาข้อมูลูดังกัลู่าว	
หรือชั่่องที่างอื�นที่่�	HARN	พิจิารณาเห็นส์มค้วร	

	 ที่ั�งน่�	HARN	กัำาหนดองค้์ปีระกัอบแตั่งตัั�งกัรรมกัารอิส์ระไม่น้อย
กัว่า	1	ใน	3	ของกัรรมกัารทัี่�งหมด	แลูะมก่ัรรมกัารอิส์ระอย่างน้อย	3	ค้น
หากัม่กัรรมกัารบริษััที่	แลูะ/หรือ	กัรรมกัารอิส์ระค้นหน่�งค้นใดพ้นจิากั
ตัำาแหน่งกั่อนค้รบวาระ	ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่อาจิแตั่งตัั�งกัรรมกัารที่่�ม่
ค้ณุส์มบัตัติัามท่ี่�กัำาหนดข้างต้ันเข้ามาดำารงตัำาแหน่งแที่น	โดยจิะอยู่ใน
ตัำาแหน่งได้เพ่ยงเที่่าวาระที่่�ยังเหลูืออยู่ของกัรรมกัารที่่�ตันแที่น

คุณสมูบัตืิข้องกรรมูการอิสระ

	 ค้ณะกัรรมกัารบริษัทัี่	มม่ติัเห็นชั่อบกัารกัำาหนดนิยามค้วามเป็ีน
อิส์ระของกัรรมกัารอิส์ระ	 ซ่�งเปี็นไปีตัามหลูักัเกัณฑ์์ของส์ำานักังาน
ค้ณะกัรรมกัารกัำากัับหลัูกัที่รัพย์แลูะตัลูาดหลัูกัที่รัพย์	 (กั.ลู.ตั.)	 แลูะ
ตัลูาดหลูักัที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ย	(ตัลูที่.)	ดังน่�

	 1.	 ถึือหุ้นไม่เกัินร้อยลูะ	 1	 ของจิำานวนหุ้นท่ี่�ม่ส์ิที่ธิุออกัเส่์ยง
ที่ั�งหมดของ	HARN(1)	ที่ั�งน่�	ให้นับรวมกัารถึือหุ้นของผู่้ที่่�เกั่�ยวข้องด้วย	
(ผู่เ้ก่ั�ยวข้อง	หมายถ่ึง	บุค้ค้ลูตัามมาตัรา	258	แห่งพระราชั่บัญญัตัหิลูกัั
ที่รัพย์แลูะตัลูาดหลูักัที่รัพย์)

	 2.	 ไม่เปี็นหรือเค้ยเปี็นกัรรมกัารบริหารงาน	ลููกัจิ้าง	พนักังาน	ที่่�
ปีร่กัษัาที่่�ได้เงินเดือนปีระจิำา	หรือผู่้ม่อำานาจิค้วบคุ้มของ	HARN(1)	เว้น
แตั่จิะได้พ้นจิากักัารม่ลูักัษัณะดังกัลู่าวมาแลู้วไม่น้อยกัว่า	2	ปีี

	 3.	 ไม่ม่ค้วามส์ัมพันธุ์ที่างส์ายโลูหิตั	 หรือโดยกัารจิดที่ะเบ่ยน
ตัามกัฎหมายของกัรรมกัารรายอื�น	 ผู้่บริหารบริษััที่	 ผู้่ถึือหุ้นรายใหญ่	
ผู่้ม่อำานาจิค้วบคุ้ม	หรือบุค้ค้ลูที่่�จิะได้รับกัารเส์นอให้เปี็นผู่้บริหารหรือ
ผู่้ม่อำานาจิค้วบคุ้มของ	HARN	หรือบริษััที่ย่อย

	 4.	 ไม่ม่หรือเค้ยม่ค้วามส์ัมพันธุ์ที่างธุุรกัิจิกัับ	 HARN(1)	 ใน
ลัูกัษัณะท่ี่�อาจิเปีน็กัารขัดขวางกัารใชั่วิ้จิารณญาณอยา่งอิส์ระของตัน
รวมทัี่�งไม่เปี็นหรือเค้ยเปี็นผู้่ถึือหุ้นท่ี่�ม่นัย	หรือผู้่ม่อำานาจิค้วบคุ้มของ
ผู้่ท่ี่�ม่ค้วามส์ัมพันธุ์ที่างธุุรกัิจิกัับ	HARN(1)	 เว้นแตั่จิะได้พ้นจิากักัารม่
ลูักัษัณะดังกัลู่าวมาแลู้วไม่น้อยกัว่า	2	ปีี

	 5.	 ไม่เป็ีนหรือเค้ยเป็ีนผู้่ส์อบบัญชั่่ของ	 HAR(1)	 แลูะไม่เป็ีน
ผู้่ถึือหุ้นท่ี่�ม่นัย	 ผู้่ม่อำานาจิค้วบคุ้ม	 หรือหุ้นส์่วนของส์ำานักังานส์อบ
บญัชั่	่ซ่�งมผู้่่ส์อบบญัชั่ข่อง	HARN(1)	เวน้แตัจ่ิะไดพ้น้จิากักัารมลู่กััษัณะ
ดังกัลู่าวมาแลู้วไม่น้อยกัว่า	2	ปีี

	 6.	 ไม่เปี็นหรือเค้ยเปี็นผู่้ให้บริกัารที่างวิชั่าชั่่พใดๆ	 ซ่�งรวมถึ่ง
กัารใหบ้ริกัารเปีน็ท่ี่�ปีร่กัษัากัฎหมายหรอืท่ี่�ปีร่กัษัาที่างกัารเงนิ	ซ่�งไดรั้บ
ค้่าบริกัารเกัินกัว่า	2	ลู้านบาที่ตั่อปีีจิากั	HARN(1)	แลูะไม่เปี็นผู่้ถึือหุ้น
ที่่�ม่นัย	ผู่้ม่อำานาจิค้วบคุ้ม	หรือหุ้นส์่วนของผู่้ให้บริกัารที่างวิชั่าชั่่พนั�น
ดว้ย	เว้นแต่ัจิะได้พ้นจิากักัารมลัู่กัษัณะดังกัลู่าวมาแลู้วไม่น้อยกัว่า	2	ปีี

	 7.	 ไม่เปี็นกัรรมกัารท่ี่�ได้รับกัารแตั่งตัั�งข่�นเพื�อเปี็นตััวแที่นของ
กัรรมกัาร	ของ	HARN	ผู่ถื้ึอหุ้นรายใหญ่	หรือผู้่ถืึอหุ้นซ่�งเป็ีนผู้่ท่ี่�เกั่�ยวข้อง
กัับผู่้ถึือหุ้นรายใหญ่

	 8.	 ไม่ปีระกัอบกิัจิกัารท่ี่�ม่ส์ภาพอย่างเด่ยวกัันแลูะเปี็นกัาร
แข่งขัน	 ท่ี่�ม่นัยกัับกิัจิกัารของ	HARN	หรือบริษััที่ย่อย	หรือไม่เป็ีนหุ้น
ส่์วนท่ี่�ม่นัยในห้างหุ้นส์่วน	หรือเปี็นกัรรมกัารท่ี่�ม่ส์่วนร่วมบริหารงาน	
ลููกัจิา้ง	พนักังาน	ท่ี่�ปีร่กัษัาท่ี่�รบัเงนิเดอืนปีระจิำา	หรือถึอืหุ้นเกันิรอ้ยลูะ	1
ของจิำานวนหุ้นท่ี่�ม่ส์ิที่ธุิออกัเส่์ยงทัี่�งหมดของบริษััที่อื�น	 ซ่�งปีระกัอบ
กัิจิกัารที่่�ม่ส์ภาพอย่างเด่ยวกัันแลูะเปี็นกัารแข่งขันที่่�ม่นัยกัับกัิจิกัาร
ของ	HARN	หรือบริษััที่ย่อย

	 9.	 ไม่ม่ลูักัษัณะอื�นใดที่่�ที่ำาให้ไม่ส์ามารถึให้ค้วามเห็นอย่างเปี็น
อิส์ระ	เกั่�ยวกัับกัารดำาเนินงานของ	HARN

8. รายงานผลการดำาเนินงานสำาคัญด้านการกำากับดูแลกิจำการ

ห้มูายเห้ต์ุ: (1)	รวมถึ่งบริษััที่ใหญ่	บริษััที่ย่อย	บริษััที่ร่วม	ผู่้ถึือหุ้นรายใหญ่	หรือผู่้ม่อำานาจิ
	 ค้วบคุ้มของ	HARN
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	 ที่ั�งน่�	กัารดำารงตัำาแหน่งกัรรมกัารอิส์ระนั�น	กัำาหนดเปี็นนโยบาย
ว่าให้กัรรมกัารอิส์ระม่กัารดำารงตัำาแหน่งตั่อเนื�องไม่เกัิน	9	ปีี	นับตัั�งแตั่
วันท่ี่�ได้รับกัารแต่ังตัั�ง	 หรือนับตัั�งแตั่วันท่ี่�	 HARN	 เข้าจิดที่ะเบ่ยนใน
ตัลูาดหลูักัที่รัพย์	โดยไม่ม่ข้อยกัเว้น	ปีัจิจิุบันกัรรมกัารอิส์ระม่	จิำานวน	
4	ค้น	จิากัจิำานวนกัรรมกัารทัี่�งหมด	9	ค้น	ซ่�งเปีน็จิำานวนท่ี่�เกันิกัว่า	1	ใน	
3	ของกัรรมกัารที่ั�งหมด	โดยม่กัารดำารงตัำาแหน่งตั่อเนื�อง	8	ปีี	จิำานวน	
2	ค้น	ได้แกั	่ดร.ถึกัลู	นนัธุริาภากัร	แลูะนางส์าววรนชุั่	ส์ไุพบลููยพิ์พฒัน์	
แลูะมก่ัารดำารงตัำาแหนง่ต่ัอเนื�อง	1	ปี	ีจิำานวน	2	ค้น	ไดแ้กั	่นายปีระเส์รฐิ	
ด่จิงกัิจิ	แลูะนายภาค้ภูมิ	ว่องไพฑ์ูรย์

	 HARN	กัำาหนดให้กัรรมกัารอสิ์ระตัรวจิส์อบแลูะรบัรองคุ้ณส์มบตััิ
ค้วามเปี็นอิส์ระของตันเองอย่างน้อยปีีลูะ	 1	ค้รั�ง	 โดยรายงานข้อมูลู
ค้วามเปี็นอิส์ระไว้ในปีระวัตัิกัรรมกัาร	ณ	ส์ิ�นปีี	 ในแบบแส์ดงรายกัาร
ข้อมูลูปีระจิำาปีี/รายงานปีระจิำาปีี	(แบบ	56-1	One	Report)

	 ในรอบปี	ี2564	กัรรมกัารอิส์ระมคุ่้ณส์มบัติัเป็ีนไปีตัามหลัูกัเกัณฑ์์
ของส์ำานักังานค้ณะกัรรมกัารกัำากัับหลัูกัที่รัพย์แลูะตัลูาดหลัูกัที่รัพย์	
(กั.ลู.ตั.)	แลูะตัลูาดหลัูกัที่รพัยแ์ห่งปีระเที่ศไที่ย	(ตัลูที่.)	แลูะไม่ขัดหรือ
แย้งต่ัอกัฎหมายอื�นๆ	ท่ี่�เกั่�ยวข้อง	ส์ามารถึให้ค้วามเห็นได้อย่างเป็ีนอิส์ระ

2) วิิธิก่ารคัดเลอืกกรรมูการ

	 1.	เปี ิดโอกัาส์ให้ผู่ ้ถึือหุ ้นรายย่อยเส์นอรายชั่ื�อบุค้ค้ลูท่ี่�ม่
คุ้ณส์มบัตัิตัามกัฎหมายแลูะตัามท่ี่�	 HARN	กัำาหนด	 เพื�อเข้ารับกัาร
ค้ัดเลูือกัเปี็นกัรรมกัารบริษััที่	 โดยจิะปีระกัาศเชั่ิญชั่วนในเว็ปีไซตั์ของ	
HARN	ลู่วงหน้าอย่างน้อย	90	วันกั่อนวันปีระชัุ่มผู่้ถึือหุ้น	ซ่�ง	HARN	
ได้กัำาหนดส์ัดส์่วนของกัารถึือหุ้นขั�นตัำ�าส์ำาหรับผู่้ถึือหุ้นท่ี่�ม่ส์ิที่ธุิเส์นอ
ชั่ื�อกัรรมกัารลู่วงหน้า	โดยตั้องถึือหุ้นรวมกัันไม่น้อยกัว่าร้อยลูะ	5	ของ
จิำานวนส์ิที่ธุิออกัเส่์ยงทัี่�งหมดของ	HARN	 ทัี่�งน่�	 กัารเส์นอชั่ื�อตั้องม่
ปีระวัตัิกัารศ่กัษัา	 แลูะปีระส์บกัารณ์กัารปีระกัอบวิชั่าชั่่พท่ี่�เพ่ยงพอ	
แลูะเปี็นปีระโยชั่น์ในกัารตััดส์ินใจิ

	 2.	ค้ณะกัรรมกัารส์รรหาแลูะพิจิารณาค้่าตัอบแที่นที่บที่วน
หลูกััเกัณฑ์์แลูะวิธุ่กัารส์รรหาก่ัอนท่ี่�จิะมก่ัรรมกัารค้รบวาระทุี่กัปี	ีเส์นอ
ตั่อค้ณะกัรรมกัารบริษััที่	 กัรณ่เส์นอชั่ื�อกัรรมกัารรายเดิมเข้าดำารง
ตัำาแหนง่ตัอ่อก่ัวาระหน่�ง	จิะตัอ้งนำาผ่ลูกัารปีฏิิบตััหินา้ท่ี่�ของกัรรมกัาร
รายดังกัลู่าวมาเพื�อเส์นอพิจิารณาด้วย	 ทัี่�งน่�	 ค้ณะกัรรมกัารส์รรหา
แลูะพิจิารณาค้่าตัอบแที่นอาจิแตั่งตัั�งที่่�ปีร่กัษัาเพื�อชั่่วยในกัารส์รรหา
กัรรมกัารได้

	 3.	 ค้ณะกัรรมกัารส์รรหาแลูะพิจิารณาค้่าตัอบแที่น	ค้ัดเลูือกั
บุค้ค้ลูแลูะเส์นอรายชั่ื�อผู่้ท่ี่�ม่คุ้ณส์มบัติัเหมาะส์มตัามกัฎหมายแลูะ
หลัูกัเกัณฑ์์ท่ี่�กัำาหนดดำารงตัำาแหน่งกัรรมกัารบริษัทัี่	แลูะ/หรือ	กัรรมกัาร
อิส์ระ	ต่ัอค้ณะกัรรมกัารบริษัทัี่	เพื�อพิจิารณาก่ัอนนำาเส์นอเพื�อขออนุมัตัิ
จิากัท่ี่�ปีระชุั่มส์ามัญผู้่ถืึอหุ้นปีระจิำาปีี	 โดยกัารแต่ังตัั�งกัรรมกัารแต่ัลูะ
รายตั้องได้รับค้ะแนนเส่์ยงเห็นชั่อบเกัินกัว่าก่ั�งหน่�งของจิำานวนเส่์ยง
ทัี่�งหมดของผู้่ถืึอหุ้นท่ี่�มาปีระชั่มุแลูะมสิ่์ที่ธิุออกัเส่์ยงผ่า่นกัารลูงค้ะแนน
เส์่ยงเลูือกัตัั�งเปี็นรายบุค้ค้ลู

	 4.	 ท่ี่�ปีระชั่มุผู้่ถึอืหุ้นเลูอืกัตัั�งกัรรมกัารตัามหลูกััเกัณฑ์์แลูะวิธุ่กัาร	
ดังตั่อไปีน่�	

4.1	 ให้สิ์ที่ธุผิู่ถื้ึอหุ้นในกัารออกัเส่์ยงลูงค้ะแนนแบบ	หน่�งหุ้นต่ัอหน่�งเส่์ยง 
เลูอืกัตัั�งกัรรมกัารเปีน็รายบุค้ค้ลู	โดยให้ถึอืค้ะแนนเส่์ยงข้างมากั
ของผู่้ถึือหุ้นซ่�งมาปีระชัุ่มแลูะม่ส์ิที่ธุิออกัเส์่ยงลูงค้ะแนน

4.2	 ใหส้์ทิี่ธุผู้ิ่ถึอืหุ้นใชั่ค้้ะแนนเส่์ยงท่ี่�มอ่ยู่เลูอืกัตัั�งบคุ้ค้ลูค้นเดย่วหรอื
หลูายค้นเปี็นกัรรมกัารได้	 กัรณ่ท่ี่�เลูือกัตัั�งบุค้ค้ลูหลูายค้นเปี็น
กัรรมกัารจิะแบ่งค้ะแนนเส์่ยงให้แกั่ผู่้ใดมากัน้อยเพ่ยงใดไม่ได้

	 ทัี่�งน่�	 HARN	 ได้เปิีดโอกัาส์ให้ผู้่ถืึอหุ้นรายย่อยส์ามารถึเส์นอ
ชั่ื�อบุค้ค้ลูท่ี่�เห็นว่าเหมาะส์มเพื�อค้ัดเลืูอกัเปี็นกัรรมกัาร	 ตัั�งแตั่วันท่ี่�
1	ตุัลูาค้ม	2563	ถึง่วันท่ี่�	31	ธัุนวาค้ม	2563	พร้อมทัี่�งเปีดิเผ่ยส์ารส์นเที่ศ
ผ่่านระบบ	SETLink	ของตัลูาดหลัูกัที่รัพย์ฯ	 แลูะปีระกัาศในเว็บไซตั์
ของ	HARN	 โดยเมื�อค้รบกัำาหนดเวลูาแลู้ว	 ปีรากัฎว่าไม่ม่ผู่้ถืึอหุ้น
รายใดเส์นอชั่ื�อผู่้ที่รงคุ้ณวุฒิเข้ามายัง	HARN	ซ่�งเลูขานุกัารบริษััที่ได้
รายงานตั่อที่่�ปีระชัุ่มค้ณะกัรรมกัารบริษััที่รับที่ราบแลู้ว

	 ในรอบปีี	 2564	 HARN	 ค้ณะกัรรมกัารส์รรหาแลูะพิจิารณา
ค้า่ตัอบแที่น	ไดม้ก่ัารส์รรหาแลูะแตัง่ตัั�งกัรรมกัารที่า่นใหมเ่พื�อที่ดแที่น
กัรรมกัารท่ี่านเดิมท่ี่�ค้รบวาระในกัารปีระชุั่มส์ามัญผู่ถื้ึอหุ้นจิำานวน	1	ท่ี่าน
ได้แกั่	 นายปีระเส์ริฐ	 ด่จิงกัิจิ	 ดำารงตัำาแหน่งกัรรมกัารอิส์ระ	 แลูะ
กัรรมกัารตัรวจิส์อบ	 แลูะพิจิารณากัรรมกัารที่่านเดิมท่ี่�ค้รบวาระใน
กัารปีระชุั่มส์ามัญผู้่ถึอืหุ้น	ปี	ี2564	จิำานวน	2	ที่า่น	กัลัูบเข้าดำารงตัำาแหนง่
กัรรมกัารต่ัออก่ัวาระหน่�ง	ได้แก่ั	นางวลู่รตััน์	เชั่ื�อบญุชั่ยั	แลูะนายวิรฐั	ส์ขุชั่ยั
ดำารงตัำาแหน่งกัรรมกัาร	โดยไม่มก่ัารแต่ังตัั�งท่ี่�ปีร่กัษัาของค้ณะกัรรมกัารส์รรหา
แลูะพิจิารณาค้่าตัอบแที่น	 ซ่�งกัรรมกัารดังกัลู่าวเปี็นผู่้ม่คุ้ณส์มบัตัิ
เหมาะส์ม	ม่ค้วามรู้	 ค้วามส์ามารถึ	 แลูะปีระส์บกัารณ์ในธุุรกัิจิเปี็น
อย่างด่	 อ่กัทัี่�งจิะเปี็นปีระโยชั่น์ตั่อกัารกัำาหนดทิี่ศที่างแลูะส์อดค้ลู้อง
กัับกัลูยุที่ธุ์ในกัารดำาเนินธุุรกัิจิของ	HARN

	 ทัี่�งน่�	 ในปีี	 2564	ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ได้ที่ำากัารที่บที่วนค้วาม
เชั่่�ยวชั่าญ	(Board	Skill	Matrix)	เปี็นรายบุค้ค้ลู	โดยส์รุปีองค้์ปีระกัอบ
ของค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ม่ค้วามหลูากัหลูาย	ที่ั�งเพศ	อายุ	ปีระวัตัิกัาร
ศก่ัษัา	ทัี่กัษัะ	ปีระส์บกัารณ์	ค้วามส์ามารถึเฉื่พาะด้านท่ี่�เปีน็ปีระโยชั่น์
ตั่อ	HARN	ณ	วันที่่�	31	ธุันวาค้ม	2564	ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่	ม่จิำานวน	
9	ค้น	ปีระกัอบด้วย	กัรรมกัารที่่�ไม่ได้เปี็นผู่้บริหาร	7	ค้น	แลูะกัรรมกัาร
ที่่�เปี็นผู่้บริหาร	2	ค้น	ซ่�งเปี็นปีระธุานเจิ้าหน้าที่่�บริหาร	1	ค้น	กัรรมกัาร
ผู้่จิดักัาร	1	ค้น	แลูะมจ่ิำานวนกัรรมกัารท่ี่�ไม่ไดเ้ปีน็กัรรมกัารอิส์ระเป็ีนไปี
ตัามส์ดัส์ว่นอยา่งยตุัธิุรรมของเงนิลูงที่นุของผู้่ถึอืหุ้นท่ี่�มอ่ำานาจิค้วบค้มุ	
(Controlling	 Shareholders)	รายละเอียดคว็ามูเชี�ยว็ชาญข้อง
คณีะกรรมูการ แสดงไว็้ในส่ว็นที่ี� 2 ห้ัว็ข้้อ 7.2.1 องค์ประกอบ
ข้องคณีะกรรมูการบริษััที่  ห้น้า 97
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3) วิิธิก่ารคัดเลอืกประธิานกรรมูการ

	 ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่เปี็นผู่้เลืูอกัตัั�งกัรรมกัารดำารงตัำาแหน่ง
ปีระธุานกัรรมกัารบริษััที่	เพื�อดูแลู	ค้วบคุ้มกัารปีระชัุ่มค้ณะกัรรมกัาร
บริษััที่	แลูะกัารปีระชัุ่มผู่้ถึือหุ้นของ	HARN	ให้ม่ปีระส์ิที่ธุิภาพ	เปี็นไปี
ตัามระเบย่บข้อบงัค้บัท่ี่�เกั่�ยวขอ้งแลูะบรรลุูวัตัถึปุีระส์งค์้ในกัารปีระชั่มุ

	 เพื�อให้กัารแบ่งแยกัหน้าท่ี่�ในเรื�องกัารกัำาหนดนโยบายของ	
HARN	แลูะกัารบริหารงานปีระจิำาของ	HARN	ออกัจิากักััน	แลูะเพื�อ
ให้กัรรมกัารที่ำาหน้าท่ี่�ส์อดส่์อง	ดูแลู	แลูะปีระเมนิกัารบริหารงาได้อย่าง
ม่ปีระส์ิที่ธุิภาพ	จิ่งกัำาหนดให้ปีระธุานกัรรรมกัารบริษััที่	แลูะปีระธุาน
เจ้ิาหน้าท่ี่�บริหาร/	 กัรรมกัารผู้่จัิดกัารใหญ่	 เป็ีนค้นลูะบุค้ค้ลูกัันเส์มอ	
ปีระธุานกัรรมกัารบริษัทัี่ที่ำาหน้าท่ี่�ในกัารกัำาหนดนโยบายแลูะตัอ้งค้อย
ส์อดส์่องดูแลูกัารบริหารจิัดกัารของฝ่่ายบริหาร	 ค้อยให้ค้ำาแนะนำา	
ชั่่วยเหลูือ	แตั่ตั้องไม่ม่ส์่วนร่วมแลูะไม่กั้าวกั่ายในกัารบริหารงานปีกัตัิ
ปีระจิำาวัน	 โดยให้เปี็นหน้าที่่�ของปีระธุานเจิ้าหน้าที่่�บริหาร/	กัรรมกัาร
ผู่้จิัดกัาร	ภายใตั้กัรอบอำานาจิที่่�ได้รับจิากัค้ณะกัรรมกัาร

	 ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่	ในกัารปีระชัุ่มค้รั�งที่่�	2/2558	เมื�อวันที่่�	14	
พฤษัภาค้ม	2558	ม่มตัิแตั่งตัั�ง	ดร.ถึกัลู	นันธุิราภากัร	กัรรมกัารอิส์ระ	
เปีน็ปีระธุานกัรรมกัารบริษัทัี่	โดยมผ่่ลูวันท่ี่�	1	มิถึนุายน	2558	เปีน็ตัน้ไปี	
ซ่�งเป็ีนไปีตัามแนวที่างกัารกัำากัับดูแลูกิัจิกัารท่ี่�ด	่แลูะที่ำาให้กัารที่ำางาน
ของปีระธุานกัรรมกัารบริษััที่ม่ค้วามเปี็นอิส์ระ	ไม่ม่ค้วามส์ัมพันธุ์ที่าง
ส์ายโลูหิตัหรือที่างธุุรกัิจิระหว่างกััน	 ม่ภาวะผู้่นำาส์ูง	 ที่ำาหน้าท่ี่�ดูแลู
กัรรมกัารมิให้อยูภ่ายใต้ัอิที่ธิุพลูของฝ่า่ยบริหาร	โดยที่ำาหน้าท่ี่�ให้ผู้่เข้า
ร่วมปีระชั่มุใช้ั่สิ์ที่ธิุออกัเส่์ยง	ปีฏิิบัติัตัามหลัูกักัารกัำากัับดูแลูกิัจิกัารท่ี่�ด่
อยา่งเค้ร่งค้รัด	รวมถ่ึงเป็ีนกัารส์ร้างค้วามเชั่ื�อมั�นในกัารดำาเนินงานท่ี่�ม่
ค้วามโปีร่งใส์	แลูะดูแลูผู่้ส์่วนได้เส์่ยทีุ่กัฝ่่ายอย่างเปี็นธุรรม	แลูะไม่ใชั่่
บุค้ค้ลูเด่ยวกัันกัับปีระธุานเจิ้าหน้าท่ี่�บริหาร	 ท่ี่�ปีัจิจุิบันดำารงตัำาแหน่ง
โดยคุ้ณวิรัฐ	ส์ุขชั่ัย	เพื�อถึ่วงดุลูอำานาจิในกัารบริหารงานกััน

4) การสรรหาผู้บริหารระดับสูงและการสืบทอดตืำาแหน่ง

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

	 1.	 ผู่้บริหารระดับส์ูง	หมายถึ่ง	ปีระธุานเจิ้าหน้าที่่�บริหาร

	 2.	ค้ณะกัรรมกัารส์รรหาแลูะพิจิารณาค้่าตัอบแที่นคั้ดเลืูอกั
บคุ้ค้ลูท่ี่�มค่้วามรู้	ค้วามส์ามารถึ	มท่ี่กััษัะ	ค้ณุลูกััษัณะ	แลูะปีระส์บกัารณ์
ท่ี่�เหมาะส์มส์ำาหรับเปี็นผู้่บริหาร	 จิำาเปี็นตั่อกัารขับเค้ลืู�อนองค้์กัร
ไปีส์ู่เปี้าหมาย	 โดยต้ัองม่คุ้ณส์มบัตัิแลูะไม่ม่ลัูกัษัณะตั้องห้ามตัาม
กัฎหมาย	 ซ่�งเปี็นไปีตัามระเบ่ยบเก่ั�ยวกัับกัารบริหารที่รัพยากัรบุค้ค้ลู	
เส์นอค้ณะกัรรมกัารบริษััที่เพื�อพิจิารณาอนุมัตัิ

	 3.	ค้ณะกัรรมกัารส์รรหาแลูะพิจิารณาค้่าตัอบแที่นรายงาน
ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่เปี็นปีระจิำาเพื�อที่ราบถ่ึงแผ่นกัารพัฒนาแลูะ
สื์บที่อดงาน	ในกัารเตัร่ยมพรอ้มบคุ้ค้ลูท่ี่�มศ่กััยภาพใหส้์ามารถึส์บืที่อด
ตัำาแหนง่งาน	ในกัรณ่ท่ี่�ปีระธุานเจิา้หนา้ท่ี่�บรหิาร	เกัษัย่ณ	ลูาออกั	หรือ
ไม่ส์ามารถึปีฏิิบัตัิหน้าที่่�ได้

	 4.	 ค้ณะกัรรมกัารไม่มน่โยบายส่์งผู้่บริหารเข้าไปีเป็ีนกัรรมกัารใน
บริษััที่อื�นนอกักัลูุ่ม	HARN	ในกัรณ่ที่่�ผู่้บริหารของ	HARN	จิะเข้าดำารง
ตัำาแหน่งกัรรมกัารในบริษััที่อื�น	 ตั้องได้รับอนุมัตัิจิากัค้ณะกัรรมกัาร
บริหารก่ัอน	ยกัเว้นกัารดำารงตัำาแหน่งกัรรมกัารในองค์้กัรกัารกุัศลูท่ี่�
ไม่แส์วงหากัำาไร	ที่ั�งน่�	กัารดำารงตัำาแหน่งตั้องไม่ขัดกัับบที่บัญญัตัิของ
กัฎหมาย	ข้อบังค้ับ	ที่่�เกั่�ยวข้องกัับกัารดำาเนินธุุรกัิจิของ	HARN	แลูะ
ตัอ้งไม่ใชั่ต้ัำาแหน่งงานใน	HARN	ไปีอา้งอิงเพื�อส์ง่เส์ริมธุุรกิัจิภายนอกั

การสืบทอดตืำาแหน่ง

	 ค้ณะกัรรมกัารส์รรหาแลูะพิจิารณาค่้าตัอบแที่น	เปีน็ผู้่พจิิารณา
แลูะจิัดที่ำานโยบายกัารส์ืบที่อดตัำาแหน่งผู้่บริหารระดับส์ูง	 ได้แกั่	
ปีระธุานเจ้ิาหน้าท่ี่�บริหาร,	กัรรมกัารผู้่จัิดกัาร,	ปีระธุานเจ้ิาหน้าท่ี่�กัารเงิน, 
ปีระธุานเจิา้หนา้ท่ี่�ปีฏิิบตัักิัาร,	ผู้่อำานวยกัารตัามส์ายงาน	โดยนำาเส์นอ
ตั่อค้ณะกัรรมกัารบริษััที่	แลูะที่ำาหน้าที่่�ส์รรหาบุค้ค้ลูที่่�ม่ค้วามรู้	ค้วาม
ส์ามารถึ	แลูะปีระส์บกัารณ์ท่ี่�เหมาะส์มส์ำาหรับเปีน็ผู่บ้ริหารของ	HARN	
ม่ค้วามเป็ีนผู้่นำา	ม่วิสั์ยทัี่ศน์กัว้างไกัลู	 โดยต้ัองม่คุ้ณส์มบัติัแลูะไม่ม่
ลัูกัษัณะตัอ้งหา้มตัามกัฎหมาย	แลูะส์อดค้ลูอ้งกัับนโยบายกัารส์บืที่อด
ตัำาแหน่งผู่้บริหารระดับส์ูง

	 ทัี่�งน่�	ในปี	ี2564	ไม่มก่ัารส์รรหาผู้่บรหิารระดับส์งูแลูะกัารส์บืที่อด
ตัำาแหน่ง	โดยข้อมูลูกัารส์ืบที่อดตัำาแหน่งส์ำาหรับผู่้บริหาร	รายงานไว็้
ภายใต้์สว่็นทีี่� 2 หั้ว็ข้อ้ 7.4 ข้อ้มููลเกี�ยว็กับผู้บรหิ้าร ห้น้า 104-105 

5) การพัฒนากรรมูการ

	 ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่	ส์่งเส์ริมแลูะอำานวยค้วามส์ะดวกัให้
ค้ณะกัรรมกัารแลูะผู่้บริหารระดับสู์งเข้าร่วมอบรมส์ัมมนาหลูักัสู์ตัร
ท่ี่�เก่ั�ยวข้องกัับกัารพัฒนาค้วามรู้ค้วามส์ามารถึในกัารปีฏิิบัติัหน้าท่ี่�
อยา่งส์มำ�าเส์มอ	กัับส์มาค้มส์ง่เส์รมิส์ถึาบนักัรรมกัารบรษิัทัี่ไที่ย	(IOD)	
รวมที่ั�งองค้์กัร	/	ส์ถึาบันชั่ั�นนำาอื�น	แลูะเข้าร่วมส์ัมมนาตั่างๆ	ในหัวข้อ
ท่ี่�เก่ั�ยวข้อง	 โดยค้ณะกัรรมกัารส์รรหาแลูะพิจิารณาค้่าตัอบแที่น
พิจิารณาหลัูกัส์ูตัรกัารอบรม	 ท่ี่�เก่ั�ยวข้องให้กัับค้ณะกัรรมกัารบริษััที่	
แลูะผู่้บริหารระดับส์ูง	เพื�อเข้าร่วมกัารอบรม	เพื�อนำามาปีระยุกัตั์ใชั่้กัับ
ธุุรกัิจิของ	HARN	 ให้เตัิบโตัอย่างยั�งยืน	 ทัี่�งน่�	 กัรรมกัารแลูะผู้่บริหาร
ระดับสู์งเข้ารับกัารอบรมท่ี่�เปี็นกัารเพิ�มพูนค้วามรู้ในกัารปีฏิิบัติังาน
แลูะกัิจิกัรรมของ	HARN	ดังน่�

	 ปัีจิจิบุนัมก่ัรรมกัารบริษัทัี่ท่ี่�เข้ารับกัารอบรมในหลัูกัสู์ตัรท่ี่�เก่ั�ยวกัับ
กัารปีฏิิบัตัิหน้าที่่�กัรรมกัาร	ของ	IOD	ค้ิดเปี็นร้อยลูะ	100



บริษััท หาญ เอ็นจำิเน่ยริ�ง โซลูชัั�นส์ จำำากัด (มูหาชัน) 113

ห้ลักสูต์รอบรมูสถืาบันชั�นนำาอื�น ข้องคณีะกรรมูการบริษััที่และผู้บริห้ารระดับสูง ปี 2564

ห้ลักสูต์รอบรมูสมูาคมูส่งเสริมูสถืาบันกรรมูการบริษััที่ไที่ย (IOD) ข้องคณีะกรรมูการบริษััที่

รายชัื�อกรรมูการ

รายชั่�อกรรมูการ

รายชั่�อผู้บริหารระดับสูง

หลักสูตืร

หลักสูตืรอบรมู / หัวิข้้อสัมูมูนา

หลักสูตืรอบรมู / หัวิข้้อสัมูมูนา

DAP RCP ACPGSFE ACP BNCPDCP ACEP HRPFSD ELP

ดร.	ถึกัลู	 นันธุิราภากัร
นางส์าววรนุชั่	 ส์ุไพบูลูย์พิพัฒน์
นายปีระเส์ริฐ	 ด่จิงกัิจิ
นายภาค้ภูมิ	 ว่องไพฑ์ูรย์
นางวลู่รัตัน์	 เชั่ื�อบุญชั่ัย
นายวิรัฐ	 ส์ุขชั่ัย
นายธุรรมนูญ	 ตัร่เพ็ชั่ร
นายเจิน	 ชั่าญณรงค้์
นางส์ิริมา	 เอ่�ยมส์กัุลูรัตัน์

ดร.	ถึกัลู	 นันธุิราภากัร

นางส์าววรนุชั่	 ส์ุไพบูลูย์พิพัฒน์
นายปีระเส์ริฐ	 ด่จิงกัิจิ
นายภาค้ภูมิ	 ว่องไพฑ์ูรย์
นางวลู่รัตัน์	 เชั่ื�อบุญชั่ัย
นายวิรัฐ	 ส์ุขชั่ัย
นายธุรรมนูญ	 ตัร่เพ็ชั่ร
นายเจิน	 ชั่าญณรงค้์
นางส์ิริมา	 เอ่�ยมส์กัุลูรัตัน์

นายวิศิษัฏิ์	 วชั่ิรลูาภไพฑ์ูรย์

นางวรินกัาญจิน์	 ธุ่ระอัมรานนที่์

นายปีระชั่า		 พร้อมพรชั่ัย
นายรัตันพันธุ์		 มุขหริวัฒนานนที่์

นายส์ุชั่าตัิ		 ส์ุวัฒโนดม
นายกัิตัตัิพงษั์		 กัิตัตัิเมธุาว่นันที่์

นายวชั่ิรวิที่ย์		 อัค้รเศรณ่

นายส์ุกัิจิ		 ลูิตัิกัรณ์
นายวิฑ์ูรย์		 ที่าม่

นายพงษั์ส์วัส์ดิ�		 เพ่งเลู็งผ่ลู

	 8/2004	 228/2016	 		 		 43/2018	 		 8/2005	 3/2016	 36/2017	 		 	
	 SET/2012	 281/2019	 		 		 		 		 		 		 		 		 8/2019
	 184/2021	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 	
	 42/2005	 		 		 		 36/2015	 14/2015	 		 		 		 		 	
	 SET/2012	 205/2015	 		 28/2015	 		 14/2015	 		 		 		 		 	
	 SET/2012	 204/2015	 24/2015	 		 36/2015	 14/2015	 		 		 		 12/2017	 	
	 116/2015	 211/2015	 24/2015	 28/2015	 		 		 		 		 		 		 	
	 173/2013	 23/2015	 		 		 		 		 		 		 8/2014	 	
	 SET/2012	 211/2015	 24/2015	 		 		 		 		 		 		 		 5/2018

•	 ส์ัมมนา	Director�s	Briefing:	Governin	in	Tomorrow�s	World	รุ่นที่่�	1/2564
•	 กั้าวส์ำาค้ัญของกัารเปีลู่�ยนแปีลูงส์ู่	TFRS	9	แลูะ	IFRS	16	ส์ำาหรับกัลูุ่มธุุรกัิจิกัารเงินที่่�	ไม่ใชั่่ส์ถึาบันกัารเงิน
•	 หลูักัส์ูตัรกัารเปีิดเผ่ยข้อมูลูตัาม	TCFD	(Task	Force	on	Climate-related	Financial	Disclosures)	ให้ส์อดค้ลู้องตัามมาตัรฐานของ	

GRI,	CDP	แลูะ	SDGs	GRI,	CDP	แลูะ	SDGs	TCFD	&	SDGS	WORDSHOP	FOR	BEGENNERS
•	 หลูักัส์ูตัรกัารเตัร่ยมพร้อมจิัดที่ำา	Sustainability	Disclosure	ตัาม	One	Report
•	 หลูักัส์ูตัรเชั่ิงลู่กัเน้นกัารวิเค้ราะห์แลูะจิัดกัารค้วามเส์่�ยงด้าน	ESG	แลูะกัารค้ำานวณกั๊าซเรือนกัระจิกั	เพื�อรายงานผ่ลูกัารดำาเนินงานด้าน

ค้วามยั�งยืน
•	 TCFD	&	SDGs	Workshop:	ESG	Risk	Analysis	and	GHG	Accounting
•	 ไม่ม่
•	 หลูักัส์ูตัร	Director	Accreditation	Program	รุ่น	184/2021
•	 ไม่ม่
•	 ไม่ม่
•	 ไม่ม่
•	 ไม่ม่
•	 ไม่ม่
•	 ไม่ม่

•	 เค้รื�องมือกัารที่ำางานบัญชั่่ด้วยเที่ค้โนโลูย่	RPA,	AI	แลูะ	OCR
•	 กัารค้ำานวณผ่ลูปีระโยชั่น์ของพนักังาน	ปีัญหากัารจิัดที่ำาแลูะแนวที่างแกั้ไขให้ถึูกัตั้องตัามมาตัรฐานกัารบัญชั่่
•	 ส์รุปีส์าระส์ำาค้ัญ	ปีระเด็นที่่�ค้วรที่ราบของ	TFRS	for	PAEs	ที่่�ตั้องใชั่้แลูะกัารเปีลู่�ยนแปีลูงในปีี	2564
•	 THE	NEW	CFO	2021	#How	to	Make	Financial	Instruments	Work
•	 แนวโน้ม	ที่ิศที่างกัารที่า	M&A	ปีระเด็นส์าค้ัญที่่�ตั	อ้	งพิจิารณา	แลูะกัลูยุที่ธุกั์	ารที่า	M&A	ให้ปีระส์บค้วามส์าเร็จิ
•	 ร่างกัม.ฟัอกัเงิน	ฉื่บับแกั้ไขเพิ�มเตัิม	ผู่้ปีระกัอบวิชั่าชั่่พ	"ไม่รู้ไม่ได้"
•	 มาตัรฐานรายงานที่างกัารเงิน	TFRS	ที่่�ม่ผ่ลูบังค้ับปีี	2021
•	 กัฎหมายคุ้้มค้รองข้อมูลูส์่วนบุค้ค้ลู	(PDPA)
•	 ISO	9001:2015	Understanding	and	Implementation
•	 ISO	9001:2015	Internal	Audit
•	 ค้วามรู้เกั่�ยวกัับระบบเตัิมส์ารดับเพลูิงฮาโลูค้าร์บอน
•	 Basic	of	Air-conditioning	System
•	 HVAC	Training	by	Victaulic
•	 ไม่ม่
•	 ค้วามรู้เกั่�ยวกัับส์กัรูค้อมเพรส์เซอร์ของผ่ลูิตัภัณฑ์์	BITZER
•	 ค้วามรู้เกั่�ยวกัับไฟัฟั้า	กัารออกัแบบตัิดตัั�งระบบไฟัฟั้า	แลูะเที่ค้โนโลูย่ระบบอัจิฉื่ริยะ	(Internet	Of	Thing)
•	 ค้วามรู้เกั่�ยวกัับส์กัรูค้อมเพรส์เซอร์ของผ่ลูิตัภัณฑ์์	BITZER
•	 ค้วามรู้เกั่�ยวกัับไฟัฟั้า	กัารออกัแบบตัิดตัั�งระบบไฟัฟั้า	แลูะเที่ค้โนโลูย่ระบบอัจิฉื่ริยะ	(Internet	Of	Thing)
•	 ค้วามรู้เกั่�ยวกัับไฟัฟั้า	กัารออกัแบบตัิดตัั�งระบบไฟัฟั้า	แลูะเที่ค้โนโลูย่ระบบอัจิฉื่ริยะ	(Internet	Of	Thing)
•	 กัฎหมายคุ้้มค้รองข้อมูลูส์่วนบุค้ค้ลู	(PDPA)
•	 เปีิดปีระตัู	ส์ู่อุตัส์าหกัรรมเค้รื�องมือแพที่ย์
•	 ไม่ม่
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6) การประเมูนิผลตืนเองข้องคณะกรรมูการและ
 คณะกรรมูการชัุดย่อย

	 เพื�อให้เป็ีนไปีตัามหลัูกักัารกัำากัับดูแลูกิัจิกัารท่ี่�	HARN	ไดก้ัำาหนด
ให้ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่แลูะค้ณะกัรรมกัารชัุ่ดย่อย	ที่ำากัารปีระเมิน
ตันเอง	เพื�อใชั่้เปี็นกัรอบในกัารตัรวจิส์อบกัารปีฏิิบัตัิงานในหน้าที่่�ของ
ค้ณะกัรรมกัารอยา่งส์มำ�าเส์มอปีลีูะ	1	ค้รั�ง	ค้ณะกัรรมกัารบริษัทัี่	ในกัาร
ปีระชุั่มค้รั�งท่ี่�	 5/2564	 เมื�อวันท่ี่�	 1	 ตุัลูาค้ม	2564	ม่มติัเห็นชั่อบแบบ
ปีระเมินผ่ลูค้ณะกัรรมกัารของ	HARN	ปีระจิำาปีี	2564	ที่ั�ง	4	แบบ	ซ่�ง
แบบปีระเมนิผ่ลูใชั่ข้้อมลููเหมอืนปี	ี2563	ไม่ได้มก่ัารเปีลู่�ยนแปีลูง	โดย
แบบปีระเมนิผ่ลูทัี่�ง	4	แบบ	มเ่กัณฑ์์กัารปีระเมินผ่ลู	คิ้ดเปีน็ร้อยลูะจิากั
ค้ะแนนเตั็มในแตั่ลูะข้อที่ั�งหมด	ตัามหลูักัเกัณฑ์์	ค้ือ	มากักัว่าร้อยลูะ
90	=	ดม่ากั,	ร้อยลูะ	80	-	90	=	ด,่	ร้อยลูะ	70	-	80	=	ค่้อนข้างด,่	ร้อยลูะ
60	-	70	=	พอใชั่้,	ตัั�งแตั่ร้อยลูะ	60	=	ค้วรปีรับปีรุง	โดยกัำาหนดให้ม่
กัารปีระเมินดังน่�

	 1.	 แบบปีระเมนิตันเองของค้ณะกัรรมกัารทัี่�งค้ณะ	ปีระกัอบดว้ย	
4	หัวข้อหลูกัั	ค้อื	โค้รงส์ร้างแลูะค้ณุส์มบัตั,ิ	กัารปีระชั่มุ,	บที่บาที่	หน้าท่ี่�	
แลูะค้วามรับผ่ิดชั่อบ,	เรื�องอื�นๆ	ได้แกั่	กัารม่ค้วามส์ัมพันธุ์ที่่�ด่กัับฝ่่าย
จิัดกัาร	แลูะส์่งเส์ริมให้ม่กัารฝ่ึกัอบรม

	 2.	 แบบปีระเมินตันเองของค้ณะกัรรมกัารรายบุค้ค้ลู	ปีระกัอบ
ด้วย	3	หัวข้อหลูักั	ค้ือ	โค้รงส์ร้างแลูะคุ้ณส์มบัตัิ,	กัารปีระชัุ่ม,	บที่บาที่	
หน้าที่่�	แลูะค้วามรับผ่ิดชั่อบ

	 3.	 แบบปีระเมินตันเองของค้ณะกัรรมกัารชัุ่ดย่อยที่ั�งค้ณะ	แลูะ
รายบุค้ค้ลู	ปีระกัอบด้วย	3	หัวข้อหลูักั	ค้ือ	โค้รงส์ร้างแลูะคุ้ณส์มบัตัิ,	
กัารปีระชัุ่ม,	บที่บาที่	หน้าที่่�	แลูะค้วามรับผ่ิดชั่อบ

	 โดยมก่ัระบวนกัาร	หลูกััเกัณฑ์์	ขั�นตัอน	แลูะส์รุปีผ่ลูกัารปีระเมิน
ผ่ลูของค้ณะกัรรมกัารที่ั�งค้ณะแลูะรายบุค้ค้ลู	ปีระจิำาปีี	2564	ดังน่�

ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่เปี็นผู่้อนุมัตัิแลูะ
ที่บที่วนแบบปีระเมินผ่ลู	เพื�อให้เกัิด

ค้วามถึูกัตั้อง	ค้รบถึ้วน	แลูะเปี็นไปีตัาม
หลูักัเกัณฑ์์ที่่�กัำาหนด

กัรรมกัารเปี็นผู่้ปีระเมินตันเอง	ที่ั�งค้ณะ	
แลูะรายบคุ้ค้ลู	เพื�อแส์ดงค้วามเหน็เกั่�ยวกัับ
บที่บาที่หน้าที่่�	ค้วามเปี็นอิส์ระ	โค้รงส์ร้าง
กัารบริหาร	กัารพัฒนาค้วามรู้	แลูะค้วาม
เห็นเกั่�ยวกัับกัารบริหารจิัดกัารองค้์กัร

เลูขานุกัารบริษััที่	ส์รุปีแลูะวิเค้ราะห์ผ่ลู
กัารปีระเมินปีระส์ิที่ธุิภาพกัารดำาเนินงาน

ของค้ณะกัรรมกัารบริษััที่	แลูะ
ค้ณะกัรรมกัารชัุ่ดย่อย	แลูะรายงานผ่ลู
ตั่อค้ณะกัรรมกัารบริษััที่เพื�อที่ราบ

เลูขานุกัารบริษััที่	นำาผ่ลูวิเค้ราะห์แลูะ
ค้วามเห็นเพิ�มเตัิมจิากักัารปีระเมินผ่ลู	

ไปีจิัดที่ำาแผ่นเพื�อปีรับปีรุงหรือ
พัฒนากัรรมกัารรายบุค้ค้ลู

1. กระบว็นการประเมูินต์นเองข้องคณีะกรรมูการที่ั�งคณีะ และรายบุคคล

11 22 33 44

2. สรุปผลการประเมูินผลข้องคณีะกรรมูการที่ั�งคณีะและรายบุคคล

การว็ัดผล :	มากักัว่า	90%	=	ด่มากั,	80-89%	=	ด่,	70-79%	=	ค้่อนข้างด่,	60-69%	=	พอใชั่้,	ตัำ�ากัว่า	60%	=	ค้วรปีรับปีรุง

1. โครงสร้างและคุณสมูบัตืิ
 •	 ค้วามหลูากัหลูายของกัรรมกัารด้านจิำานวนแลูะปีระส์บกัารณ์		
 •	 ส์ัดส์่วนของกัรรมกัาร		
 •	 คุ้ณส์มบัตัิของค้ณะกัรรมกัารแตั่ลูะค้ณะ
2. บทบาท หน้าท่� และควิามูรับผิดชัอบ
 •	 กัารใชั่้เวลูาที่่�เพ่ยงพอตั่อกัารพิจิารณาเรื�องที่่�ส์ำาค้ัญ	อาที่ิ	ที่ิศที่าง	กัลูยุที่ธุ์	แผ่น

งานดำาเนินธุุรกัิจิ	รายกัารที่่�ม่ค้วามขัดแย้งที่างผ่ลูปีระโยชั่น์	กัารค้วบคุ้มภายใน	
แลูะกัารจิัดกัารค้วามเส์่�ยง

3. การประชัุมู
 •	 กัำาหนดกัารปีระชัุ่มลู่วงหน้าที่ั�งปีี		
 •	 ค้วามเพ่ยงพอของข้อมูลูตั่อกัารตััดส์ินใจิของกัรรมกัาร
 •	 ค้วามเปี็นอิส์ระในกัารตััดส์ินใจิลูงมตัิแลูะกัารแส์ดงค้วามเห็นของกัรรมกัาร
 •	 กัารกัำาหนดกัรอบเวลูาในกัารปีระชัุ่ม
4. เร่�องอื�นๆ
 •	 ค้วามส์ัมพันธุ์ระหว่างค้ณะกัรรมกัารแลูะฝ่่ายจิัดกัาร	อาที่ิ	ไม่แที่รกัแซง
	 	 กัารปีฏิิบัตัิหน้าที่่�
 •	 กัารพัฒนาตันเองของกัรรมกัาร/ผู่้บริหาร	ส์่งเส์ริมให้ได้รับกัาร	ฝ่ึกัอบรม
                         รวิมูผลประเมูิน

 
 87.04% 87.50% 76.39% 70.83% 80.56%

 89.29% 88.10% 83.33% 87.14% 86.61%

 80.56% 95.24% 68.06% 76.00% 83.33%

 84.72% - - - -

 85.40% 90.28% 75.93% 77.99% 83.50%

 ทั�งคณะ

หลักเกณฑ์์การประเมูินตืนเอง
ข้องคณะกรรมูการ

2564 - ผลการประเมูินข้องคณะกรรมูการชัุดตื่างๆ (รายคณะ)

ค้ณะกัรรมกัาร
บริษััที่

ค้ณะกัรรมกัาร
บริหาร

ค้วามเส์่�ยง

ค้ณะกัรรมกัาร
ส์รรหาแลูะ
พิจิารณา
ค้่าตัอบแที่น

ค้ณะกัรรมกัาร
ตัรวจิส์อบ

ค้ณะกัรรมกัาร
บริหาร
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การว็ัดผล :	มากักัว่า	90%	=	ด่มากั,	80-89%	=	ด่,	70-79%	=	ค้่อนข้างด่,	60-69%	=	พอใชั่้,	ตัำ�ากัว่า	60%	=	ค้วรปีรับปีรุง

1. โครงสร้างและคุณสมูบัตืิ
 •	 คุ้ณส์มบัตัิ	ค้วามรู้	ปีระส์บกัารณ์ที่่�เหมาะส์มกัับธุุรกัิจิของ	HARN	
 •	 ได้รับมอบหมายหนา้ท่ี่�ท่ี่�เหมาะส์มกัับบที่บาที่	(กัรรมกัารอสิ์ระ/กัรรมกัารชั่ดุยอ่ย)	

ที่่�ได้รับมอบหมาย
2. บทบาท หน้าท่� และควิามูรับผิดชัอบ
 •	 ปีฏิิบัตัิหน้าที่่�ตัามกัฎหมาย	กัฎบัตัร	อย่างม่ปีระส์ิที่ธุิภาพ		
 •	 ม่เวลูาแลูะทีุ่่มเที่ในกัารปีฏิิบัตัิหน้าที่่�
 •	 ค้วบคุ้มแลูะตัิดตัามกัารดำาเนินงานของฝ่่ายจิัดกัารอย่างเหมาะส์ม	
 •	 ไม่แที่รกัแซงกัารที่ำางานของฝ่่ายจิัดกัาร		
 •	 พัฒนาแลูะเร่ยนรู้ตัลูอดเวลูา
3. การประชัุมู
 •	 กัารเข้าร่วมปีระชัุ่ม		
 •	 กัารแส์ดงค้วามเห็นในกัารปีระชัุ่ม		
 •	 กัารศ่กัษัาข้อมูลูกัารปีระชัุ่มลู่วงหน้า	
 •	 แส์ดงค้วามเห็นที่่�เปี็นปีระโยชั่น์ตั่อที่่�ปีระชัุ่มอย่างเหมาะส์ม	
 •	 งดเว้นเข้าปีระชัุ่มหรือออกัเส์่ยงกัรณ่ม่ส์่วนได้ส์่วนเส์่ย
                         รวิมูผลประเมูิน

 
 80.56% 91.67% 75.00% 82.50% 89.58%

 85.19% 88.89% 86.11% 81.67% 87.50%

 80.00% 90.00% 65.00% 78.00% 85.83%

 81.91% 90.19% 75.37% 80.72% 87.64%

 แบบรายบุคคล

หลักเกณฑ์์การประเมูินตืนเอง
ข้องคณะกรรมูการ

2564 - ผลการประเมูินข้องคณะกรรมูการชัุดตื่างๆ (รายบุคคล)

ค้ณะกัรรมกัาร
บริษััที่

ค้ณะกัรรมกัาร
บริหาร

ค้วามเส์่�ยง

ค้ณะกัรรมกัาร
ส์รรหาแลูะ
พิจิารณา
ค้่าตัอบแที่น

ค้ณะกัรรมกัาร
ตัรวจิส์อบ

ค้ณะกัรรมกัาร
บริหาร

	 ทัี่�งน่�	 ค้ณะกัรรมกัารยังไม่ม่ท่ี่�ปีร่กัษัาภายนอกั	มาชั่่วยในกัาร
กัำาหนดแนวที่างแลูะเส์นอแนะปีระเด็นในกัารปีระเมินผ่ลูกัารปีฏิิบัติังาน
ของค้ณะกัรรมกัาร	 ส์ำาหรับผ่ลูกัารปีระเมินของค้ณะกัรรมกัารแลูะ
ค้ณะกัรรมกัารชั่ดุยอ่ยจิะนำามาใชั่ใ้นกัารปีรับปีรุงปีระส์ทิี่ธิุภาพของกัาร
ที่ำางานเพื�อให้เกัิดปีระโยชั่น์ส์ูงส์ุดในกัารกัำากัับดูแลูกัิจิกัาร

7) การประเมูินผลงานประธิานเจำ้าหน้าท่�บริหาร
	 	 	 	 	 ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่จิัดให้ม่กัารปีระเมินผ่ลูกัารปีฏิิบัตัิงานของ
ปีระธุานเจ้ิาหน้าท่ี่�บริหารเป็ีนปีระจิำาทุี่กัปีี	ม่หลัูกัเกัณฑ์์ตัามแนวที่าง
กัารปีระเมินจิากัตัลูาดหลูักัที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ย	 โดยกัำาหนดให้
ค้ณะกัรรมกัารท่ี่�ไมเ่ปีน็ผู้่บรหิารที่ำากัารปีระเมนิผ่ลูกัารปีฏิิบตัังิาน	แลูะ
นำาผ่ลูกัารปีระเมนิเส์นอตัอ่ค้ณะกัรรมกัารบรษิัทัี่	ทัี่�งน่�	ผ่ลูกัารปีระเมนิ
ในปีี	2564	ม่ค้ะแนนเฉื่ลู่�ย	76.37%	อยู่ในระดับค้่อนข้างด่

8) การปฐมูนิเทศกรรมูการใหมู่

	 ส์ำาหรับกัรรมกัารท่ี่�เข้ารับตัำาแหน่งใหม่ในค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ 

ค้ณะกัรรมกัารส์รรหาแลูะพิจิารณาค่้าตัอบแที่นได้จัิดให้มก่ัารปีฐมนิเที่ศ
เพื�อให้กัรรมกัารใหม่ได้รับที่ราบนโยบาย	 รวมทัี่�งข้อมูลูท่ี่�เก่ั�ยวข้อง	
พร้อมทัี่�งส่์งมอบคู้มื่อส์ำาหรับกัรรมกัาร	ท่ี่�เลูขานุกัารบริษัทัี่ได้จิดัเตัรย่มไว้
ซ่�งเปี็นข้อมูลูท่ี่�เปี็นปีระโยชั่น์ส์ำาหรับกัารปีฏิิบัตัิหน้าท่ี่�	 ทัี่�งน่�	 เอกัส์าร
คู้่มือกัรรมกัาร	ปีระกัอบด้วย	

	 1.	 ผ่ังโค้รงส์ร้างค้ณะกัรรมกัาร	ฝ่่ายบริหาร	แลูะเลูขานุกัารบริษััที่
	 2.	 โค้รงส์ร้างกัลูุ่มบริษััที่	แลูะโค้รงส์ร้างผู่้ถึือหุ้นใหญ่
	 3.	 ข้อมูลูบริษััที่	แลูะลูักัษัณะกัารปีระกัอบธุุรกัิจิ
	 4.	 กัฎบัตัรของค้ณะกัรรมกัารบริษััที่	แลูะค้ณะกัรรมกัารชัุ่ดย่อย
	 5.	 ตัารางอำานาจิอนุมัตัิกัารบริหารงาน

	 6.	 ค่้าตัอบแที่นของค้ณะกัรรมกัารบรษิัทัี่	แลูะค้ณะกัรรมกัารชั่ดุยอ่ย
	 7.	 กัารปีระชัุ่มของค้ณะกัรรมกัาร
	 8.	 นโยบายแลูะหลูักักัารกัำากัับดูแลูกัิจิกัาร	แลูะจิรรยาบรรณธุุรกัิจิ
	 9.	 บที่บาที่ของกัรรมกัารตัามกัฎหมายที่ั�วไปี
	10.	 หนังส์ือรับรอง	หนังส์ือบริค้ณห์ส์นธุิ	แลูะข้อบังค้ับบริษััที่
	11.	 งบกัารเงินรวมแลูะงบกัารเงินเฉื่พาะกัิจิกัาร	
	12.	 รายงานปีระจิำาปีี

	 รวมถ่ึงจิัดให้ม่กัารเย่�ยมชั่มกิัจิกัาร	 เพื�อพบปีะกัับปีระธุาน
กัรรมกัาร	ค้ณะกัรรมกัาร	ปีระธุานเจ้ิาหน้าท่ี่�บริหาร	แลูะผู้่บรหิารระดับส์งู
แกั่กัรรมกัารใหม่		

	 ในปีี	2564	HARN	ได้ม่กัารแตั่งตัั�งกัรรมกัารใหม่	จิำานวน	1	ที่่าน
ได้แกั่	 นายปีระเส์ริฐ	 ด่จิงกัิจิ	 ดำารงตัำาแหน่งกัรรมกัารอิส์ระ	 แลูะ
กัรรมกัารตัรวจิส์อบ	 โดยค้ณะกัรรมกัารส์รรหาแลูะพิจิารณาค้่า
ตัอบแที่น	ไดพ้บปีะกับักัรรมกัารใหม่	เพื�อส์ง่มอบเอกัส์ารคู้มื่อกัรรมกัาร	
แลูะร่วมนำาเส์นอข้อมลููทัี่�งหมดตัามรายกัารข้างต้ัน	เพื�อให้กัรรมกัารได้
เห็นภาพรวมของธุุรกัิจิท่ี่�ชั่ัดเจิน	 แตั่จิากัส์ถึานกัารณ์กัารแพร่ระบาด
ของโรค้โค้วิด-19	จิ่งงดกัารจิัดกัิจิกัรรมเย่�ยมชั่มกัิจิกัาร

	 ค้ณะกัรรมกัารม่ค้วามเข้าใจิเกั่�ยวกัับกัฎหมาย	 กัฎเกัณฑ์์	
มาตัรฐาน	ค้วามเส่์�ยง	แลูะส์ภาพแวดลู้อมท่ี่�เก่ั�ยวข้องกัับกัารปีระกัอบ
ธุุรกัิจิ	 รวมทัี่�งได้รับที่ราบข้อมูลูท่ี่�เปี็นปีัจิจิุบันจิากัฝ่่ายจัิดกัารอย่าง
ส์มำ�าเส์มอผ่่านชั่่องที่างที่่�เหมาะส์ม	เชั่่น	จิดหมายอิเลู็ค้ที่รอนิค้ส์์	กัาร
ปีระชัุ่มกัรรมกัาร	เปี็นตั้น
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8.1.2 การเข้้าร่วิมูประชัุมูและการจำ่ายค่า
ตือบแทนคณะกรรมูการรายบุคคล

การประชัุมูคณะกรรมูการบริษััท

	 1.	 ค้ณะกัรรมกัาร	แลูะค้ณะกัรรมกัารชุั่ดยอ่ย	มก่ัารกัำาหนดกัาร
ปีระชัุ่มปีระจิำาปีีลู่วงหน้าในเดือนพฤศจิิกัายนของทีุ่กัปีี	 เพื�อให้
กัรรมกัารส์ามารถึจัิดเวลูาแลูะเข้าร่วมปีระชัุ่มได้	 โดยจิัดให้ม่กัาร
ปีระชัุ่มอย่างน้อยปีีลูะ	6	ค้รั�ง	แลูะอาจิม่กัารปีระชัุ่มอ่กั	1	ค้รั�ง	ในหน่�ง
เดอืนก่ัอนวันปีระชุั่มส์ามัญผู้่ถืึอหุ้นปีระจิำาปี	ีรวมทัี่�งอาจิมป่ีระชุั่มวาระ
พเิศษัเพิ�มตัามค้วามจิำาเป็ีน	อย่างไรก็ัตัาม	เพื�อให้เกิัดค้วามค้ลู่องตัวัต่ัอ
กัารดำาเนินธุุรกิัจิ	 ในแต่ัลูะเดือนจิ่งจัิดให้ม่กัารปีระชุั่มค้ณะกัรรมกัาร
บริหาร	เพื�อที่ำาหน้าท่ี่�ตัดัสิ์นใจิตัามอำานาจิหน้าท่ี่�ท่ี่�ได้รับมอบหมายแลูะ
แจิ้งให้ค้ณะกัรรมกัารที่ราบ

	 2.	 เลูขานกุัารบรษิัทัี่ที่ำาหน้าท่ี่�จิดัส่์งหนังส์อืเชั่ญิปีระชั่มุระเบย่บ
วาระกัารปีระชุั่มท่ี่�ม่รายลูะเอ่ยดแลูะเหตุัผ่ลูค้รบถึ้วน	 แลูะเอกัส์าร
ปีระกัอบกัารปีระชัุ่มท่ี่�ม่เนื�อหาจิำาเปี็นแลูะเพ่ยงพอในกัารตััดส์ินใจิ
ให้กัรรมกัารลู่วงหน้าไม่น้อยกัว่า	 5	 วันที่ำากัาร	ยกัเว้นในกัรณ่จิำาเปี็น
เร่งด่วน	 เพื�อให้กัรรมกัารได้ม่เวลูาเพ่ยงพอในกัารศ่กัษัาก่ัอนกัาร
ปีระชัุ่ม	 โดยกัรรมกัารพิจิารณาวาระในอุปีกัรณ์อิเลู็กัที่รอนิกัส์์เพื�อ
เปี็นกัารชั่่วยลูดขั�นตัอนแลูะระยะเวลูาในกัารจิัดส์่งระเบ่ยบวาระกัาร
ปีระชั่มุ	แลูะลูดกัารใช้ั่กัระดาษัได้เปีน็จิำานวนมากั	ที่ำาให้กัารที่ำางานของ
กัรรมกัารเปีน็ไปีอยา่งรวดเรว็	แลูะมข่อ้มลููปีระกัอบกัารตัดัส์นิใจิอยา่ง
ม่ปีระส์ิที่ธุิภาพ	นอกัจิากัน่�	ตัั�งแตั่ปีี	2561	ค้ณะกัรรมกัารยงักัำาหนดให้
จิดัที่ำาวาระเรื�องท่ี่�ต้ัองติัดตัาม	โดยเป็ีนกัารรายงานค้วามคื้บหน้า	แลูะ
ติัดตัามกัารดำาเนินกัารตัามข้อสั์งเกัตัุ/ข้อค้ิดเห็นของท่ี่�ปีระชัุ่ม	 เพื�อ
เปี็นกัารติัดตัามดูแลูให้กัารบริหารม่ปีระส์ิที่ธิุภาพ	 เปี็นไปีตัามแผ่น
กัลูยุที่ธุ์	โดยจิัดที่ำาเปี็นวาระรายงานในที่่�ปีระชัุ่มค้รั�งถึัดไปี

	 3.	 ค้ณะกัรรมกัารกัำาหนดนโยบายเกั่�ยวกัับจิำานวนองค้์ปีระชัุ่ม
ขั�นตัำ�าของค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ในกัารปีระชัุ่ม	 ต้ัองม่กัรรมกัารเข้า
ร่วมปีระชัุ่มไม่น้อยกัว่ากั่�งหน่�ง	 (1/2)	 ของจิำานวนกัรรมกัารทัี่�งหมดท่ี่�
ดำารงตัำาแหน่งอยู่	ณ	ขณะนั�น	แลูะ	ณ	ขณะที่่�ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่จิะ
พิจิารณาลูงมตัิในท่ี่�ปีระชัุ่มค้ณะกัรรมกัารบริษััที่	ตั้องม่กัรรมกัารอยู่
ไม่น้อยกัว่า	2	ใน	3	ของจิำานวนกัรรมกัารที่ั�งหมดที่่�มาปีระชัุ่ม	ที่ั�งน่�	ใน
กัรณ่องค้์ปีระชัุ่มไม่เปี็นไปีตัามแนวปีฏิิบัตัิดังกัลู่าว	ให้ถึือเปี็นดุลูพินิจิ
ของปีระธุานกัรรมกัารบริษััที่	

	 4.	ปีระธุานกัรรมกัารบริษััที่ที่ำาหน้าท่ี่�เปี็นปีระธุานท่ี่�ปีระชัุ่ม	
ม่หน้าท่ี่�ดูแลูแลูะจิัดส์รรเวลูาแต่ัลูะวาระให้อย่างเพ่ยงพอ	 โดยเปิีด
โอกัาส์ให้กัรรมกัารทีุ่กัค้นส์ามารถึแส์ดงค้วามค้ิดเห็นได้อย่างม่อิส์ระ 

แลูะให้ผู้่บริหารระดบัสู์งเข้าร่วมปีระชั่มุค้ณะกัรรมกัารบริษัทัี่ด้วย	เพื�อ
ให้ข้อมูลูท่ี่�เปี็นปีระโยชั่น์เพิ�มเตัิมปีระกัอบกัารตััดส์ินใจิ	 แลูะเพื�อให้
ค้ณะกัรรมกัารบรษิัทัี่รู้จิกััผู้่บรหิารระดบัส์งู	ซ่�งจิะเปีน็ปีระโยชั่นต์ัอ่กัาร
พิจิารณาแผ่นกัารส์ืบที่อดตัำาแหน่ง	ที่ั�งน่�	กัรรมกัารที่่�เข้าข่ายม่ส์่วนได้
เส่์ยท่ี่�อาจิขัดแย้งกัับผ่ลูปีระโยชั่น์จิะไม่เข้าร่วมปีระชุั่มแลูะงดออกัเส่์ยง
ในวาระนั�นๆ	ทัี่�งน่�	หากักัารออกัเส่์ยงมค่้ะแนนเส่์ยงเท่ี่ากััน	ปีระธุานใน
ที่่�ปีระชัุ่มจิะออกัเส์่ยงเพิ�มข่�นอ่กัหน่�งเส์่ยงเปี็นเส์่ยงชั่่�ขาด

	 ในกัรณ่ท่ี่�กัรรมกัารไม่เห็นดว้ยกัับมตัท่ิี่�ปีระชั่มุ	กัรรมกัารส์ามารถึ
ขอใหเ้ลูขานกุัารบรษิัทัี่	บนัท่ี่กัขอ้คั้ดค้า้นไวใ้นรายงานกัารปีระชั่มุ	หรือ
ยื�นหนังส์ือแส์ดงกัารค้ัดค้้านตั่อปีระธุานกัรรมกัารได้
	 5.	 ในกัารปีระชัุ่มค้ณะกัรรมกัารเลูขานุกัารบริษััที่เป็ีนผู่้บันท่ี่กั
รายงานกัารปีระชัุ่ม	 แลูะจิัดเกั็บรายงานกัารปีระชัุ่มท่ี่�ผ่่านกัารรับรอง
จิากัค้ณะกัรรมกัารบริษััที่	ลูงลูายมือชั่ื�อปีระธุานกัรรมกัารบริษััที่เปี็น
ลูายลัูกัษัณ์อักัษัร	ท่ี่�ส์ำานักังานใหญ่	ชั่ั�น	4	ถึ.พระราม	9	เพื�อให้กัรรมกัาร
แลูะผู่้เกั่�ยวข้องตัรวจิส์อบได้	
	 ทัี่�งน่�	ในปีี	2564	เกิัดส์ถึานกัารณ์กัารแพร่ระบาดของโรค้โค้วิด-19 

ในปีระเที่ศไที่ย	ซ่�งมก่ัารแพรร่ะบาดเพิ�มข่�นอย่างตัอ่เนื�องแลูะกัระจิาย
ในวงกัว้างมากัข่�น	 ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่	 โดยปีระธุานกัรรมกัารได้
อนุญาตัให้ม่กัารจัิดกัารปีระชุั่มผ่่านระบบอิเล็ูกัที่รอนิกัส์์	 โดยในปี	ี
2564	ม่กัารจิัดปีระชัุ่มค้ณะกัรรมกัารบริษััที่	ที่ั�งหมด	6	ค้รั�ง	ซ่�งรวมถึ่ง
กัารปีระชัุ่มเพื�อพิจิารณากัำาหนดแผ่นกัลูยุที่ธ์ุ	 1	ค้รั�ง	 นอกัจิากัน่�ยังม่
กัารปีระชั่มุกัรรมกัารท่ี่�ไมเ่ปีน็ผู้่บริหารปีระชั่มุร่วมกัันโดยไมม่ก่ัรรมกัาร
ที่่�เปี็นผู่้บริหารแลูะฝ่่ายจิัดกัารเข้าร่วม	1	ค้รั�ง	ในวันที่่�	1	ตัุลูาค้ม	2564	
เพื�อส์่งเส์ริมให้กัรรมกัารท่ี่�ไม่เปี็นผู่้บริหารแลูกัเปีลู่�ยนค้วามค้ิดเห็น
อยา่งอสิ์ระ	โดยหัวข้ออภิปีรายปีระเดน็เกั่�ยวกัับทิี่ศที่างกัารดำาเนินงาน
ธุุรกิัจิ	 โค้รงส์ร้างกัารจิัดกัารภายใน	กัารพัฒนาแผ่นสื์บที่อดตัำาแหน่ง
ของผู่้บริหารระดับส์ูง	
	 โดยส์รุปีกัารปีระชัุ่มในปีี	 2564	 กัรรมกัารทัี่�งค้ณะเข้าปีระชัุ่ม
เฉื่ลู่�ยคิ้ดเป็ีนร้อยลูะ	 100	 รายลูะเอ่ยดเก่ั�ยวกัับข้อมูลูกัารเข้าร่วม
ปีระชัุ่มของกัรรมกัารแตั่ลูะค้นปีรากัฎตัามตัารางกัารเข้าร่วมปีระชัุ่ม
ค้ณะกัรรมกัารบรษิัทัี่	ค้ณะกัรรมกัารชั่ดุย่อย	แลูะปีระชั่มุผู้่ถึอืหุ้น	ส์รปุี
ดังน่�
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ชั่�อ – นามูสกุล ตืำาแหน่ง

ปีระชัุ่ม
ค้ณะกัรรม
กัารบริษััที่

ปีระชัุ่ม	6	ค้รั�ง

ปีระชัุ่ม
ค้ณะกัรรม
กัารบริหาร
ค้วามเส์่�ยง
ปีระชัุ่ม	4	ค้รั�ง

ปีระชัุ่ม
ผู่้ถึือหุ้น
(AGM)
ปีระชัุ่ม	
1	ค้รั�ง

ปีระชัุ่ม
ค้ณะ

กัรรมกัาร
บริหาร

ปีระชัุ่ม	12	ค้รั�ง

ปีระชัุ่ม
ค้ณะกัรรม

กัารตัรวจิส์อบ
ปีระชัุ่ม	4	ค้รั�ง

ปีระชัุ่ม
ค้ณะกัรรม

กัารส์รรหาแลูะ
พิจิารณาค้่า
ตัอบแที่น

ปีระชัุ่ม	2	ค้รั�ง

	 1.	 ดร.ถึกัลู	 นันธุิราภากัร
 

	 2.	 นางส์าววรนุชั่	 ส์ุไพบูลูย์พิพัฒน์

	 3.	 นายปีระเส์ริฐ	 ด่จิงกัิจิ	1)
 

	 4.	 นายภาค้ภูมิ		 ว่องไพฑ์ูรย์	2)

	 5.	 นางวลู่รัตัน์		 เชั่ื�อบุญชั่ัย
 

	 6.	 นางส์ิริมา		 เอ่�ยมส์กัุลูรัตัน์

	 7.	 ดร.เจิน	 ชั่าญณรงค้์
 

	 8.	 นายวิรัฐ		 ส์ุขชั่ัย

	 9.	 นายธุรรมนูญ	 ตัร่เพ็ชั่ร
 

	10.	 นายวิศิษัฏิ์	 วชั่ิรลูาภไพฑ์ูรย์

	11.	 นางวรินกัาญจิน์	 ธุ่ระอัมรานนที่์

	12.	 นายปีระชั่า	 พร้อมพรชั่ัย
 

13.	 นายรัตันพันธุ์	 มุขหริวัฒนานนที่์
 

14.	 นายส์ุชั่าตัิ	 ส์ุวัฒโนดม
 

15.	 นายกัิตัตัิพงษั์	 กัิตัตัิเมธุาว่นันที่์
 

16.	 นายวชั่ิรวิที่ย์	 อัค้รเศรณ่
 

17.	 นายส์ุกัิจิ	 ลูิตัิกัรณ์
 

18.	 นายวิฑ์ูรย์	 ที่าม่
 

19.	 นายพงษั์ส์วัส์ดิ�	 เพ่งเลู็งผ่ลู

1.		ดร.โส์ตัถึิธุร	 มัลูลูิกัะมาส์
กรรมูการท่�ครบวิาระในการประชัุมูสามูัญผู้ถือหุ้นประจำำาปี 2564

กัรรมกัารอิส์ระ	ปีระธุานกัรรมกัารบริษััที่				
ปีระธุานกัรรมกัารตัรวจิส์อบ	
กัรรมกัารอิส์ระ	กัรรมกัารตัรวจิส์อบ	
ปีระธุานกัรรมกัารส์รรหาแลูะพิจิารณาค้่าตัอบแที่น
กัรรมกัารอิส์ระ	กัรรมกัารตัรวจิส์อบ

กัรรมกัารอิส์ระ	แลูะกัรรมกัารส์รรหาแลูะพิจิารณาค้่า
ตัอบแที่น
กัรรมกัาร		

กัรรมกัาร
กัรรมกัารส์รรหาแลูะพิจิารณาค้่าตัอบแที่น
กัรรมกัาร	กัรรมกัารบริหาร

กัรรมกัาร		ปีระธุานกัรรมกัารบริหาร
(รักัษัากัาร)	ปีระธุานกัรรมกัารบริหารค้วามเส์่�ยง	ปีระธุาน
เจิ้าหน้าที่่�บริหาร	แลูะกัรรมกัารผู่้จิัดกัาร
กัรรมกัาร	กัรรมกัารบริหารค้วามเส์่�ยง
กัรรมกัารบริหาร		แลูะกัรรมกัารผู่้จิัดกัาร
กัรรมกัารบริหาร	กัรรมกัารบริหารค้วามเส์่�ยง

กัรรมกัารบริหาร	กัรรมกัารบริหารค้วามเส์่�ยง

กัรรมกัารบริหารค้วามเส์่�ยง

กัรรมกัารบริหารค้วามเส์่�ยง

กัรรมกัารบริหารค้วามเส์่�ยง

กัรรมกัารบริหารค้วามเส์่�ยง

กัรรมกัารบริหารค้วามเส์่�ยง

กัรรมกัารบริหารค้วามเส์่�ยง

กัรรมกัารบริหารค้วามเส์่�ยง

กัรรมกัารบริหารค้วามเส์่�ยง

กัรรมกัารอิส์ระ	กัรรมกัารตัรวจิส์อบ
กัรรมกัารส์รรหาแลูะพิจิารณาค้่าตัอบแที่น
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ห้มูายเห้ต์ุ :	 N/A	หมายถึ่ง	ไม่ได้เข้าร่วม	แลูะเนื�องจิากักัรรมกัารได้รับแตั่งตัั�งเข้าดำารงตัำาแหน่งระหว่างปีี	2564
 1)	 นายปีระเส์ริฐ	ด่จิงกัิจิ	เข้าดำารงตัำาแหน่งกัรรมกัารอิส์ระ	แลูะกัรรมกัารตัรวจิส์อบ	ม่ผ่ลูตัั�งแตั่วันที่่�	23	เมษัายน	2564	แที่น	ดร.โส์ตัถึิธุร	มัลูลูิกัะมาส์	ที่่�ค้รบวาระในกัารปีระชัุ่มส์ามัญผู่้ถึือหุ้น

ปีระจิำาปีี	2564
 2)	 นายภาค้ภมิู	วอ่งไพฑ์รูย	์ไดรั้บกัารแตัง่ตัั�งใหด้ำารงตัำาแหน่ง	กัรรมกัารอสิ์ระ	โดยมผ่่ลูตัั�งแตัว่นัท่ี่�	25	กุัมภาพันธ์ุ	2564	แลูะไดร้บัแต่ังตัั�งเปีน็กัรรมกัารส์รรหาแลูะพจิิารณาค้า่ตัอบแที่น	มผ่่ลูตัั�งแตั่

วันที่่�	23	เมษัายน	2564	แที่น	ดร.โส์ตัถึิธุร	มัลูลูิกัะมาส์	ที่่�ค้รบวาระในกัารปีระชัุ่มส์ามัญผู่้ถึือหุ้นปีระจิำาปีี	2564

การจ่ำายค่าตือบแทนคณะกรรมูการรายบคุคล

	 HARN	 ได้กัำาหนดนโยบายค้่าตัอบแที่นกัรรมกัารบริษััที่แลูะ
กัรรมกัารชุั่ดย่อย	โดยพิจิารณาเชั่ื�อมโยงกัับผ่ลูงานแลูะค้วามรับผิ่ดชั่อบ
ของค้ณะกัรรมกัาร	ผ่ลูกัารดำาเนินงาน	ส์ภาวกัารณ์เศรษัฐกัิจิโดยรวม
แลูะเท่ี่ยบเค้่ยงกัับบริษััที่ท่ี่�อยู่ในอุตัส์าหกัรรมเด่ยวกััน	 เพื�อให้ค้่า
ตัอบแที่นอยู่ในระดับท่ี่�ส์ามารถึจิูงใจิ	 ค้ณะกัรรมกัารส์รรหาแลูะ
พจิิารณาค่้าตัอบแที่นเป็ีนผู้่พิจิารณากัำาหนดค่้าตัอบแที่นดังกัลู่าวเป็ีน
ปีระจิำาทุี่กัปีี	 เพื�อนำาเส์นอค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ให้ค้วามเห็นชั่อบกั่อน
นำาเส์นอที่่�ปีระชัุ่มส์ามัญผู่้ถึือหุ้นเพื�อพิจิารณาอนุมัตัิ

	 ส์ำาหรับปีี	 2564	 จิากักัารส์ำารวจิข้อมูลูเปีร่ยบเท่ี่ยบกัับบริษััที่
จิดที่ะเบ่ยนแลูะบริษััที่ในอุตัส์าหกัรรมเด่ยวกัันแลู้ว	 จิ่งเส์นอ
เปีลู่�ยนแปีลูงค้า่ตัอบแที่นปีระจิำาแลูะค่้าเบ่�ยปีระชั่มุ	ของค้ณะกัรรมกัาร
บริษััที่แลูะค้ณะกัรรมกัารชุั่ดย่อย	 ซ่�งได้รับกัารอนุมัตัิจิากัท่ี่�ปีระชุั่ม
ส์ามัญผู้่ถืึอหุ้นปีระจิำาปีี	2564	เมื�อวันท่ี่�	23	เมษัายน	2564	เร่ยบร้อยแลู้ว
ดังน่�
(ค่าต์อบแที่นกรรมูการเป็นรายบุคคล ประจำำาปี 2564 แสดงไว้็ห้น้า 118)

สื�ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วิยตืนเอง



แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)118

	 ส์รุปีค่้าตัอบแที่นกัรรมกัารบรษิัทัี่	ปีี	2564	จิำานวน	9	ราย	เป็ีนระยะเวลูา	12	เดือน	สิ์�นสุ์ด	ณ	วันท่ี่�	31	ธัุนวาค้ม	2564	เท่ี่ากัับ	3,473,166	บาที่
ซ่�งปีระกัอบดว้ยค่้าตัอบแที่นรายเดอืนส์ำาหรับกัรรมกัารบรษิัทัี่	จิำานวน	2,628,166	บาที่	แลูะเบ่�ยปีระชั่มุ	845,000	บาที่	ซ่�งเปีน็ไปีตัามมตัท่ิี่�ปีระชั่มุ
ส์ามัญผู่้ถึือหุ้น	ปีระจิำาปีี	2564	เมื�อวันที่่�	23	เมษัายน	2564	ในปีี	2564	แลูะ	ปีี	2563	HARN	จิ่ายค้่าตัอบแที่นรายเดือนแลูะค้่าเบ่�ยปีระชัุ่มให้
แกั่กัรรมกัารแลูะกัรรมกัารชัุ่ดย่อย	ดังน่�

ตืำาแหน่ง ค่าตือบแทน
1. ค่าตือบแทนประจำำากรรมูการบริษััท / กรรมูการตืรวิจำสอบ / กรรมูการบริหารควิามูเส่�ยง / 
 กรรมูการสรรหาและพิจำารณาค่าตือบแทน
 •	 ปีระธุานกัรรมกัารบริษััที่	 30,000 บาท /เดือน
 •	 ปีระธุานกัรรมกัารชัุ่ดย่อย	 25,000 บาท /เดือน
 •	 กัรรมกัารบริษััที่	/	กัรรมกัารอิส์ระ	 20,000 บาท /เดือน
 •	 กัรรมกัารบริษััที่	(ที่ำางานส์ัปีดาห์ลูะ	2	วัน)	 80,000 บาท /เดือน
2. ค่าเบ่�ยประชัุมูกรรมูการบริษััท / กรรมูการตืรวิจำสอบ
 •	 ปีระธุานกัรรมกัาร	 20,000 บาท /ครั�ง
 •	 กัรรมกัาร	 15,000 บาท /ครั�ง
3. ค่าเบ่�ยประชัุมูกรรมูการบริหารควิามูเส่�ยง / กรรมูการสรรหาและพิจำารณาค่าตือบแทน
 •	 ปีระธุานกัรรมกัาร	 15,000 บาท /ครั�ง
 •	 กัรรมกัาร	 10,000 บาท /ครั�ง
4. โบนัสคณะกรรมูการบริษััท ไมู่มู่ 
5. สิทธิิประโยชัน์อื�นๆ ไมู่มู่

ห้มูายเห้ต์ุ : หลูักักัารจิ่ายค้่าตัอบแที่นค้ณะกัรรมกัารบริษััที่	แลูะค้ณะกัรรมกัารชัุ่ดย่อย:
	 1.	 ค้ณะกัรรมกัารส์รรหาแลูะพิจิารณาค้่าตัอบแที่น	 เปี็นผู่้กัำาหนดแลูะจัิดที่ำาหลัูกักัารหรือนโยบาย	 "กัารจ่ิายค้่าตัอบแที่นกัรรมกัาร"	 แลูะนำาเส์นอค้ณะกัรรมกัารบริษััที่พิจิารณาเห็นชั่อบ	 เพื�อเส์นอต่ัอท่ี่�

ปีระชัุ่มส์ามัญผู่้ถึือหุ้นปีระจิำาปีี	โดยตั้องส์อดค้ลู้องกัับข้อบังค้ับบริษััที่	หมวดที่่�	4	ว่าด้วยเรื�องค้ณะกัรรมกัารรวมถึ่งปีัจิจิัยตั่างๆ	ที่่�เกั่�ยวข้อง	ดังน่�
  •	 หน้าที่่�แลูะค้วามรับผ่ิดชั่อบของกัรรมกัารแตั่ลูะที่่าน
  •	 ม่ค้วามเหมาะส์มเมื�อเที่่ยบเค้่ยงกัับบริษััที่มหาชั่นอื�นๆ	ที่่�ม่ผ่ลูปีระกัอบกัารแลูะดำาเนินธุุรกัิจิใกัลู้เค้่ยงกััน
  •	 ม่ค้วามเปี็นธุรรมแลูะโปีร่งใส์	เพื�อส์ร้างแรงจิูงใจิในกัารรักัษัากัรรมกัารที่่�ม่คุ้ณภาพตัามที่่�ตั้องกัาร
  •	 ม่ค้วามเหมาะส์มกัับค้วามส์ามารถึในกัารจิ่ายค้่าตัอบแที่นของบริษััที่	
	 2.	 ค้ณะกัรรมกัารส์รรหาแลูะพิจิารณาค้่าตัอบแที่น	เปี็นผู่้ส์รุปีผ่ลูกัารจิ่ายค้่าตัอบแที่นปีระจิำาปีี	ที่ั�งน่�ตั้องไม่เกัินวงเงินที่่�ได้รับกัารอนุมัตัิจิากัที่่�ปีระชัุ่มผู่้ถึือหุ้นปีีที่่�ผ่่านมา	แลูะนำาเส์นอค้ณะกัรรมกัารบริษััที่

พิจิารณาเห็นชั่อบ	เพื�อรายงานตั่อที่่�ปีระชัุ่มผู่้ถึือหุ้นรับที่ราบถึ่งจิำานวนเงินที่่�ได้จิ่ายไปีจิริง	โดยพิจิารณาปีัจิจิัยตั่างๆ	ดังตั่อไปีน่�	
  •	 ผ่ลูกัารดำาเนินงานของบริษััที่ปีีที่่�ผ่่านมา
  •	 กัำาหนดเวลูาที่่�เหมาะส์มในกัารจิ่าย
  •	 รายลูะเอ่ยดแลูะเงื�อนไขกัารจิ่าย	 อาทิี่	 กัารจิ่ายผ่ลูตัอบแที่นปีระจิำาปีี	 ให้จิ่ายให้กัรรมกัารทีุ่กัค้นท่ี่�ยังค้งดำารงตัำาแหน่งอยู่	 กัรณ่ท่ี่�กัรรมกัารค้นใดเพิ�งเข้าดำารงตัำาแหน่งแลูะยังไม่ค้รบปีี	 กัารจิ่าย
	 	 	 ผ่ลูตัอบแที่นปีระจิำาปีี	อาจิจิะจิ่ายตัามส์ัดส์่วนของ	ระยะเวลูาของกัารดำารงตัำาแหน่งของกัรรมกัารค้นนั�น	
	 3.	 กัรรมกัารที่่�ม่ส์ิที่ธุิได้รับค้่าตัอบแที่นกัรรมกัาร	ตั้องไม่เปี็นพนักังานของบริษััที่ซ่�งได้รับเงินเดือนปีระจิำา	
	 4.	 กัรรมกัารบริษััที่ที่่�ดำารงตัำาแหน่งอื�นๆ	ในกัรรมกัารชัุ่ดย่อย	จิะได้รับค้่าตัอบแที่นรายเดือนตัามตัำาแหน่งที่่�ม่ค้่าตัอบแที่นส์ูงที่่�ส์ุดเพ่ยงตัำาแหน่งเด่ยว

ห้มูายเห้ต์ุ : 1)	 นายปีระเส์ริฐ	ด่จิงกัิจิ	เข้าดำารงตัำาแหน่งกัรรมกัารอิส์ระ	แลูะกัรรมกัารตัรวจิส์อบ	ม่ผ่ลูตัั�งแตั่วันที่่�	23	เมษัายน	2564	แที่น	ดร.โส์ตัถึิธุร	มัลูลูิกัะมาส์	ที่่�ค้รบวาระในกัารปีระชัุ่มส์ามัญผู่้ถึือหุ้นปีระจิำาปีี	2564
 2)	 นายภาค้ภูมิ	ว่องไพฑ์ูรย์	ได้รับกัารแตั่งตัั�งให้ดำารงตัำาแหน่ง	กัรรมกัารอิส์ระ	โดยม่ผ่ลูตัั�งแตั่วันที่่�	25	กัุมภาพันธุ์	2564	แลูะได้รับแตั่งตัั�งเปี็นกัรรมกัารส์รรหาแลูะพิจิารณาค้่าตัอบแที่น	ม่ผ่ลูตัั�งแตั่วันที่่�	23	

เมษัายน	2564	แที่น	ดร.โส์ตัถึิธุร	มัลูลูิกัะมาส์	ที่่�ค้รบวาระในกัารปีระชัุ่มส์ามัญผู่้ถึือหุ้นปีระจิำาปีี	2564

ชั่�อ – นามูสกุล ตืำาแหน่ง

ปี 2564 ปี 2563

ค่าเบ่�ยประชัุมู ค่าเบ่�ยประชัุมู
ค่าต์อบแที่น
รายเดือน

ค่าต์อบแที่น
รายเดือนค้ณะกัรรม

กัารบริหาร
ค้ณะกัรรม
กัารบริหาร

ค้ณะกัรรม
กัารบริหาร
ค้วามเส์่�ยง

ค้ณะกัรรม
กัารบริหาร
ค้วามเส์่�ยง

ค้ณะ
กัรรมกัารตัรวจิ

ส์อบ

ค้ณะ
กัรรมกัารตัรวจิ

ส์อบ

ค้ณะกัรรม
กัารบริษััที่

ค้ณะกัรรม
กัารบริษััที่

ค้ณะกัรรม
กัารส์รรหา
แลูะพิจิารณา
ค้่าตัอบแที่น

ค้ณะกัรรม
กัารส์รรหา
แลูะพิจิารณา
ค้่าตัอบแที่น

	 1.	 ดร.ถึกัลู		 นันธุิราภากัร
 

	 2.	 นางส์าววรนุชั่	 ส์ุไพบูลูย์พิพัฒน์

	 3.	 นายปีระเส์ริฐ	 ด่จิงกัิจิ	1)
	 4.	 นายภาค้ภูมิ	 ว่องไพฑ์ูรย์	2)
	 5.	 นางวลู่รัตัน์	 เชั่ื�อบุญชั่ัย
	 6.	 นางส์ิริมา	 เอ่�ยมส์กัุลูรัตัน์
	 7.	 ดร.เจิน	 ชั่าญณรงค้์
	 8.	 นายวิรัฐ	 ส์ุขชั่ัย

	 9.	 นายธุรรมนูญ	 ตัร่เพ็ชั่ร

	 1.	 ดร.โส์ตัถึิธุร	 มัลูลูิกัะมาส์

กัรรมกัารอิส์ระ	/	ปีระธุานกัรรมกัาร	/	
ปีระธุานกัรรมกัารตัรวจิส์อบ
กัรรมกัารอิส์ระ	/	กัรรมกัารตัรวจิส์อบ	/	ปีระธุานกัรรมกัาร
ส์รรหาแลูะพิจิารณาค้่าตัอบแที่น
กัรรมกัารอิส์ระ	/	กัรรมกัารตัรวจิส์อบ
กัรรมกัารอิส์ระ	/	กัรรมกัารส์รรหาแลูะพิจิารณาค้่าตัอบแที่น
กัรรมกัาร
กัรรมกัาร	/	กัรรมกัารส์รรหาแลูะพิจิารณาค้่าตัอบแที่น
กัรรมกัาร
กัรรมกัาร	/	ปีระธุานกัรรมกัารบริหาร	/	(รักัษัากัาร)	ปีระธุาน
กัรรมกัารบริหารค้วามเส์่�ยง	/	
ปีระธุานเจิ้าหน้าที่่�บริหาร	/	กัรรมกัารผู่้จิัดกัาร
กัรรมกัาร	/	กัรรมกัารผู่้จิัดกัาร

กัรรมกัารอิส์ระ	/	กัรรมกัารตัรวจิส์อบ	/	กัรรมกัารส์รรหาแลูะ
พิจิารณา
                                                                รวิมู

 360,000 110,000 75,000 - - -

 300,000 80,000 55,000 30,000 - -

 165,333 60,000 45,000 - - -
 240,000 80,000 - 10,000 - -
 240,000 80,000 - - - -
 240,000 80,000 - 20,000 - -
 1,007,500 80,000 - - - -
 - - - - - -

 - - - - - -

 75,333 20,000 10,000 10,000 - -

 2,628,166 590,000 185,000 70,000 - -

 360,000 120,000 60,000 - - -
 
 300,000 80,000 40,000 30,000 - -

 - - - - - -
 240,000 80,000 - - - -
 240,000 80,000 - - - -
 240,000 80,000 - 20,000 - -
 1,155,000 80,000 - - - -
 - - - - - -

 - - - - - -

 240,000 80,000 40,000 20,000 - -

 2,775,000 600,000 140,000 70,000 - -

กรรมูการท่�ครบวิาระในการประชัุมูสามูัญผู้ถือหุ้นประจำำาปี 2564

ค่าตือบแทนอื�น

	 -	ไม่ม่	-



บริษััท หาญ เอ็นจำิเน่ยริ�ง โซลูชัั�นส์ จำำากัด (มูหาชัน) 119

8.1.3 การกำากับดูแลบริษััทย่อย
	 ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่	 ซ่�งกัำากัับดูแลูบริษััที่ย่อยเปี็นส่์วนหน่�งใน
กัารดำาเนินงาน	ได้มม่ติัแตัง่ตัั�งผู้่แที่นเข้าไปีดำารงตัำาแหน่งกัรรมกัารใน
บริษัทัี่	ไอยราหาญ	จิำากััด	(�บริษัทัี่ยอ่ย�)	มอบหมายนโยบายแลูะแนว
ปีฏิิบติััให้กัำากับัดูแลูแลูะดำาเนินกัารเป็ีนไปีตัามแผ่นกัารบริหารค้วามเส่์�ยง
กัารกัำากัับดูแลูกิัจิกัารท่ี่�ด	่แลูะกัารต่ัอต้ัานทุี่จิริตัค้อร์รัปีชัั่น	ของ	HARN	
พร้อมทัี่�งกัำาหนดเป้ีาหมายแลูะตััวชั่่�วัดปีระจิำาปีี	 ซ่�งได้รับอนุมัตัิจิากั
ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่	 โดยกัำาหนดให้ม่กัารปีระชัุ่มร่วมกัันระหว่าง
ผู้่แที่นแลูะผู้่บริหารของบริษัทัี่ย่อยเปีน็ปีระจิำาทุี่กัเดือน	เพื�อกัำากัับดูแลู	

17	พฤษัภาค้ม	2564	 (งบไตัรมาส์	1	ปีี	2564)	 (3)	 ระหว่างวันที่่�	 12	
กัรกัฎาค้ม	ถึ่งวันที่่�	 13	ส์ิงหาค้ม	2564	 (งบไตัรมาส์	2	ปีี	 2564)	 (4)	
ระหว่างวันที่่�	13	ตัุลูาค้ม	ถึ่งวันที่่�	15	พฤศจิิกัายน	2564	(งบไตัรมาส์	
3	ปีี	 2564)	 โดยม่หลูักักัารห้ามที่ำากัารซื�อขายหลูักัที่รัพย์บริษััที่ของ
ตันเองรวมถึ่งคู้่ส์มรส์	แลูะบุตัรท่ี่�ยังไม่บรรลูุนิตัิภาวะ	 ในชั่่วง	 30	 วัน
กั่อนท่ี่�จิะม่กัารเผ่ยแพร่งบกัารเงินต่ัอส์าธุารณชั่น	แลูะจินกัว่าจิะพ้น
ระยะเวลูา	 24	 ชั่ั�วโมงนับแต่ัได้ม่กัารเปิีดเผ่ยข้อมูลูสู่์ส์าธุารณะแลู้ว	
นอกัจิากัช่ั่วงเวลูาท่ี่�กัลู่าวส์ามารถึซื�อขายได้ตัามปีกัติั	แตั่ตั้องแจิ้งตั่อ
เลูขานุกัารบริษัทัี่	ลู่วงหน้าอย่างน้อย	1	วัน	แลูะต้ัองจัิดที่ำาแบบรายงาน
กัารเปีลู่�ยนแปีลูงกัารถืึอหลัูกัที่รัพย์แลูะสั์ญญาซื�อขายลู่วงหน้าของ
ผู้่บริหาร	 (แบบ	59)	 ในรูปีแบบอิเลู็กัที่รอนิกัส์์ผ่่านระบบของ	กั.ลู.ตั.	
ภายใน	 3	 วันนับตัั�งแตั่วันท่ี่�ซื�อขายหลูักัที่รัพย์ของ	 HARN	 โดย
เลูขานุกัารบริษัทัี่รายงานให้ค้ณะกัรรมกัารบริษัทัี่รับที่ราบทุี่กัไตัรมาส์	
ทัี่�งน่�	 ในปีี	 2564	กัรรมกัารแลูะผู้่บริหาร	 4	 อันดับแรกัได้ปีฏิิบัตัิตัาม
อย่างเค้ร่งค้รัด	 โดยม่กัารรายงานกัารซื�อขายหลัูกัที่รัพย์ลู่วงหน้าของ
ผู่้เกั่�ยวข้องกัับข้อมูลูภายในที่ั�งส์ิ�น	25	รายกัาร	ซ่�งไม่ได้อยู่ระหว่างกัาร
แจิ้งเตืัอนให้ห้ามซื�อขายหลัูกัที่รัพย์	 หรือเกิัดเหตุักัารณ์ส์ำาคั้ญท่ี่�อาจิ
ส์่งผ่ลูกัระที่บตั่อ	HARN

1.	 นายถึกัลู	 นันธุิราภากัร	(1)	/1
2.	 นางส์าววรนุชั่	 ส์ุไพบูลูย์พิพัฒน์	(1)	/1 
3.	 นายปีระเส์ริฐ	 ด่จิงกัิจิ	(1)	/1	/2
4.	 กัลูุ่มนายภาค้ภูมิ	ว่องไพฑ์ูรย์	(2)
	 4.1	 นายภาค้ภูมิ		 ว่องไพฑ์ูรย์	/1
	 4.2	 นางเที่่ยมจิันที่ร์	 ว่องไพฑ์ูรย์	(คู้่ส์มรส์)
5.	 นางวลู่รัตัน์	 เชั่ื�อบุญชั่ัย	(1)
6.	 นางส์ิริมา		 เอ่�ยมส์กัุลูรัตัน์	(1)
7.	 กัลูุ่มนายเจิน	ชั่าญณรงค้์	(2)
	 7.1	 นายเจิน		 ชั่าญณรงค้์
	 7.2	 นางปีระยูรศร่		 ชั่าญณรงค้์	(มารดา)
8.	 กัลูุ่มนายวิรัฐ	ส์ุขชั่ัย	(2)	
	 8.1	 นายวิรัฐ	 ส์ุขชั่ัย
	 8.2	 นางนพรัตัน์		 ส์ุขชั่ัย	(คู้่ส์มรส์)
9.	 นายธุรรมนูญ	 ตัร่เพ็ชั่ร	(1)
                                                          รวิมู

 - - (ไม่ม่กัารถึือหุ้น)
 - - (ไม่ม่กัารถึือหุ้น)
 - -	 (ไม่ม่กัารถึือหุ้น)
    
 4,230,325 0.724 -
 21,500 0.004 -
 5,677,686 0.971 -
     
 
 84,234,151 14.411 -
 72,319,130 12.373 -
 733,900 0.126 -
 87,775,858 15.017 -
 13,000,000 2.224 -
 22,373,795 3.828 -
 290,366,345 49.68 -

รายชั่�อผู้ถือหุ้น จำำานวินหุ้น ร้อยละข้องจำำานวินหุ้นทั�งหมูด หมูายเหตืุ

ห้มูายเห้ต์ุ : /1	 กัรรมกัารอิส์ระ
 /2	 กัรรมกัารแตั่งตัั�งใหม่	แที่น	ดร.โส์ตัถึิธุร	มัลูลูิกัะมาส์	ที่่�ค้รบวาระในกัารปีระชัุ่มส์ามัญผู่้ถึือหุ้นปีระจิำาปีี	2564
 •	 มารดา	บิดา	คู้่ส์มรส์แลูะบุตัรที่่�ยังไม่บรรลูุนิตัิภาวะของกัรรมกัารไม่ม่กัารถึือหุ้น	ยกัเว้น	กัรรมกัารลูำาดับที่่�	4,	7	แลูะ	8

รายงานการถืือห้ลักที่รัพึย์ HARN ข้องกรรมูการบริษััที่ รว็มูถื่งผู้ที่ี�เกี�ยว็ข้้องและบุคคลที่ี�มูีคว็ามูสัมูพึันธิ์ ณี ว็ันที่ี� 31 ธิันว็าคมู 2564

ตัดิตัามให้ผ่ลูกัารดำาเนินงานเปีน็ไปีตัามเป้ีาหมายแลูะทิี่ศที่างเดย่วกััน
กัับ	HARN	รายงานตั่อค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ทีุ่กัไตัรมาส์
	 HARN	มก่ัารดำาเนินงานเพื�อส์ง่เส์ริมกัารปีฏิิบัติัตัามนโยบายแลูะ
แนวปีฏิิบัตัิในกัารกัำากัับดูแลูบริษััที่ย่อย	โดยในปีี	2564	ม่กัารปีระชัุ่ม
ร่วมกัันระหว่างผู้่แที่นแลูะผู้่บริหารของบริษัทัี่ย่อย	เพื�อพิจิารณาข้อมูลู
ฐานะที่างกัารเงิน	ผ่ลูกัารดำาเนินงาน	แลูะรายกัารอื�นท่ี่�ส์ำาค้ัญ	ซ่�งได้
รายงานผ่ลูตั่อค้ณะกัรรมกัารบริษััที่รับที่ราบแลู้ว	 โดยส์รุปีบริษััที่ย่อย
ม่กัระบวนกัารค้วบคุ้มภายในในกัารปีระกัอบธุุรกัิจิท่ี่�เหมาะส์มแลูะ
รัดกัุมเพ่ยงพอ

8.1.4 การตืิดตืามูให้มู่การปฏิิบัตืิตืามูนโยบายและแนวิปฏิิบัตืิในการกำากับดูแลกิจำการ
1) การป้องกันควิามูข้ัดแย้งทางผลประโยชัน์

	 HARN	กัำาหนดให้กัรรมกัารแลูะผู่้บริหาร	4	อันดับแรกัทุี่กัค้น
ม่กัารเปีิดเผ่ยข้อมูลูค้วามขัดแย้งที่างผ่ลูปีระโยชั่น์เปี็นปีระจิำาภายใน
เดือนกุัมภาพันธ์ุของทุี่กัปีี	 เพื�อปี้องกัันกัารขัดกัันของผ่ลูปีระโยชั่น์
ส่์วนตันกัับ	HARN	เพื�อป้ีองกัันกิัจิกัรรมท่ี่�อาจิเกิัดผ่ลูปีระโยชั่น์ทัี่บซ้อน	
กัจิิกัรรมท่ี่�ผ่ดิกัฎหมายแลูะไมเ่หมาะส์ม	ทัี่�งน่�	ในปี	ี2564	กัรรมกัารแลูะ
ผู้่บริหาร	 4	 อันดับแรกัจัิดที่ำารายงานค้วามขัดแย้งที่างผ่ลูปีระโยชั่น์
ปีระจิำาปี	ีค้รบถ้ึวนร้อยลูะ	100	ซ่�งไม่พบรายกัารขัดแย้งท่ี่�มส่์าระส์ำาค้ญั	
โดยในแบบรายงานค้วามขัดแย้งที่างผ่ลูปีระโยชั่น์จิะเปี็นกัารยืนยัน	
กัารรับที่ราบว่ากัารฝ่่าฝ่้นไม่ปีฏิิบัตัิตัามจิริยธุรรมแลูะจิรรยาบรรณ
ในกัารดำาเนินธุุรกิัจิของ	HARN	 เข้าลูักัษัณะแห่งค้วามผิ่ดที่างวินัย	
ตั้องพิจิารณาโที่ษัวินัยตัามขั�นตัอนกัารลูงโที่ษัแลูะค้วามร้ายแรงของ
กัารกัระที่ำา
2) การใชั้ข้้อมููลภายในเพ่�อแสวิงหาผลประโยชัน์

	 HARN	 ได้จิัดที่ำาตัารางแจิ้งชั่่วงเวลูาห้ามซื�อขายหุ้น	 HARN	
ปีระจิำาปีี	2564	แกั่กัรรมกัารแลูะผู่้บริหาร	4	อันดับแรกั	โดยม่กัารแจิ้ง
วันท่ี่�ห้ามซื�อขายหุ้น	HARN	 (1)	 ระหว่างวันท่ี่�	 26	มกัราค้ม	ถึ่งวันท่ี่�
1	ม่นาค้ม	2564	(งบปีี	2563)	(2)	ระหว่างวันที่่�	14	เมษัายน	ถึ่งวันที่่�



แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)120

	 1.	 นายวิศิษัฏิ์	 วชั่ิรลูาภไพฑ์ูรย์	(1)	 542,345 0.093 -
	 2.	 นางวรินกัาญจิน์	 ธุ่ระอัมรานนที่์	(1)	 1,222,162 0.209 -
	 3.	 กัลูุ่มนายปีระชั่า	พร้อมพรชั่ัย	(2)	 	 	
	 	 3.1	นายปีระชั่า		 พร้อมพรชั่ัย	 11,540,145 1.974 -
	 	 3.2	นางส์าวส์ุกัันยา		 ลูิ�มค้วามส์ุข	(คู้่ส์มรส์)	 200,000 0.034 -
	 4.	 กัลูุ่มนายรัตันพันธุ์	มุขหริวัฒนานนที่์	(2)	 	 	
	 	 4.1	 นายรัตันพันธุ์		 มุขหริวัฒนานนที่์	 3,087,621 0.528 -
	 	 4.2	 นางระเบ่ยบ	 มุขหริวัฒนานนที่์	(มารดา)	 10,000 0.002 -
	 5.	 นายส์ุชั่าตัิ	 ส์ุวัฒโนดม	(1)	 635,095 0.109 -
	 6.	 นายกัิตัตัิพงษั์	 กัิตัตัิเมธุาว่นันที่์	(1)	 70,564 0.012 -
	 7.	 นายวชั่ิรวิที่ย์	 อัค้รเศรณ่	(1)	 62,552 0.011 -
	 8.	 นายส์ุกัิจิ	 ลูิตัิกัรณ์	(1)	 526,853 0.090 -
	 9.	 นายวิฑ์ูรย์	 ที่าม่	(1)	 612,773 0.105 -
10.	 นายพงษั์ส์วัส์ดิ�	 เพ่งเลู็งผ่ลู	(1)	 8,689 0.001 -

รายชั่�อผู้ถือหุ้น จำำานวินหุ้น ร้อยละข้องจำำานวินหุ้นทั�งหมูด หมูายเหตืุ

รายงานการถืือห้ลักที่รัพึย์ HARN ข้องผู้บริห้าร รว็มูถื่งผู้ที่ี�เกี�ยว็ข้้องและบุคคลที่ี�มูีคว็ามูสัมูพึันธิ์ ณี ว็ันที่ี� 31 ธิันว็าคมู 2564

ห้มูายเห้ต์ุ :  •  มารดา	บิดา	คู้่ส์มรส์แลูะบุตัรที่่�ยังไม่บรรลูุนิตัิภาวะของผู่้บริหารไม่ม่กัารถึือหุ้น	ยกัเว้น	ผู่้บริหารลูำาดับที่่�	3	แลูะ	4

1.	 นายถึกัลู	 นันธุิราภากัร	/1 - - -	 (ไม่ม่กัารถึือหุ้น)
2.	 นางส์าววรนุชั่	 ส์ุไพบูลูย์พิพัฒน์	/1	 - - -	 (ไม่ม่กัารถึือหุ้น)
3.	 นายปีระเส์ริฐ	 ด่จิงกัิจิ	/1	/2 - - -	 (ไม่ม่กัารถึือหุ้น)
4.	 นายภาค้ภูมิ	 ว่องไพฑ์ูรย์	/1 4,230,325 4,230,325 -	 (ไม่ม่กัารซื�อขายหุ้นระหว่างปีี)
5.	 นางวลู่รัตัน์	 เชั่ื�อบุญชั่ัย	 5,677,686 7,477,686 (1,800,000)	 -
6.	 นางส์ิริมา	 เอ่�ยมส์กัุลูรัตัน ์ 84,234,151 84,234,151 -	 (ไม่ม่กัารซื�อขายหุ้นระหว่างปีี)
7.	 นายเจิน	 ชั่าญณรงค้ ์ 72,319,130 72,319,130 -	 (ไม่ม่กัารซื�อขายหุ้นระหว่างปีี)
8.	 นายวิรัฐ	 ส์ุขชั่ัย	 87,775,858 89,178,367 (1,402,509)	 -
9.	 นายธุรรมนูญ	 ตัร่เพ็ชั่ร	 22,373,795 21,972,905 400,890	 -

	 1.	 นายวิศิษัฏิ์	 วชั่ิรลูาภไพฑ์ูรย์	 542,345 436,532 105,813	 -
	 2.	 นางวรินกัาญจิน์	 ธุ่ระอัมรานนที่์	 1,222,162 1,160,353 61,809	 -
	 3.	 นายปีระชั่า	 พร้อมพรชั่ัย	 11,540,145 11,601,466 (61,321)	 -
	 4.	 นายรัตันพันธุ์	 มุขหริวัฒนานนที่ ์ 3,087,621 3,598,942 (511,321)	 -
	 5.	 นายส์ุชั่าตัิ	 ส์ุวัฒโนดม	 635,095 237,548 397,547	 -
	 6.	 นายกัิตัตัิพงษั์	 กัิตัตัิเมธุาว่นันที่ ์ 70,564 26,508 44,056	 -
	 7.	 นายวชั่ิรวิที่ย์	 อัค้รเศรณ ่ 62,552 23,383 39,169	 -
	 8.	 นายส์ุกัิจิ	 ลูิตัิกัรณ์	 526,853 526,853 -	 (ไม่ม่กัารซื�อขายหุ้นระหว่างปีี)
	 9.	 นายวิฑ์ูรย์	 ที่าม่	 612,773 550,368 62,405	 -
	10.	 นายพงษั์ส์วัส์ดิ�	 เพ่งเลู็งผ่ลู 8,689 8,689 -	 (ไม่ม่กัารซื�อขายหุ้นระหว่างปีี)

รายชั่�อผู้ถือหุ้น

รายชั่�อผู้ถือหุ้น

หมูายเหตืุ

หมูายเหตืุ

จำำานวินหุ้น ณ วิันท่�

จำำานวินหุ้น ณ วิันท่�

31 ธิันว็าคมู 2564

31 ธิันว็าคมู 2564

31 ธิันว็าคมู 2563

31 ธิันว็าคมู 2563

เพิ�มูข้้�น
(ลดลง)

เพิ�มูข้้�น
(ลดลง)

ห้มูายเห้ต์ุ : /1	 กัรรมกัารอิส์ระ
 /2	 กัรรมกัารแตั่งตัั�งใหม่	แที่น	ดร.โส์ตัถึิธุร	มัลูลูิกัะมาส์	ที่่�ค้รบวาระในกัารปีระชัุ่มส์ามัญผู่้ถึือหุ้นปีระจิำาปีี	2564
 • มารดา	บิดา	คู้่ส์มรส์แลูะบุตัรที่่�ยังไม่บรรลูุนิตัิภาวะของกัรรมกัารไม่ม่กัารถึือหุ้น	ยกัเว้น	กัรรมกัารลูำาดับที่่�	4,	7	แลูะ	8	ซ่�งไม่ม่รายกัารซื�อขายหุ้น	HARN	ในระหว่างปีี	2564

ห้มูายเห้ต์ุ : •	มารดา	บดิา	คู้ส่์มรส์แลูะบตุัรท่ี่�ยงัไม่บรรลูนิุตัภิาวะของผู่บ้ริหารไม่มก่ัารถึอืหุ้น	ยกัเว้น	ผู่บ้รหิารลูำาดบัท่ี่�	3	แลูะ	4	ซ่�งไม่มร่ายกัารซื�อขายหุ้น	HARN	ในระหว่างปีี	2564

รายงานการเปลี�ยนแปลงสัดส่ว็นการถืือห้ลักที่รัพึย์ HARN ข้องกรรมูการบริษััที่ ปี 2563 และปี 2564

รายงานการเปลี�ยนแปลงสัดส่ว็นการถืือห้ลักที่รัพึย์ HARN ข้องผู้บริห้าร ปี 2563 และปี 2564



บริษััท หาญ เอ็นจำิเน่ยริ�ง โซลูชัั�นส์ จำำากัด (มูหาชัน) 121

3) การตื่อตื้านทุจำริตืคอร์รัปชัันนโยบายการป้องกัน 
 การมู่ส่วินเก่�ยวิข้้องกับการคอร์รัปชััน

	 HARN	ได้กัำาหนด	�นโยบายต่ัอต้ัานกัารทุี่จิริตัค้อร์รัปีชั่นั�	รวมถึง่
ค้ำานิยาม	หน้าท่ี่�ค้วามรับผิ่ดชั่อบ	นโยบายแลูะแนวที่างปีฏิิบัตัิ	 แลูะ
มาตัรกัารดำาเนินกัารไว้ในคู้่มือมาตัรกัารตั่อตั้านกัารทีุ่จิริตัค้อร์รัปีชั่ัน 

โดยค้ณะกัรรมกัารบรษิัทัี่มม่ตัอินุมตััใิชั่ต้ัั�งแตัวั่นท่ี่�	10	พฤษัภาค้ม	2561	
ซ่�งเปี็นเอกัส์ารในระบบคุ้ณภาพ	 ISO	9001:2015	ม่กัารปีระกัาศใชั่้
ที่ั�วองค้์กัร	แลูะส์ื�อส์ารให้กัรรมกัาร	ผู่้บริหาร	แลูะพนักังานทีุ่กัค้น	รวม
ถ่ึงบริษััที่ย่อย	บริษััที่ร่วม	บริษััที่อื�นท่ี่�บริษััที่ม่อำานาจิค้วบคุ้ม	 รวมถึ่ง
ตััวแที่นที่างธุุรกัิจิ	(ถึ้าม่)	บุค้ค้ลูภายนอกัอื�นที่่�เกั่�ยวข้อง	รับที่ราบแลูะ
ย่ดถึือเปี็นแนวส์ำาค้ัญในกัารปีฏิิบัตัิ

	 นโยบายตั่อตั้านกัารทีุ่จิริตัค้อร์รัปีชัั่นกัำาหนดว่า	ค้ณะกัรรมกัาร	
ผู้่บรหิาร	แลูะพนักังาน	รวมถึง่บริษัทัี่ย่อย	บริษัทัี่ร่วม	บริษัทัี่อื�นท่ี่�บริษัทัี่
มอ่ำานาจิค้วบคุ้ม	รวมถ่ึงตัวัแที่นที่างธุุรกิัจิ	(ถึา้ม)่	ห้ามเข้าไปีมส่่์วนร่วม
หรือยอมรับกัารทุี่จิริตัค้อร์รัปีชั่ันทัี่�งที่างตัรงแลูะที่างอ้อม	 เพื�อหา
ปีระโยชั่น์ให้กัับตันเองแลูะผู่้เก่ั�ยวข้อง	 ไม่ว่าจิะอยู่ในฐานะผู่้รับ	 ผู้่ให้
หรือผู่เ้ส์นอจิา่ยส์นิบน	ทัี่�งท่ี่�เปีน็ตัวัเงนิหรือไมเ่ปีน็ตัวัเงนิ	แกัห่น่วยงาน
ของรัฐ	 หรือหน่วยงานเอกัชั่น	 คู้่ค้้า	 ท่ี่�	 HARN	 ได้ดำาเนินธุุรกัิจิหรือ
ตัิดตั่อด้วย

	 HARN	 แส์ดงเจิตันารมณ์อันแน่วแน่ในกัารตั่อต้ัานทุี่จิริตั
ค้อร์รัปีชั่ัน	โดยได้เข้าร่วมเปี็นส์มาชั่ิกัโค้รงกัารแนวร่วมปีฏิิบัตัิของ
ภาค้เอกัชั่นไที่ยในกัารตั่อตั้านกัารทีุ่จิริตั	(CAC)	ตัั�งแตั่ปีี	2560	ม่กัาร
ดำาเนินงานที่่�ย่ดหลูักัธุรรมาภิบาลู	จิรรยาบรรณ	แลูะจิริยธุรรมในกัาร
ดำาเนินธุุรกัิจิที่่�ม่ค้วามรับผ่ิดชั่อบตั่อชัุ่มชั่น	ส์ังค้ม	ส์ิ�งแวดลู้อม	แลูะผู่้ม่
ส์่วนได้เส่์ยทุี่กัฝ่่ายตัลูอดห่วงโซ่อุปีที่าน	ทัี่�งน่�	เพื�อแส์ดงออกัถึ่งค้วาม
มุ่งมั�นในกัารดำาเนินกัารดังกัลู่าวอย่างแท้ี่จิริง	 ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่
จิ่งได้ปีระกัาศนโยบายแลูะแนวปีฏิิบัติัในกัารตั่อตั้านกัารทีุ่จิริตัแลูะ
ค้อร์รัปีชั่ัน	 เพื�อให้กัรรมกัาร	 ผู้่บริหารแลูะพนักังาน	 ย่ดถืึอปีฏิิบัตัิโดย
เค้ร่งค้รัด

•	 ได้ลูงนามปีระกัาศเจิตันารมณ์แนวร่วมตั่อตั้านค้อร์รัปีชั่ันของ
ภาค้เอกัชั่นไที่ย	เมื�อวันที่่�	21	ม่นาค้ม	2560

•	 ได้ผ่่านกัารรับรองกัารเป็ีนส์มาชิั่กั	CAC	เมื�อวันท่ี่�	5	พฤศจิกิัายน	2561
•	 ได้รับกัารรับรองตั่ออายุกัารเปี็นส์มาชั่ิกั	CAC	ค้รั�งที่่�	1	เมื�อวันที่่�	

30	กัันยายน	2564

	 เพื�อให้ส์อดค้ลู้องกัับนโยบายตั่อตั้านกัารทุี่จิริตัค้อร์รัปีชัั่นท่ี่�
HARN	ปีระกัาศใช้ั่ฉื่บับลู่าสุ์ด	 กัำาหนดให้ม่แนวที่างในกัารติัดตัาม
ปีระเมินผ่ลูกัารปีฏิิบัตัิตัามแนวที่างปีฏิิบัตัิในกัารปี้องกัันกัารม่ส์่วน
เกั่�ยวข้องกัับกัารค้อร์รัปีชั่ัน	ดังน่�

	 1.	 กัำาหนดให้กัรรมกัาร	 ผู่้บริหารแลูะพนักังาน	 ปีระเมินผ่ลู
เกั่�ยวกัับกัารปีฏิิบัตัิตัามนโยบายแลูะหลูักักัารกัำากัับดูแลูกัิจิกัาร
จิรรยาบรรณธุุรกิัจิ	คู้่มือมาตัรกัารต่ัอต้ัานกัารทุี่จิริตัค้อร์รัปีชั่ันอย่าง
ส์มำ�าเส์มอทีุ่กัปีี

	 2.	 ติัดตัามให้ม่กัารที่บที่วนแลูะปีรับปีรุงนโยบายตั่อตั้านกัาร
ทุี่จิริตัค้อร์รัปีชัั่นอย่างส์มำ�าเส์มอทุี่กัปีี	 เพื�อให้เกิัดค้วามมั�นใจิว่ากัาร
ปีฏิิบัตัิงานของ	 HARN	 ส์อดค้ลู้องกัับกัารเปีลู่�ยนแปีลูงของธุุรกิัจิ	
ระเบย่บ	ขอ้บงัค้บัของ	HARN	แลูะขอ้กัำาหนดของกัฎหมายท่ี่�เกั่�ยวขอ้ง	
นำาเส์นอตั่อค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบ	แลูะรายงานตั่อค้ณะกัรรมกัาร
บริษััที่เปี็นรายไตัรมาส์

	 3.	 กัำาหนดให้ฝ่่ายบริหารระบบคุ้ณภาพเปี็นผู่้ตัรวจิส์อบแลูะ
ตัิดตัามกัารนำามาตัรกัารนโยบายตั่อตั้านกัารทีุ่จิริตัค้อรัปีชั่ันของฝ่่าย
ตั่างๆ	 ไปีปีฏิิบัติั	 ผ่่านกัารตัรวจิตัิดตัามคุ้ณภาพภายใน	แลูะรายงาน
ผ่ลูตั่อปีระธุานเจ้ิาหน้าท่ี่�ปีฏิิบัตัิกัาร	ปีระธุานเจ้ิาหน้าท่ี่�กัารเงิน	 แลูะ
ท่ี่�ปีระชัุ่มที่บที่วนฝ่่ายบริหารทุี่กัเดือน	 โดยนำาเส์นอต่ัอค้ณะกัรรมกัาร
บริหารค้วามเส่์�ยง	แลูะรายงานต่ัอค้ณะกัรรมกัารบริษัทัี่เป็ีนรายไตัรมาส์	

	 4.	 หากักัารสื์บส์วนข้อเที่็จิจิริงพบว่า	 ข้อมูลูจิากักัารตัรวจิส์อบ	
หรือขอ้รอ้งเร่ยน	มห่ลูกััฐานท่ี่�มเ่หตัอัุนค้วรใหเ้ชั่ื�อวา่มร่ายกัารหรอืกัาร	
กัระที่ำาซ่�งอาจิม่ผ่ลูกัระที่บอย่างม่นัยส์ำาคั้ญต่ัอฐานะกัารเงิน	แลูะผ่ลู
กัารดำาเนินงานของ	HARN	รวมถึ่งกัารฝ่่าฝ่้นกัารกัระที่ำาผ่ิดกัฎหมาย
หรือจิรรยาบรรณ/จิริยธุรรมธุุรกัิจิ	หรือแนวที่างปีฏิิบัตัิในกัารปี้องกััน
กัารม่ส่์วนเก่ั�ยวข้องกัับกัารทุี่จิริตัค้อร์รัปีชัั่น	 หรือข้อส์งสั์ยในกัาร
รายงานกัารที่างกัารเงนิ	หรือระบบกัารค้วบค้มุภายใน	ค้ณะกัรรมกัาร
ตัรวจิส์อบจิะรายงานตัอ่ค้ณะกัรรมกัารบรษิัทัี่	เพื�อดำาเนินกัารปีรบัปีรงุ
แกั้ไขภายในระยะเวลูาท่ี่�ค้ณะกัรรมกัารตัรจิส์อบเห็นส์มค้วร	 โดยจิะ
ดำาเนินกัารตัรวจิส์อบโดยไม่เปีิดเผ่ยชั่ื�อผู่้แจิ้งเบาะแส์เพื�อคุ้้มค้รองผ่ลู	
กัระที่บที่่�อาจิเกัิดข่�นกัับผู่้แจิ้งข้อร้องเร่ยนหรือข้อกัลู่าวหานั�น

	 อย่างไรกั็ตัาม	 เมื�อวันท่ี่�	 14	พฤษัภาค้ม	2564	ค้ณะกัรรมกัาร
บริษัทัี่มก่ัารที่บที่วนค้วามเหมาะส์มของนโยบายแลูะมาตัรกัารตัอ่ตัา้น
กัารทีุ่จิริตัค้อร์รัปีชั่ัน	เพื�อให้ส์อดค้ลู้องกัับกัารเปีลู่�ยนแปีลูงของส์ภาพ
กัารดำาเนินธุุรกิัจิ	ระเบย่บ	ข้อบังคั้บ	แลูะบที่บัญญัตัขิองกัฎหมาย	โดย
ปีระกัาศใช้ั่นโยบายท่ี่�ผ่า่นกัารที่บที่วนในวันเด่ยวกััน	เพื�อแจิกัจ่ิายใช้ั่ใน	
HARN	แลูะส์ื�อส์ารตั่อบุค้ค้ลูภายนอกั
การดำาเนินการ

	 1.	ปีระเมินค้วามเส์่�ยงจิากัด้านกัารดำาเนินงาน	กัารปีฏิิบัตัิตัาม
กัฎหมาย	ค้วามปีลูอดภัย	อาชั่ว่อนามัยแลูะส์ิ�งแวดลู้อม	ชั่ื�อเส่์ยงองค์้กัร	
แลูะกัารทุี่จิริตัค้อร์รัปีชัั่น	ค้รอบค้ลุูมทุี่กัฝ่่ายท่ี่�เก่ั�ยวข้อง	แลูะรายงาน
ผ่ลูกัารค้วบคุ้มค้วามเส์่�ยงตั่อค้ณะกัรรมกัารบริหารค้วามเส์่�ยง	
ค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบ	แลูะค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ทุี่กัไตัรมาส์	 โดย
ผ่ลูกัารปีระเมินค้วามเส์่�ยงด้านกัารทุี่จิริตัหรือกัระที่ำาผิ่ดจิรรยาบรรณ 

แลูะจิริยธุรรมของกัรรมกัาร	 ผู้่บริหาร	 แลูะพนักังาน	 อยู่ในระดับท่ี่�
น่าพอใจิ	ไม่พบกัารกัระที่ำาผ่ิด

	 2.	 สื์�อส์ารนโยบายแลูะมาตัรกัารตั่อตั้านกัารทีุ่จิริตัค้อร์รัปีชั่ัน	
แกั่พนักังานทุี่กัค้น	 ผ่่านระบบจิดหมายอิเล็ูค้ที่รอนิค้ส์์	 Intranet	 แลูะ
จิอ	Digital	Signet	ค้ิดเปี็นร้อยลูะ	100	เพื�อปีลููกัจิิตัส์ำาน่กัแลูะส์่งเส์ริม
พฤตัิกัรรมกัารปีฏิิบัตัิงานที่่�โปีร่งใส์	เปี็นธุรรม	แลูะตัรวจิส์อบได้
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	 3.	จิัดอบรมภายใน	เรื�องกัารกัำากัับดูแลูกิัจิกัารท่ี่�ด่แลูะกัาร
ตั่อตั้านกัารทีุ่จิริตัค้อร์รัปีชั่ัน	 �HARN	Anti-Corruption�	แกั่พนักังาน
ที่่�เข้าใหม่	รวมที่ั�งกัำาหนดให้ส์อบวัดค้วามรู้	โดยม่พนักังานที่่�เข้าอบรม
ที่ั�งส์ิ�น	22	ค้น	ผ่่านกัารที่ดส์อบที่ั�งส์ิ�นร้อยลูะ	100

	 4.	 จิัด	E-Learning	ในระบบ	HARN	Academy	เพื�อเปี็นส์ื�อกัาร
เร่ยนรู้	 เรื�องหลูักักัารกัำากัับดูแลูกัิจิกัารที่่�ด่	จิรรยาบรรณธุุรกัิจิ	กัารตั่อ
ตั้านกัารทุี่จิริตัค้อร์รัปีชัั่นด้วยตันเอง	ส์ำาหรับกัรรมกัาร	ผู่้บริหาร	แลูะ
พนักังานที่กุัค้นในที่กุัพื�นท่ี่�อย่างทัี่�วถึง่	เพื�อส์ร้างค้วามตัระหนักัรู	้รวมถึง่
ที่ดส์อบวัดค้วามเข้าใจิ	โดยม่กัรรมกัารบริษััที่	ผ่่านกัารที่ดส์อบ	8	ค้น
จิากัทัี่�งหมด	9	ค้น	คิ้ดเปีน็ร้อยลูะ	88.89	ผู้่บริหารแลูะพนกัังานผ่า่นกัาร
ที่ดส์อบ	218	ค้น	จิากัที่ั�งหมด	238	ค้ิดเปี็นร้อยลูะ	91.60

	 5.	 ได้รับกัารส์อบที่านค้วามค้รบถึ้วนเพ่ยงพอของกัระบวนกัาร
ตัอ่ตัา้นกัารทุี่จิรติัค้อร์รัปีชั่นั	จิากัผู้่ส์อบบัญชั่	่บรษิัทัี่	ส์อบบัญชั่ธุ่รรมนิติั	
จิำากััด	โดยให้ค้วามเห็นว่ากัารปีฏิิบัตัิงานของ	HARN	ม่ค้วามเพ่ยงพอ
เหมาะส์มเปี็นไปีตัามหลัูกัเกัณฑ์์ของหลัูกักัารปีฏิิบัตัิท่ี่�ด่ตัามรูปีแบบ
ท่ี่�โค้รงกัารแนวร่วมปีฏิิบัตัิของภาค้เอกัชั่นไที่ยในกัารตั่อตั้านทุี่จิริตั
กัำาหนดในส์่วนของภาค้บังค้ับ

4) การแจำ้งเบาะแส (Whistleblowing)

	 ค้ณะกัรรมกัารบริษัทัี่	จัิดให้มก่ัระบวนกัารจัิดกัารแลูะช่ั่องที่างใน
กัารร้องเร่ยนแลูะกัารรับแจ้ิงเบาะแส์	แลูะ/หรือข้อร้องเร่ยนทุี่กัรูปีแบบ
จิากัผู่้ม่ส์่วนได้เส์่ยของ	HARN	ทีุ่กักัลูุ่ม	โดยผ่่านชั่่องที่างดังน่�

 1. ช่องที่างและว็ิธิีการแจำ้งเบาะแส

	 โดยระบุหน้าซองให้ชั่ัดเจินว่าเปี็น	 �เอกัส์ารลัูบ�	 ถึ่ง	 ปีระธุาน
กัรรมกัารตัรวจิส์อบ	ซ่�งเปี็นกัรรมกัารอิส์ระ	ดังน่�

	 ปีระธุานกัรรมกัารตัรวจิส์อบ
	 บริษััที่	หาญ	เอ็นจิิเน่ยริ�ง	โซลููชั่ั�นส์์	จิำากััด	(มหาชั่น)
	 เลูขที่่�	559	ซ.ศูนย์วิจิัย	4	ถึ.พระราม	9	แขวงบางกัะปีิ	
	 เขตัห้วยขวาง	กัรุงเที่พฯ	10310
	 chairac@harn.co.th	
	 www.harn.co.th/corporate-governance/corruption-report/

 2. ช่องที่างในการข้อคำาแนะนำา

	 พนักังานหรือบุค้ค้ลูทัี่�วไปีม่ข้อส์งสั์ยหรือตั้องกัารค้ำาแนะนำา
เกั่�ยวกัับกัารปีฏิิบตััติัามนโยบายตัอ่ตัา้นกัารที่จุิรติัค้อรร์ปัีชั่ั�น	ส์ามารถึ
ปีร่กัษัาผ่่านที่างชั่่องที่าง	ดังน่�

	 ปีระธุานเจิ้าหน้าที่่�กัารเงิน
	 บริษััที่	หาญ	เอ็นจิิเน่ยริ�ง	โซลููชั่ั�นส์์	จิำากััด	(มหาชั่น)
	 เลูขที่่�	559	ซ.ศูนย์วิจิัย	4	ถึ.พระราม	9	แขวงบางกัะปีิ	
	 เขตัห้วยขวาง	กัรุงเที่พฯ	10310
	 02-318-9744	ตั่อ	4004
	 wisit.w@harn.co.th

 3. ช่องที่างในการต์ิดต์่อ HARN

	 ผู้่ม่ส่์วนได้เส์่ยส์ามารถึแส์ดงค้วามเห็น	 ข้อเส์นอแนะ	 ข้อร้อง
เร่ยนอื�นๆ	ท่ี่�มใิชั่เ่รื�องกัารต่ัอตัา้นกัารทุี่จิริตัค้อร์รัปีชั่นัผ่า่นช่ั่องที่างกัาร
ส์ื�อส์าร	ดังน่�

 •		เลูขานุกัารบริษััที่		 อ่เมลู:	wasukan.b@harn.co.th	 	
	 โที่รศัพที่์:	(02)	318-9744	ตั่อ	4011

 •		นักัลูงทีุ่นส์ัมพันธุ์		 อ่เมลู:	wirat.s@harn.co.th	 	
	 โที่รศัพที่์:	(02)	318-9744	ตั่อ	5001	

 •		ฝ่่ายองค้์กัรดิจิิที่ัลู		 อ่เมลู:	dec@harn.co.th	 	
	 โที่รศัพที่์:	(02)	318-9744	ตั่อ	4130

 •		ที่างไปีรษัณ่ย์		 บรษิััที่	หาญ	เอน็จิิเนย่ริ�ง	โซลูชูั่ั�นส์	์จิำากัดั	
	 						(มหาชั่น)	เลูขท่ี่�	559	ซ.ศนูย์วจิิยั	4	ถึ.พระราม	9	แขวงบางกัะปิี	
	 				เขตัห้วยขวาง	กัรุงเที่พฯ	10310

	 ทัี่�งน่�	 เมื�อปีระธุานกัรรมกัารตัรวจิส์อบได้รับแจ้ิงเบาะแส์	หรือ
เลูขานุกัารบริษััที่	 นักัลูงทุี่นสั์มพันธ์ุ	 แลูะฝ่่ายองค้์กัรดิจิิทัี่ลู	หรือช่ั่อง
ที่างอื�นใดท่ี่�ได้รับแจ้ิงเบาะแส์แลูะร้องเร่ยนต่ัางๆ	 จิากัผู้่ม่ส่์วนได้เส่์ย
ของ	HARN	จิะที่ำากัารพิจิารณาเบื�องต้ันว่า	 เรื�องท่ี่�ได้รับแจ้ิงเบาะแส์
หรือร้องเร่ยนเข้าข่ายปีระเภที่ใด	 จิะดำาเนินกัารรวบรวมข้อมูลูเพื�อ
นำาเส์นอตั่อค้ณะกัรรมกัารชัุ่ดย่อย	หรือกัรรมกัารที่่�เกั่�ยวข้อง	แลูะส์รุปี
ข้อเส์นอแนะ	ปีระเด็นต่ัางๆ	 ทัี่�งหมดเพื�อเส์นอค้ณะกัรรมกัารบริษััที่
ที่ราบเปี็นรายไตัรมาส์	 ยกัเว้นเปี็นข้อร้องเร่ยนแลูะแจิ้งเบาะแส์ท่ี่�
ส์่งถึ่งปีระธุานกัรรมกัารตัรวจิส์อบซ่�งจิะถึูกัส์่งไปียังปีระธุานกัรรมกัาร
ตัรวจิส์อบโดยตัรง	ปีระธุานกัรรมกัารตัรวจิส์อบจิะเปีน็ผู่เ้ปีดิจิดหมาย
เหลู่านั�นด้วยตันเอง

	 ส์ำาหรับข้อร้องเร่ยนหรือข้อเส์นอแนะของพนักังาน	HARN	ม่
กัระบวนกัารในกัารจิดักัารกัับเรื�องท่ี่�พนักังานร้องเร่ยน	โดยพจิิารณาว่า
เรื�องท่ี่�พนักังานร้องเร่ยนเข้าข่ายเปี็นเรื�องท่ี่�อาจิเปี็นกัารกัระที่ำาผ่ิด
หรือไม่	 แลูะอยู่ในค้วามผิ่ดระดับไหน	 เพื�อท่ี่�จิะได้กัำาหนดบที่ลูงโที่ษั
ส์ำาหรบักัารกัระที่ำานั�นๆ	ไดอ้ย่างเปีน็ธุรรมแลูะถูึกัต้ัอง	เพื�อเปีน็กัารส์ร้าง
ค้วามเชั่ื�อมั�นในมาตัรกัารคุ้้มค้รองแลูะรักัษัาค้วามลูับของผู่้ร้องเร่ยน
พนักังานส์ามารถึรอ้งเร่ยน	หรอืเส์นอขอ้ค้ดิเหน็ไดห้ลูากัหลูายชั่อ่งที่าง
เชั่่น	 ผ่่านกัลู่องแส์ดงค้วามเห็น,	 LINE	Official	 ของ	HARN	หรือ
แจิ้งโดยตัรงผ่่านอ่เมล์ูไปียังฝ่่ายที่รัพยากัรบุค้ค้ลู	 ซ่�งพนักังาน
ทุี่กัค้นมห่น้าท่ี่�ต้ัองรับที่ราบตัั�งแตัก่ัารปีฐมนิเที่ศเป็ีนพนักังานใหม่แลูว้

การดำาเนินการเมูื�อได้รับเร่�องร้องเรียนและแจำ้งเบาะแส

	 ค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบจิะเปีน็ผู้่พิจิารณาเรื�องร้องเร่ยนท่ี่�ได้รับ
แลูะแจิ้งให้หน่วยงานท่ี่�เกั่�ยวข้องดำาเนินกัารส์อบส์วนข้อเที่็จิจิริง
เกั่�ยวกัับเรื�องท่ี่�ไดร้บักัารรอ้งเร่ยนแลูะดำาเนนิกัารแกัไ้ขอยา่งเหมาะส์ม
โดยค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบจิะตัิดตัามผ่ลูค้วามคื้บหน้าเปี็นระยะ	
ซ่�งหน่วยงานท่ี่�เกั่�ยวข้องจิะแจิ้งผ่ลูกัารดำาเนินงานภายในระยะเวลูา
ท่ี่�เหมาะส์มให้แกั่ผู้่ร้องเร่ยนที่ราบ	 แลูะค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบจิะ
รายงานให้ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ที่ราบ
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มูาตืรการคุ้มูครองและรกัษัาควิามูลบัข้องผูร้้องเรยีนและ
ผู้แจำ้งเบาะแส

	 เพื�อเปี็นกัารคุ้้มค้รองส์ิที่ธิุของผู่้ร้องเร่ยนแลูะผู่้แจิ้งเบาะแส์ท่ี่�
กัระที่ำาโดยเจิตันาส์ุจิริตั	HARN	จิะปีกัปีิด	ชั่ื�อ	ที่่�อยู่	หรือข้อมูลูใดๆ	ที่่�
ส์ามารถึระบุตััวผู้่ร้องเร่ยนหรือผู้่แจ้ิงเบาะแส์ได้	 แลูะเก็ับรักัษัาข้อมูลู
ของผู่้ร้องเร่ยนแลูะผู่้แจิ้งเบาะแส์ไว้เปี็นค้วามลัูบ	โดยจิำากััดเฉื่พาะ
ผู่้รับผ่ิดชั่อบในกัารดำาเนินกัารตัรวจิส์อบเรื�องร้องเร่ยนเที่่านั�นที่่�จิะเข้า
ถึง่ข้อมูลูดังกัลู่าวได้	ทัี่�งน่�	ผู้่ได้รบัข้อมูลูจิากักัารปีฏิิบัตัหิน้าท่ี่�ท่ี่�เก่ั�ยวข้อง
กัับเรื�องร้องเร่ยน	ม่หน้าท่ี่�เกั็บรักัษัาข้อมูลู	 ข้อร้องเร่ยนแลูะเบาะแส์	
แลูะเอกัส์ารหลัูกัฐานของผู่ร้้องเร่ยนแลูะผู้่แจ้ิงเบาะแส์ไว้เป็ีนค้วามลัูบ	
ห้ามเปีิดเผ่ยข้อมูลูแกั่บุค้ค้ลูอื�นท่ี่�ไม่ม่หน้าท่ี่�เกั่�ยวข้อง	 เว้นแตั่เปี็นกัาร
เปีิดเผ่ยตัามหน้าที่่�ที่่�กัฎหมายกัำาหนด

	 ทัี่�งน่�	 ตัามท่ี่�ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่	มอบหมายให้ค้ณะกัรรมกัาร
ตัรวจิส์อบที่ำาหน้าท่ี่�รับผิ่ดชั่อบเป็ีนศูนย์กัลูางรับแจ้ิงเหตัุ	 เบาะแส์	
ติัดตัามเรื�องแจ้ิงเหตุั	 ปีกัป้ีองคุ้้มค้รองแลูะให้ค้วามเป็ีนธุรรมแก่ั
ผู้่ร้องเรย่น	หรือผู่ใ้ห้ข้อมลููเบาะแส์ท่ี่�เก่ั�ยวข้องกัับกัารเกิัดทุี่จิริตัภายใน
องค้์กัร	 รายงานผ่ลูกัารส์อบส์วนแลูะกัารลูงโที่ษัตั่อค้ณะกัรรมกัาร
บริษััที่	ในปีี	2564	HARN	ได้รับแจิ้งข้อร้องเร่ยนตัามชั่่องที่างกัารแจิ้ง
เบาะแส์กัารทีุ่จิริตัค้อร์รัปีชัั่�นแลูะกัารร้องเร่ยน	รวม	1	เรื�อง	หลัูงจิากั
ท่ี่�ได้พิจิารณาส์วนส์วนข้อเที่็จิจิริงตัามกัระบวนกัารร้องเร่ยนแลูะ
แจิ้งเบาะแส์อย่างค้รบถึ้วนส์มบูรณ์	 ได้ข้อยุตัิแลู้ว	 ไม่พบกัรณ่ทีุ่จิริตั
หรือฝ่่าฝ่้นระเบ่ยบของ	HARN	 แลูะได้แจ้ิงผ่ลูกัารพิจิารณาให้แก่ั
ผู้่ร้องเร่ยนเร่ยบร้อยแลู้ว	พร้อมทัี่�งได้นำาค้วามเห็น	ตัลูอดจินข้อเส์นอ
แนะเพิ�มเติัมของค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบข้อเท็ี่จิจิริงมาปีรับปีรุง
กัระบวนกัารที่ำางานให้ม่ปีระส์ิที่ธุิภาพเพิ�มข่�น

แผนภาพแสดงข้ั�นตือนการรับเร่�องร้องเรียน หร่อแจำ้งเบาะแส การสืบสวิน ลงโทษั และการรายงานผล

ประธิานกรรมูการตืรวิจำสอบ / กรรมูการตืรวิจำสอบ และผู้ท่�ได้รับมูอบหมูาย

การรายงานผล

ร้องเรียน หร่อแจำ้งเบาะแส

ลงทะเบ่ยน

ผู้รับเร่�อง

•	ส์่งจิดหมายที่างไปีรษัณ่ย์
•	อ่เมลู
•	เว็บไซตั์บริษััที่

•	 พิจิารณามอบหมายผู่้ที่่�เหมาะส์มในกัารส์อบส์วนแลูะส์อบหาข้อเที่็จิจิริง	ตัามชั่ั�นค้วามลูับหรือตัามอำานาจิหน้าที่่�
•	 ผู่้ที่่�ได้รับมอบหมาย	ดำาเนินกัารหาข้อเที่็จิจิริงด้วยกัารรวบรวมข้อมูลูแลูะเอกัส์ารหลูักัฐาน	รวมที่ั�งส์อบส์วนผู่้อื�นที่่�เกั่�ยวข้อง	หรืออาจิขอให้หน่วยงานอื�น	ที่่�เกั่�ยวข้องร่วมให้ข้อเที่็จิจิริงเกั่�ยวกัับแนวปีฏิิบัตัิที่่�ถึูกัตั้อง	เพื�อปีระโยชั่น์ใน
กัารส์รุปีผ่ลู	โดยดำาเนินกัารให้แลู้วเส์ร็จิภายใน	30	วัน	ยกัเว้นม่ค้วามซับซ้อน	ตั้องหาหลูักัฐานแลูะพยานเพิ�มเตัิมให้ดำาเนินกัารภายใน	60	วัน

•	 ส์รุปีผ่ลูกัารตัรวจิส์อบข้อเที่็จิจิริง	พร้อมบที่ลูงโที่ษั
•	 ปีระธุานกัรรมกัารตัรวจิส์อบ	/	กัรรมกัารตัรวจิส์อบ	หรือปีระธุานเจิ้าหน้าที่่�บริหาร	เปี็นผู่้พิจิารณาลูงโที่ษั

ปีิดเรื�องร้องเร่ยนแลูะแจิ้งผ่ลูตัอบกัลูับตั่อผู่้ร้องเร่ยนหรือแจิ้งเบาะแส์
ส์รุปีแนวที่างกัารแกั้ไขหรือปี้องกััน	(ถึ้าม่)

จิัดที่ำารายงานส์รุปีผ่ลูเส์นอตั่อค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบ	เพื�อรายงานตั่อค้ณะกัรรมกัารบริษััที่เปี็นรายไตัรมาส์

ประธิานกรรมูการต์รว็จำสอบ
กรรมูการต์รว็จำสอบ

การลงโทษั

ทางวิินัย ทางกฏิหมูาย

ตัักัเตัือนด้วยวาจิา
ตัักัเตัือนเปี็นลูายลูักัษัณ์อักัษัร

เลูิกัจิ้าง
ไลู่ออกั

ตัักัเตัือน
ปีรับ
จิำาคุ้กั
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8.2 รายงานผลการปฏิิบัตืิหน้าท่�ข้องคณะกรรมูการตืรวิจำสอบ
รายงานคณะกรรมูการตืรวิจำสอบ

	 ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่	 ได้แต่ังตัั�งค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบ	
ปีระกัอบด้วย	กัรรมกัารอิส์ระ	 3	ที่่าน	ซ่�งเปี็นผู้่ที่รงคุ้ณวุฒิ	ม่ค้วามรู้	
ค้วามชั่ำานาญ	แลูะปีระส์บกัารณ์หลูากัหลูาย	ได้แกั่	

1.	 ดร.	ถึกัลู	 นันธุิราภากัร	 ปีระธุานกัรรมกัารตัรวจิส์อบ
2.	 นางส์าววรนุชั่	 ส์ุไพบูลูย์พิพัฒน์	 กัรรมกัารตัรวจิส์อบ
3.	 นายปีระเส์ริฐ	 ด่จิงกัิจิ	 กัรรมกัารตัรวจิส์อบ	

	 โดยมน่ายวศิษิัฏ์ิ	วชั่ริลูาภไพฑู์รย์	ปีระธุานเจิา้หน้าท่ี่�กัารเงิน	เปีน็
เลูขานุกัารค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบ

	 ทัี่�งน่�	 องค์้ปีระกัอบแลูะคุ้ณส์มบัตัิของค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบ
ม่ค้วามเหมาะส์ม	 โดยกัรรมกัารตัรวจิส์อบทีุ่กัที่่านเปี็นกัรรมกัารท่ี่�ม่
คุ้ณส์มบัติัส์ามารถึปีฏิิบัตัิหน้าท่ี่�ในกัารส์อบที่านค้วามน่าเชั่ื�อถืึอของ
งบกัารเงินตัามข้อกัำาหนดของส์ำานักังานค้ณะกัรรมกัารกัำากัับหลัูกัที่รพัย์
แลูะตัลูาดหลัูกัที่รัพย์	(กั.ลู.ตั.)	แลูะตัลูาดหลัูกัที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ย	(ตัลูที่.)

	 ค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบปีฏิิบัติัหน้าท่ี่�อย่างเป็ีนอิส์ระตัามท่ี่�ได้รับ
มอบหมายจิากัค้ณะกัรรมกัารบริษััที่	แลูะตัามกัฎบัตัรค้ณะกัรรมกัาร
ตัรวจิส์อบ	 ซ่�งส์อดค้ลู้องกัับข้อกัำาหนดแลูะแนวที่างปีฏิิบัตัิท่ี่�ด่ส์ำาหรับ
ค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบของ	 กั.ลู.ตั.	 แลูะ	 ตัลูที่.	 ในกัารส์อบที่าน
รายงานที่างกัารเงนิใหม้ค่้วามถึกูัตัอ้ง	ค้รบถึว้น	มร่ะบบค้วบค้มุภายใน
แลูะกัารตัรวจิส์อบภายในท่ี่�เหมาะส์มแลูะม่ปีระส์ิที่ธิุผ่ลู	ปีฏิิบัติังาน
เปี็นไปีตัามกัฎ	ระเบ่ยบ	นโยบาย	กัฎหมายแลูะข้อกัำาหนดที่่�เกั่�ยวข้อง	
พิจิารณาค้ัดเลูือกัเส์นอแตั่งตัั�ง	 แลูะเลูิกัจิ้างผู่้ส์อบบัญชั่่ภายนอกัของ	
HARN	รวมถึ่งกัารพิจิารณาเส์นอแตั่งตัั�ง	โยกัย้าย	แลูะเลูิกัจิ้างผู่้ตัรวจิ
ส์อบภายในของ	HARN

ดร.ถกล นันธิิราภากร
ประธิานกรรมูการบริษััท

	 ทัี่�งน่�	 ในปีี	 2564	ม่กัารปีระชุั่มค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบทัี่�งสิ์�น
4	ค้รั�ง	ซ่�งกัรรมกัารตัรวจิส์อบทุี่กัท่ี่านได้เข้าร่วมปีระชั่มุค้รบทุี่กัค้รั�ง	โดย
ในกัารปีระชัุ่มค้รั�งแรกั	ดร.โส์ตัถึิธุร	มัลูลูิกัะมาส์	ได้เข้าร่วมปีระชัุ่มใน
ฐานะกัรรมกัารตัรวจิส์อบ	แลูะหลูังจิากั	ดร.โส์ตัถึิธุร	มัลูลูิกัะมาส์	ค้รบ
วาระในกัารปีระชุั่มส์ามญัผู้่ถึอืหุ้นปีระจิำาปี	ี2564	เมื�อวันท่ี่�	23	เมษัายน	
2564	ค้ณะกัรรมกัารบริษัทัี่แลูะท่ี่�ปีระชั่มุส์ามัญผู่ถื้ึอหุ้นจิง่มม่ตัแิตัง่ตัั�ง
ให้นายปีระเส์ริฐ	ด่จิงกัิจิ	 เข้าดำารงตัำาแหน่งกัรรมกัารตัรวจิส์อบแที่น	
แลูะดำาเนินกัารปีระชัุ่มตั่อมา	

	 ค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบม่กัารปีระชุั่มหารือร่วมกัับผู่้บริหาร	
ผู่้ตัรวจิส์อบภายใน	แลูะผู่้ส์อบบัญชั่่	นอกัจิากัน่�	ยังได้ปีระชัุ่มร่วมกัับ
ผู้่ส์อบบญัชั่โ่ดยไมม่ผู่่บ้รหิารเขา้ร่วมปีระชั่มุจิำานวน	1	ค้รั�ง	เพื�อปีร่กัษัา
หารือกัันอย่างอิส์ระถ่ึงกัารปีฏิิบัตัิงานของผู้่ส์อบบัญชั่่	 ค้วามเห็นของ
ผู้่ส์อบบัญชั่่	 ปีระเด็นท่ี่�พบจิากักัารส์อบที่านแลูะตัรวจิส์อบรายงาน
ที่างกัารเงิน	ตัลูอดจินกัารที่ำางานร่วมกัันกัับค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบ
แลูะหน่วยงานตัรวจิส์อบภายใน

สรุปสาระสำาคัญผลการปฏิิบัตืิหน้าท่�ข้อง
คณะกรรมูการตืรวิจำสอบ ได้ดังน่�
1.  การสอบทานรายงานทางการเงิน

	 ค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบได้ส์อบที่านงบกัารเงิน	 ทัี่�งข้อมูลู
ที่างกัารเงินเฉื่พาะกัิจิกัารแลูะข้อมูลูที่างกัารเงินรวมรายไตัรมาส์แลูะ
ปีระจิำาปีี	 ร่วมกัับผู้่ส์อบบัญชั่่แลูะผู้่บริหารท่ี่�เก่ั�ยวข้อง	 ตัลูอดจินกัาร
เปีิดเผ่ยข้อมูลูเรื�องส์ำาค้ัญในกัารตัรวจิส์อบ	(Key	Audit	Matters)	ใน
รายงานผู้่ส์อบบัญชั่่	 โดย	บริษััที่	ส์อบบัญชั่่ธุรรมนิตัิ	 จิำากััด	 โดยกัาร
พิจิารณาค้วามเชั่ื�อถึือได้ของตััวเลูขปีระมาณกัาร	 ข้อส์มมตัิฐานท่ี่�
ฝ่่ายบริหารต้ัองใช้ั่ดุลูยพินิจิกัารแส์ดงรายกัาร	 ตัลูอดจินผ่ลูกัระที่บ
จิากักัารเปีลู่�ยนแปีลูงมาตัรฐานกัารรายงานที่างกัารเงนิ	 เพื�อให้มั�นใจิว่า 

ม่กัารจัิดที่ำารายงานที่างกัารเงินอย่างถูึกัต้ัอง	 เพ่ยงพอ	ค้รบถ้ึวนแลูะ
เชั่ื�อถืึอได้	 เปี็นปีระโยชั่น์ตั่อผู้่ใช้ั่งบกัารเงิน	 เปี็นไปีตัามมาตัรฐาน
กัารบัญชั่่	 มาตัรฐานกัารรายงานที่างกัารเงิน	 แลูะม่กัารปีฏิิบัตัิตัาม
ข้อกัำาหนดของกัฎหมาย	ส์ำานักังานค้ณะกัรรมกัารกัำากัับหลัูกัที่รัพย์
แลูะตัลูาดหลูักัที่รัพย์	(กั.ลู.ตั.)	แลูะตัลูาดหลูักัที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ย	
(ตั.ลู.ที่.)	 ทัี่�งน่�	 ผู้่ส์อบบัญชั่่ได้ตัรวจิส์อบแลู้วแลูะรายงานค้วามเห็น
อย่างไม่ม่เงื�อนไข
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2.  การกำากับดูแลงานตืรวิจำสอบภายใน

	 ค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบได้อนุมัตัิแผ่นตัรวจิส์อบปีระจิำาปีี	 กัาร
ปีฏิิบัตัิงานตัามแผ่น	ผ่ลูกัารตัรวจิส์อบแลูะกัารติัดตัามปีรับปีรุงแก้ัไข
ปีระเดน็ท่ี่�มน่ยัส์ำาค้ญัปีระจิำาทุี่กัไตัรมาส์	แลูะพจิิารณาค้วามเปีน็อสิ์ระ
ในกัารปีฏิิบัติังานตัรวจิส์อบภายใน	จิากับริษัทัี่	อลัูทิี่มา	แอดไวเซอร่�	จิำากััด	
อ่กัทัี่�ง	 ยังได้ผ่ลัูกัดันให้เกิัดกัารพัฒนาแลูะยกัระดับงานตัรวจิส์อบ
ภายใน	 ทัี่�งในด้านกัารให้ค้วามเชั่ื�อมั�นแลูะกัารให้ค้ำาปีร่กัษัาผู้่ตัรวจิ
ส์อบภายในอย่างต่ัอเนื�อง	 เพื�อให้ปีฏิิบัตัิงานเกิัดปีระสิ์ที่ธิุภาพแลูะ
ปีระส์ิที่ธิุผ่ลู	ปีฏิิบัตัิตัามกัฎระเบ่ยบแลูะนโยบาย	 ส์นับส์นุนกัารนำา
ระบบบริหารจิัดกัารงานตัรวจิส์อบแลูะเค้รื�องมือวิเค้ราะห์ข้อมูลูมา
ชั่ว่ยจิดักัารงานตัรวจิส์อบภายใน	เพื�อใหส้์ามารถึที่ำางานไดโ้ดยไมม่ข้่อ
จิำากััดของเวลูาแลูะส์ถึานท่ี่�	รวมถึง่กัำากัับให้มก่ัารปีระเมนิค้วามเพ่ยงพอ
ของคุ้ณภาพงานตัรวจิส์อบภายใน	แลูะมก่ัารปีฏิิบัตังิานให้กัา้วทัี่นตัอ่
กัารเปีลู่�ยนแปีลูงมาตัรฐานส์ากัลูวิชั่าชั่่พกัารตัรวจิส์อบภายใน	

3.  การพิจำารณารายการท่�เก่�ยวิโยงกัน

	 ค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบได้พิจิารณาแลูะส์อบที่านรายกัารท่ี่�
เกั่�ยวโยงกัันหรือรายกัารท่ี่�อาจิจิะมค่้วามขัดแย้งที่างผ่ลูปีระโยชั่น์ของ	
HARN	แลูะบริษััที่ย่อยตัามปีระกัาศส์ำานักังานค้ณะกัรรมกัารกัำากัับ
หลัูกัที่รัพย์แลูะตัลูาดหลัูกัที่รัพย์	 (กั.ลู.ตั.)	 แลูะตัลูาดหลัูกัที่รัพย์แห่ง
ปีระเที่ศไที่ย	 (ตั.ลู.ที่.)	 โดยม่ค้วามเห็นว่า	 กัารเข้าที่ำารายกัารเปี็นไปี
ตัามเงื�อนไขกัารค้้าทัี่�วไปี	ม่ค้วามเป็ีนธุรรม	ส์มเหตุัส์มผ่ลู	ค้ำาน่งถ่ึง
ปีระโยชั่น์สู์งส์ุดของธุุรกัิจิแลูะผู่้ถึือหุ้นเปี็นส์ำาคั้ญ	 อ่กัทัี่�ง	 กัารเปีิดเผ่ย
ข้อมูลูต่ัอตัลูาดหลัูกัที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ย	 เปี็นไปีอย่างถูึกัต้ัองตัาม
เวลูาที่่�กัำาหนด

4. การสอบทานการปฏิิบัตืิตืามูกฎหมูาย การกำากับ
 ดูแลกิจำการท่�ด่ การบริหารควิามูเส่�ยง และการ
 ควิบคุมูภายใน

	 ค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบได้ส์อบที่านกัารบริหารจัิดกัาร	 เพื�อ
ให้เกิัดกัารกัำากัับดูแลูกิัจิกัารท่ี่�ด่	 กัารปีฏิิบัตัิตัามกัฎหมาย	 รวมถ่ึงกัฎ
ระเบ่ยบท่ี่�เกั่�ยวข้อง	ตัลูอดจินม่กัารติัดตัามอย่างใกัลู้ชั่ิดเกั่�ยวกัับกัาร	
เตัร่ยมค้วามพร้อมในกัารดำาเนินกัารให้แลู้วเส์ร็จิกั่อนที่่�กัฎหมายใหม่
จิะม่ผ่ลูบังคั้บใช้ั่	ค้วามพร้อมในกัารรับมือค้วามเส่์�ยงแลูะภัยคุ้กัค้าม
รูปีแบบใหม่ๆ 	ท่ี่�เกัดิข่�นตัลูอดเวลูา	เพื�อใหส้์ามารถึดำาเนินธุุรกัจิิไดอ้ย่าง
ตัอ่เนื�องแลูะเกัดิกัารพฒันาอยา่งมป่ีระส์ทิี่ธุภิาพแลูะปีระส์ทิี่ธุผิ่ลู	แลูะ
นอกัจิากัน่�	ค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบยงัได้ผ่ลูกััดันแนวค้ดิกัารบรูณากัาร
กัารกัำากัับดูแลูกัิจิกัารท่ี่�ด่	 กัารบริหารค้วามเส์่�ยง	 กัารค้วบคุ้มภายใน	
กัารกัำากัับดูแลูกัารปีฏิิบัตัิตัามกัฎเกัณฑ์์	 (CGR)	 เพื�อให้เกัิดกัาร
บรูณากัารทัี่�งองค์้กัรอยา่งยั�งยนื	รวมถึง่ส์นับส์นุนใหผู้้่ตัรวจิส์อบภายใน
ปีฏิิบัตังิานตัรวจิส์อบในเชิั่งรุกั	ทัี่�งยังมค่้วามค้ลู่องตัวัแลูะยดืหยุ่นตัาม
ส์ถึานกัารณ์ท่ี่�ต้ัองเผ่ชั่ิญอย่างไม่ค้าดคิ้ด	 เชั่่น	 กัารปีระชัุ่มผ่่านสื์�อ

อิเลูก็ัที่รอนกิัส์์	(E-Meeting)	เพื�อเปีน็เค้รื�องมอืตัรวจิตัดิตัามรายกัารท่ี่�
เกัดิข่�นทัี่�งหมดในระบบ	Enterprise	Resources	Planning	(ERP)	หรือ
ระบบปีฏิิบัตัิกัารเที่ค้โนโลูย่อื�นๆ	 อย่างตั่อเนื�อง	 ซ่�งหากัพบรายกัาร
ค้วามผิ่ดปีกัติัจิะได้ส์ามารถึแก้ัไขได้ที่ันท่ี่วงท่ี่	 ตัลูอดจินให้ค้วามเห็น
ชั่อบผ่ลูกัารปีระเมนิค้วามเพ่ยงพอของระบบกัารค้วบค้มุภายในตัามท่ี่�
กั.ลู.ตั.	 กัำาหนด	 ทัี่�งน่�	 HARN	ม่ระบบกัารค้วบคุ้มภายในท่ี่�เหมาะส์ม
แลูะเพ่ยงพอตั่อกัารดำาเนินธุุรกัิจิ

5.  การพิจำารณาเสนอแตื่งตืั�งผู้สอบบัญชัีและค่าสอบ
 บัญชัีประจำำาปี 2564

	 ค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบได้พิจิารณาคั้ดเลืูอกัผู่้ส์อบบัญชั่่จิากั
ผ่ลูกัารปีฏิิบตัังิาน	ปีระส์บกัารณ	์ค้วามเปีน็อิส์ระ	ค้า่ตัอบแที่นกัารส์อบ
บัญชั่่	รวมทัี่�งตั้องไม่ขัดตั่อปีระกัาศค้ณะกัรรมกัารกัำากัับหลูักัที่รัพย์
แลูะตัลูาดหลูกััที่รพัย	์โดยมม่ตัเิหน็ชั่อบเส์นอตัอ่ค้ณะกัรรมกัารบรษิัทัี่	
เพื�อพิจิารณาแลูะขออนุมัตัิจิากัท่ี่�ปีระชัุ่มส์ามัญผู่้ถืึอหุ้นให้แตั่งตัั�ง
ผู่้ส์อบบัญชั่่จิากับริษััที่	ส์อบบัญชั่่ธุรรมนิตัิ	จิำากััด	ได้แกั่	นายธุนะวุฒิ	
พิบูลูย์ส์วัส์ดิ�	ผู่้ส์อบบัญชั่่รับอนุญาตัเลูขท่ี่�	6699,	นางส์าวพจินรัตัน์
ศิริพิพัฒน์	 ผู่้ส์อบบัญชั่่รับอนุญาตัเลูขท่ี่�	 9012,	 นางส์าวรุ่งนภา	
แส์งจินัที่ร์	ผู่ส้์อบบัญชั่รั่บอนุญาตัเลูขท่ี่�	10142,	นางส์าวเตัชิั่น่	พรเพญ็พบ
ผู้่ส์อบบัญชั่่รับอนุญาตัเลูขท่ี่�	 10769	 หรือ	 ผู้่ส์อบบัญชั่่ที่่านอื�นท่ี่�
ส์ำานักังานค้ณะกัรรมกัารกัำากัับหลูกััที่รพัย์แลูะตัลูาดหลัูกัที่รพัย์	(กั.ลู.ตั.)
ให้ค้วามเห็นชั่อบ	ซ่�งบริษััที่	ส์อบบัญชั่่ธุรรมนิตัิ	จิำากััด	มอบหมายให้
เปี็นผู่้ส์อบบัญชั่่ผู่้รับผ่ิดชั่อบ	เปี็นผู่้ส์อบบัญชั่่ของ	HARN	แลูะอนุมัตัิ
ค้่าส์อบบัญชั่่	ปีระจิำาปีี	2564

	 โดยส์รุปี	ค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบ	 ได้ปีฏิิบัติัหน้าท่ี่�แลูะค้วาม
รับผิ่ดชั่อบตัามท่ี่�ได้ระบุไว้ในกัฎบัตัรค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบ	 โดย
ใชั่้ค้วามรู้ค้วามส์ามารถึท่ี่�หลูากัหลูาย	ค้วามระมัดระวัง	 รอบค้อบ	ม่
ค้วามเป็ีนอิส์ระ	ตัลูอดจินได้ให้ข้อคิ้ดเห็นแลูะค้ำาแนะนำาต่ัางๆ	อย่าง
ส์ร้างส์รรค์้	 ค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบม่ค้วามเห็นว่า	 HARN	 แลูะ
บริษััที่ย่อย	 ได้ให้ค้วามส์ำาค้ัญตั่อกัารดำาเนินงานท่ี่�ม่ปีระสิ์ที่ธิุภาพ
แลูะปีระสิ์ที่ธิุผ่ลู	มก่ัารจัิดที่ำารายงานที่างกัารเงินท่ี่�แส์ดงข้อมูลูอันเปีน็
ส์าระส์ำาค้ัญค้รบถึ้วน	ถึูกัตั้องแลูะเชั่ื�อถึือได้	ส์อดค้ลู้องตัามมาตัรฐาน
กัารบัญชั่่แลูะมาตัรฐานกัารรายงานที่างกัารเงิน	ม่กัารเปีิดเผ่ยข้อมูลู
รายกัารระหว่างกัันท่ี่�อาจิกั่อให้เกิัดค้วามขัดแย้งที่างผ่ลูปีระโยชั่น์
อย่างเพ่ยงพอ	ม่กัระบวนกัารกัำากัับดูแลูกัิจิกัารท่ี่�ด่	 กัารป้ีองกัันกัาร
ที่จุิรติัค้อรร์ัปีชั่ัน	กัารค้วบค้มุภายในแลูะกัารบรหิารค้วามเส์่�ยงที่่�เพย่ง
พอแลูะเหมาะส์ม	 รวมทัี่�งได้ปีฏิิบัตัิตัามกัฎหมาย	 ระเบ่ยบแลูะ	 ข้อ
ผู่กัพันท่ี่�เกั่�ยวข้องกัับกัารดำาเนินธุุรกัิจิ	นอกัจิากัน่�	 ผ่ลูกัารปีระเมินผ่ลู
กัารปีฏิิบัติังานของค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบ	ส์รุปีได้ว่า	 กัารปีฏิิบัตัิ
หน้าที่่�ของค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบม่ค้ะแนนเฉื่ลู่�ยมากักัว่า	90%	อยู่
ในระดับด่มากั
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8.3 รายงานผลการปฏิิบัตืิหน้าท่�ข้องคณะกรรมูการชัุดย่อยอื�น  
รายงานคณะกรรมูการสรรหาและพิจำารณาค่าตือบแทน

	 ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่	 ได้แตั่งตัั�งค้ณะกัรรมกัารส์รรหาแลูะ
พิจิารณาค่้าตัอบแที่น	 ซ่�งปีระกัอบด้วย	 กัรรมกัารบริษััที่ซ่�งเป็ีน
กัรรมกัารอิส์ระแลูะกัรรมกัารที่่�ไม่เปี็นผู่้บริหาร	ไม่น้อยกัว่า	3	ค้น	แลูะ
กัรรมกัารมากักัว่ากั่�งหน่�งตั้องเปี็นกัรรมกัารอิส์ระ	 โดยค้ณะกัรรมกัาร
ส์รรหาแลูะพิจิารณาค่้าตัอบแที่น	 ชุั่ดปัีจิจิุบันปีระกัอบด้วยกัรรมกัาร	
3	ที่่าน	ซ่�งเปี็นกัรรมกัารอิส์ระ	2	ที่่าน	แลูะกัรรมกัารที่่�ไม่เปี็นผู่้บริหาร	
1	ที่่าน	ดังน่�

1.	นางส์าววรนุชั่	 ส์ุไพบูลูย์พิพัฒน์	ปีระธุานกัรรมกัารส์รรหาแลูะ	
   พิจิารณาค่้าตัอบแที่น	(กัรรมกัารอิส์ระ)
2.	นายภาค้ภูมิ		 ว่องไพฑ์ูรย์	 กัรรมกัารส์รรหาแลูะพิจิารณา
	 	 	 ค้่าตัอบแที่น	(กัรรมกัารอิส์ระ)
3.	นางส์ิริมา		 เอ่�ยมส์กัุลูรัตัน์	 กัรรมกัารส์รรหาแลูะพิจิารณา
	 	 	 ค้่าตัอบแที่น	แลูะเลูขานุกัาร	

	 เพื�อที่ำาหน้าท่ี่�ส์รรหาบคุ้ค้ลูท่ี่�มค่้ณุส์มบตััเิหมาะส์มตัากัระบวนกัาร
แลูะหลูักัเกัณฑ์์ที่่�	HARN	กัำาหนด	เพื�อเส์นอเข้ารับกัารแตั่งตัั�งให้ดำารง
ตัำาแหน่งกัรรมกัารแลูะปีระธุานเจิ้าหน้าท่ี่�บริหาร	 ตัลูอดจินคั้ดเลืูอกั
กัรรมกัารบริษััที่	 เพื�อที่ำาหน้าท่ี่�กัรรมกัารชัุ่ดย่อย	 รวมถึ่งพิจิารณา
รูปีแบบแลูะหลูักัเกัณฑ์์กัารจิ่ายค้่าตัอบแที่นกัรรมกัารบริษััที่	 แลูะ
กัรรมกัารชัุ่ดย่อย	เพื�อนำาเส์นอตั่อค้ณะกัรรมกัารบริษััที่	แลูะที่่�ปีระชัุ่ม
ผู่้ถึือหุ้นตัามที่่�กัฎหมายกัำาหนด

	 ทัี่�งน่�	ในปี	ี2564	ค้ณะกัรรมกัารส์รรหาแลูะพิจิารณาค่้าตัอบแที่น	
ได้ปีฏิิบัตัิหน้าท่ี่�ตัามท่ี่�กัำาหนดไว้ในกัฎบัตัรอย่างค้รบถึ้วน	 ม่กัาร
ปีระชัุ่มรวมทัี่�งสิ์�น	 2	ค้รั�ง	 ซ่�งกัรรมกัารทุี่กัท่ี่านได้เข้าร่วมปีระชัุ่มโดย
พร้อมเพร่ยงกัันค้รบทุี่กัค้รั�ง	 โดยในกัารปีระชัุ่มค้รั�งแรกั	ดร.	 โส์ตัถิึธุร

นางสาวิวิรนุชั สุไพบูลย์พิพัฒน์
ประธิานกรรมูการสรรหาและพิจำารณาค่าตือบแทน

มัลูลูิกัะมาส์	ได้เข้าร่วมปีระชัุ่มในฐานะกัรรมกัารส์รรหาแลูะพิจิารณา
ค้่าตัอบแที่น	แลูะหลูังจิากั	ดร.โส์ตัถึิธุร	มัลูลูิกัะมาส์	ค้รบวาระในกัาร
ปีระชัุ่มส์ามัญผู้่ถืึอหุ้นปีระจิำาปีี	 2564	ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่จิ่งม่มตัิ
แตั่งตัั�งให้นายภาค้ภูมิ	ว่องไพฑ์ูรย์	เข้าดำารงตัำาแหน่งกัรรมกัารส์รรหา
แลูะพิจิารณาค้่าตัอบแที่น	แลูะดำาเนินกัารปีระชัุ่มตั่อมา	

ส์รุปีส์าระส์ำาค้ัญผ่ลูกัารปีฏิิบัตัิหน้าท่ี่�ของค้ณะกัรรมกัารส์รรหาแลูะ
พิจิารณาค้่าตัอบแที่น	ได้ดังน่�

1. ทบทวินนโยบายการสรรหาและกำาหนดค่าตือบแทน
 กรรมูการ

	 เพิ�มเตัิมหลูักัเกัณฑ์์ท่ี่�จิะมุ่งเน้นกัารส์ร้างค้วามหลูากัหลูายที่าง
ด้านคุ้ณส์มบัตัิของค้ณะกัรรมกัารบริษััที่	 ทัี่�งด้านเพศ	อายุแลูะไม่นำา
ค้วามแตักัตั่างด้านเชั่ื�อชั่าตัิ	ส์ัญชั่าตัิ	หรือถึิ�นกัำาเนิด	มาเปี็นข้อจิำากััด
ด้านค้ณุส์มบตัั	ิซ่�งส์อดค้ลู้องกัับหลูกัักัารกัำากัับดแูลูกัจิิกัารส์ากัลู	รวมถึง่
กัำาหนดกัรอบอัตัรากัารจ่ิายค้่าตัอบแที่นกัรรมกัาร	 เพื�อขออนุมัติัตั่อ
ท่ี่�ปีระชุั่มส์ามัญผู้่ถืึอหุ้น	 ปีระจิำาปีี	 2564	 ซ่�งจิากักัารเท่ี่ยบเค้่ยงค่้า
เฉื่ลู่�ยของบริษััที่จิดที่ะเบ่ยนแลูะบริษััที่ในอุตัส์าหกัรรมเด่ยวกััน	 จิากั
รายงานผ่ลูส์ำารวจิค้า่ตัอบแที่นกัรรมกัารบรษิัทัี่จิดที่ะเบย่นของส์มาค้ม
ส์่งเส์ริมกัรรมกัารบริษััที่ไที่ย	 (IOD)	จิ่งเส์นอเปีลู่�ยนแปีลูงกัารจิ่ายค้่า
ตัอบแที่นซ่�งได้รับกัารอนุมัตัิจิากัท่ี่�ปีระชัุ่มส์ามัญผู้่ถึือหุ้น	 ปีระจิำาปีี	
2564	เร่ยบร้อยแลู้ว

2. ทบทวินกรอบโครงสร้างคุณสมูบัตืิโดยรวิมู
 (Skill Matrix) 

 เพื�อให้เปี็นไปีตัามหลัูกักัารกัำากัับดูแลูกิัจิกัารท่ี่�ด่	 โดยได้ม่กัาร
ปีระเมนิค้วามรู้ค้วามชั่ำานาญเฉื่พาะดา้น	ของกัรรมกัารบรษิัทัี่	ปีระจิำาปีี
2564	 เพื�อที่บที่วนค้วามเชั่่�ยวชั่าญท่ี่�เหมาะส์มทัี่�งเชิั่งกัำากัับดูแลูแลูะ
เชั่ิงกัลูยุที่ธุ์	ให้เหมาะส์มแลูะส์อดค้ลู้องกัับบริบที่ของธุุรกัิจิ

3. ทบทวินแผนการพัฒนากรรมูการและผู้บริหารระดับสูง 

	 พิจิารณาหลัูกัสู์ตัรกัารฝึ่กัอบรมท่ี่�เก่ั�ยวข้องกัับกัารพัฒนาค้วามรู้
ค้วามส์ามารถึ	เก่ั�ยวกัับกัารกัำากัับดแูลูกัจิิกัารท่ี่�ด	่แลูะกัารปีฏิิบตััหินา้ท่ี่�
กัรรมกัารของส์มาค้มส์่งเส์ริมส์ถึาบันกัรรมกัารบริษััที่ไที่ย	(IOD)	เพื�อ
เปี็นกัารพัฒนากัรรมกัารแลูะเพิ�มมุมมองค้วามคิ้ดท่ี่�เปี็นปีระโยชั่น์
มาปีระยุกัต์ัใช้ั่กัับธุุรกิัจิ	 ได้ส์่งกัรรมกัารเข้าอบรมหลัูกัสู์ตัร	Director	
Accreditation	Program	(DAP)	รุ่น	184/2021	จิำานวน	1	ค้น	ได้แกั่	
นายปีระเส์ริฐ	ด่จิงกัิจิ
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4. ทบทวินนโยบายการสรรหาและกำาหนดค่าตือบแทน
ประธิานเจำ้าหน้าท่�บริหาร 

 พิจิารณาเกัณฑ์์กัารปีระเมินผ่ลูกัารปีฏิิบัตัิงาน	 เกัณฑ์์กัารปีรับ
อัตัราค้่าตัอบแที่น	พบว่ายังม่ค้วามเหมาะส์ม	จิ่งไม่ม่ปีระเด็นท่ี่�ตั้อง
แกั้ไขเพิ�มเตัิม

5. ทบทวินนโยบายการสืบทอดตืำาแหน่งผูบ้ริหารระดับสูง

	 เพื�อใหก้ัารบรหิารงานส์ามารถึดำาเนนิไปีไดอ้ยา่งตัอ่เนื�อง	ซ่�งจิากั
กัารพิจิารณาพบว่ายังม่ค้วามเหมาะส์ม	เพ่ยงพอ	ค้รอบค้ลูุมแนวที่าง
ในกัารปีฏิิบัตัิงาน	 จิ่งไม่ม่ปีระเด็นท่ี่�ตั้องแกั้ไขเพิ�มเตัิม	 พร้อมทัี่�งได้
รายงานค้วามค้ืบหน้าผ่ลูกัารดำาเนินงานตัามแผ่นตั่อค้ณะกัรรมกัาร
บริษััที่เพื�อพิจิารณา	

6. สรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุิฒิเข้า้ดำารงตืำาแหน่ง
กรรมูการ  

	 ดำาเนินกัารส์รรหาแลูะค้ัดเลูือกัผู่้ที่รงคุ้ณวุฒิเข้าดำารงตัำาแหน่ง
กัรรมกัารอสิ์ระ	แลูะกัรรมกัารตัรวจิส์อบ	ตัามกัระบวนกัารแลูะหลูกััเกัณฑ์์
ท่ี่�กัำาหนดอย่างเค้ร่งค้รัด	 เพื�อเส์นอต่ัอค้ณะกัรรมกัารบริษััที่	 แลูะท่ี่�
ปีระชัุ่มผู่้ถึือหุ้นตัามที่่�กัฎหมายกัำาหนด	ที่ั�งน่�	ได้นำาข้อมูลูบัญชั่่รายชั่ื�อ
กัรรมกัารอาชั่พ่ในที่ำาเน่ยบส์มาค้มส่์งเส์ริมส์ถึาบันกัรรมกัารบริษัทัี่ไที่ย	
(IOD)	มาร่วมปีระกัอบกัารส์รรหาบุค้ค้ลูที่่�เหมาะส์ม	รวมที่ั�งพิจิารณา
องค้์ปีระกัอบคุ้ณส์มบัตัิของค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ทัี่�งในภาพรวมแลูะ
รายบุค้ค้ลู	 เพื�อให้เหมาะส์มกัับขนาด	ปีระเภที่	ค้วามซับซ้อน	 แลูะ
ค้วามหลูากัหลูายของกัารดำาเนินธุุรกัจิิ	โดยกัารพจิิารณาค้ณุส์มบตััจิิะ
ค้รอบค้ลุูมทัี่�งที่างดา้นกัารศก่ัษัา	ค้วามเชั่่�ยวชั่าญ	ทัี่กัษัะ	ปีระส์บกัารณ์	
ค้วามส์ามารถึเฉื่พาะดา้นท่ี่�เกั่�ยวขอ้งกัับธุุรกัจิิของ	HARN	รวมทัี่�งค้วาม
เปี็นอิส์ระตัามหลูักัเกัณฑ์์ที่่�กัฎหมายแลูะ	HARN	กัำาหนด

7. สรรหาและคดัเลือกกรรมูการบรษิัทัเปน็กรรมูการ
อิสระและคณะกรรมูการชัุดย่อย

	 ดำาเนินกัารส์รรหาแลูะค้ดัเลูอืกักัรรมกัารบริษัทัี่	เข้าเปีน็	กัรรมกัาร
อิส์ระ	 แลูะค้ณะกัรรมกัารชุั่ดย่อย	 จิำานวน	 3	 ค้ณะ	 ปีระกัอบด้วย
ค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบ	ค้ณะกัรรมกัารบรหิาร	ค้ณะกัรรมกัารส์รรหา
แลูะพิจิารณาค่้าตัอบแที่น	แลูะนำาเส์นอรายชั่ื�อต่ัอท่ี่�ปีระชุั่มค้ณะกัรรมกัาร
บริษััที่ตัามท่ี่�กัฎหมายกัำาหนด	 เพื�อพิจิารณาแต่ังตัั�งแที่นตัำาแหน่งท่ี่�
ว่างลูงหรือค้รบวาระ

8. ปฐมูนิเทศและมูอบเอกสารกรรมูการใหมู่

	 จิัดให้ม่กัารปีฐมนิเที่ศแลูะมอบเอกัส์ารท่ี่�เปี็นปีระโยชั่น์ตั่อกัาร
ปีฏิิบัตัิหน้าที่่�ให้แกั่กัรรมกัารที่่�ได้รับกัารแตั่งตัั�งใหม่	โดยในปีี	2564	ม่
กัารแตั่งตัั�งกัรรมกัารใหม่จิำานวน	1	ที่่าน	ได้แกั่	นายปีระเส์ริฐ	ด่จิงกัิจิ	

9.  ทบทวินแบบประเมูนิผลงานข้องประธิานเจำา้หนา้ท่�บรหิาร

	 พิจิารณาที่บที่วนแบบปีระเมินผ่ลูกัารปีฏิิบัตัิงานของปีระธุาน
เจ้ิาหนา้ท่ี่�บรหิาร	ปี	ี2564	เพื�อใหก้ัรรมกัารท่ี่�ไมเ่ป็ีนผู้่บรหิารปีระเมนิผ่ลู
กัารปีฏิิบัตัิงาน	โดยใชั่้แนวที่างของตัลูาดหลูักัที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ย
แลูะพิจิารณาอัตัรากัารปีรับข่�นเงินเดือนแลูะโบนัส์เพื�อเส์นอ
ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่พิจิารณา

10. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบ่ยบวิาระ
และรายชั่�อผู้ทรงคุณวิุฒิเป็นกรรมูการ

	 ส์่งเส์ริมแลูะส์นับส์นุนกัารเปีิดโอกัาส์ให้ผู่้ถืึอหุ้นรายย่อยเส์นอ
ระเบ่ยบวาระแลูะรายชั่ื�อบุค้ค้ลูเข้ารับกัารส์รรหาเปี็นกัรรมกัารบริษััที่	
กั่อนกัารปีระชัุ่มส์ามัญผู่้ถึือหุ้น	ปีระจิำาปีี	2565	ลู่วงหน้า	ตัั�งแตั่วันที่่�	1	
ตัุลูาค้ม	ถึ่งวันที่่�	31	ธุันวาค้ม	2564	ผ่่านชั่่องที่างเว็บไซตั์ของ	HARN

11. ทบทวินกฎบัตืรคณะกรรมูการสรรหาและ
พิจำารณาค่าตือบแทน 

	 เพื�อให้แนวที่างในกัารปีฏิิบัตัิหน้าท่ี่�ม่ค้วามเหมาะส์ม	 เพ่ยงพอ	
เปี็นไปีตัามหลูักักัารกัำากัับดูแลูกิัจิกัารท่ี่�ด่	 โปีร่งใส์ชัั่ดเจิน	ตัลูอดจิน
ที่บที่วนโค้รงส์ร้างค่้าตัอบแที่นท่ี่�เหมาะส์ม	เพื�อส์นบัส์นนุให้กัารดำาเนิน
งานของ	HARN	ให้เปี็นไปีตัามเปี้าหมาย

	 ค้ณะกัรรมกัารส์รรหาแลูะพิจิารณาค้่าตัอบแที่น	 ได้ใช้ั่ค้วามรู้	
ค้วามส์ามารถึ	ค้วามระมดัระวงั	แลูะค้วามเปีน็อิส์ระอยา่งเพ่ยงพอใน
กัารให้ค้วามเห็นแลูะข้อเส์นอแนะเพื�อปีระโยชั่น์โดยรวมของ	HARN	
เพื�อปีระโยชั่น์สู์งส์ุดของผู่ ้ถึือหุ้น	รวมถึ่งที่ำาหน้าท่ี่�ส์อดส์่องดูแลูให้
ค้ณะกัรรมกัารปีฏิิบัตัิภายใตั้ระบบกัารกัำากัับดูแลูกัิจิกัารท่ี่�ด่	 เปี็นไปี
ตัามกัฎหมายแลูะหลัูกัเกัณฑ์์ท่ี่�เก่ั�ยวข้อง	 ในปีี	 2564ไม่พบรายกัาร
ผ่ดิพลูาดท่ี่�มส่์าระส์ำาค้ญัท่ี่�กัระที่บกัับ	HARN	แลูะผู้่ถืึอหุ้น	รวมถึง่ไม่ม่
กัรรมกัารท่ี่�ไม่เปีน็ผู้่บรหิารลูาออกัอันเนื�องจิากัปีระเด็นกัารกัำากัับดแูลู
กัิจิกัารของ	HARN	ตัลูอดจินหลู่กัเลู่�ยงวิธุ่กัารที่ำาลูายชั่ื�อเส่์ยงในที่าง
ลูบของ	HARN



แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)128

	 บริษััที่	หาญ	 เอ็นจิิเน่ยริ�ง	 โซลููชัั่�นส์์	 จิำากััด	 (มหาชั่น)	มุ่งมั�นใน
กัารดำาเนินธุุรกัิจิตัามหลูักักัารกัำากัับดูแลูกัิจิกัารที่่�ด่	แลูะจิรรยาบรรณ
ธุุรกิัจิ	 โดยม่ค้วามเชั่ื�อมั�นว่าเป็ีนปัีจิจัิยส์ำาค้ัญหน่�งท่ี่�จิะที่ำาให้องค์้กัร
ปีระส์บค้วามส์ำาเร็จิได้อย่างยั�งยืน	ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่	จิ่งได้แตั่งตัั�ง
ค้ณะกัรรมกัารบริหาร	ปีระกัอบด้วย	กัรรมกัารบริษัทัี่แลูะผู้่บริหารระดับสู์ง
5	ที่่าน	ซ่�งเปี็นผู่้ม่ค้วามรู้	ค้วามส์ามารถึแลูะปีระส์บกัารณ์	ตัลูอดจิน
ค้วามเข้าใจิในกัารดำาเนินธุุรกัิจิ	ดังน่�

1.	นายวิรัฐ		 ส์ุขชั่ัย	 ปีระธุานกัรรมกัารบริหาร	แลูะ
	 	 	 ปีระธุานเจิ้าหน้าที่่�บริหาร
2.	นายธุรรมนูญ		 ตัร่เพ็ชั่ร	 กัรรมกัารบริหาร	
	 	 	 แลูะกัรรมกัารผู่้จิัดกัาร
3.	ดร.	เจิน		 ชั่าญณรงค้์	 กัรรมกัารบริหาร
4.	นายวิศิษัฏิ์		 วชั่ิรลูาภไพฑ์ูรย์	 กัรรมกัารบริหาร	แลูะปีระธุาน
	 	 	 เจิ้าหน้าที่่�กัารเงิน
5.	นางวรินกัาญจิน์	 ธุ่ระอัมรานนที่์	 กัรรมกัารบริหาร	แลูะปีระธุาน
	 	 	 เจิ้าหน้าที่่�ปีฏิิบัตัิกัาร

	 โดยม่นางวรินกัาญจิน์	 ธุ่ระอัมรานนท์ี่	 เปี็นเลูขานุกัาร
ค้ณะกัรรมกัารบริหาร

	 ในปีี	 2564	 เปี็นปีีท่ี่�	 HARN	ตั้องเผ่ชิั่ญกัับค้วามที่้าที่ายในกัาร
ดำาเนินธุุรกัิจิอย่างมากั	 เนื�องจิากัส์ถึานกัารณ์กัารแพร่ระบาดของ
โรค้โค้วดิ-19	ส์ง่ผ่ลูใหส้์ภาวะเศรษัฐกัจิิของปีระเที่ศไที่ยยงัค้งชั่ะลูอตัวั
แลูะเผ่ชั่ิญกัับปีัจิจิัยเส์่�ยงตั่างๆ	 ทัี่�งภายในแลูะภายนอกัปีระเที่ศท่ี่�
ยังค้งเกัิดข่�นอย่างต่ัอเนื�อง	 ค้ณะกัรรมกัารบริหารได้บริหารจัิดกัาร
กัิจิกัารภายใต้ัส์ถึานกัารณ์ดังกัลู่าวอย่างเต็ัมค้วามส์ามารถึ	 ด้วย
ค้วามระมัดระวัง	รอบค้อบ	เส์ริมส์ร้างค้วามแข็งแกัร่งให้กัับองค้์กัรใน
ทุี่กัๆ	ดา้น	เพื�อใหส้์ามารถึดำาเนนิธุุรกัจิิไดอ้ยา่งตัอ่เนื�อง	แลูะเพื�อค้วาม

นายวิิรัฐ สุข้ชััย
ประธิานกรรมูการบริหาร

รายงานคณะกรรมูการบริหาร

เตัิบโตัอย่างยั�งยืน	 โดยได้ให้ค้ำาปีร่กัษัาแลูะข้อเส์นอแนะแนวที่างใน
กัารบริหารธุุรกัจิิ	ตัลูอดจินตัดิตัามแลูะปีระเมินผ่ลูกัารดำาเนินงานของ	
HARN	แลูะบริษััที่ย่อยอย่างใกัลู้ชั่ิด	

	 ทัี่�งน่�	 ในรอบปีี	 2564	 ค้ณะกัรรมกัารบริหารม่กัารปีระชุั่มร่วม
กัันทัี่�งส์ิ�น	 12	ค้รั�ง	 ซ่�งกัรรมกัารบริหารทีุ่กัท่ี่านได้เข้าร่วมปีระชัุ่มค้รบ
ทีุ่กัค้รั�ง	แลูะได้ปีฏิิบัตัิหน้าที่่�อย่างค้รบถึ้วนตัามที่่�กัำาหนดไว้ในกัฎบัตัร
ค้ณะกัรรมกัารบริหาร	โดยไดส้์รุปีผ่ลูกัารปีฏิิบติัังานตัอ่ค้ณะกัรรมกัาร
บริษััที่ที่ราบ	

ส์รุปีส์าระส์ำาค้ัญผ่ลูกัารปีฏิิบัตัิหน้าที่่�ของค้ณะกัรรมกัารบริหาร	ได้ดังน่�

1. กำาหนดแผนและกลยุทธิ์ทางธิุรกิจำ

	 ที่บที่วนวิส์ัยที่ัศน์	พันธุกัิจิ	เปี้าหมายกัารดำาเนินธุุรกัิจิในรอบปีีที่่�
ผ่่านมา	เพื�อกัำาหนดกัลูยุที่ธุ์แลูะแผ่นกัารดำาเนินงานของ	HARN	แลูะ
บริษััที่ย่อยให้ส์อดค้ลู้องกัับวิสั์ยทัี่ศน์แลูะพันธุกัิจิ	 โดยค้ำาน่งถึ่งปัีจิจัิย
ภายในแลูะภายนอกัท่ี่�ม่ผ่ลูกัระที่บ	 รวมถึ่งโอกัาส์แลูะค้วามเส์่�ยงท่ี่�
ยอมรับได้	ซ่�งได้มก่ัารถ่ึายที่อดแผ่นไปีสู่์ผู้่บริหารแลูะพนกัังานทุี่กัระดับ
ให้ไดท้ี่ราบ	รวมทัี่�งตัดิตัามดูแลูให้มก่ัารนำากัลูยุที่ธ์ุไปีปีฏิิบัติัเปีน็ปีระจิำา
ทุี่กัเดือน	เพื�อให้เปีน็ไปีตัามเป้ีาหมายท่ี่�ได้กัำาหนดไว้	แลูะรายงานค้วาม
ค้ืบหน้าตัามแผ่นกัลูยุที่ธุ์ให้ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ที่ราบทีุ่กัไตัรมาส์

2. ตืรวิจำสอบและตืิดตืามูผลการดำาเนินงาน

	 ตัรวจิส์อบ	 ตัิดตัามผ่ลูกัารดำาเนินงานของทุี่กัส์ายธุุรกิัจิเปี็น
ปีระจิำาทุี่กัเดือน	 เพื�อให้เปี็นไปีตัามนโยบายแผ่นงาน	 เปี้าหมายท่ี่�
กัำาหนดไว้	รวมถึ่งงบปีระมาณที่่�ได้รับอนุมัตัิจิากัค้ณะกัรรมกัารบริษััที่	
แลูะรายงานผ่ลูกัารดำาเนินงานให้ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ที่ราบทุี่กั
ไตัรมาส์
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	 ค้ณะกัรรมกัารบรหิารมค่้วามมุง่มั�นแลูะยนืหยดัในกัารขบัเค้ลืู�อน
องค้์กัรอย่างยั�งยืน	 ม่ค้วามเหมาะส์มส์อดค้ลู้องแลูะส์นับส์นุนวิส์ัย
ที่ัศน์	แลูะกัลูยุที่ธุ์ที่างธุุรกัิจิของ	HARN	ตัามที่ิศที่างด้านค้วามยั�งยืน
ในระดับส์ากัลู	 รวมถ่ึงที่บที่วนกัลูยุที่ธ์ุค้รอบค้ลูุมกัารดำาเนินงานด้าน
ส์ิ�งแวดลู้อม	ส์ังค้ม	แลูะบรรษััที่ภิบาลู	ด้วยเจิตันารมณ์อันแน่วแน่ใน
กัารบรหิารจิดักัารธุุรกิัจิตัามหลูกัักัารกัำากัับดแูลูกิัจิกัารท่ี่�ด	่ค้วามรับผ่ดิชั่อบ
ตั่อส์ังค้มแลูะกัารบริหารจิัดกัารค้วามยั�งยืนตัลูอดปีี	 2564	 ท่ี่�ผ่่านมา
ส่์งผ่ลูให้	HARN	 ได้รับกัารปีระเมินกัารกัำากัับดูแลูกิัจิกัารของบริษััที่
จิดที่ะเบ่ยนไที่ย	(CGR)	ปีระจิำาปีี	2564	ในระดับ	5	ดาว	�ด่เลูิศ�	ซ่�ง
เปี็นระดับส์ูงส์ุดตั่อเนื�องเปี็นปีีที่่�	3	แลูะค้ะแนนกัารจิัดปีระชัุ่มผู่้ถึือหุ้น	
(AGM	Checklist)	 100	ค้ะแนนเต็ัมต่ัอเนื�องเปี็นปีีท่ี่�	 4	 แส์ดงให้เห็น
ถึ่งผ่ลูส์ัมฤที่ธิุ�ของค้วามมุ่งมั�นในกัารส์่งเส์ริม	พัฒนา	แลูะกัำากัับดูแลู
กัารดำาเนินงานของ	HARN	ให้เปี็นไปีตัามหลูักักัารกัำากัับดูแลูกัิจิกัาร
ที่่�ด	่จิรรยาบรรณธุรุกัจิิ	ค้วบคู้ไ่ปีกับัค้วามรบัผ่ดิชั่อบตัอ่ส์งัค้มแลูะกัาร
พัฒนาอย่างยั�งยืน	 ซ่�งส์อดค้ลู้องกัับพันธุกัิจิ	 �ส์ร้างค้วามพ่งพอใจิให้
ลููกัค้า้	พัฒนาพนักังานอย่างต่ัอเนื�อง	ส์ร้างผ่ลูตัอบแที่นท่ี่�ดต่่ัอผู้่ถึอืหุ้น
ท่ี่�ยั�งยนืดว้ยกัารขยายธุุรกัจิิ	เส์รมิค้ณุภาพชั่ว่ติัใหแ้กัผู่่ม้ส่์ว่นไดส่้์วนเส์ย่
ภายใตั้กัารบริหารจิัดกัารอย่างสุ์ขุมรอบค้อบแลูะบรรษััที่ภิบาลูท่ี่�ด่�
ทัี่�งน่�	เพื�อให้	HARN	พัฒนาไปีสู่์กัารเติับโตัอย่างยั�งยืน	ได้รับค้วามเชั่ื�อมั�น
ส์ามารถึส์ร้างปีระโยชั่น์แกั่ผู่้ม่ส์่วนได้เส์่ยทีุ่กักัลูุ่ม

3. พิจำารณางบประมูาณและการลงทุนประจำำาปี

	 กัลูั�นกัรองแลูะให้ค้วามเห็นชั่อบต่ัองบปีระมาณรายจ่ิายปีระจิำาปีี
ตัลูอดจินโค้รงกัารลูงทุี่นพัฒนาระบบเที่ค้โนโลูยส่์ารส์นเที่ศ	เพื�อรองรับ
กัารปีรับตััวสู่์	 Digitalization	 ส่์งเส์ริมศักัยภาพของบุค้ค้ลูากัรเพื�อ
เตัร่ยมค้วามพร	้อมของพนกัังานทุี่กัระดบัให้ส์ามารถึแขง่ขันที่างธุุรกัจิิ
ได้ในระยะยาว	แลูะเรื�องอื�นๆ	ท่ี่�ฝ่่ายจิดักัารเส์นอ	เพื�อเส์นอค้ณะกัรรมกัาร
บริษััที่พิจิารณาอนุมัตัิ

4. พิจำารณาจำ่ายเงินปันผลประจำำาปี 2564

	 กัลูั�นกัรองแลูะให้ค้วามเห็นชั่อบตั่อผ่ลูกัำาไรส์ุที่ธิุจิากัผ่ลูกัาร
ดำาเนินงานปีระจิำาปีี	2563	แลูะกัำาหนดจิ่ายเงินปีันผ่ลูปีระจิำาปีี	2564	
ในอัตัรา	0.13	บาที่ตั่อหุ้น	 เพื�อเส์นอค้ณะกัรรมกัารบริษััที่อนุมัตัิกั่อน
นำาเส์นอตั่อที่่�ปีระชัุ่มส์ามัญผู่้ถึือหุ้น	ปีระจิำาปีี	2564	อนุมัตัิ

5. กำาหนดนโยบายอัตืราค่าตือบแทนและโครงสร้าง
 เงินเดือนข้องพนักงาน และผู้บริหาร

	 กัลูั�นกัรองนโยบายอัตัราค้่าตัอบแที่น	โค้รงส์ร้างเงินเดือน	โบนัส์	
แลูะผ่ลูปีระโยชั่น์ตัอบแที่นอื�นๆ	 ท่ี่�เหมาะส์มส์ำาหรับพนักังาน	 แลูะ
ผู่้จิัดกัารฝ่่ายข่�นไปี	ยกัเว้นตัำาแหน่งปีระธุานเจิ้าหน้าที่่�บริหาร

6. ทบทวินกฎบัตืรคณะกรรมูการบริหาร

	 เพื�อให้แนวที่างในกัารปีฏิิบัตัิหน้าท่ี่�ม่ค้วามเหมาะส์มกัับ
ส์ถึานกัารณป์ีจัิจิบัุน	ตัลูอดจินที่บที่วนระเบย่บแลูะปีระกัาศท่ี่�เกั่�ยวกัับ
กัารปีฏิิบัตังิานภายในของ	HARN	ใหส้์อดค้ลู้องกัับกัารเปีลู่�ยนแปีลูงท่ี่�
เกัิดข่�น
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รายงานข้องคณะกรรมูการบริหารควิามูเส่�ยง

	 เพื�อส์นบัส์นนุค้ณะกัรรมกัารบรษิัทัี่ในกัารกัำากัับดแูลูกัารบรหิาร
จิดักัารค้วามเส่์�ยงขององค้ก์ัรให้ส์ามารถึบรรลุูเปีา้หมายที่างธุุรกัจิิท่ี่�ตัั�ง
ไว้	 ส์ร้างค้วามมั�นใจิแลูะค้วามน่าเชั่ื�อถืึอให้กัับผู่้ลูงทุี่นแลูะผู้่ม่ส่์วนได้
เส์ย่ในกัารดำาเนินธุุรกัจิิของ	HARN	ค้ณะกัรรมกัารบรษิัทัี่ไดแ้ตัง่ตัั�งแลูะ
มอบหมายให้ปีระธุานเจิ้าหน้าท่ี่�บริหาร	กัรรมกัารผู่้จัิดกัาร	ปีระธุาน
เจิ้าหน้าท่ี่�กัารเงิน	 ปีระธุานเจิ้าหน้าท่ี่�ปีฏิิบัตัิกัาร	 แลูะผู่้อำานวยกัาร
ตัามส์ายงาน	ปีฏิิบัติัหน้าท่ี่�เปี็นค้ณะกัรรมกัารบริหารค้วามเส์่�ยง	 ซ่�ง
ปีระกัอบไปีด้วยผู้่ม่ค้วามรู้	 ค้วามส์ามารถึแลูะปีระส์บกัารณ์ตัลูอด
จินม่ค้วามรู้	ค้วามเข้าใจิในกัารดำาเนินธุุรกัิจิ	12	ที่่าน	โดยกัำาหนดให้
กัรรมกัารอิส์ระที่ำาหน้าท่ี่�ปีระธุานค้ณะกัรรมกัารบริหารค้วามเส่์�ยง	ดังน่�	

1.	 นายวิรัฐ	 ส์ุขชั่ัย	 (รักัษัากัาร)	ปีระธุาน
	 	 	 กัรรมกัารบรหิารค้วามเส์่�ยง
2.	 นายธุรรมนูญ	 ตัร่เพ็ชั่ร	 กัรรมกัารบรหิารค้วามเส์่�ยง
3.	 นายรัตันพันธุ์	 มุขหริวัฒนานนที่์	กัรรมกัารบรหิารค้วามเส์่�ยง
4.	 นายปีระชั่า	 พร้อมพรชั่ัย	 กัรรมกัารบรหิารค้วามเส์่�ยง
5.	 นายส์ุชั่าตัิ	 ส์ุวัฒโนดม	 กัรรมกัารบรหิารค้วามเส์่�ยง
6.	 นายกัิตัตัิพงษั์	 กัิตัตัิเมธุาว่นันที่์	 กัรรมกัารบรหิารค้วามเส์่�ยง
7.	 นายวชั่ิรวิที่ย์	 อัค้รเศรณ่	 กัรรมกัารบรหิารค้วามเส์่�ยง
8.	 นายส์ุกัิจิ	 ลูิตัิกัรณ์	 กัรรมกัารบรหิารค้วามเส์่�ยง
9.	 นายวิฑู์รย์	 ที่าม	่ กัรรมกัารบรหิารค้วามเส์่�ยง
10.	 นายพงษั์ส์วัส์ดิ�	 เพ่งเลู็งผ่ลู	 กัรรมกัารบรหิารค้วามเส์่�ยง
11.	 นายวิศิษัฏิ์	 วชั่ิรลูาภไพฑ์ูรย์	 กัรรมกัารบรหิารค้วามเส์่�ยง
12.	 นางวรนิกัาญจิน์	 ธุ่ระอัมรานนที่์	 กัรรมกัารบรหิารค้วามเส์่�ยง

	 โดยม่นางวรินกัาญจิน์	 ธุ่ระอัมรานนท์ี่	 เปี็นเลูขานุกัาร
ค้ณะกัรรมกัารบริหารค้วามเส์่�ยง

นายวิิรัฐ สุข้ชััย
(รักษัาการ) ประธิานกรรมูการบริหารควิามูเส่�ยง

	 ค้ณะกัรรมกัารบริหารค้วามเส่์�ยงได้ที่ำาหน้าท่ี่�กัำาหนดแลูะที่บที่วน
กัรอบกัารบริหารค้วามเส์่�ยงองค้์กัร	นโยบายแลูะกัระบวนกัารบริหาร
ค้วามเส่์�ยงตัามบที่บาที่หน้าท่ี่�ในกัฎบัตัรค้ณะกัรรมกัารบริหารค้วามเส์่�ยง
แลูะเส์นอแนะแนวที่างในกัารบริหารจัิดกัารค้วามเส่์�ยงใหเ้หมาะส์มกัับ
กัารดำาเนนิธุุรกัจิิอยา่งมป่ีระส์ทิี่ธุภิาพ	ส์อดค้ลูอ้งกัับที่ศิที่างกัลูยทุี่ธุก์ัาร
ดำาเนินงานแผ่นธุุรกิัจิ	กัารเงิน	กัารปีฏิิบัติัตัามกัฎเกัณฑ์์	กัารปีฏิิบัติัต่ัอ
ส์ังค้มแลูะส์ิ�งแวดลู้อม	แลูะค้วามเส์่�ยงที่่�เกัิดข่�นใหม่	ตัลูอดจินตัิดตัาม
แลูะจิัดกัารปีระเด็นค้วามเส์่�ยงอย่างเพ่ยงพอแลูะม่ปีระส์ิที่ธุิภาพ	

	 ส์ำาหรบัในปี	ี2564	ค้ณะกัรรมกัารบรหิารค้วามเส์่�ยงมก่ัารปีระชั่มุ
รวมทัี่�งสิ์�น	4	ค้รั�ง	ซ่�งกัรรมกัารที่กุัที่า่นไดเ้ขา้รว่มกัารปีระชั่มุค้รบที่กุัค้รั�ง	
ส์รปุีส์าระส์ำาค้ญัผ่ลูกัารปีฏิิบติััหน้าท่ี่�ของค้ณะกัรรมกัารบรหิารค้วามเส์่�ยง
ได้ดังน่�	

1. ทบทวินและปรับปรุงนโยบายการบริหารควิามูเส่�ยง

	 ให้ค้วามเห็นชั่อบกัรอบแลูะแนวที่างกัารบริหารค้วามเส่์�ยงท่ี่�
ยอมรับได้ให้เหมาะส์มต่ัอส์ภาวกัารณ์	ค้วามเส่์�ยงองค้์กัร	มาตัรกัาร
ปี้องกัันแลูะรองรับค้วามเส่์�ยง	 ดัชั่น่วัดปีระสิ์ที่ธุิผ่ลูกัารบริหารค้วาม
เส์่�ยง	ตัลูอดจินที่บที่วนค้วามเส์่�ยงที่่�เกั่�ยวกัับด้านกัารทีุ่จิริตัค้อร์รัปีชั่ัน	
กัำาหนดมาตัรกัารค้วบคุ้มจิดักัารค้วามเส่์�ยง	แลูะติัดตัามกัารปีฏิิบัตังิาน	
ให้ส์อดค้ลูอ้งกัับกัรอบมาตัรกัารตัอ่ตัา้นกัารที่จุิริตัค้อร์รปัีชั่นัท่ี่�ปีรับปีรุง
ปีระกัาศใชั่้ในปีี	2564

2. ทบทวินคู่มูอืมูาตืรการต่ือต้ืานการทจุำริตืคอร์รัปชััน 

	 ปีรับปีรุงในเรื�องกัารจิ่ายค้่าอำานวยค้วามส์ะดวกั,	กัารส์นับส์นุน
พรรค้กัารเมอืง,	กัารจิา้งพนกัังานรฐั,	กัารขดัแยง้ที่างผ่ลูปีระโยชั่น,์	กัาร
ตัดิตัามแลูะที่บที่วน	เปีน็ตัน้	ใหส้์อดค้ลูอ้งกัับแบบปีระเมนิตันเองเกั่�ยว
กัับมาตัรกัารตั่อตั้านกัารทีุ่จิริตัค้อร์รัปีชั่ันฉื่บับปีรับปีรุง	4.0
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3. ทบทวินแผนการควิบคุมูบริหารควิามูเส่�ยงระดับ
องค์กรและระดับปฏิิบัตืิการ

	 ปีรับปีรุงแผ่นกัารค้วบคุ้มบริหารค้วามเส์่�ยง	ปีระจิำาปีี	2564	ให้
ส์อดค้ลู้องกัับกัลูยุที่ธุ์แลูะส์ภาพแวดลู้อมที่างธุุรกัิจิที่่�เปีลู่�ยนแปีลูงไปี	
เพื�อวัดปีระส์ิที่ธุิผ่ลูของกัารบริหารค้วามเส์่�ยง	 โดยให้ข้อเส์นอแนะแกั่
ฝ่่ายจิัดกัารในกัารปีรับปีรุงกัารบริหารจิัดกัารค้วามเส์่�ยงให้ด่ยิ�งข่�น	

4. รายงานผลการดำาเนินงานต่ือคณะกรรมูการบริษัทั

	 ในทุี่กัไตัรมาส์	รายงานผ่ลูกัารดำาเนินงานให้ค้ณะกัรรมกัารบริษัทัี่
ได้รับที่ราบเปี็นปีระจิำาโดยผ่ลัูกัดันแลูะติัดตัามผ่ลูของกัระบวนกัาร
บริหารค้วามเส่์�ยง	ภายใต้ัส์ภาวะตัลูาดท่ี่�มค่้วามผั่นผ่วนสู์งอย่างใกัลู้ชั่ดิ
รวมถึง่ส์ิ�งท่ี่�ตัอ้งดำาเนินกัารปีรบัปีรงุแกัไ้ขใหส้์อดค้ลูอ้งกัับนโยบายแลูะ
กัลูยทุี่ธุท่์ี่�กัำาหนด	โดยผู้่ตัรวจิส์อบภายในที่ำากัารตัดิตัาม	แลูะส์อบที่าน
กัารบริหารค้วามเส์่�ยงอย่างเปี็นระบบแลูะม่ปีระส์ิที่ธุิภาพ

5. ทบทวินกฎบัตืรคณะกรรมูการบริหารควิามูเส่�ยง

 ปีรับปีรุงกัฎบัตัรค้ณะกัรรมกัารบริหารค้วามเส์่�ยง	แลูะให้ค้วาม
เห็นชั่อบกัารเพิ�มดัชั่น่วัดปีระสิ์ที่ธิุผ่ลูกัารบริหารค้วามเส่์�ยง	ปีระจิำา
ปีี	2564	รวมถึ่งกัลูั�นกัรองรายกัารค้วามเส์่�ยงปีระจิำาปีี	2564	นำาเส์นอ
ค้วามเห็นชั่อบจิากัค้ณะกัรรมกัารบริษััที่	 จิัดที่ำารายกัารค้วามเส์่�ยง
แลูะแผ่นบริหารค้วามเส์่�ยงองค์้กัรค้วบคู้ไ่ปีกัับกัารจิดัที่ำาแผ่นปีระจิำาปีี
ที่ำาให้แผ่นบริหารค้วามเส่์�ยงม่ค้วามชัั่ดเจิน	 ส์อดค้ลู้องกัับที่ิศที่าง
กัลูยุที่ธ์ุแลูะเปี้าหมายกัารดำาเนินธุุรกัิจิ	 โดยม่กัารถ่ึายที่อดไปีสู่์กัาร
ปีฏิิบัตัิทัี่�วทัี่�งองค้์กัร	 เพื�อให้ส์ามารถึบริหารค้วามเส์่�ยงได้อย่างม่
ปีระส์ิที่ธุิผ่ลูที่นที่่วงที่่

	 โดยส์รุปี	ค้ณะกัรรมกัารบรหิารค้วามเส์่�ยงมค่้วามเห็นว่า	ในรอบ
ปีี	2564	ท่ี่�ผ่่านมา	HARN	ได้พัฒนาระบบบรหิารค้วามเส่์�ยงขององค์้กัร
ให้ค้รอบค้ลูมุปัีจิจิยัเส่์�ยงทุี่กัด้าน	ม่กัารบริหารค้วามเส่์�ยงอย่างต่ัอเนื�อง
แลูะส์อดค้ลู้องกัับส์ภาวกัารณ์ท่ี่�เปีลู่�ยนแปีลูงไปี	 โดยม่กัารปีระชัุ่ม
ของค้ณะกัรรมกัารบริหารค้วามเส่์�ยงเปี็นปีระจิำา	 เพื�อพิจิารณาค้วาม
เส่์�ยงส์ำาคั้ญแลูะเร่งด่วนอย่างทัี่นที่่วงท่ี่	 ซ่�งที่ำาให้เกัิดปีระส์ิที่ธุิผ่ลูของ
กัารบริหารค้วามเส่์�ยงของ	HARN	 โดยได้ม่กัารบริหารจัิดกัารค้วาม
เส่์�ยงส์ำาคั้ญระดบัองค์้กัรอย่างม่ปีระสิ์ที่ธุภิาพ	เหมาะส์มภายใต้ัส์ภาพ
แวดลู้อมที่่�ที่้าที่าย	แลูะค้วบคุ้มอยู่ในระดับที่่�ยอมรับได้	
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9.1 การควิบคุมูภายใน     
	 HARN	ตัระหนักัถ่ึงค้วามส์ำาคั้ญของระบบกัารค้วบคุ้มภายใน
ตัามกัรอบมาตัรฐานส์ากัลูของ	 The	Committee	 of	 Sponsoring	
Organizations	of	Treadway	Commission	(COSO)	จิ่งได้นำาหลูักั
กัารมาปีรบัใชั่ใ้นกัารบรหิารจิดักัารค้วามเส์่�ยงแลูะกัารค้วบค้มุภายใน
เพื�อให้กัระบวนกัารดำาเนนิงานมป่ีระส์ทิี่ธุภิาพแลูะปีระส์ทิี่ธุผิ่ลู	ส์ร้างค้วาม
เชั่ื�อถึอืให้กัับรายงานที่างกัารเงนิแลูะรายงานอื�น	รวมทัี่�งเพื�อให้มั�นใจิว่า
HARN	ม่กัารปีฏิิบัตัิตัามกัฎหมาย	กัฎระเบ่ยบตั่างๆ	แลูะข้อกัำาหนดที่่�
ส์อดค้ลู้องกัับแนวที่างของตัลูาดหลูักัที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ย	 (ตัลูที่.)	
แลูะ	ส์ำานักังานค้ณะกัรรมกัารกัำากัับหลัูกัที่รัพย์แลูะตัลูาดหลัูกัที่รัพย์	
(กั.ลู.ตั.)	อยา่งค้รบถ้ึวน	ค้ณะกัรรมกัารบริษัทัี่	จิง่ได้จิดัให้มผู่่ต้ัรวจิส์อบ
ภายใน	 โดยใชั่้บริกัารหน่วยงานภายนอกั	 (Outsource)	ที่ำาหน้าที่่�รับ
ผ่ิดชั่อบเกั่�ยวกัับกัารตัิดตัามแลูะที่บที่วนค้วามเพ่ยงพอของระบบกัาร
ค้วบค้มุภายในเปีน็ปีระจิำาทุี่กัไตัรมาส์	โดยมอบหมายใหค้้ณะกัรรมกัาร
ตัรวจิส์อบส์อบที่านผ่ลูกัารตัรวจิส์อบกัารค้วบคุ้มภายใน

	 ทัี่�งน่�	 ในปีี	 2564	 ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่	 ได้พิจิารณาผ่ลูกัาร
ตัรวจิส์อบกัารค้วบคุ้มภายใน	แลูะกัารบริหารค้วามเส่์�ยงตัามแผ่นกัาร
ดำาเนินงานเปี็นปีระจิำาทุี่กัไตัรมาส์	 ซ่�งผู้่ตัรวจิส์อบภายในเปี็นผู้่จิัดที่ำา	
แลูะค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบเปี็นผู่้ส์อบที่าน	 เห็นว่า	HARN	ม่ระบบ
กัารค้วบคุ้มภายในท่ี่�เพ่ยงพอแลูะเหมาะส์มต่ัอกัารดำาเนินธุุรกัิจิ	ส์รุปี
ได้ดังน่�

1) สภาพแวิดล้อมูข้องการควิบคุมู

	 HARN	ม่กัารค้วบคุ้มภายในที่่�ด่	 เหมาะส์มแลูะเพ่ยงพอตั่อกัาร
ดำาเนินธุุรกัิจิ	 รวมถึ่งม่กัารดำาเนินม่กัารดำาเนินธุุรกัิจิภายใต้ัหลัูกักัาร
กัำากัับดูแลูกิัจิกัารท่ี่�ดแ่ลูะจิรรยาบรรณธุุรกิัจิ	โดยกัำาหนดนโยบายแลูะ
หลัูกักัารกัำากัับดูแลูกิัจิกัาร	จิรรยาบรรณธุุรกิัจิ	แลูะนโยบายกัารต่ัอต้ัาน
ทุี่จิริตัค้อร์รัปีชัั่น	เปีน็ลูายลัูกัษัณ์อกััษัร	ซ่�งมุง่เน้นกัารปีฏิิบัตัดิว้ยค้วาม
ซื�อตัรงแลูะกัารรักัษัาจิรรยาบรรณในกัารดำาเนินงาน	โดยกัำาหนดเปี็น
หน้าท่ี่�แลูะค้วามรบัผ่ดิชั่อบของค้ณะกัรรมกัาร	ผู้่บรหิาร	แลูะพนกัังาน
ทุี่กัค้นในกัารยด่ถืึอปีฏิิบัตัติัามข้อกัำาหนด	ในปี	ี2564	HARN	ได้รับกัาร
ปีระเมินด้านกัารกัำากัับดูแลูกัิจิกัารของบริษััที่จิดที่ะเบ่ยนไที่ย	(CGR)	
จิากัส์มาค้มส์่งเส์ริมส์ถึาบันกัรรมกัารบริษััที่ไที่ย	(IOD)	ในระดับด่เลูิศ	
(5	ดาว)	ซ่�งเปี็นระดับส์ูงส์ุดตัิดตั่อกัันเปี็นปีีที่่�	3	

	 กัารกัำาหนดจิรรยาบรรณว่าด้วยค้วามขัดแย้งที่างผ่ลูปีระโยชั่น์ 
โดยให้กัรรมกัาร	แลูะผู่้บริหารส์ูงส์ุดทีุ่กัค้นรายงานค้วามขัดแย้งที่าง
ผ่ลูปีระโยชั่น์ภายในเดือนกุัมภาพันธ์ุเปี็นปีระจิำาทุี่กัปีี	 แลูะเน้นยำ�า
จิรรยาบรรณว่าด้วยกัารให้หรือรับของขวัญ	หรือที่รัพย์ส์ิน	ปีระโยชั่น์
อื�นใด	เพื�อให้ผู่บ้ริหารแลูะพนักังานปีฏิิบัตัติันให้ส์อดค้ลู้องกัับหลัูกักัาร
แนวปีฏิิบตัั	ิโดยในปี	ี2564	ไดม้ท่ี่บที่วนค้วามรู้	แลูะส่์งเส์ริมกัารปีลูกูัฝ่งั
จิิตัส์ำานักั	พฤติักัรรมกัารปีฏิิบัตัิงานท่ี่�โปีร่งใส์	 เปี็นธุรรม	แก่ักัรรมกัาร
บริษััที่	ผู่้บริหาร	แลูะพนักังาน	ผ่่านระบบอิเลู็กัที่รอนิกัส์์

	 กัารย่ดมั�นในกัารดำาเนินธุุรกัจิิดว้ยค้วามเปีน็ธุรรม	ส์จุิรติั	โปีรง่ใส์	
ตัามหลัูกักัารกัำากัับดูแลูกิัจิกัารท่ี่�ด่	 โดยกัำาหนดให้นโยบายกัาร
ต่ัอตั้านค้อร์รัปีชั่ันเปี็นหน่�งในแนวที่างกัารกัำากัับดูแลูของ	 HARN	
รวมถ่ึงส์อบที่านแลูะส์่งเส์ริมให้พนักังานตัระหนักัถ่ึงกัระบวนกัาร
ปีฏิิบัตังิานให้เป็ีนไปีตัามกัฎหมายท่ี่�กัำาหนด	มก่ัารแบ่งแยกัหน้าท่ี่�ค้วาม
รับผิ่ดชั่อบระหว่างค้ณะกัรรมกัารบริษััที่	 เปี็นอิส์ระจิากัผู้่บริหาร	 โดย
ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ม่บที่บาที่	หน้าท่ี่�	 แลูะค้วามรับผ่ิดชั่อบในกัาร
ที่บที่วนแลูะอนุมัติักัลูยุที่ธ์ุแลูะนโยบายท่ี่�ส์ำาคั้ญ	 รวมถ่ึงเปี้าหมาย
ที่างกัารเงิน	ค้วามเส์่�ยง	 แผ่นงาน	แลูะงบปีระมาณ	นอกัจิากันั�น	ยัง
กัำากัับดูแลูกัารดำาเนินงานให้เปี็นไปีตัามกัฎหมาย	 แลูะค้วบคุ้มดูแลู
ให้ผู้่บริหารดำาเนินงานตัามนโยบาย	 แลูะแผ่นท่ี่�กัำาหนดไว้อย่างม่
ปีระส์ิที่ธุิภาพแลูะปีระส์ิที่ธุิผ่ลู

	 กัารกัำาหนดนโยบายบริหารที่รัพยากัรบุค้ค้ลู	เพื�อยกัระดับให้
พนักังานมค่้วามรู้ค้วามส์ามารถึอย่างเป็ีนระบบแลูะยั�งยืนโดค้รอบค้ลูมุ
กัารส์รรหา	กัารพัฒนา	แลูะกัารรักัษัาบุค้ลูากัรอย่างเหมาะส์ม	ทัี่�งยงัม่
กัระบวนกัารบรหิารผ่ลูกัารปีฏิิบตัังิานอยา่งเป็ีนธุรรม	ส์ะที่อ้นถึง่ค้วาม
ส์ามารถึในกัารปีฏิิบัตัิงานตัามดัชั่น่วัดผ่ลูกัารดำาเนินงาน	 ในปีี	 2564
มก่ัารที่บที่วนกัารส์รรหาพนักังานให้เหมาะส์มกัับส์ภาพแวดลู้อมแลูะ
ค้วามตั้องกัารที่างธุุรกัิจิท่ี่�เปีลู่�ยนแปีลูงไปี	 รวมถึ่งกัารนำาเที่ค้โนโลูย่	
Digitalization	มาใชั่้อย่างม่ปีระส์ิที่ธุิภาพ	 เพื�อรองรับแผ่นกัารขยาย
ธุุรกัิจิในอนาค้ตัแลูะค้วามที่้าที่ายจิากักัารแข่งขันของตัลูาดแรงงาน
ภายนอกั	รวมถึง่มก่ัารปีระเมนิค้วามพร้อมของพนกัังานท่ี่�เป็ีนผู้่สื์บที่อด
ตัำาแหน่งงานในระดับผู่้บริหารแลูะผู่้จิัดกัารแผ่นกัอย่างค้รบถึ้วน

9. การควิบคุมูภายในและรายการระหวิ่างกัน
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2) การประเมูนิควิามูเส่�ยง (Risk Assessment)

	 HARN	 ให้ค้วามส์ำาค้ัญแลูะจิัดให้ม่กัารบริหารค้วามเส์่�ยงที่ั�วที่ั�ง
องค้์กัร	โดยค้ณะกัรรมกัารบริษััที่	มอบหมายให้ค้ณะกัรรมกัารบริหาร
ค้วามเส่์�ยง	 ซ่�งปีระกัอบด้วย	กัรรมกัารบริษััที่	 แลูะผู้่บริหารระดับสู์ง	
ท่ี่�ม่ค้วามเช่ั่�ยวชั่าญ	 เป็ีนผู้่กัำาหนดนโยบายบริหารค้วามเส่์�ยงองค้์กัร	
รวมทัี่�งกัำากับัดแูลูใหม้ร่ะบบแลูะกัระบวนกัารบรหิารจิดักัารค้วามเส์่�ยง	
ทัี่�งในระดับองค้์กัร	 ระดับส์ายงาน	 แลูะระดับปีฏิิบัตัิงาน	ค้รอบค้ลูุม
ถึ่งบริษััที่ย่อย	 เพื�อลูดผ่ลูกัระที่บต่ัอกัารดำาเนินธุุรกิัจิ	แลูะกัารบริหาร
ค้วามตัอ่เนื�องที่างธุุรกัจิิให้เป็ีนไปีตัามกัรอบนโยบายบริหารค้วามเส่์�ยง
องค้์กัร	 เพื�อให้มั�นใจิว่าม่กัารบริหารจัิดกัารอย่างม่ปีระสิ์ที่ธิุภาพ	
เหมาะส์มกัับกัารดำาเนินงานแลูะกัารเติับโตัที่างธุุรกิัจิ	 จิะบรรลุู
วัตัถุึปีระส์งค้์ท่ี่�กัำาหนดไว้	 โดยรายงานผ่ลูกัารบริหารค้วามเส่์�ยงตั่อ
ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่เปี็นรายไตัรมาส์

	 ทัี่�งน่�	 HARN	 ได้จิัดที่ำาแผ่นกัารบริหารค้ามเส์่�ยงท่ี่�ค้รอบค้ลูุม
กัารปีระเมิน	 วิเค้ราะห์	 แลูะที่บที่วนค้วามเส่์�ยงให้ส์อดค้ลู้องกัับแผ่น
กัลูยุที่ธุ์	 ตัามวัตัถึุปีระส์งค้์แลูะเปี้าหมายขององค้์กัร	 โดยพิจิารณา
ทัี่�งปัีจิจิัยภายในแลูะปัีจิจิัยภายนอกั	 เชั่่น	 ส์ถึานกัารณ์ที่างกัารเมือง
ภายในปีระเที่ศ	ส์ภาวะเศรษัฐกัิจิโลูกั	 กัฎหมาย	 ระเบ่ยบ	นโยบาย
ของรัฐบาลู	ค้วามค้าดหวังของผู่้ม่ส่์วนได้เส่์ย	 แลูะส์ถึานกัารณ์แพร่
ระบาดของโรค้โค้วดิ-19	เปีน็ตัน้	รวมถึง่มก่ัารกัำาหนดกัรอบค้วามเส์่�ยง
ท่ี่�ยอมรบัได	้(Control	Level)	แลูะดชัั่น่วดัปีระส์ทิี่ธิุผ่ลูกัารบรหิารค้วาม
เส์่�ยง	(Key	Risk	Indicator	:	KRI)	เพื�อชั่่วยในกัารตัิดตัามแลูะรายงาน
ผ่ลูกัารดำาเนินงานของหน่วยงานแลูะองค์้กัรให้เปีน็ไปีตัามเป้ีาหมายท่ี่�
กัำาหนด	ตัลูอดจินม่กัารตัิดตัามมาตัรกัารบริหารค้วามเส์่�ยงตั่างๆ	เพื�อ
ลูดค้วามเส์่�ยงท่ี่�อาจิส์่งผ่ลูกัระที่บต่ัอกัารดำาเนินธุุรกัิจิ	 รวมถึ่งดำาเนิน
กัารปีระเมินค้วามเส่์�ยงด้านกัารทุี่จิริตัค้อร์รัปีชั่ัน	 ของหน่วยงานท่ี่�
เกั่�ยวข้องกัับหน่วยงานภาค้รัฐ	 โดยกัารบันท่ี่กัข้อมูลูค้วามเส์่�ยงต่ัางๆ	
ซ่�งปีระกัอบด้วยค้วามเส์่�ยงท่ี่�ส์ำาค้ญั	แลูะดชัั่น่วดัปีระส์ทิี่ธิุผ่ลูกัารบรหิาร
ค้วามเส์่�ยง	(KRI)	

	 ในแตั่ลูะปีีผู่้รับผิ่ดชั่อบกัระบวนกัารปีฏิิบัตัิงานจิะตั้องปีระเมิน
กัารเปีลู่�ยนแปีลูงของปัีจิจิยัแวดลู้อมท่ี่�อาจิส่์งผ่ลูกัระที่บต่ัอกัารค้วบคุ้ม
ภายใน	 เพื�อกัำาหนดแผ่นพัฒนา	 ปีรับปีรุง	 เพิ�มเตัิมกัารค้วบคุ้มให้
ส์อดค้ลู้องแลูะเปี็นปีัจิจิุบัน

3) มูาตืรการควิบคุมู

	 HARN	 ได้กัำาหนดกิัจิกัรรมค้วบคุ้มท่ี่�ม่ปีระส์ิที่ธิุภาพแลูะ
ปีระส์ิที่ธุิผ่ลู	 เพื�อชั่่วยลูดค้วามเส์่�ยงให้อยู่ในระดับท่ี่�ยอมรับได้	 โดยม่
มาตัรกัารค้วบคุ้มที่่�ส์ำาค้ัญ	ดังน่�

1.	 นโยบายกัารค้วบคุ้มภายใน	ระเบย่บปีฏิิบัตังิาน	คู้มื่อ	แลูะขั�นตัอน
	 ในกัารปีฏิิบัตังิานท่ี่�ชัั่ดเจิน	รวมถ่ึงตัารางอำานาจิอนุมัตักิัารบริหารงาน
	 เพื�อกัำาหนดขอบเขตัวงเงินแลูะลูำาดับชั่ั�นผู่้ม่อำานาจิอนุมัติั	 ซ่�ง

ค้รอบค้ลุูมเรื�องงบปีระมาณ	กัารบริหารงานบุค้ค้ลู	กัารจัิดซื�อ	

กัารจิัดหาส์ินค้้า	กัารที่ำาส์ัญญา	กัารบัญชั่่แลูะกัารเงิน	ตัลูอดจิน
กัารตััดจิำาหน่ายที่รัพย์ส์ิน

2.	 มาตัรกัารค้วบคุ้มภายใน	โดยค้ำาน่งถึ่งหลูักักัารค้วบคุ้มที่่�ด่	 เชั่่น	
กัารแบง่แยกัหนา้ท่ี่�	กัารอนมัุติั	กัารส์อบที่าน	กัารจิดัเกับ็เอกัส์าร	
เปี็นตั้น	 เพื�อให้มั�นใจิว่า	กัารดำาเนินงานจิะม่ปีระส์ิที่ธุิภาพแลูะ
ปีระส์ิที่ธุิผ่ลู	 รายงานม่ค้วามเชั่ื�อถึือได้	 แลูะม่กัารปีฏิิบัติัตัาม
กัฎหมายแลูะระเบ่ยบข้อบังคั้บท่ี่�เก่ั�ยวข้อง	 ส์ำาหรับปีี	 2564	
HARN	มก่ัารติัดตัามกัารปีฏิิบัตัติัามแผ่นกัารค้วบคุ้มตัามกัรอบ
เวลูาท่ี่�กัำาหนดไว้	 เพื�อตัิดตัามค้วามเพ่ยงพอแลูะเหมาะส์มของ
กัารค้วบคุ้มภายใน

3.	 มาตัรกัารค้วบคุ้มภายในกัารตัิดตัามกัารที่ำาธุุรกัรรมของ
	 ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่	แลูะผู่้บริหารอย่างส์มำ�าเส์มอ	โดยกัำาหนด

แนวปีฏิิบัติัให้ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่	 แลูะผู้่บริหารแจ้ิงค้วาม
ปีระส์งค้์ซื�อขายหลัูกัที่รัพย์ของ	HARN	ทัี่�งในส์่วนของตันแลูะ

	 ผู่้เกั่�ยวข้องตั่อเลูขานุกัารบริษััที่ลู่วงหน้าอย่างน้อย	1	วันที่ำากัาร	
แลูะรายงานกัารเปีลู่�ยนแปีลูงกัารถึอืค้รองหลูกััที่รัพย์ตัอ่	กั.ลู.ตั.	
ภายใน	3	วันที่ำากัาร

4.	 มาตัรกัารปี้องกัันแลูะรับมือกัับส์ถึานกัารณ์กัารแพร่ระบาดของ
โรค้โค้วิด-19	ซ่�งส์่งผ่ลูกัระที่บตั่อเปี้าหมายของ	HARN	โดยตัรง	
จิ่งม่กัารจัิดที่ำามาตัรฐานกัารปีฏิิบัติังาน	 เพื�อให้ค้รอบค้ลุูม
ค้วามเส์่�ยงแลูะผ่ลูกัระที่บที่่�อาจิเกัิดข่�น	นอกัจิากันั�น	ยังกัำาหนด
มาตัรกัารค้วบคุ้มค้่าใช้ั่จ่ิาย	 เพื�อชั่่วยลูดผ่ลูกัระที่บของค้วาม
ผ่ันผ่วนของส์ภาวะเศรษัฐกัิจิแลูะส์ถึานกัารณ์โค้วิด-19

5.	 กัารพัฒนาค้วบคุ้มที่างด้านเที่ค้โนโลูย่	 โดยกัำาหนดนโยบาย
กัารใชั่้งานเที่ค้โนโลูย่ส์ารส์นเที่ศแตั่ลูะปีระเภที่อย่างชัั่ดเจิน	
ได้แก่ั	นโยบายแลูะแผ่นกัารพัฒนาเที่ค้โนโลูย่ส์ารส์นเที่ศ	 ซ่�งม่
แนวที่างกัารรักัษัาค้วามปีลูอดภัยที่างไซเบอร์	(Cybersecurity	
Framework)	โดยมฝ่่่าย	ICT	ที่ำาหน้าท่ี่�กัำาหนดทิี่ศที่าง	นโยบาย	ขบั
เค้ลืู�อนกัารบริหารงานด้านดิจิทัิี่ลูให้เป็ีนไปีอย่างมป่ีระสิ์ที่ธิุภาพ	
ตัลูอดจินปีรบัปีรงุ	Data	Center	เพื�อเพิ�มปีระส์ทิี่ธุภิาพกัารปีฏิิบตััิ
งานให้มค่้วามต่ัอเนื�องแลูะรองรบักัารเตับิโตัในอนาค้ตั	นอกัจิากัน่�

	 ได้จิัดให้ม่กัารซ้อมแผ่นค้วามตั่อเนื�องที่างธุุรกัิจิปีระจิำาปีีเรื�อง
ค้วามปีลูอดภัยของข้อมูลูแลูะระบบเที่ค้โนโลูย่ส์ารส์นเที่ศ	 เพื�อ
รับมือกัับภัยคุ้กัค้ามที่างไซเบอร์	แลูะเหตัุฉืุ่กัเฉื่ิน

6.	 เพื�อให้กัารบริหารงานของ	HARN	เปีน็ไปีในทิี่ศที่างเดย่วกััน	โดย
ร่วมกัันพิจิารณาแลูะตััดส์ินใจิเรื�องส์ำาค้ัญตั่างๆ	 รวมทัี่�งม่กัาร
ตัิดตัามดูแลูกัารดำาเนินงานของบริษััที่ย่อยหรือบริษััที่ร่วมอย่าง
ส์มำ�าเส์มอ	โดยได้แตั่งตัั�งผู่้แที่นเข้าไปีดำารงตัำาแหน่งกัรรมกัารใน
บริษัทัี่ย่อยหรือบริษัทัี่ร่วม	ที่ำาให้	HARN	มส่่์วนร่วมในกัารกัำาหนด
นโยบาย	รับที่ราบข้อมลููแลูะติัดตัามผ่ลูกัารดำาเนินงานตัามดัชั่น่
วัดผ่ลูกัารดำาเนินงานที่่�ส์ำาค้ัญอย่างส์มำ�าเส์มอ
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4) ระบบสารสนเทศและการสื�อสารข้้อมููล 
(Information & Communication)

	 HARN	ให้ค้วามส์ำาคั้ญกัับระบบข้อมูลูส์ารส์นเที่ศแลูะกัารสื์�อส์าร
ข้อมูลูท่ี่�ส์นับส์นุนกัารปีฏิิบัตังิาน	กัารดำาเนินกัารกัารบริหารจัิดกัาร	แลูะ
กัารรายงานที่างกัารเงินอย่างเปี็นระบบ	 เพื�อชั่่วยในกัารตััดส์ินใจิของ
ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่แลูะผู่้บริหาร	 แลูะเพื�อส์นับส์นุนให้กัารค้วบคุ้ม
ภายในส์ามารถึดำาเนินกัารได้อย่างม่ปีระสิ์ที่ธิุภาพแลูะปีระสิ์ที่ธิุผ่ลู	
โดยไดก้ัำาหนดนโยบายแลูะแผ่นกัารพฒันาเที่ค้โนโลูย่ส์ารส์นเที่ศแลูะ
กัารสื์�อส์ารไว้อย่างเหมาะส์ม	 โดยในปีี	 2564	HARN	ม่กัารกัำาหนด
ชั่่องที่างท่ี่�ใชั่้ในกัารสื์�อส์ารในเชั่ิงปีฏิิบัตัิอย่างม่ปีระส์ิที่ธิุภาพ	 เพื�อให้
พนักังานได้รับที่ราบข่าวส์ารอย่างรวดเร็ว	ค้รบถึ้วนแลูะถึูกัตั้อง	 โดย
กัำาหนดให้ม่ผู่ ้รับผ่ิดชั่อบชั่่องที่างกัารสื์�อส์ารภายในองค้์กัรแตั่ลูะ
ชั่่องที่างอย่างชั่ัดเจิน	ที่ั�งกัารส์ื�อส์ารผ่่านระบบอินที่ราเน็ตั	(Intranet),	
จิดหมายอิเลู็กัที่รอนิกัส์์	 (E-mail),	 LINE	Official,	 จิอท่ี่ว่	 (Digital	
Signage)	 ตัลูอดจินม่กัารสื์�อส์ารข้อมูลูท่ี่�ส์ำาคั้ญเพื�อปีระกัอบกัาร
พิจิารณาของค้ณะกัรรมกัารบริษััที่อย่างเหมาะส์ม	 โดยม่กัารจัิดส์่ง
เอกัส์ารปีระกัอบกัารปีระชุั่มให้ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ลู่วงอย่างน้อย
5	วันที่ำากัารกั่อนกัารปีระชัุ่ม

	 ส์ำาหรับกัารสื์�อส์ารภายนอกัองค้์กัร	 ม่กัารสื์�อส์ารผ่่านเว็บไซต์ั	
แลูะ	 Facebook	 ของ	 HARN	 เพื�อให้กัลูุ่มผู้่ม่ส์่วนได้เส์่ยภายนอกั
ส์ามารถึเข้าถึง่ข้อมลููส์ำาค้ญัต่ัางๆ	ได้ส์ะดวกัแลูะรวดเรว็ยิ�งข่�น	นอกัจิากัน่�
HARN	 ได้กัำาหนดมาตัรกัารกัารร้องเร่ยนแลูะกัารแจ้ิงเบาะแส์อย่าง
เป็ีนลูายลูักัษัณ์อักัษัร	 ซ่�งค้รอบค้ลุูมตัั�งแต่ักัารรับเรื�องร้องเร่ยน	กัาร
ตัรวจิส์อบขอ้เที่จ็ิจิรงิ	แลูะกัารส์รุปีผ่ลู	ตัลูอดจินมก่ัารระบชุั่อ่งที่างกัาร
ร้องเรย่นท่ี่�ชัั่ดเจิน	รวมถ่ึงกัารคุ้ม้ค้รองผู้่แจ้ิงเรื�องแลูะบุค้ค้ลูท่ี่�เก่ั�ยวข้อง	
เพื�อให้พนักังานแลูะบุค้ค้ลูภายนอกัรายงานหรือให้ข้อมูลูท่ี่�เก่ั�ยวข้อง
กัับกัารกัระที่ำาผิ่ดกัฎหมายหรือระเบ่ยบปีฏิิบัตัิต่ัางๆ	กัารทุี่จิริตั	หรือ
กัารกัระที่ำาใดๆ	ที่่�แส์วงหาปีระโยชั่น์ที่่�มิค้วรได้โดยชั่อบด้วยกัฎหมาย

5) ระบบตืดิตืามู (Monitoring Activities)

	 HARN	กัำาหนดให้ผู่บ้ริหารทุี่กัระดับมห่น้าท่ี่�แลูะค้วามรับผิ่ดชั่อบ
ในกัารดูแลูแลูะตัรวจิส์อบระบบกัารที่ำางานภายในหน่วยงานให้ม่
ปีระสิ์ที่ธิุภาพแลูะถึูกัต้ัองตัามนโยบาย	 ข้อกัำาหนดแลูะระเบ่ยบกัาร
ปีฏิิบัตัิงาน	 โดยม่ระบบกัารค้วบคุ้มภายในท่ี่�รัดกุัม	 รวมถ่ึงให้ค้วาม
ส์ำาคั้ญในกัารบริหารจัิดกัารด้านค้วามปีลูอดภัย	อาชั่่วอนามัย	 แลูะ
สิ์�งแวดลู้อม	 เพื�อที่บที่วนกัารดำาเนินกัารให้เปี็นไปีตัามข้อกัำาหนด
ซ่�งจิะชั่่วยปี้องกัันแลูะลูดค้วามส์ูญเส่์ยด้านค้วามปีลูอดภัยแลูะ
อาชั่่วอนามัยของพนักังาน

	 เพื�อส์รา้งค้วามมั�นใจิใหแ้กัผู้่่มส่์ว่นไดเ้ส่์ยวา่	HARN	มก่ัารดำาเนนิ
กัารธุุรกัจิิภายใตัก้ัารบรหิารจิดักัารท่ี่�มป่ีระส์ทิี่ธุภิาพแลูะปีระส์ทิี่ธุผิ่ลู	ม่
กัารจิัดที่ำารายงานที่างกัารเงินแลูะรายงานอื�นๆ	อย่างถึูกัตั้อง	โปีร่งใส์	
เชั่ื�อถึือได้	แลูะที่ันเวลูา	รวมถึ่งม่กัารปีฏิิบัตัิตัามกัฎหมาย	กัฎระเบ่ยบ
ข้อบังค้ับอย่างเค้ร่งค้รัด	ฝ่่ายจิัดกัารได้ตัิดตัามผ่ลูกัารค้วบคุ้มภายใน
เปี็นปีระจิำาทีุ่กัปีี	 โดยหากัม่กัารเปีลู่�ยนแปีลูงกัารปีฏิิบัตัิงานหรือ
กัระบวนกัารที่ำางานระหว่างปีี	ฝ่่ายจัิดกัารจิะที่บที่วนขั�นตัอนกัารปีฏิิบัตังิาน
แลูะมาตัรกัารค้วบคุ้มให้เปี็นปัีจิจุิบัน	 นอกัจิากัน่�	 ยังม่กัารติัดตัาม
เพื�อตัรวจิส์อบค้วามผ่ิดปีกัตัิของรายกัารที่่�เกัิดข่�นในระบบเปี็นปีระจิำา
ทุี่กัเดือน	ม่กัารรายงานไปียังเจิ้าของกัระบวนกัารแลูะท่ี่�ปีระชุั่มฝ่่าย
บริหารอย่างส์มำ�าเส์มอ	เพื�อให้ตัระหนักัถ่ึงค้วามส์ำาคั้ญของกัารปีฏิิบัติั
ตัามกัระบวนกัารที่ำางานแลูะกัารค้วบคุ้มภายใน	 ขณะท่ี่�ผู้่ตัรวจิส์อบ
ภายในม่กัารวางแผ่นตัรวจิส์อบปีระจิำาปีี	 โดยพิจิารณาค้วามเส่์�ยงท่ี่�
ส์ำาคั้ญ	กัารเปีลู่�ยนแปีลูงหรอืกัารเพิ�มข่�นของกัระบวนกัารแลูะระบบงาน
ค้ำาร้องขอจิากัผู้่บริหารแลูะค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบ	 เพื�อส์อบที่าน
ค้วามเพ่ยงพอแลูะค้วามเหมาะส์มของระบบกัารค้วบค้มุภายในแตัลู่ะ
กัิจิกัรรม

6) ระบบการตืรวิจำสอบภายใน

	 ในกัารปีระชัุ่มค้ณะกัรรมกัารบริษััที่	ค้รั�งที่่�	1/2564	เมื�อวันที่่�	25	
กัุมภาพันธุ์	2564	ได้แตั่งตัั�ง	บริษััที่	อัลูที่ิมา	แอดไวเซอร่	จิำากััด	 เปี็น
ผู้่ตัรวจิส์อบภายในของ	HARN	 โดยได้มอบหมายให้	นางส์าวชั่ลูฎา
ธุ่ระพฒันานนที่	์แลูะนางส์าวส์ริพิรรณ	ตันัตัพิานชิั่พนัธุ	์เปีน็หวัหนา้งาน
ตัรวจิส์อบภายใน	 ซ่�งม่ค้วามเป็ีนอิส์ระ	 ที่ำาหน้าท่ี่�ในกัารส์ร้างค้วาม
เชั่ื�อมั�น	 แลูะให้ค้ำาปีร่กัษัา	 เพื�อให้กัระบวนกัารที่ำางานภายในองค์้กัร
ม่กัารบริหารค้วามเส่์�ยง	กัารค้วบคุ้มภายใน	กัารปีฏิิบัติัตัามระเบ่ยบ
ปีฏิิบัตัิงานแลูะกัฎเกัณฑ์์	 เพื�อให้บรรลูุเป้ีาหมายกัารดำาเนินงานของ
องค้์กัร	รายงานผ่ลูตั่อค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบเพื�อพิจิารณา	รวมถ่ึง
รายงานตั่อค้ณะกัรรมกัารบริษััที่เปี็นปีระจิำาทุี่กัไตัรมาส์	 โดยม่กัาร
ตัิดตัามผ่ลูกัารปีฏิิบัตัิตัามข้อส์ังเกัตัท่ี่�พบจิากักัารตัรวจิส์อบอย่าง
ส์มำ�าเส์มอ	ทัี่�งน่�	ในกัารปีฏิิบตัังิานของผู้่ตัรวจิส์อบภายในไมม่ข่อ้จิำากััด
ในกัารแส์ดงค้วามเห็น	แลูะไม่ม่ปีระเด็นท่ี่�ม่ค้วามขัดแย้งท่ี่�ยังหา
ข้อยุตัิไม่ได้

	 ทัี่�งน่�	ผู้่ตัรวจิส์อบภายในเปีน็ผู้่มค่้วามรู	้ที่กััษัะ	แลูะปีระส์บกัารณ์
ในกัารตัรวจิส์อบภายใน	กัารปีฏิิบัตัิงาน	กัารปีระเมินค้วามเส์่�ยง	แลูะ
กัารค้วบคุ้มภายใน	จิ่งม่ค้วามเห็นว่าม่ค้วามเหมาะส์มเพ่ยงพอท่ี่�จิะ
ปีฏิิบัตัิหน้าท่ี่�ดังกัลู่าวได้	 นอกัจิากัน่�	 ค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบได้ม่
กัารพิจิารณาเห็นชั่อบกัารแตั่งตัั�ง	ถึอดถึอน	แลูะโยกัย้าย	รวมที่ั�งกัาร
พิจิารณาปีระเมินผ่ลูกัารปีฏิิบัตัิงานของผู่้ตัรวจิส์อบภายใน
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9.2 รายการระหวิ่างกัน
	 ข้อมูลูรายกัารระหว่างกัันในชั่่วงปีี	2564	ส์ามารถึส์รุปีได้ดังน่�

9.2.1 มูาตืรการหร่อขั้�นตือนการอนุมูัตืิการ
 ทำารายการระหวิ่างกัน
	 ท่ี่�ปีระชัุ่มค้ณะกัรรมกัารบริษััที่	 ค้รั�งท่ี่�	 3/2557	 เมื�อวันท่ี่�	 15	
พฤษัภาค้ม	 2557	 ได้ม่มตัิกัำาหนดนโยบายแลูะขั�นตัอนกัารอนุมัติั
รายกัารระหว่างกัันของ	HARN	 กัับบุค้ค้ลูท่ี่�อาจิม่ค้วามขัดแย้งที่าง
ผ่ลูปีระโยชั่น์	มส่่์วนได้เส่์ย	หรอือาจิมค่้วามขัดแย้งที่างผ่ลูปีระโยชั่น์ใน
อนาค้ตั	อาทิี่	ผู้่ถืึอหุ้นใหญ	่กัรรมกัาร	ผู่บ้รหิาร	ผู้่มอ่ำานาจิค้วบค้มุ	บคุ้ค้ลู
ท่ี่�เกั่�ยวโยงกััน	หรือบุค้ค้ลูท่ี่�เกั่�ยวข้อง	เปีน็ตัน้	โดย	HARN	จิะปีฏิิบติััตัาม
กัฎหมายว่าด้วยหลูักัที่รัพย์แลูะตัลูาดหลูักัที่รัพย์	 ข้อบังค้ับปีระกัาศ
ค้ำาสั์�งหรือข้อกัำาหนดของส์ำานักังานค้ณะกัรรมกัารกัำากัับหลัูกัที่รัพย์
แลูะตัลูาดหลัูกัที่รัพย์	ค้ณะกัรรมกัารกัำากัับตัลูาดทุี่น	แลูะตัลูาดหลัูกัที่รัพย์
แห่งปีระเที่ศไที่ยท่ี่�เก่ั�ยวข้องในเรื�องดังกัลู่าว	รวมถ่ึงกัารปีฏิิบัติัตัาม
ขอ้กัำาหนดท่ี่�เก่ั�ยวกัับกัารเปิีดเผ่ยข้อมลููกัารที่ำารายกัารเก่ั�ยวโยงกัันของ
HARN	ตัามมาตัรฐานกัารบัญชั่แ่ลูะมาตัรฐานกัารรายงานที่างกัารเงนิ	
ท่ี่�กัำาหนดโดยส์ภาวิชั่าชั่่พบัญชั่่	 ในพระบรมราชูั่ปีถึัมภ์	 ทัี่�งน่�	 ผู่้ท่ี่�อาจิ
ม่ค้วามขัดแย้ง	ที่างผ่ลูปีระโยชั่น์	หรือม่ส่์วนได้เส่์ยในกัารที่ำารายกัาร
จิะไม่ส์ามารถึม่ส์่วนร่วมหรือไม่ม่ส์ิที่ธิุออกัเส์่ยงในกัารอนุมัติัรายกัาร
ดังกัลู่าวได้

	 ในกัรณ่ท่ี่�กัฎหมายกัำาหนดให้ต้ัองไดรั้บอนุมตัักิัารเข้าที่ำารายกัาร
ระหว่างกัันจิากัค้ณะกัรรมกัารบริษััที่	 หรือท่ี่�ปีระชุั่มผู่้ถืึอหุ้น	HARN
จิะจิัดให้ม่ค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบเข้าร่วมปีระชัุ่มเพื�อพิจิารณา	แลูะ
ให้ค้วามเห็นเกั่�ยวกัับค้วามจิำาเปีน็ในกัารที่ำารายกัารแลูะค้วามส์มเหตุั
ส์มผ่ลูของรายกัารนั�นๆ	

	 ทัี่�งน่�	 กัารที่ำารายกัารระหว่างกัันท่ี่�เป็ีนรายกัารที่างกัารค้้าท่ี่�ม่
เงื�อนไขกัารค้้าทัี่�วไปี	 แลูะกัารที่ำารายกัารที่างกัารค้้าท่ี่�ไม่เปี็นเงื�อนไข
กัารค้้าที่ั�วไปี	หรือธุุรกัรรมอื�นๆ	ให้ม่หลูักักัารดังน่�

1) การทำารายการทางการค้าท่�มูเ่ง่�อนไข้การค้าทั�วิไป  

	 กัารที่ำารายกัารท่ี่�เปีน็รายกัารที่างกัารค้า้ท่ี่�มเ่งื�อนไขกัารค้า้ทัี่�วไปีท่ี่�
เกิัดข่�นระหวา่ง	HARN	กัับบคุ้ค้ลูท่ี่�อาจิมค่้วามขัดแยง้ที่างผ่ลูปีระโยชั่น์	
ม่ส่์วนได้เส่์ย	 หรืออาจิม่ค้วามขัดแย้งที่างผ่ลูปีระโยชั่น์ในอนาค้ตั	
HARN	 ได้กัำาหนดกัรอบกัารที่ำารายกัารดังกัลู่าว	 ซ่�งได้ถึูกัพิจิารณา
แลูะให้ค้วามเห็นชั่อบจิากัค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบผ่่านกัารพิจิารณา
อนุมัตัิเปี็นหลัูกักัารจิากัค้ณะกัรรมกัารบริษััที่แลู้ว	โดยเมื�อม่กัารที่ำา
ธุุรกัรรมดังกัลู่าวฝ่่ายจิดักัารของ	HARN	ส์ามารถึอนุมัติักัารที่ำาธุุรกัรรมได้
โดยที่ำาธุุรกัรรมในรายกัารดังกัลู่าวจิะตั้องม่ข้อตักัลูงที่างกัารค้้าใน
ลูกััษัณะเดย่วกัับท่ี่�วญิญููชั่นพ่งกัระที่ำากัับคู้ส่์ญัญาทัี่�วไปีในส์ถึานกัารณ์
เดย่วกันั	ดว้ยอำานาจิตัอ่รองที่างกัารค้า้ท่ี่�ปีราศจิากัอทิี่ธุพิลูในกัารท่ี่�ตัน
มส่์ถึานะเปีน็กัรรมกัาร	ผู้่บริหาร	หรือบคุ้ค้ลูท่ี่�เกั่�ยวข้อง	(Arm�s	Length	

Basis)	แลูะจิะตั้องเปี็นรายกัารที่างกัารค้้าที่่�	HARN	กัระที่ำาเปี็นปีกัตัิ
เพื�อปีระกัอบกัจิิกัาร	หรือเปีน็รายกัารที่างกัารค้า้ซ่�งบรษิัทัี่ท่ี่�อยู่ในธุุรกัจิิ
เดย่วกัันกัับ	HARN	มักักัระที่ำาเพื�อส์นับส์นุนธุุรกิัจิปีกัติัของบริษัทัี่ตัน	ซ่�ง
มร่าค้าแลูะเงื�อนไขท่ี่�เปีน็ธุรรมแลูะไม่ก่ัอให้เกัดิกัารถ่ึายเที่ผ่ลูปีระโยชั่น์	
ซ่�งรวมถึ่งเงื�อนไขที่างกัารค้้า	ดังตั่อไปีน่�

1.	 ราค้าแลูะเงื�อนไขที่่�	HARN	ได้รับหรือให้กัับบุค้ค้ลูที่ั�วไปี	
2.	 ราค้าแลูะเงื�อนไขที่่�บุค้ค้ลูที่่�เกั่�ยวโยงกัันให้กัับบุค้ค้ลูที่ั�วไปี
3.	 ราค้าแลูะเงื�อนไขที่่�	HARN	ส์ามารถึแส์ดงได้ว่าผู่้ปีระกัอบธุุรกัิจิ

ในลูักัษัณะที่ำานองเด่ยวกัับ	HARN	ให้กัับบุค้ค้ลูที่ั�วไปี	

	 ที่ั�งน่�		เมื�อม่กัารที่ำาธุุรกัรรมที่่�ม่ข้อตักัลูงที่างกัารค้้าที่่�เปี็น	Arm�s	
Length	Basis	ใดๆ	ดังกัลู่าวข้างตั้น	ฝ่่ายจิัดกัารของ	HARN	จิะเปี็น	
ผู้่พจิิารณาตัดัสิ์นใจิ	ซ่�งภายหลัูงจิากัท่ี่�ฝ่่ายจิดักัารพิจิารณาอนุมตััแิลู้ว	
จิะจิัดที่ำารายงานส์รุปีกัารที่ำาธุุรกัรรมรายกัารระหว่างกัันดังกัลู่าว	เพื�อ
รายงานต่ัอท่ี่�ปีระชุั่มค้ณะกัรรมกัารบริษัทัี่เพื�อรับที่ราบรายกัาร	ในกัรณ่
ท่ี่�กัรรมกัารตัรวจิส์อบแลูะกัรรมกัารบริษััที่พบว่า	ม่กัารดำาเนินกัารท่ี่�
ไม่เป็ีนไปีตัามนโยบายท่ี่�กัำาหนดไว้	 ค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบแลูะ
ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่จิะร่วมกัันดำาเนินกัารเพื�อหาที่างแกั้ไขตั่อไปี

2) การทำารายการทางการค้าท่�ไมู่เป็นเง่�อนไข้การค้า
 ทั�วิไป หร่อการทำาธิุรกรรมูอื�นๆ

	 กัารที่ำารายกัารที่างกัารค้้าท่ี่�ไม่เปี็นเงื�อนไขกัารค้้าทัี่�วไปี	 หรือ
กัารที่ำาธุุรกัรรมอื�นๆ	ที่่�เกัิดข่�นระหว่าง	HARN	กัับ	บุค้ค้ลูที่่�อาจิม่ค้วาม
ขัดแย้งที่างผ่ลูปีระโยชั่น์	 ม่ส์่วนได้เส่์ย	 หรืออาจิม่ค้วามขัดแย้งที่าง
ผ่ลูปีระโยชั่น์ในอนาค้ตั	HARN	จิะต้ัองเส์นอให้ค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบ
พิจิารณาแลูะใหค้้วามเหน็เกั่�ยวกัับค้วามจิำาเปีน็แลูะค้วามเหมาะส์มใน
กัารเข้าที่ำารายกัาร	ตัลูอดจินค้วามเหมาะส์มด้านราค้าแลูะเงื�อนไขใน
กัารเข้าที่ำารายกัารนั�นๆ	แลูะมก่ัารเปีร่ยบเท่ี่ยบกัับราค้าท่ี่�ที่ำากัับบุค้ค้ลู
ภายนอกัหรือราค้าตัลูาด	กั่อนนำาเส์นอตั่อค้ณะกัรรมกัารบริษััที่	แลูะ/
หรอืท่ี่�ปีระชุั่มผู้่ถืึอหุ้น	(แลูว้แต่ักัรณ่)	เพื�อพิจิารณาอนุมัตัติัอ่ไปี	ในกัรณ่
ท่ี่�ค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบ	ไมม่ค่้วามชั่ำานาญในกัารพจิิารณารายกัาร
ระหว่างกัันท่ี่�อาจิเกัิดข่�น	HARN	จิะให้ผู่้เชั่่�ยวชั่าญอิส์ระ	หรือผู้่ส์อบ
บัญชั่่ของ	HARN	เปี็นผู่ ้ให้ค้วามเห็นเก่ั�ยวกัับรายกัารระหว่างกััน
ดงักัลู่าว	เพื�อนำาไปีใช้ั่ปีระกัอบกัารตัดัสิ์นใจิของค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบ
ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่	 แลูะ/หรือ	 ท่ี่�ปีระชัุ่มผู้่ถืึอหุ้น	 (แลู้วแต่ักัรณ่)	 ซ่�ง
ผู้่ท่ี่�อาจิม่ค้วามขัดแย้งที่างผ่ลูปีระโยชั่น์	 หรือม่ส่์วนได้เส่์ยในกัารที่ำา
รายกัาร	จิะไม่ส์ามารถึม่ส์่วนร่วมหรือไม่ม่ส์ิที่ธุิออกัเส์่ยงในกัารอนุมัตัิ
กัารที่ำารายกัารระหว่างกัันดังกัลู่าว	

	 ทัี่�งน่�	 HARN	 จิะเปีิดเผ่ยรายกัารระหว่างกัันไว้ในหมายเหตัุ
ปีระกัอบงบกัารเงินท่ี่�ได้รับกัารตัรวจิส์อบจิากัผู้่ส์อบบัญชั่่	 แลูะแบบ
แส์ดงรายกัารข้อมลููปีระจิำาปีี/รายงานปีระจิำาปีี	(แบบ	56-1	One	Report)
ของ	HARN



แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)136

9.2.2 รายการระหวิ่างกันกับบุคคลและนิตืิบุคคลท่�อาจำมู่ควิามูข้ัดแย้ง
	 HARN	ม่กัารที่ำารายกัารระหว่างกัันกัับบุค้ค้ลูแลูะนิติับุค้ค้ลูท่ี่�อาจิม่ค้วามขัดแย้ง	 ท่ี่�ส์ามารถึส์รุปีค้วามส์ัมพันธ์ุได้ดังน่�	 (ข้อมูลูกัารถึือหุ้น
แส์ดง	ณ	วันที่่�	31	ธุันวาค้ม	2564)

บุคคลท่�อาจำมู่ควิามูข้ัดแย้ง ลักษัณะการประกอบธิุรกิจำ ลักษัณะควิามูสัมูพันธิ์

1.	 Harn	Vietnam	Co.,	Ltd.	
	 จิัดตัั�งที่่�ปีระเที่ศเว่ยดนาม
2.	 บริษััที่	ไอยราหาญ	จิำากััด

3.	 บริษััที่	หาญเอ็นยิเน่ยริ�ง	จิำากััด
	 (�หาญเอ็นยิเน่ยริ�ง�)

4.	 บริษััที่	พระบริบาลู	จิำากััด
	 (�พระบริบาลู�)

5.	 นายเจิน	ชั่าญณรงค้์

จิำาหน่ายอุปีกัรณ์กัารพิมพ์

ผ่ลูิตัซื�อขายรับจิ้างตัิดตัั�งให้บริกัาร	แลูะ
พัฒนาระบบ	 �IOT	 Products	 and	
Solutions�
ให้เชั่่าที่รัพย์ส์ิน	 ได้แกั่	 พื�นที่่�ส์ำานักังาน	
แลูะค้ลูังส์ินค้้า

ให้เชั่่าที่รัพย์ส์ิน	ได้แกั่	พื�นที่่�ค้ลูังส์ินค้้า

-

บริษััที่ย่อยที่างตัรงของบริษััที่ใหญ่	HARN	ถึือหุ้นร้อยลูะ	100

บริษััที่ย่อยของบริษััที่ใหญ่	HARN	ถึือหุ้นร้อยลูะ	65	
ไม่ม่บุค้ค้ลูที่่�อาจิม่ค้วามขัดแย้งของ	HARN	ถึือหุ้นส์่วนที่่�เหลูือ

3.1	 ม่ผู่้ถึือหุ้นร่วมกัันกัับ	HARN	ได้แกั่
	 3.1.1		 นางส์ิริมา	เอ่�ยมส์กัุลูรัตัน์	ถึือหุ้นใน	HARN	ร้อยลูะ	14.41	แลูะถึือหุ้นใน

หาญเอ็นยิเน่ยริ�ง	ร้อยลูะ	33.32	ของทีุ่นชั่ำาระแลู้วของหาญเอ็นยิเน่ยริ�ง
	 3.1.2		 นายเจิน	ชั่าญณรงค้์	 (น้องชั่ายของนางส์ิริมา	 เอ่�ยมส์กัุลูรัตัน์)	 ถึอืหุน้ใน	

HARN	 ร้อยลูะ	12.37	แลูะถึอืหุน้ในหาญเอ็นยเิน่ยริ�ง	 ร้อยลูะ	33.32	ของ
ทีุ่นชั่ำาระแลู้วของหาญเอ็นยิเน่ยริ�ง

	 3.1.3		 นางส์าวนพพร	ชั่าญณรงค์้	(น้องส์าวของนางสิ์ริมา	เอ่�ยมส์กุัลูรัตัน์)	ถึือหุ้นใน	
HARN	รอ้ยลูะ	4.49	แลูะถึอืหุน้ในหาญเอน็ยเินย่ริ�ง	รอ้ยลูะ	33.32	ของที่นุ
ชั่ำาระแลู้วของหาญเอ็นยิเน่ยริ�ง

	 3.1.4		 นางปีระยูรศร่	ชั่าญณรงค้์	(มารดาของบุค้ค้ลูตัาม	1.1.1	ถึ่ง	1.1.3	)	เปี็น
ผู่ร้บัผ่ลูปีระโยชั่น์ส์ดุที่า้ยของ	Nice	Noble	Limited	(�กัองที่นุ	ไนซ์	โนเบิลู�)	
ซ่�งเป็ีนผู่ถื้ึอหุน้ใน	HARN	ร้อยลูะ	0.13	แลูะค้ณุปีระยูรศร่ถืึอหุน้ในหาญเอ็น
ยิเน่ยริ�งร้อยลูะ	0.04	ของทีุ่นชั่ำาระแลู้วของหาญเอ็นยิเน่ยริ�ง

3.2	 ม่กัรรมกัารร่วมกัันกัับ	HARN	ได้แกั่
	 3.2.1	 นางส์ิริมา	เอ่�ยมส์กัุลูรัตัน์
	 3.2.2		 นายเจิน	ชั่าญณรงค้์
4.1	 ม่ผู่้ถึือหุ้นร่วมกัันกัับ	HARN	ได้แกั่
	 4.1.1	 นางส์ิริมา	เอ่�ยมส์กัุลูรัตัน์	ถึือหุ้นใน	HARN	ร้อยลูะ	14.41	แลูะถึือหุ้นใน

พระบริบาลูร้อยลูะ	99.99	ของทีุ่นชั่ำาระแลู้วของพระบริบาลู
	 4.1.2	 นายเจิน	ชั่าญณรงค้์	 (น้องชั่ายของนางส์ิริมา	 เอ่�ยมส์กัุลูรัตัน์)	 ถึือหุ้นใน

บริษััที่ฯ	ร้อยลูะ	12.37	แลูะถึือหุ้นในพระบริบาลู	ร้อยลูะ	0.005	ของทีุ่น
ชั่ำาระแลู้วของพระบริบาลู

4.2	 ม่กัรรมกัารร่วมกัันกัับ	HARN	ได้แกั่
	 4.2.1	 นางส์ิริมา	เอ่�ยมส์กัุลูรัตัน์
	 4.2.2		 นายเจิน	ชั่าญณรงค้์

นายเจิน	ชั่าญณรงค้	์เป็ีนนอ้งชั่ายของนางส์ริิมา	เอ่�ยมส์กัลุูรตััน	์แลูะเป็ีนกัรรมกัารบรษิัทัี่	
โดยที่่�นายเจิน	ถึือหุ้นใน	HARN	ร้อยลูะ		12.73

6.	 บริษััที่	เจินนพส์ิริ	จิำากััด
	 (�เจินนพส์ิริ�)

7.	 บริษััที่	นูที่ริกัซ์	จิำากััด	(มหาชั่น)
	 (�นูที่ริกัซ์�)

8.	 บริษััที่	ไอยราฟัันส์์	จิำากััด
	 (�ไอยราฟัันส์์�)

ลูงทีุ่น 	 พัฒนาแลูะบริหารจิัดกัาร
อส์ังหาริมที่รัพย์	ที่่�ดินแลูะส์ิ�งปีลููกัส์ร้าง	
รวมถึ่งกัารซื�อ	ขาย	ที่อดตัลูาด

โรงงานผ่ลูิตัแลูะจิำาหน่ายส์ินค้้าอาหาร
ส์ัตัว์ทีุ่กัปีระเภที่

ให้บริกัารรับออกัแบบพัฒนา	 ซอฟัแวร์	
เที่ค้โนโลูย่ส์ารส์นเที่ศแลูะค้อมพิวเตัอร์

6.1	 ม่ผู่้ถึือหุ้นร่วมกัันกัับ	HARN	ได้แกั่
	 6.1.1	 นางส์ิริมา	เอ่�ยมส์กัุลูรัตัน์	ถึือหุ้นใน	HARN	ร้อยลูะ	14.41	แลูะถึือหุ้นใน

เจินนพส์ิริร้อยลูะ	50	ของทีุ่นชั่ำาระแลู้วของเจินนพส์ิริ
	 6.1.2	 นายเจิน	ชั่าญณรงค้์	 (น้องชั่ายของนางส์ิริมา	 เอ่�ยมส์กัุลูรัตัน์)	 ถึือหุ้นใน	

HARN	 ร้อยลูะ	12.37	แลูะถืึอหุ้นในเจินนพสิ์ริ	 ร้อยลูะ	50	ของทุี่นชั่ำาระ
แลู้วของเจินนพส์ิริ

6.2	 ม่กัรรมกัารร่วมกัันกัับ	HARN	ได้แกั่
	 6.2.1	 นางส์ิริมา	เอ่�ยมส์กัุลูรัตัน์
	 6.2.2	 นายเจิน	ชั่าญณรงค้์

7.1	 ม่ผู่้ถึือหุ้นร่วมกัันกัับ	HARN	ได้แกั่
	 7.1.1	 นางวลู่รัตัน์	เชั่ื�อบุญชั่ัย	ถึือหุ้นใน	HARN	ร้อยลูะ	0.97	แลูะไม่ม่กัารถึือหุ้น

ในนูที่ริกัซ์
7.2	 ม่กัรรมกัารร่วมกััน	HARN	ได้แกั่	
	 7.2.1	 นางวลู่รัตัน์	เชั่ื�อบุญชั่ัย
8.1	 ม่กัรรมกัารร่วมกัันในบริษััที่ย่อยของ	HARN	ได้แกั่
										8.1.1	นายปีระเส์ริฐศักัดิ�	เดชั่อุดม
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9.2.3 ควิามูสมูเหตืุสมูผลข้องการเข้้าทำา
รายการระหวิ่างกัน

ในปีี	 2564	HARN	ม่กัารที่ำารายกัารระหว่างกัันกัับบุค้ค้ลูท่ี่�เกั่�ยวข้อง
กัันหลูายรายกัาร	ซ่�งกัารที่ำารายกัารดังกัลู่าวมค่้วามจิำาเปีน็แลูะส์มเหตุั
ส์มผ่ลู	 เนื�องจิากัเปี็นกัารดำาเนินธุุรกัิจิตัามปีกัตัิ	 ส์นับส์นุนธุุรกัิจิปีกัตัิ
ของ	HARN	โดยม่กัารกัำาหนดราค้าของที่ำารายกัารตั่างๆ	ที่่�เปี็นราค้า
ตัลูาดหรือราค้ายุตัิธุรรมเท่ี่ยบเค้่ยงได้กัับกัารที่ำารายกัารกัับบุค้ค้ลู

รายละเอียดรายการระห้ว่็างกันข้อง HARN และบริษััที่ย่อย กบับคุคลและนิติ์บคุคลทีี่�อาจำมีูคว็ามูขั้ดแย้งที่างผลประโยชน์ที่ี�เกิดข้่�นในปี 2564

บุคคลท่�อาจำมู่ควิามูข้ัดแย้ง ลักษัณะรายการ
รอบปีสิ�นสุดวิันท่� 

31 ธิันวิาคมู 2564
 (หน่วิย: บาท)

ควิามูจำำาเป็นและควิามูสมูเหตืุสมูผลข้องรายการ

1.	 บริษััที่	หาญ	เว่ยดนาม	จิำากััด	
	 (�บริษััที่ย่อย�)

1.1	 ขายส์ินค้้า

1.2	 รายกัารให้กัู้ยืมระหว่างกััน
 •	 เงินให้กัู้ยืมระยะยาว
 •	 ดอกัเบ่�ยค้้างรับ
 •	 รายได้ดอกัเบ่�ยรับ

รายกัารขายส์นิค้้าเกั่�ยวกัับอปุีกัรณ์กัารพมิพ์	แลูะกัำาหนดราค้าขายตัามนโยบายขาย

เงินให้กัู้ยืม
เมื�อวันท่ี่�	12	มน่าค้ม	2563	บริษัทัี่ที่ำาส์ญัญาใหเ้งนิกู้ัยมืระยะส์ั�นแกัห่าญ	เว่ยดนาม	
จิำานวน	200,000	ดอลูลูารส์์หรัฐอเมรกิัา	แลูะคิ้ดดอกัเบ่�ยในอตััรารอ้ยลูะ	6.15	ตัอ่ปีี
กัำาหนดชั่ำาระค้ืนภายในระยะเวลูา	1	ปีี	แลูะตั่อมาเมื�อวันที่่�	11	ม่นาค้ม	2564	ซ่�ง
ค้รบอายุส์ัญญา	HARN	เปีลู่�ยนเงื�อนไขระยะเวลูาให้กัู้ยืมแกั่บริษััที่ย่อยเปี็นระยะ
เวลูา	5	ปีี	ส์ญัญาส์ิ�นส์ดุวันท่ี่�	11	มน่าค้ม	2569	คิ้ดดอกัเบ่�ยในอตััราร้อยลูะ	5.85	ตัอ่ปีี

	 18,741

	 6,649,380
	 314,388
	 393,275

ภายนอกัอื�น	แลูะส์ำาหรับรายกัารลููกัหน่�ผ่ลูปีระโยชั่น์พนักังานได้อ้างอิง
กัับกัารปีระเมินมูลูค้่าผ่ลูปีระโยชั่น์พนักังานของนักัค้ณิตัศาส์ตัร์
ปีระกัันภัย	(Actuary)	ซ่�งกัารที่ำารายกัารระหว่างกัันต่ัางๆ	ท่ี่�ผ่่านมาลูว้น
ม่ค้วามส์มเหตัุส์มผ่ลูแลูะม่ราค้าที่่�ยุตัิธุรรม	

	 ค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบไดพิ้จิารณารายกัารระหวา่งกัันดงักัลูา่ว
ข้างตั้นแลู้ว	ม่ค้วามเห็นว่าม่ค้วามจิำาเปี็นแลูะส์มเหตัุส์มผ่ลู	ตัลูอดจิน
เปี็นปีระโยชั่น์ตั่อ	HARN	โดยม่รายลูะเอ่ยดดังน่�

2.	 บริษััที่	ไอยราหาญ	จิำากััด	
	 (�บริษััที่ย่อย�)

2.1	ขายส์ินค้้า

2.2	HARN	ให้เชั่่าส์ำานักังาน
 •	 รายได้ค้่าเชั่่าส์ำานักังาน
 •	 รายได้ค้่าบริกัารส์ำานักังาน
 •	 เงินปีระกัันส์ัญญาให้เชั่่า
 •	 เงินปีระกัันส์ัญญาบริกัาร

2.3	HARN	ให้บริกัารงานบริหาร
	 บุค้ค้ลูแลูะจิัดที่ำาบัญชั่่ตัาม
	 มาตัรฐานกัารรายงานที่างกัารเงิน
 •	 รายได้ค้่าบริกัารส์่วนกัลูาง
 •	 รายได้ค้้างรับ

รายกัารขายส์ินค้้าเกั่�ยวกัับอุปีกัรณ์ระบบดับเพลูิง	 แลูะกัำาหนดราค้าขายตัาม
นโยบายขาย

ส์ัญญาให้เชั่่าแลูะส์ัญญาบริกัารอาค้ารส์ำานักังาน
1.	HARN	ตักัลูงให้เช่ั่าอาค้ารชั่ั�น	 2	 ห้อง	 211	 ของส์ำานักังานเลูขท่ี่�	 559	 ซอย
ศูนย์วิจิัย4	ถึนนพระราม	9	แขวงบางกัะปีิ	เขตัห้วยขวาง	กัรุงเที่พฯ	พื�นที่่�รวม	52	
ตัารางเมตัร	ในอัตัราค่้าเช่ั่า	15,600	บาที่	แลูะอัตัราค่้าบรกิัาร	10,400	บาที่ต่ัอเดือน	
ระยะเวลูาตัามส์ัญญาเชั่่าตัั�งแตั่วันที่่�	22	พ.ย.	2563	-	31	ตั.ค้.	2565	แลูะในวัน
ที่ำาส์ัญญาผู่้เชั่่าได้ชั่ำาระเงินปีระกัันส์ัญญาเชั่่า	จิำานวน	46,800	บาที่	แลูะส์ัญญา
บริกัาร	จิำานวน	31,200	บาที่

ส์ัญญาให้บริกัาร
1.	 HARN	 ตักัลูงให้บริกัารด้านกัารจัิดหาค้น,	 จัิดที่ำาเงินเดือนแลูะส์วัส์ดิกัาร
พนักังาน,	 ยื�นแบบตัามระเบ่ยบของส์ำานักังานปีระกัันสั์งค้ม	 รวมถึ่งติัดต่ัอหน่วย
ราชั่กัารท่ี่�เกั่�ยวข้องกัับงานบุค้ค้ลู	 แลูะให้บริกัารบันท่ี่กัรายกัารที่างบัญชั่่แลูะจัิด
ที่ำางบกัารเงินตัามมาตัรฐานกัารรายงานที่างกัารเงินแลูะข้อกัำาหนดของปีระมวลู
รษััฎากัรในส่์วนท่ี่�เกั่�ยวขอ้ง	รวมทัี่�งกัารยื�นแบบแส์ดงรายกัารภาษั,่	ภาษัมู่ลูค่้าเพิ�ม,	
ภาษั่หักั	ณ	ที่่�จิ่าย	แลูะภาษั่เงินได้นิตัิบุค้ค้ลู	ค้ิดค้่าบริกัาร	25,000	บาที่ตั่อเดือน

	 74,940

 

	 187,200
	 124,800
	 46,800
	 31,200

 

	 300,000
	 -

3.	 บริษััที่	หาญ	เอ็นยิเน่ยริ�ง	จิำากััด	
	 (�หาญเอ็นยิเน่ยริ�ง�)

3.1	 HARN	เช่ั่าส์ำานักังานจิากัหาญ
	 เอ็นยเิน่ยริ�ง
 •	 ค้่าเชั่่าอาค้ารส์ำานักังาน
 •	 เจิ้าหน่�อื�น

ส์ัญญาเชั่่าอาค้ารส์ำานักังาน
1.	HARN	ตักัลูงเช่ั่าแลูะจิา่ยค่้าเช่ั่าอาค้ารส์ำานักังานเลูขท่ี่�	19/17-22	ซอยศูนย์วิจิยั	
ถึนนพระราม	9	แขวงบางกัะปีิ	เขตัห้วยขวาง	กัรุงเที่พฯ	พื�นที่่�รวม	1,379.72	ตัาราง
เมตัร	ในอัตัราค้่าเชั่่า	300	บาที่ตั่อตัารางเมตัรตั่อเดือน	หรือเที่่ากัับ	413,916	บาที่
ต่ัอเดือน	ระยะเวลูาตัามส์ญัญาเช่ั่าตัั�งแตัว่นัท่ี่�	1	ม.ค้.	2560	-	30	พ.ย.	2563	แลูะม่
กัารเปีลู่�ยนแปีลูงอัตัราค้่าเชั่่าจิากัเดิม	413,916	บาที่ตั่อเดือน	เปี็น	292,105	บาที่
ตั่อเดือน	ตัั�งแตั่วันที่่�	1	ธุ.ค้.	2563	-	31	ม.ค้.	2564

โดยราค้าดังกัลูา่วเป็ีนอตััราค่้าเช่ั่าท่ี่�ใกัลูเ้ค่้ยงเมื�อเท่ี่ยบกัับราค้าตัลูาดของกัารเชั่า่
พื�นท่ี่�อาค้ารส์ำานักังานท่ี่�มลัู่กัษัณะใกัลู้เค่้ยงกััน	แลูะอยู่ในลูะแวกัใกัลู้เค่้ยงกััน	ซ่�งม่
ราค้าค้่าเชั่่าปีระมาณ	290	-	450	บาที่ตั่อตัารางเมตัรตั่อเดือน

กัารกัำาหนดราค้า:	ราค้าตัลูาด	โดยอัตัราค้่าเชั่่าส์ามารถึเที่่ยบเค้่ยงได้กัับราค้าค้่า
เชั่่าของพื�นที่่�ในบริเวณใกัลู้เค้่ยง	

แนวโน้มรายกัารในอนาค้ตั:	เปี็นรายกัารที่่�ยังค้งม่ตั่อเนื�องแลูะเปี็นไปีตัามส์ัญญา
เชั่่าอาค้าร

 

	 292,105
	 -
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4.	 บริษััที่	พระบริบาลู	จิำากััด
	 (�พระบริบาลู�)

3.2		HARN	รบัโอนผ่ลูปีระโยชั่น์
	 พนักังานจิากัหาญเอ็นยเิน่ยริ�ง
 •	 ลูกูัหน่�อื�น

ส์ัญญาเชั่่าอาค้ารค้ลูังส์ินค้้า
1.	HARN	บริษััที่ฯ	ตักัลูงจิ่ายค้่าเชั่่าพื�นที่่�อาค้ารค้ลูังส์ินค้้าเพื�อใชั่้เปี็นส์ถึานที่่�เกั็บ
ส์ินค้้า	ปีระกัอบ	 แลูะซ่อมบำารุงรักัษัาเค้รื�องพิมพ์แลูะอุปีกัรณ์	 รวมพื�นท่ี่�เที่่ากัับ	
356.38	ตัารางเมตัร	อัตัราค้่าเชั่่า	64,080	บาที่ตั่อเดือน	ระยะเวลูาตัั�งแตั่วันที่่�	 1	
พฤศจิิกัายน	2563	ถึง่วันท่ี่�	31	ตุัลูาค้ม	2566	แลูะได้วางหลัูกัปีระกัันกัารเช่ั่าอาค้าร
ตัามส์ัญญา	จิำานวนเงิน	150,000	บาที่

กัารกัำาหนดราค้า:	ราค้าตัลูาด	โดยอัตัราค้่าเชั่่าส์ามารถึเที่่ยบเค้่ยงได้กัับราค้าค้่า
เชั่่าของพื�นที่่�ในบริเวณใกัลู้เค้่ยง

แนวโน้มรายกัารในอนาค้ตั:	เปี็นรายกัารที่่�ยังค้งม่ตั่อเนื�องแลูะเปี็นไปีตัามส์ัญญา
เชั่่าอาค้ารส์ำานักังาน	

ค้วามเห็นของค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบ:	รายกัารดังกัลู่าวเปี็นกัารเชั่่าพื�นที่่�อาค้าร
ค้ลูังสิ์นค้้า	 โดยม่ค้วามจิำาเป็ีนเพื�อใช้ั่ในกัารปีระกัอบธุุรกิัจิของบริษััที่ฯ	แลูะอัตัรา
ค้่าเชั่่าม่ค้วามเหมาะส์มโดยค้่าเชั่่าส์ามารถึเที่่ยบเค้่ยงได้กัับราค้าค้่าเชั่่าของพื�นที่่�
ในบริเวณใกัลู้เค้่ยง

ในปีี	 2557	HARN	ม่กัารปีรับโค้รงส์ร้างบุค้ค้ลูากัรของ	HARN	 โดยกัารรับโอน
พนักังานจิากัหาญเอ็นยิเน่ยริ�งมาเปี็นพนักังานของ	HARN	 โดยม่กัารที่ำาสั์ญญา
โอนที่รัพย์ส์ินพนักังานระหว่างกััน	 โดย	HARN	ตักัลูงนับระยะเวลูากัารที่ำางาน
ตั่อเนื�องตัามกัฏิหมายแรงงาน	 นอกัจิากัน่�	 HARN	 ยังรับโอนสิ์ที่ธิุแลูะภาระ
ผู่กัพันของพนักังานทัี่�งหมด	 โดยหาญเอ็นยิเน่ยริ�งตักัลูงยอมรับภาระผู่กัพันผ่ลู
ปีระโยชั่น์พนักังานในชั่่วงท่ี่�เปี็นพนักังานของหาญเอ็นยิเน่ยริ�ง	 จินถ่ึงวันท่ี่�โอน
ย้ายมาที่่�	HARN

จิากักัารซื�อแลูะรับโอนกิัจิกัารทัี่�งหมดของบริษััที่	 ชิั่ลูแมที่ช์ั่	 จิำากััดแลูะบริษััที่ย่อย	
เมื�อวันท่ี่�	 29	พฤศจิิกัายน	2559	 ม่ผ่ลูที่ำาให้	HARN	 เข้ารับชั่่วงส์ิที่ธุิในลููกัหน่�ผ่ลู
ปีระโยชั่น์พนักังานของหาญเอ็นยิเน่ยริ�งเพิ�มเตัิมอ่กัจิำานวนหน่�งแลูะเงื�อนไขกัาร
รับโอนพนักังานเปี็นแบบเด่ยวกัันกัับรายกัารในวรรค้กั่อน

กัารกัำาหนดราค้า:	ราค้าตัามรายงานกัารปีระเมินภาระผู่กัพันผ่ลูปีระโยชั่น์พนักังาน
โดยผู่้เชั่่�ยวชั่าญอิส์ระ

แนวโน้มรายกัารในอนาค้ตั:	 เปี็นรายกัารต่ัอเนื�อง	 เนื�องจิากั	HARN	ตั้องม่กัาร
บันที่่กักัารเปีลู่�ยนแปีลูงของผ่ลูปีระโยชั่น์พนักังานที่่�ม่กัารเปีลู่�ยนแปีลูงทีุ่กัปีีตัาม
เงื�อนไขกัารค้ำานวณรายกัาร

ค้วามเห็นของค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบ:	 รายกัารดังกัลู่าวเกิัดจิากักัารปีรับโค้รง
ส์ร้างบุค้ค้ลูากัรของ	 HARN	 ที่ำาให้ม่กัารรับโอนภาระผู่กัพันแลูะค้่าใช้ั่จ่ิายท่ี่�
เกั่�ยวข้องกัับพนักังานของหาญเอ็นยิเน่ยริ�งมาเปี็นของ	HARN	ซ่�งถึือเปี็นรายกัาร
ที่่�ส์มเหตัุส์มผ่ลู	

	 150,000
	 93,678
	 1,302,794
	 1,338,259

	 1,747,319

ค้วามเห็นของค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบ:	รายกัารดังกัลู่าวเปี็นกัารเชั่่าพื�นที่่�อาค้าร
ส์ำานักังาน	รายกัารดงักัลู่าวมค่้วามจิำาเปีน็เพื�อใช้ั่ในกัารปีระกัอบธุุรกัจิิของ	HARN	
แลูะใช้ั่เปี็นท่ี่�ตัั�งส์ำานักังานของ	HARN	 อ่กัทัี่�งอัตัราค่้าเช่ั่าม่ค้วามเหมาะส์มโดย
ส์ามารถึเที่่ยบเค้่ยงได้กัับราค้าค้่าเชั่่าของพื�นที่่�ในบริเวณใกัลู้เค้่ยง

5.	 บริษััที่	เจินนพส์ิริ	จิำากััด
	 (�เจินนพส์ิริ�)

5.1	 ขายสิ์นค้้า
 •	 รายได้จิากักัารขาย
 •	 ลููกัหน่�กัารค้้าแลูะลููกัหน่�

หมุนเว่ยนอื�น

รายกัารขายส์นิค้้าเกั่�ยวกัับระบบดบัเพลิูงแลูะระบบที่ำาค้วามเยน็	แลูะกัำาหนดราค้า
ขายตัามนโยบายขาย
ส์ัญญาเชั่่าอาค้ารส์ำานักังาน
HARN	ตักัลูงเช่ั่าแลูะจ่ิายค่้าเช่ั่าอาค้ารส์ำานักังานเลูขท่ี่�	 559	ซอยศูนย์วิจิยั	4	 ถึนน
พระราม	9	แขวงบางกัะปีิ	เขตัห้วยขวาง	กัรุงเที่พฯ	พื�นที่่�รวม	6,594	ตัารางเมตัร	
ในอัตัราค้่าเชั่่า	 130	บาที่ตั่อตัารางเมตัรตั่อเดือน	หรือเที่่ากัับ	 857,220	บาที่ตั่อ
เดือน	ระยะเวลูาตัามส์ัญญาเชั่่าตัั�งแตั่วันที่่�	1	มกัราค้ม	2564	ถึ่งวันที่่�	31	ธุันวาค้ม	
2566	(3	ปีี)	แลูะผู่้ให้เชั่่าเส์นอค้ำามั�นจิะให้เชั่่าอาค้ารตั่ออ่กั	7	ปีี	ปีรับอัตัราค้่าเชั่่า
ข่�น	10%	ทีุ่กั	3	ปีี

	 20,070
	 1,006

บุคคลท่�อาจำมู่ควิามูข้ัดแย้ง ลักษัณะรายการ ลักษัณะควิามูสัมูพันธิ์
รอบปีสิ�นสุดวิันท่� 

31 ธิันวิาคมู 2564
 (หน่วิย: บาท)

HARN	เช่ั่าค้ลูงัสิ์นค้้าจิากั	พระบรบิาลู
 •	 เงนิปีระกัันกัารเช่ั่าอาค้าร
 •	 ค่้าเช่ั่าอาค้ารส์ำานักังา
 •	 ส์นิที่รพัย์ส์ทิี่ธุกิัารใช้ั่
 •	 หน่�ส์นิตัามส์ญัญาเช่ั่า
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7.	 บริษััที่	ไอยราฟัันส์์	จิำากััด
	 (�ไอยราฟัันส์์�)

6.	 บรษิัทัี่	นูที่รกิัซ์	จิำากััด	(มหาชั่น)
	 (�นูที่รกิัซ์�)

7.1	ดอกัเบ่�ยจิ่าย
7.2	ดอกัเบ่�ยค้้างจิ่าย
7.3	 เงินกัู้ระยะส์ั�น

6.1	ขายส์ินค้้า
6.2	 ลูกูัหน่�กัารค้้าแลูะลูกูัหน่�หมนุเว่ยนอื�น

5.3	HARN	ให้เชั่่าพื�นที่่�ส์ำานักังาน
 •	 รายได้เบ็ดเตัลู็ด

บริษัทัี่	ไอยราหาญ	จิำากััด	(บรษิัทัี่ย่อยของ	HARN)	กู้ัยมืเงนิระยะส์ั�นในรปูีตัั�วส์ญัญาใช้ั่
เงนิจิากับริษัทัี่	ไอยราฟัันส์์	จิำากััด	อาย	ุ3	เดอืน	จิำานวนเงิน	500,000	บาที่	คิ้ดดอกัเบ่�ย
ในอัตัราร้อยลูะ	3	(อ้างองิจิากัอัตัราดอกัเบ่�ยของธุนาค้ารพาณิชั่ย์	MRR-3%	ต่ัอปีี)	
เงินกู้ัยืมดังกัลู่าวเป็ีนเงินกู้ัยืมท่ี่�ไม่ม่หลูักัปีระกัันแลูะม่กัำาหนดชั่ำาระค้ืนในวันท่ี่�	 21	
มน่าค้ม	2565	รายกัารท่ี่�เกั่�ยวข้องกับักัารกู้ัยมืระยะส์ั�นน่�ปีรากัฎอยู่ในงบกัารเงนิรวม

รายกัารขายส์นิค้้าเกั่�ยวกัับระบบพมิพ์ดจิิิตัอลู	แลูะกัำาหนดราค้าขายตัามนโยบายขาย

ส์ัญญาให้เชั่่าพื�นที่่�ส์ำานักังาน
HARN	ให้เช่ั่าพื�นท่ี่�ในอาค้ารส์ำานักังานเลูขท่ี่�	 559	ซอยศูนย์วิจัิย4	ถึนนพระราม	9	
แขวงบางกัะปิี	เขตัห้วยขวาง	กัรุงเที่พฯ	พื�นท่ี่�รวม	13.5	ตัารางเมตัร	ในอัตัราค่้าเช่ั่า	
500	บาที่ตั่อตัารางเมตัรตั่อเดือน	หรือเที่่ากัับ	6,750	บาที่ตั่อเดือน	ระยะเวลูาตัาม
ส์ัญญาเชั่่าตัั�งแตั่วันที่่�	1	พฤษัภาค้ม	2564	เปี็นตั้นไปี	
โดยราค้าดังกัลู่าวเปี็นอัตัราค้่าเชั่่าท่ี่�ใกัลู้เค่้ยงเมื�อเท่ี่ยบกัับราค้าตัลูาดของกัาร
เชั่่าพื�นที่่�อาค้ารส์ำานักังานที่่�ม่ลูักัษัณะใกัลู้เค้่ยงกััน	แลูะอยู่ในลูะแวกัใกัลู้เค้่ยงกััน

	 7,808
	 7,808
	 500,000

	 27,420
	 -

	 54,000

บุคคลท่�อาจำมู่ควิามูข้ัดแย้ง ลักษัณะรายการ ลักษัณะควิามูสัมูพันธิ์
รอบปีสิ�นสุดวิันท่� 

31 ธิันวิาคมู 2564
 (หน่วิย: บาท)

โดยราค้าดังกัลู่าวเป็ีนอัตัราค่้าเช่ั่าท่ี่�ใกัลู้เค่้ยงเมื�อเท่ี่ยบกับัราค้าตัลูาดของกัารเช่ั่า
พื�นท่ี่�อาค้ารส์ำานักังานท่ี่�มลัู่กัษัณะใกัลู้เค่้ยงกััน	แลูะอยู่ในลูะแวกัใกัลู้เค่้ยงกััน	ซ่�งม่
ราค้าค้า่เชั่า่ปีระมาณ	450-470	บาที่ตัอ่ตัารางเมตัรตัอ่เดอืน	แลูะไดว้างเงนิปีระกััน
กัารเชั่่าอาค้ารตัามส์ัญญา	จิำานวนเงิน	2,000,000	บาที่
กัารกัำาหนดราค้า:	 ราค้าตัลูาด	 โดยอัตัราค้่าเช่ั่าส์ามารถึเท่ี่ยบเค่้ยงได้กัับราค้า
ค้่าเชั่่าของพื�นที่่�ในบริเวณใกัลู้เค้่ยง	
แนวโน้มรายกัารในอนาค้ตั:	เปี็นรายกัารที่่�ยังค้งม่ตั่อเนื�องแลูะเปี็นไปีตัามส์ัญญา
เชั่่าอาค้าร
ค้วามเห็นของค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบ:	รายกัารดังกัลู่าวเปี็นกัารเชั่่าพื�นที่่�อาค้าร
ส์ำานักังาน	รายกัารดังกัลู่าวมค่้วามจิำาเป็ีนเพื�อใช้ั่ในกัารปีระกัอบธุุรกิัจิของ	HARN	
แลูะใช้ั่เป็ีนท่ี่�ตัั�งส์ำานักังานของ	HARN	 อ่กัทัี่�งอัตัราค่้าเช่ั่าม่ค้วามเหมาะส์มโดย
ส์ามารถึเที่่ยบเค้่ยงได้กัับราค้าค้่าเชั่่าของพื�นที่่�ในบริเวณใกัลู้เค้่ยง

5.2	HARN	เชั่า่ส์ำานกัังานจิากั		เจินนพส์ริิ
 •	 ดอกัเบ่�ยจ่ิาย
 •	 ส์นิที่รพัย์สิ์ที่ธุกิัารใช้ั่
 •	 หน่�ส์นิตัามส์ญัญาเช่ั่า
 •	 เงินปีระกัันกัารเช่ั่าอาค้าร

	 2,168,929
	 92,182,855
	 102,425,395
	 2,000,000

9.2.4 นโยบายเก่�ยวิกับรายการระหวิ่างกัน
 ในอนาคตื
	 HARN	ค้าดว่ารายกัารระหว่างกัันท่ี่�เกัิดจิากักัารปีระกัอบธุุรกัิจิ
ปีกัตัแิลูะส์นบัส์นนุธุุรกัจิิปีกัตัขิอง	HARN	เชั่น่	กัารเชั่า่พื�นท่ี่�อาค้ารเพื�อ
ใช้ั่เป็ีนท่ี่�ตัั�งส์ำานักังาน	แลูะกัารเช่ั่าอาค้ารค้ลัูงสิ์นค้้า	รวมถ่ึงสิ์ที่ธิุเร่ยกัร้อง
ในภาระผู่กัพันผ่ลูปีระโยชั่น์พนักังานจิะยังค้งม่อยู่ตั่อไปี	 ส์ำาหรับ
รายกัารระหว่างกัันท่ี่�ยังค้งม่ตั่อไปี	หรืออาจิเกัิดข่�นใหม่ในอนาค้ตัจิะ
ม่กัารกัำาหนดนโยบายกัารค้ิดราค้าระหว่างกัันอย่างชั่ัดเจิน	ตัามราค้า
แลูะเงื�อนไขตัลูาดท่ี่�เหมาะส์ม	เปี็นธุรรม	แลูะไม่กั่อให้เกัิดกัารถึ่ายเที่
ผ่ลูปีระโยชั่น์	รวมทัี่�งค้ำาน่งถ่ึงผ่ลูปีระโยชั่น์ของ	HARN	แลูะบริษัทัี่ย่อย
เปี็นส์ำาคั้ญ	 โดยค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบ	จิะส์อบที่านแลูะให้ค้วาม
เห็นตัอ่รายกัารระหวา่งกัันท่ี่�เปีน็รายกัารธุุรกัจิิปีกัตัหิรอืส์นบัส์นนุธุุรกัจิิ
ปีกัตัิเปี็นรายไตัรมาส์

	 ทัี่�งน่�	รายกัารระหว่างกัันท่ี่�อาจิเกิัดข่�นในอนาค้ตันั�น	ค้ณะกัรรมกัาร
บรษิัทัี่ตัอ้งปีฏิิบตััใิหเ้ปีน็ไปีตัามกัฎหมายวา่ด้วยหลูกััที่รัพย์แลูะตัลูาด
หลัูกัที่รัพย	์แลูะข้อบงัค้บั	ปีระกัาศ	ค้ำาสั์�ง	หรือขอ้กัำาหนดค้ณะกัรรมกัาร
กัำากัับตัลูาดทีุ่นแลูะตัลูาดหลัูกัที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ย	 รวมถ่ึงกัาร
ปีฏิิบัตัิตัามข้อกัำาหนดเก่ั�ยวกัับกัารเปีิดเผ่ยข้อมูลูกัารที่ำารายกัาร	
เกั่�ยวโยงกัันของ	HARN	หรือบริษััที่ย่อยตัามมาตัรฐานกัารบัญชั่่แลูะ
มาตัรฐานกัารรายงานที่างกัารเงิน	ที่่�กัำาหนดโดยส์ภาวิชั่าชั่่พบัญชั่่	ใน
พระบรมราชัู่ปีถึัมภ์

9.2.5 ราคาประเมูินประกอบการทำารายการ
ระหวิ่างกัน

-	ไม่ม่	-
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งบการเงิน

รายงานควิามูรับผิดชัอบข้องคณะกรรมูการตื่อรายงานทางการเงิน

ส่วินท่� 3

	 ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่	 เปี็นผู่้รับผิ่ดชั่อบต่ัอรายงานที่างกัารเงิน
ของบริษััที่	หาญ	 เอ็นจิิเน่ยริ�ง	 โซลููชั่ั�นส์์	 จิำากััด	 (มหาชั่น)	 (�HARN�)	
(เดิมชั่ื�อ	บริษััที่	 ไฟัร์วิค้เตัอร์	 จิำากััด	 (มหาชั่น))	แลูะบริษััที่ย่อย	ซ่�งได้
จิัดที่ำาข่�นตัามมาตัรฐานกัารบัญชั่่แลูะมาตัรฐานกัารรายงานที่างกัาร
เงินของปีระเที่ศไที่ย	 ภายใตั้พระราชั่บัญญัตัิกัารบัญชั่่	 พ.ศ.2543
รวมถ่ึงกัารตั่ค้วามแลูะแนวปีฏิิบัตัิที่างกัารบัญชั่่ท่ี่�ปีระกัาศข่�นใชั่้โดย
ส์ภาวิชั่าชั่่พบัญชั่่	 ในพระบรมราชูั่ปีถึัมภ์	 แลูะตัามข้อกัำาหนดของ
ค้ณะกัรรมกัารกัำากัับหลูกััที่รพัยแ์ลูะตัลูาดหลัูกัที่รพัยว่์าดว้ยกัารจิดัที่ำา
แลูะนำาเส์นอรายงานที่างกัารเงินภายใตั้พระราชั่บัญญัตัิหลัูกัที่รัพย์
แลูะตัลูาดหลูักัที่รัพย์	 โดยได้ม่กัารพิจิารณาเลูือกัใชั่้นโยบายที่างกัาร
บัญชั่่ท่ี่�เหมาะส์มแลูะถึือปีฏิิบัตัิอย่างส์มำ�าเส์มอ	 แลูะเปี็นไปีตัาม
มาตัรฐานกัารรายงานที่างกัารเงิน	 กัารใชั่้ดุลูยพินิจิอย่างระมัดระวัง
รอบค้อบ	 แลูะกัารรายงานท่ี่�ส์มเหตัุส์มผ่ลูในกัารจิัดที่ำางบกัารเงิน	
รวมทัี่�งได้ม่กัารเปีิดเผ่ยข้อมูลูท่ี่�ส์ำาค้ัญอย่างเพ่ยงพอแลูะโปีร่งใส์
ในหมายเหตัุปีระกัอบงบกัารเงินเพื�อปีระโยชั่น์ตั ่อผู่ ้ถืึอหุ ้นแลูะ
นักัลูงทีุ่นที่ั�วไปี

	 ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่	 ได้จิัดให้ม่กัารกัำากัับดูแลูกัิจิกัารท่ี่�ด่แลูะ
ดำารงรกััษัาไวซ้่�งระบบกัารบรหิารค้วามเส์่�ยงแลูะกัารค้วบค้มุภายในท่ี่�
มป่ีระส์ทิี่ธิุผ่ลู	เพื�อใหเ้กัดิค้วามมั�นใจิไดว่้ามก่ัารบนัท่ี่กัขอ้มลููที่างบญัชั่่
ได้อย่างถึูกัตั้อง	ค้รบถึ้วน	ที่ันเวลูา	แลูะเพ่ยงพอที่่�จิะดำารงรักัษัาไว้ซ่�ง

ที่รัพย์สิ์น	ตัลูอดจินป้ีองกัันมิให้เกิัดกัารทุี่จิริตั	แลูะกัารดำาเนินกัารใน
รายกัารที่่�ผ่ิดปีกัตัิอย่างม่ส์าระส์ำาค้ัญ

	 ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่	 ได้แตั่งตัั�งค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบ
ซ่�งปีระกัอบด้วยกัรรมกัารอิส์ระ	 เพื�อที่ำาหน้าท่ี่�กัำากัับดูแลู	 ส์อบที่าน
ค้วามน่าเชั่ื�อถึอืแลูะค้วามถูึกัตัอ้งของรายงานที่างกัารเงิน	ซ่�งได้กัำากัับ
ดูแลูที่ำากัารปีระเมินระบบกัารค้วบคุ้มภายใน	กัารบริหารค้วามเส่์�ยง	
แลูะกัารตัรวจิส์อบภายในให้ม่ปีระสิ์ที่ธิุผ่ลู	โดยค้วามเห็นของ
ค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบเก่ั�ยวกัับเรื�องน่�	แสดงในส่ว็นที่ี� 2 หั้ว็ข้้อ 
8.2 รายงานผลการปฏ์ิบัติ์ห้น้าทีี่�ข้องคณีะกรรมูการต์รว็จำสอบ 
ห้น้า 124-125

	 ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่	ม่ค้วามเห็นว่าระบบกัารค้วบคุ้มภายใน
แลูะกัารตัรวจิส์อบภายในของ	HARN	ส์ามารถึให้ค้วามเชั่ื�อมั�นได้ว่า
งบกัารเงนิรวมของ	บรษิัทัี่	หาญ	เอน็จิเินย่ริ�ง	โซลูชูั่ั�นส์	์จิำากัดั	(มหาชั่น)	
แลูะบริษััที่ย่อย	ส์ำาหรับปีีส์ิ�นส์ุด	ณ	วันที่่�	31	ธุันวาค้ม	2564	ได้แส์ดง
ฐานะกัารเงิน	ผ่ลูกัารดำาเนินงาน	แลูะกัระแส์เงินส์ด	ถึูกัตั้องตัามท่ี่�
ส์มค้วรในส์าระส์ำาคั้ญตัามมาตัรฐานกัารบัญชั่่แลูะมาตัรฐานกัาร
รายงานที่างกัารเงิน	 ซ่�งผู้่ส์อบบัญชั่่ได้ตัรวจิส์อบตัามมาตัรฐานกัาร
ส์อบบัญชั่่	แลูะแส์ดงค้วามเห็นอย่างไม่ม่เงื�อนไขไว้ในรายงานของ
ผู่้ส์อบบัญชั่่รับอนุญาตัตัามท่ี่�ได้แส์ดงไว้ในแบบแส์ดงรายกัารข้อมูลู
ปีระจิำาปีี/รายงานปีระจิำาปีี	(แบบ	56-1	One	Report)	น่�แลู้ว

ดร.ถกล นันธิิราภากร
ประธิานกรรมูการบริษััท

นายวิิรัฐ สุข้ชััย
ประธิานเจำ้าหน้าท่�บริหาร
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 

เสนอ   ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 
 บรษัิท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จาํกดั (มหาชน) 
 
ความเหน็   

 ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส ์จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่ง
ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 งบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้
ถือหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนัและหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบายการ
บญัชีท่ีสาํคญั และขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ บรษัิท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส ์จาํกดั (มหาชน) (บรษัิท) ซึ่ง
ประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้
และงบกระแสเงินสดสาํหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนัและหมายเหตปุระกอบงบการเงิน รวมถงึหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 
 ขา้พเจา้เหน็ว่า งบการเงินขา้งตน้นีแ้สดงฐานะการเงินรวมของ บรษัิท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จาํกดั (มหาชน) และบรษัิท
ย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และผลการดาํเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมสาํหรบัปีสิน้สุดวนัเดียวกนั และแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส ์จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และผลการดาํเนินงานและกระแสเงิน
สดสาํหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนั โดยถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 

 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความ
รบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีตอ่การตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบรษัิทและบริษัทตาม
ขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และ
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิตามความรบัผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซึ่งเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่านี ้ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ี 
ขา้พเจา้ไดร้บัเพียงพอและเหมาะสมเพ่ีอใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 
 
ข้อมูลและเหตุการณท์ีเ่น้น 

 ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.5 ในการเสนองบการเงินสาํหรบัปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
บริษัทไดแ้ก้ไขงบการเงินของงวดก่อนเก่ียวกับการบันทึกรายการท่ีเก่ียวข้องกับการจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ ์ข้อมูลเปรียบเทียบท่ี
นาํเสนอเป็นขอ้มลูท่ีปรบัปรุงใหม่แลว้ในเรื่องดงักล่าว 
 ทัง้นีก้ารแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ตอ่งบการเงินมิไดมี้เง่ือนไขเก่ียวกบัเรื่องท่ีขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตขา้งตน้ 
 

เร่ืองสาํคัญในการตรวจสอบ 

 เรื่องสาํคญัในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ท่ีมีนัยสาํคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรบังวดปัจจุบัน ข้าพเจา้ไดน้าํเรื่องเหล่านีม้าพิจารณาในบริบทของการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ทัง้นีข้า้พเจา้ไม่ได ้แสดงความเห็น
แยกตา่งหากสาํหรบัเรื่องเหล่านี ้
 

รายงานข้องผู้สอบบัญชัีรับอนุญาตื
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1) การรบัรูร้ายไดจ้ากการขายและบรกิาร 
 ความเส่ียง 
 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีรายไดจ้ากการขายและบริการซึ่งเกิดจากส่วนงานธุรกิจท่ีสาํคญั 5 กลุ่มผลิตภัณฑ ์คือ ผลิตภัณฑ์
ระบบดบัเพลิงและงานโครงการ ผลิตภณัฑร์ะบบสขุาภิบาลและปรบัอากาศ ผลิตภณัฑร์ะบบทาํความเย็น ผลิตภณัฑร์ะบบพิมพด์จิิตอล 
และผลิตภณัฑร์ะบบไอโอทีโซลูชั่นสาํหรบังานอาคารสาํหรบัปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 จาํนวน 1,025.98 ลา้นบาท และ 1,011.62 
ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึ่งแต่ละกลุ่มผลิตภณัฑมี์ขอ้ตกลงและเง่ือนไขการขายและการกาํหนดราคาท่ีแตกต่างกนั รวมทัง้รายไดจ้ากการ
ใหบ้รกิารตามสญัญาโครงการติดตัง้ระบบดบัเพลิงและระบบไอโอทีโซลูชั่นสาํหรบัอาคาร ซึง่มีจาํนวน 63.70 ลา้นบาท และ 58.76 ลา้น
บาท คิดเป็นรอ้ยละ 6.21 และรอ้ยละ 5.81 ของรายไดจ้ากการขายและบรกิารรวม ตามลาํดบั การประมาณการผลของการปฎิบตัิตาม
ภาระท่ีต้องปฏิบัติตามสัญญามีผลกระทบต่อรายได้ท่ีกลุ่มบริษัทและบริษัทรับรูต้ลอดช่วงเวลาหนึ่งซึ่งตอ้งรบัรูต้ามวิธีวดัระดับ
ความกา้วหนา้ของการปฏิบตัติามภาระท่ีตอ้งปฏิบตัใิหแ้ลว้เสรจ็  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ขา้พเจา้ไดร้ะบวุ่าความถูกตอ้งและความ
ครบถว้นของการรบัรูร้ายไดจ้ากการขายและบริการเป็นความเส่ียงท่ีมีนยัสาํคญัซึ่งตอ้งใหค้วามสนใจเป็นพิเศษในการตรวจสอบ กลุ่ม
บริษัทและบริษัทไดเ้ปิดเผยนโยบายการบญัชีท่ีเก่ียวกบัการรบัรูร้ายไดจ้ากการขายและบรกิารและรายละเอียดของรายไดจ้ากการขาย
และบรกิารแยกตามส่วนงานดาํเนินงาน ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 3.16 และขอ้ 26 ตามลาํดบั 

การตอบสนองความเส่ียงโดยผูส้อบบญัชี 
 วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ต่อเรื่องดงักล่าว ขา้พเจา้ไดท้าํความเขา้ใจเก่ียวกับขัน้ตอนการปฏิบัติงานและการควบคุม

ภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรบัรูร้ายได ้สอบทานการออกแบบและการปฏิบตัิตามการควบคมุภายในเก่ียวกบัเรื่องดงักล่าว ทดสอบความ
มีประสิทธิผลของการปฏิบตัิตามการควบคมุท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายไดจ้ากการขายและบริการและตรวจสอบเนือ้หาสาระ ซึ่งประกอบดว้ย 
การตรวจสอบขอ้ตกลงและเง่ือนไขของสญัญาขายและบรกิารและตรวจสอบเอกสารประกอบการรบัรูร้ายไดด้งักล่าว ตรวจสอบรายการ
รายไดจ้ากการขายและบรกิารท่ีเกิดขึน้ในระหว่างปีและช่วงใกลว้นัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีกบัเอกสารประกอบรายการ ตรวจสอบใบลด
หนีท่ี้บรษัิทออกภายหลงัวนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชี ตรวจสอบโดยการวเิคราะหเ์ปรยีบเทียบและการทดสอบรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบั
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 

 

2) การทดสอบการดอ้ยคา่ของคา่ความนิยม 
ความเส่ียง 
 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีค่าความนิยมจาํนวน 334.67 ล้านบาท และ 334.67 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 19.85 และรอ้ยละ 

19.89 ของสินทรพัยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ตามลาํดบั ซึ่งเป็นค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซือ้และรบัโอนกิจการระบบทาํความ
เย็น และระบบพิมพด์ิจิตอล กลุ่มบริษัทและบรษัิทตอ้งมีการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมประจาํปีตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ซึ่งการทดสอบการดอ้ยค่านัน้มีนยัสาํคญัต่อการตรวจสอบเน่ืองจากจาํนวนเงินดงักล่าวเป็นจาํนวนเงินท่ีมีสาระสาํคญัต่อ
งบการเงิน นอกจากนีข้ัน้ตอนการทดสอบการดอ้ยคา่โดยผูบ้รหิารมีความซบัซอ้นและตอ้งใชด้ลุยพินิจค่อนขา้งมาก อีกทัง้ตอ้งอาศยัขอ้
สมมตฐิานโดยเฉพาะอย่างย่ิง การประมาณการกระแสเงินสดรบัและจ่ายในอนาคตท่ีคาดวา่จะไดร้บัจากการดาํเนินงานอย่างต่อเน่ือง
ของหน่วยสินทรพัย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด และการใช้อัตราคิดลดท่ีเหมาะสมเพ่ือคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตดงักล่าว ซึ่งสามารถ
เปล่ียนแปลงตามสภาวะทางเศรษฐกิจและสภาพการตลาดในอนาคตได ้กลุ่มบริษัทและบริษัทไดเ้ปิดเผยเก่ียวกับค่าความนิยมใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.10 ซึ่งอธิบายเก่ียวกับนโยบายการบัญชีและในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 ซึ่งอธิบาย
เก่ียวกบัจาํนวนเงินและขอ้สมมตฐิานสาํคญัท่ีอาจกระทบตอ่การดอ้ยค่าในอนาคตได ้

การตอบสนองความเส่ียงโดยผูส้อบบญัชี 
วธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ตอ่เรื่องดงักล่าว ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาความสมเหตสุมผลของขอ้สมมตฐิานและวธีิการท่ีผูบ้รหิาร

ใชใ้นการคาํนวณประมาณการกระแสเงินสดรบัและจ่ายในอนาคตท่ีคาดว่าจะไดร้บั โดยการตรวจสอบหลักฐานสนับสนนุซึ่งแสดงถึง
การประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะเรื่องการคาดการณ์การเติบโตของรายได้และกาํไรขั้นตน้และกาํไรจากการ
ดาํเนินงานของส่วนงานดังกล่าวขา้งตน้  การใชอ้ัตราคิดลดท่ีเหมาะสมเพ่ือคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต รวมทัง้การทดสอบการ
คาํนวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะไดร้บั นอกจากนีข้า้พเจา้ไดใ้หค้วามสาํคญักบัความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัขอ้สมมติฐานซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อผลการทดสอบการดอ้ยคา่ท่ีอ่อนไหวมากท่ีสุด และมีผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัท่ีสดุต่อการกาํหนดมลูคา่ท่ีคาดวา่จะ
ไดร้บัคืนของคา่ความนิยม 
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1) การรบัรูร้ายไดจ้ากการขายและบรกิาร 
 ความเส่ียง 
 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีรายไดจ้ากการขายและบริการซึ่งเกิดจากส่วนงานธุรกิจท่ีสาํคญั  กลุ่มผลิตภัณฑ ์คือ ผลิตภัณฑ์
ระบบดบัเพลิงและงานโครงการ ผลิตภณัฑร์ะบบสขุาภิบาลและปรบัอากาศ ผลิตภณัฑร์ะบบทาํความเย็น ผลิตภณัฑร์ะบบพิมพด์จิิตอล 
และผลิตภณัฑร์ะบบไอโอทีโซลูชั่นสาํหรบังานอาคารสาํหรบัปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 จาํนวน  ลา้นบาท และ  
ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึ่งแต่ละกลุ่มผลิตภณัฑมี์ขอ้ตกลงและเง่ือนไขการขายและการกาํหนดราคาท่ีแตกต่างกนั รวมทัง้รายไดจ้ากการ
ใหบ้รกิารตามสญัญาโครงการติดตัง้ระบบดบัเพลิงและระบบไอโอทีโซลูชั่นสาํหรบัอาคาร ซึง่มีจาํนวน  ลา้นบาท และ  ลา้น
บาท คิดเป็นรอ้ยละ  และรอ้ยละ  ของรายไดจ้ากการขายและบรกิารรวม ตามลาํดบั การประมาณการผลของการปฎิบตัิตาม
ภาระท่ีตอ้งปฏิบตัิตามสัญญามีผลกระทบต่อรายได้ท่ีกลุ่มบริษัทและบริษัทรับรูต้ลอดช่วงเวลาหนึ่งซึ่งตอ้งรบัรูต้ามวิธีวัดระดับ
ความกา้วหนา้ของการปฏิบตัติามภาระท่ีตอ้งปฏิบตัใิหแ้ลว้เสรจ็  ณ วนัท่ี  ธันวาคม 2564 ขา้พเจา้ไดร้ะบวุ่าความถูกตอ้งและความ
ครบถว้นของการรบัรูร้ายไดจ้ากการขายและบริการเป็นความเส่ียงท่ีมีนยัสาํคญัซึ่งตอ้งใหค้วามสนใจเป็นพิเศษในการตรวจสอบ กลุ่ม
บริษัทและบริษัทไดเ้ปิดเผยนโยบายการบญัชีท่ีเก่ียวกบัการรบัรูร้ายไดจ้ากการขายและบรกิารและรายละเอียดของรายไดจ้ากการขาย
และบรกิารแยกตามส่วนงานดาํเนินงาน ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้  และขอ้  ตามลาํดบั 

การตอบสนองความเส่ียงโดยผูส้อบบญัชี 
 วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ต่อเรื่องดงักล่าว ขา้พเจา้ไดท้าํความเขา้ใจเก่ียวกับขัน้ตอนการปฏิบัติงานและการควบคุม

ภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรบัรูร้ายได ้สอบทานการออกแบบและการปฏิบตัิตามการควบคมุภายในเก่ียวกบัเรื่องดงักล่าว ทดสอบความ
มีประสิทธิผลของการปฏิบตัิตามการควบคมุท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายไดจ้ากการขายและบริการและตรวจสอบเนือ้หาสาระ ซึ่งประกอบดว้ย 
การตรวจสอบขอ้ตกลงและเง่ือนไขของสญัญาขายและบรกิารและตรวจสอบเอกสารประกอบการรบัรูร้ายไดด้งักล่าว ตรวจสอบรายการ
รายไดจ้ากการขายและบรกิารท่ีเกิดขึน้ในระหว่างปีและช่วงใกลว้นัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีกบัเอกสารประกอบรายการ ตรวจสอบใบลด
หนีท่ี้บรษัิทออกภายหลงัวนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชี ตรวจสอบโดยการวเิคราะหเ์ปรียบเทียบและการทดสอบรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบั
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 

 

2) การทดสอบการดอ้ยคา่ของคา่ความนิยม 
ความเส่ียง 
 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีค่าความนิยมจาํนวน  ล้านบาท และ  ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ  และรอ้ยละ 

 ของสินทรพัยร์วม ณ วนัท่ี  ธนัวาคม 2564 ตามลาํดบั ซึ่งเป็นค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซือ้และรบัโอนกิจการระบบทาํความ
เย็น และระบบพิมพด์ิจิตอล กลุ่มบริษัทและบรษัิทตอ้งมีการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมประจาํปีตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ซึ่งการทดสอบการดอ้ยค่านัน้มีนยัสาํคญัต่อการตรวจสอบเน่ืองจากจาํนวนเงินดงักล่าวเป็นจาํนวนเงินท่ีมีสาระสาํคญัต่อ
งบการเงิน นอกจากนีข้ัน้ตอนการทดสอบการดอ้ยคา่โดยผูบ้รหิารมีความซบัซอ้นและตอ้งใชด้ลุยพินิจค่อนขา้งมาก อีกทัง้ตอ้งอาศยัขอ้
สมมตฐิานโดยเฉพาะอย่างย่ิง การประมาณการกระแสเงินสดรบัและจ่ายในอนาคตท่ีคาดวา่จะไดร้บัจากการดาํเนินงานอย่างตอ่เน่ือง
ของหน่วยสินทรพัย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด และการใช้อัตราคิดลดท่ีเหมาะสมเพ่ือคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตดังกล่าว ซึ่งสามารถ
เปล่ียนแปลงตามสภาวะทางเศรษฐกิจและสภาพการตลาดในอนาคตได ้กลุ่มบริษัทและบริษัทไดเ้ปิดเผยเก่ียวกับค่าความนิยมใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้  ซึ่งอธิบายเก่ียวกับนโยบายการบัญชีและในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ  ซึ่งอธิบาย
เก่ียวกบัจาํนวนเงินและขอ้สมมตฐิานสาํคญัท่ีอาจกระทบตอ่การดอ้ยค่าในอนาคตได ้

การตอบสนองความเส่ียงโดยผูส้อบบญัชี 
วธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ตอ่เรื่องดงักล่าว ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาความสมเหตสุมผลของขอ้สมมตฐิานและวธีิการท่ีผูบ้รหิาร

ใชใ้นการคาํนวณประมาณการกระแสเงินสดรบัและจ่ายในอนาคตท่ีคาดว่าจะไดร้บั โดยการตรวจสอบหลักฐานสนับสนนุซึ่งแสดงถึง
การประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะเรื่องการคาดการณ์การเติบโตของรายได้และกาํไรขั้นต้นและกาํไรจากการ
ดาํเนินงานของส่วนงานดังกล่าวขา้งตน้  การใชอ้ัตราคิดลดท่ีเหมาะสมเพ่ือคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต รวมทัง้การทดสอบการ
คาํนวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะไดร้บั นอกจากนีข้า้พเจา้ไดใ้หค้วามสาํคญักบัความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัขอ้สมมติฐานซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อผลการทดสอบการดอ้ยคา่ท่ีอ่อนไหวมากท่ีสุด และมีผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัท่ีสดุต่อการกาํหนดมลูคา่ท่ีคาดวา่จะ
ไดร้บัคืนของคา่ความนิยม 

 

ข้อมูลอื่น  

  ผูบ้ริหารเป็นผูร้บัผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ
รายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานนัน้ ซึง่คาดวา่รายงานประจาํปีจะถกูจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีนี ้ 
  ความเหน็ของขา้พเจา้ตอ่งบการเงินไม่ครอบคลมุถงึขอ้มลูอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมั่นตอ่ขอ้มลูอ่ืน  
  ความรบัผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มลูอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมี
สาระสาํคัญกับงบการเงินหรือกับความรูท่ี้ไดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจ้า หรือปรากฏว่า ข้อมูลอ่ืนมีการแสดงข้อมูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเรื่องดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดแูล เพ่ือใหผู้มี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดแูลดาํเนินการแกไ้ข
ขอ้มลูท่ีแสดงขดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิ 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการกาํกับดูแลต่องบการเงนิ 

                ผูบ้รหิารมีหนา้ท่ีรบัผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านีโ้ดยถูกตอ้งตามท่ีควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรบัผิดชอบเก่ียวกบัการควบคมุภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพ่ือใหส้ามารถจดัทาํงบ
การเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มลูท่ีขดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทจุรติหรือขอ้ผดิพลาด   
 ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้รหิารรบัผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบรษัิทและ
บริษัทในการดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเรื่องท่ีเก่ียวกับการดาํเนินงานต่อเน่ือง และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรบัการดาํเนินงาน
ตอ่เน่ืองเวน้แตผู่บ้รหิารมีความตัง้ใจท่ีจะเลิกกลุ่มบรษัิทและบรษัิทหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานตอ่เน่ืองตอ่ไปได ้  
 ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดแูลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดแูลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบรษัิทและบรษัิท  

 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

         การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมั่นอย่างสมเหตสุมผลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มลูท่ีขดัตอ่ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทจุริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผูส้อบบญัชีซึ่งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตสุมผลคือความเช่ือมั่นในระดบัสูงแตไ่ม่ไดเ้ป็น
การรบัประกนัวา่การปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มลูท่ีขดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญั
ท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาํคัญเม่ือคาดการณ์ไดอ้ย่าง
สมเหตสุมผลว่ารายการท่ีขดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิแตล่ะรายการหรือทกุรายการรวมกนัจะมีผลตอ่การตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงิน
จากการใชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี ้  
 ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเย่ียงผูป้ระกอบ
วชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ  

• ระบแุละประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทจุรติหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวธีิการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านัน้ 
และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มลูท่ีขดั
ตอ่ขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระสาํคญัซึง่เป็นผลมาจากการทจุรติจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทจุรติอาจเก่ียวกบั
การสมรูร้่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการ
แทรกแซงการควบคมุภายใน  

• ทาํความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ ์แตไ่ม่ใช่เพ่ือวตัถปุระสงคใ์นการแสดงความเหน็ตอ่ความมี ประสิทธิผลของการควบคมุภายในของกลุ่มบรษัิทและบรษัิท  
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• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการ
เปิดเผยขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งซึง่จดัทาํขึน้โดยผูบ้รหิาร   

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรบัการดาํเนินงานตอ่เน่ืองของผูบ้รหิารและจากหลกัฐานการสอบ
บัญชีท่ีไดร้บั สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอย่างมี
นยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมี
สาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกตถึงการเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของ
ขา้พเจ้าขึน้อยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดร้บัจนถึงวนัท่ีในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ
สถานการณใ์นอนาคตอาจเป็นเหตใุหก้ลุ่มบรษัิทและบรษัิทตอ้งหยดุการดาํเนินงานตอ่เน่ือง   

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสรา้งและเนือ้หาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มลูวา่งบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตกุารณใ์นรูปแบบท่ีทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

• ไดร้บัหลักฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับขอ้มลูทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทาง
ธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รบัผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการ
ปฏิบตังิานตรวจสอบกลุ่มบรษัิท ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผิดชอบแตเ่พียงผูเ้ดียวตอ่ความเหน็ของขา้พเจา้ 
 ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกับผูมี้หน้าท่ีในการกาํกับดูแลในเรื่องต่างๆ ท่ีสาํคญัซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยสาํคญัในระบบการควบคุมภายในหาก
ขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้  
 ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรบัรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดแูลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
เป็นอิสระและไดสื้่อสารกบัผูม้ีหนา้ท่ีในการกาํกบัดแูลเก่ียวกบัความสมัพนัธท์ัง้หมดตลอดจนเรื่องอ่ืนซึง่ขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตผุลท่ี
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความ
เป็นอิสระ 
 จากเรื่องท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดแูล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเรื่องตา่งๆ ท่ีมีนยัสาํคญัมากท่ีสุดในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรื่องสาํคญัในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรื่องเหล่านีใ้น
รายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยตอ่สาธารณะเก่ียวกบั เรื่องดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะ
เกิดขึน้ ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณไ์ดอ้ย่างสม
เหตผุลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชนต์อ่ส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 
 ผูส้อบบญัชีท่ีรบัผิดชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบันีคื้อ นายธนะวฒุ ิ พิบลูยส์วสัดิ ์   
 
 
  
                                                             (นายธนะวฒุ ิ พิบลูยส์วสัดิ)์  
 ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 6699 
บรษัิท สอบบญัชีธรรมนิต ิจาํกดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2565 
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• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการ
เปิดเผยขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งซึง่จดัทาํขึน้โดยผูบ้รหิาร   

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรบัการดาํเนินงานตอ่เน่ืองของผูบ้รหิารและจากหลกัฐานการสอบ
บัญชีท่ีไดร้บั สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอย่างมี
นยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมี
สาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกตถึงการเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของ
ขา้พเจา้ขึน้อยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดร้บัจนถึงวนัท่ีในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ
สถานการณใ์นอนาคตอาจเป็นเหตใุหก้ลุ่มบรษัิทและบรษัิทตอ้งหยดุการดาํเนินงานตอ่เน่ือง   

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสรา้งและเนือ้หาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มลูวา่งบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตกุารณใ์นรูปแบบท่ีทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

• ไดร้บัหลักฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับขอ้มลูทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทาง
ธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รบัผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการ
ปฏิบตังิานตรวจสอบกลุ่มบรษัิท ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผิดชอบแตเ่พียงผูเ้ดียวตอ่ความเหน็ของขา้พเจา้ 
 ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกับผูมี้หน้าท่ีในการกาํกับดูแลในเรื่องต่างๆ ท่ีสาํคญัซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยสาํคญัในระบบการควบคุมภายในหาก
ขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้  
 ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรบัรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดแูลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
เป็นอิสระและไดสื้่อสารกบัผูม้ีหนา้ท่ีในการกาํกบัดแูลเก่ียวกบัความสมัพนัธท์ัง้หมดตลอดจนเรื่องอ่ืนซึ่งขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตผุลท่ี
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความ
เป็นอิสระ 
 จากเรื่องท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดแูล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเรื่องตา่งๆ ท่ีมีนยัสาํคญัมากท่ีสุดในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรื่องสาํคญัในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรื่องเหล่านีใ้น
รายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยตอ่สาธารณะเก่ียวกบั เรื่องดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะ
เกิดขึน้ ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณไ์ดอ้ย่างสม
เหตผุลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชนต์อ่ส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 
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                                                             (นายธนะวฒุ ิ พิบลูยส์วสัดิ)์  
 ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี  
บรษัิท สอบบญัชีธรรมนิต ิจาํกดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์  

 2564  2563 2564  2563

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 242,830,421 306,074,340 237,687,826 299,318,282

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 4.4, 6 255,438,587 250,986,608 253,139,212 250,372,389

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน 7 10,215,840 12,797,613 8,316,793 12,054,033

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย 4.4 -                       -                       -                       5,973,480

สินค้าคงเหลือ 8 328,295,971 257,851,968 325,990,471 254,155,366

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น 9 39,614,195 6,957,944 39,614,195          6,957,944            

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 1,306,314 399,582 1,113,274 342,083

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 877,701,328 835,068,055 865,861,771 829,173,577

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย 10 -                       -                       2,357,444 2,357,444

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น 6 9,182,927 11,251,986 9,182,927 11,251,986

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย 4.4 -                       -                       6,649,380 -                       

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 11 153,942,681 154,591,332 153,942,681 154,591,332

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 135,775,492 129,528,171 135,659,285 129,411,048

13 94,253,682 104,968,304 94,253,682 104,968,304

ค่าความนิยม 14 334,672,061 334,672,061 334,672,061 334,672,061

ความสัมพันธ์กับลูกค้า 15 26,477,794 40,332,654 26,477,794 40,332,654

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 16 15,985,010 18,015,510 15,985,010 18,015,510

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 17 9,425,953 4,589,612 9,389,839 4,572,978

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 4.4 28,306,373 25,186,460 28,306,373 25,186,460

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 808,021,973 823,136,090 816,876,476 825,359,777

รวมสินทรัพย์ 1,685,723,301 1,658,204,145 1,682,738,247 1,654,533,354

หมายเหตุ

สินทรัพย์สิทธิการใช้

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์
บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงิน



แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)146

 2564  2563  2564  2563

หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 4.4, 18 203,950,149 167,659,996 202,279,112 164,045,038

4.4, 19 9,055,775 8,918,127 9,055,775 8,918,127

4.4 500,000 -                       -                       -                       

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 8,703,941 11,101,390 8,574,701 11,096,112

ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น 2,097,485 1,750,320 2,097,485 1,750,320

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 1,410,913 1,644,589 1,410,913 1,644,589

รวมหนี้สินหมุนเวียน 225,718,263 191,074,422 223,417,986 187,454,186

หนี้สินไม่หมุนเวียน
4.4, 19 87,382,191          96,052,606          87,382,191          96,052,606          

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 17        54,146                 -                       -                       -                       

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสําหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน 20        27,968,095          27,765,012          27,792,471 27,684,826

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 26,067,217          24,937,360          26,067,217 24,937,360

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 141,471,649 148,754,978 141,241,879 148,674,792

รวมหนี้สิน 367,189,912 339,829,400 364,659,865 336,128,978

ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ หุ้น มูลค่าหุ้นละ บาท 0

ทุนที่ออกและชําระแล้ว
หุ้นสามัญ หุ้น มูลค่าหุ้นละ บาท 0

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 7

ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 8

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว

ทุนสํารองตามกฎหมาย 0

ยังไม่ได้จัดสรร 1

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 6

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 6

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4

หนี้สินตามสัญญาเช่า

หมายเหตุ

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสําหรับ

ผลประโยชน์พนักงาน 
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 584,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 292,250,000        292,250,000        292,250,000        292,250,000        

ทุนที่ออกและชําระแล้ว
หุ้นสามัญ 584,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 292,250,000        292,250,000        292,250,000        292,250,000        

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 21        776,416,427        776,416,427        776,416,427        776,416,427        

ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 22        6,396,379 3,732,848 6,396,379 3,732,848

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว

ทุนสํารองตามกฎหมาย 23        29,225,000          29,225,000          29,225,000          29,225,000          

ยังไม่ได้จัดสรร 213,716,829 216,598,102 213,790,576 216,780,101

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (38,218) (453,897) -                       -                       

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 1,317,966,417 1,317,768,480 1,318,078,382 1,318,404,376

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย 566,972               606,265 -                       -                       

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,318,533,389 1,318,374,745 1,318,078,382 1,318,404,376

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,685,723,301 1,658,204,145 1,682,738,247 1,654,533,354

หนี้สินตามสัญญาเช่า

หมายเหตุ

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด มหาชน  และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน ต่อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
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2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
รายได้

รายได้จากการขาย 4.5           909,158,785            1,014,298,968        900,779,895          991,018,544            

รายได้จากการให้บริการ 116,823,737            138,026,608           110,838,266          133,939,773            

รายได้อื่น 4.5           20,149,943              17,100,899             21,186,787            16,930,894              

รวมรายได้ 1,046,132,465         1,169,426,475        1,032,804,948       1,141,889,211         

ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย 615,614,286            680,396,833           610,358,286          659,444,376            

ต้นทุนการให้บริการ 98,091,231              119,433,303           93,748,136            115,851,556            

ต้นทุนในการจัดจําหน่าย 107,571,584            108,689,563           105,425,962          107,445,685            

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 4.5           132,500,700            139,105,101           131,158,613          138,030,922            

รวมค่าใช้จ่าย 953,777,801            1,047,624,800        940,690,997          1,020,772,539         

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 92,354,664              121,801,675           92,113,951            121,116,672            

ต้นทุนทางการเงิน 4.5           2,309,545                90,655                    2,301,737              90,655                     

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 90,045,119              121,711,020           89,812,214            121,026,017            

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 28            17,813,273              23,821,695             17,649,327            23,833,054              

กําไรสําหรับปี 72,231,846              97,889,325             72,162,887            97,192,963              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
  รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง :

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า
งบการเงิน 415,679 (400,233) -                         -                           

415,679 (400,233) -                         -                           

   รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง :
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน

ที่กําหนดไว้ - สุทธิจากภาษี 20            832,146                   -                          832,146                 -                           

832,146                   -                          832,146                 -                           

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป-ีสุทธิจากภาษี 1,247,825                (400,233) 832,146                 -                           

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 73,479,671              97,489,092             72,995,033            97,192,963              

การแบ่งปันกําไร
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 3

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
3

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 3

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
3

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กําไรสําหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 7

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก หุ้น 0

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ

หมายเหตุ

บาท

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
บาท

งบการเงินรวม

ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่
รายได้

รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริการ
รายได้อื่น

รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย
ต้นทุนการให้บริการ
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

รวมค่าใช้จ่าย
กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
  รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า
งบการเงิน

   รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 
ผลกําไร ขาดทุน จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน

ที่กําหนดไว้ สุทธิจากภาษี

กําไร ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี สุทธิจากภาษี
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

การแบ่งปันกําไร
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 72,271,139              97,983,060             72,162,887            97,192,963              

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม (39,293) (93,735) -                         -                           

72,231,846              97,889,325             72,162,887            97,192,963              

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 73,518,964              97,582,827             72,995,033            97,192,963              

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม (39,293) (93,735) -                         -                           

73,479,671              97,489,092             72,995,033            97,192,963              

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 29            

กําไรสําหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 0.12                         0.17                        0.12                       0.17                         

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (หุ้น) 584,500,000            584,500,000           584,500,000          584,500,000            

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ

หมายเหตุ

บาท

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด มหาชน  และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
บาท

งบการเงินรวม



แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)148

ส่ว
นได

้เสีย
ขอ

ง
รวม

ส่ว
น

ทุน
เรือ

นห
ุ้น

ส่ว
นเก

ิน
ส่ว

นเก
ินท

ุนจ
าก

กา
ร

อง
ค์ป

ระก
อบ

อื่น
ขอ

ง
รวม

ส่ว
น

ผู้ม
ีส่ว

นได
้เสีย

ขอ
งผ

ู้ถือ
หุ้น

ที่อ
อก

แล
ะ

มูล
ค่า

หุ้น
สา

มัญ
จ่า

ยโด
ยใช

้หุ้น
ส่ว

นข
อง

ผู้ถ
ือห

ุ้น
ขอ

งผ
ู้ถือ

หุ้น
ที่ไม

่มีอ
ําน

าจ
คว

บค
ุม

ชํา
ระแ

ล้ว
เป็น

เกณ
ฑ์

จัด
สร

รแล
้ว

ยัง
ไม

่ได้จ
ัดส

รร
ผล

ต่า
งจ

าก
กา

รแป
ลง

ขอ
งบ

ริษ
ัท

ขอ
งบ

ริษ
ัทย

่อย
ทุน

สํา
รอ

ง
ค่า

งบ
กา

รเง
ิน

ตา
มก

ฎห
มา

ย
ยอ

ดค
งเห

ลือ
 ณ

 วัน
ที่ 1

 มก
ราค

ม 2
5
6
3

2
9
2
,2
5
0
,0
0
0

    
 

7
7
6
,4
1
6
,4
2
7

    
 

-
    

    
    

    
    

    
 

2
9
,2
2
5
,0
0
0

   
2
2
3
,8
2
4
,6
1
0

    
(5
3
,6
6
4
)

    
    

    
    

    
1
,3
2
1
,6
6
2
,3
7
3

   
-

    
    

    
    

    
    

   
1
,3
2
1
,6
6
2
,3
7
3

   
เงิน

ปัน
ผล

2
4

    
    

  
-

    
    

    
    

    
-

    
    

    
    

   
-

    
    

    
    

    
    

 
-

    
    

    
    

(1
0
5
,2
0
9
,5
6
8
)

   
-

    
    

    
    

    
    

   
(1
0
5
,2
0
9
,5
6
8
)

    
 

-
    

    
    

    
    

    
   

(1
0
5
,2
0
9
,5
6
8
)

    
 

ค่า
ใช้จ

่าย
โคร

งก
ารส

ะส
มห

ุ้นส
ําห

รับ
พน

ักง
าน

2
2

    
    

  
-

    
    

    
    

    
-

    
    

    
    

   
6
,6
0
2
,4
0
2

    
    

    
  

-
    

    
    

    
-

    
    

    
    

   
-

    
    

    
    

    
    

   
6
,6
0
2
,4
0
2

    
    

  
-

    
    

    
    

    
    

   
6
,6
0
2
,4
0
2

    
    

  
หุ้น

ทุน
ซื้อ

คืน
2
2

    
    

  
-

    
    

    
    

    
-

    
    

    
    

   
(2
,8
6
9
,5
5
4
)

    
    

    
 

-
    

    
    

    
-

    
    

    
    

   
-

    
    

    
    

    
    

   
(2
,8
6
9
,5
5
4
)

    
    

 
-

    
    

    
    

    
    

   
(2
,8
6
9
,5
5
4
)

    
    

 
กํา

ไรเ
บ็ด

เสร
็จรว

มส
ําห

รับ
ปี

กํา
ไร 
(ขา

ดท
ุน) 

สํา
หร

ับป
ี - ป

รับ
ปร

ุงให
ม่

-
    

    
    

    
    

-
    

    
    

    
   

-
    

    
    

    
    

    
 

-
    

    
    

    
9
7
,9
8
3
,0
6
0

    
  

-
    

    
    

    
    

    
   

9
7
,9
8
3
,0
6
0

    
    

(9
3
,7
3
5
)

    
    

    
    

    
9
7
,8
8
9
,3
2
5

    
    

กํา
ไร 
(ขา

ดท
ุน) 

เบ็ด
เสร

็จอ
ื่นส

ําห
รับ

ปี
-

    
    

    
    

    
-

    
    

    
    

   
-

    
    

    
    

    
    

 
-

    
    

    
    

-
    

    
    

    
   

(4
0
0
,2
3
3
)

    
    

    
    

  
(4
0
0
,2
3
3
)

    
    

    
-

    
    

    
    

    
    

   
(4
0
0
,2
3
3
)

    
    

    
กา

รเป
ลี่ย

นแ
ปล

งส
่วน

ขอ
งผ

ู้มีส
่วน

ได้เ
สีย

  ท
ี่ไม

่มีอ
ําน

าจ
คว

บค
ุมก

ารซ
ื้อเง

ินล
งท

ุน
  ใน

บร
ิษัท

ย่อ
ย

1
0

    
    

  
-

    
    

    
    

    
-

    
    

    
    

   
-

    
    

    
    

    
    

 
-

    
    

    
    

-
    

    
    

    
   

-
    

    
    

    
    

    
   

-
    

    
    

    
    

 
7
0
0
,0
0
0

    
    

    
    

   
7
0
0
,0
0
0

    
    

    
 

ยอ
ดค

งเห
ลือ

 ณ
 วัน

ที่ 3
1 ธ

ันว
าค

ม 2
5
6
3

2
9
2
,2
5
0
,0
0
0

    
 

7
7
6
,4
1
6
,4
2
7

    
 

3
,7
3
2
,8
4
8

    
    

    
  

2
9
,2
2
5
,0
0
0

   
2
1
6
,5
9
8
,1
0
2

    
(4
5
3
,8
9
7
)

    
    

    
    

  
1
,3
1
7
,7
6
8
,4
8
0

   
6
0
6
,2
6
5

    
    

    
    

   
1
,3
1
8
,3
7
4
,7
4
5

   

ยอ
ดค

งเห
ลือ

 ณ
 วัน

ที่ 1
 มก

ราค
ม 2

56
4 

-
ตา

มท
ี่ราย

งาน
ไว้เ

ดิม
2
9
2
,2
5
0
,0
0
0

    
 

7
7
6
,4
1
6
,4
2
7

    
 

-
    

    
    

    
    

    
 

2
9
,2
2
5
,0
0
0

   
2
1
9
,5
8
4
,3
8
0

    
(4
5
3
,8
9
7
)

    
    

    
    

  
1
,3
1
7
,0
2
1
,9
1
0

   
6
0
6
,2
6
5

    
    

    
    

   
1
,3
1
7
,6
2
8
,1
7
5

   
ผล

สะ
สม

จา
กก

ารแ
ก้ไข

งบ
กา

รเง
ิน

2
.5

-
    

    
    

    
    

-
    

    
    

    
   

3
,7
3
2
,8
4
8

    
    

    
  

-
    

    
    

    
(2
,9
8
6
,2
7
8
)

    
   

-
    

    
    

    
    

    
   

7
4
6
,5
7
0

    
    

    
 

-
    

    
    

    
    

    
   

7
4
6
,5
7
0

    
    

    
 

ยอ
ดค

งเห
ลือ

 ณ
 วัน

ที่ 1
 มก

ราค
ม 2

56
4 

-
ปร

ับป
รุงใ

หม
่

2
9
2
,2
5
0
,0
0
0

    
 

7
7
6
,4
1
6
,4
2
7

    
 

3
,7
3
2
,8
4
8

    
    

    
  

2
9
,2
2
5
,0
0
0

   
2
1
6
,5
9
8
,1
0
2

    
(4
5
3
,8
9
7
)

    
    

    
    

  
1
,3
1
7
,7
6
8
,4
8
0

   
6
0
6
,2
6
5

    
    

    
    

   
1
,3
1
8
,3
7
4
,7
4
5

   
เงิน

ปัน
ผล

2
4

    
    

  
-

    
    

    
    

    
-

    
    

    
    

   
-

    
    

    
    

    
    

 
-

    
    

    
    

(7
5
,9
8
4
,5
5
8
)

    
 

-
    

    
    

    
    

    
   

(7
5
,9
8
4
,5
5
8
)

    
   

-
    

    
    

    
    

    
   

(7
5
,9
8
4
,5
5
8
)

    
   

ค่า
ใช้จ

่าย
โคร

งก
ารส

ะส
มห

ุ้นส
ําห

รับ
พน

ักง
าน

2
2

    
    

  
-

    
    

    
    

    
-

    
    

    
    

   
7
,2
1
9
,6
5
5

    
    

    
  

-
    

    
    

    
-

    
    

    
    

   
-

    
    

    
    

    
    

   
7
,2
1
9
,6
5
5

    
    

  
-

    
    

    
    

    
    

   
7
,2
1
9
,6
5
5

    
    

  
หุ้น

ทุน
ซื้อ

คืน
2
2

    
    

  
-

    
    

    
    

    
-

    
    

    
    

   
(4
,5
5
6
,1
2
4
)

    
    

    
 

-
    

    
    

    
-

    
    

    
    

   
-

    
    

    
    

    
    

   
(4
,5
5
6
,1
2
4
)

    
    

 
-

    
    

    
    

    
    

   
(4
,5
5
6
,1
2
4
)

    
    

 
กํา

ไรเ
บ็ด

เสร
็จรว

มส
ําห

รับ
ปี

กํา
ไร 
(ขา

ดท
ุน) 

สํา
หร

ับป
ี

-
    

    
    

    
    

-
    

    
    

    
   

-
    

    
    

    
    

    
 

-
    

    
    

    
7
2
,2
7
1
,1
3
9

    
  

-
    

    
    

    
    

    
   

7
2
,2
7
1
,1
3
9

    
    

(3
9
,2
9
3
)

    
    

    
    

    
7
2
,2
3
1
,8
4
6

    
    

กํา
ไรเ

บ็ด
เสร

็จอ
ื่นส

ําห
รับ

ปี
-

    
    

    
    

    
-

    
    

    
    

   
-

    
    

    
    

    
    

 
-

    
    

    
    

8
3
2
,1
4
6

    
    

   
4
1
5
,6
7
9

    
    

    
    

   
1
,2
4
7
,8
2
5

    
    

  
-

    
    

    
    

    
    

   
1
,2
4
7
,8
2
5

    
    

  
ยอ

ดค
งเห

ลือ
 ณ

 วัน
ที่ 3

1 ธ
ันว

าค
ม 2
5
6
4

2
9
2
,2
5
0
,0
0
0

    
 

7
7
6
,4
1
6
,4
2
7

    
 

6
,3
9
6
,3
7
9

    
    

    
  

2
9
,2
2
5
,0
0
0

   
2
1
3
,7
1
6
,8
2
9

    
(3
8
,2
1
8
)

    
    

    
    

    
1
,3
1
7
,9
6
6
,4
1
7

   
5
6
6
,9
7
2

    
    

    
    

   
1
,3
1
8
,5
3
3
,3
8
9

   
หม

าย
เหต

ุปร
ะก

อบ
งบ

กา
รเง

ินเป
็นส

่วน
หน

ึ่งขอ
งงบ

กา
รเง

ินน
ี้

ส่ว
นข

อง
ผู้ถ

ือห
ุ้นบ

ริษ
ัทใ

หญ
่

กํา
ไรส

ะส
ม

หม
าย

เหต
ุ

บร
ิษัท

 ห
าญ

 เอ
็นจ

ิเน
ียร

ิ่ง โ
ซล

ูชั่น
ส์ 

จํา
กัด

 (ม
หา

ชน
) แ

ละ
บร

ิษัท
ย่อ

ย
งบ

แส
ดง

กา
รเป

ลี่ย
นแ

ปล
งส

่วน
ขอ

งผ
ู้ถือ

หุ้น
สํา

หร
ับป

ีสิ้น
สุด

วัน
ที่ 

31
 ธ

ันว
าค

ม 
2
5
6
4

บา
ท 

งบ
กา

รเง
ินร

วม



บริษััท หาญ เอ็นจำิเน่ยริ�ง โซลูชัั�นส์ จำำากัด (มูหาชัน) 149

ทุน
เรือ

นห
ุ้น

ส่ว
นเก

ิน
ส่ว

นเก
ินท

ุนจ
าก

กา
ร

รวม
ส่ว

น
ที่อ

อก
แล

ะ
มูล

ค่า
หุ้น

สา
มัญ

จ่า
ยโด

ยใช
้หุ้น

จัด
สร

รแล
้ว

ยัง
ไม

่ได้จ
ัดส

รร
ขอ

งผ
ู้ถือ

หุ้น
ชํา

ระแ
ล้ว

เป็น
เกณ

ฑ์
ทุน

สํา
รอ

งต
าม

กฏ
หม

าย
ยอ

ดค
งเห

ลือ
 ณ

 วัน
ที่ 1

 มก
ราค

ม 2
5
6
3

2
9
2
,2
5
0
,0
0
0

    
    

    
    

7
7
6
,4
1
6
,4
2
7

    
    

    
 

-
    

    
    

    
    

    
    

    
2
9
,2
2
5
,0
0
0

    
    

    
    

   
2
2
4
,7
9
6
,7
0
6

    
    

    
 

1
,3
2
2
,6
8
8
,1
3
3

    
    

เงิน
ปัน

ผล
2
4

    
    

  
-

    
    

    
    

    
    

    
   

-
    

    
    

    
    

    
    

-
    

    
    

    
    

    
    

    
-

    
    

    
    

    
    

    
    

(1
0
5
,2
0
9
,5
6
8
)

    
    

    
(1
0
5
,2
0
9
,5
6
8
)

    
    

  
ค่า

ใช้จ
่าย

โคร
งก

ารส
ะส

มห
ุ้นส

ําห
รับ

พน
ักง

าน
2
2

    
    

  
-

    
    

    
    

    
    

    
   

-
    

    
    

    
    

    
    

6
,6
0
2
,4
0
2

    
    

    
    

    
 

-
    

    
    

    
    

    
    

    
-

    
    

    
    

    
    

    
6
,6
0
2
,4
0
2

    
    

    
   

หุ้น
ทุน

ซื้อ
คืน

2
2

    
    

  
-

    
    

    
    

    
    

    
   

-
    

    
    

    
    

    
    

(2
,8
6
9
,5
5
4
)

    
    

    
    

    
-

    
    

    
    

    
    

    
    

-
    

    
    

    
    

    
    

(2
,8
6
9
,5
5
4
)

    
    

    
  

กํา
ไรเ

บ็ด
เสร

็จรว
มส

ําห
รับ

ปี
กํา

ไรส
ําห

รับ
ปี -

 ปร
ับป

รุงใ
หม

่
-

    
    

    
    

    
    

    
   

-
    

    
    

    
    

    
    

-
    

    
    

    
    

    
    

    
-

    
    

    
    

    
    

    
    

9
7
,1
9
2
,9
6
3

    
    

    
   

9
7
,1
9
2
,9
6
3

    
    

    
 

ยอ
ดค

งเห
ลือ

 ณ
 วัน

ที่ 3
1 ธ

ันว
าค

ม 2
5
6
3

2
9
2
,2
5
0
,0
0
0

    
    

    
    

7
7
6
,4
1
6
,4
2
7

    
    

    
 

3
,7
3
2
,8
4
8

    
    

    
    

    
 

2
9
,2
2
5
,0
0
0

    
    

    
    

   
2
1
6
,7
8
0
,1
0
1

    
    

    
 

1
,3
1
8
,4
0
4
,3
7
6

    
    

ยอ
ดค

งเห
ลือ

 ณ
 วัน

ที่ 1
 มก

ราค
ม 2

56
4 

-
ตา

มท
ี่ราย

งาน
ไว้เ

ดิม
2
9
2
,2
5
0
,0
0
0

    
    

    
    

7
7
6
,4
1
6
,4
2
7

    
    

    
 

-
    

    
    

    
    

    
    

    
2
9
,2
2
5
,0
0
0

    
    

    
    

   
2
1
9
,7
6
6
,3
7
9

    
    

    
 

1
,3
1
7
,6
5
7
,8
0
6

    
    

ผล
สะ

สม
จา

กก
ารแ

ก้ไข
งบ

กา
รเง

ิน
2
.5

-
    

    
    

    
    

    
    

   
-

    
    

    
    

    
    

    
3
,7
3
2
,8
4
8

    
    

    
    

    
 

-
    

    
    

    
    

    
    

    
(2
,9
8
6
,2
7
8
)

    
    

    
    

7
4
6
,5
7
0

    
    

    
    

  
ยอ

ดค
งเห

ลือ
 ณ

 วัน
ที่ 1

 มก
ราค

ม 2
56

4 
-

ปร
ับป

รุงใ
หม

่
2
9
2
,2
5
0
,0
0
0

    
    

    
    

7
7
6
,4
1
6
,4
2
7

    
    

    
 

3
,7
3
2
,8
4
8

    
    

    
    

    
 

2
9
,2
2
5
,0
0
0

    
    

    
    

   
2
1
6
,7
8
0
,1
0
1

    
    

    
 

1
,3
1
8
,4
0
4
,3
7
6

    
    

เงิน
ปัน

ผล
2
4

    
    

  
-

    
    

    
    

    
    

    
   

-
    

    
    

    
    

    
    

-
    

    
    

    
    

    
    

    
-

    
    

    
    

    
    

    
    

(7
5
,9
8
4
,5
5
8
)

    
    

    
  

(7
5
,9
8
4
,5
5
8
)

    
    

    
ค่า

ใช้จ
่าย

โคร
งก

ารส
ะส

มห
ุ้นส

ําห
รับ

พน
ักง

าน
2
2

    
    

  
-

    
    

    
    

    
    

    
   

-
    

    
    

    
    

    
    

7
,2
1
9
,6
5
5

    
    

    
    

    
 

-
    

    
    

    
    

    
    

    
-

    
    

    
    

    
    

    
7
,2
1
9
,6
5
5

    
    

    
   

หุ้น
ทุน

ซื้อ
คืน

2
2

    
    

  
-

    
    

    
    

    
    

    
   

-
    

    
    

    
    

    
    

(4
,5
5
6
,1
2
4
)

    
    

    
    

    
-

    
    

    
    

    
    

    
    

-
    

    
    

    
    

    
    

(4
,5
5
6
,1
2
4
)

    
    

    
  

กํา
ไรเ

บ็ด
เสร

็จรว
มส

ําห
รับ

ปี
กํา

ไรส
ําห

รับ
ปี

-
    

    
    

    
    

    
    

   
-

    
    

    
    

    
    

    
-

    
    

    
    

    
    

    
    

-
    

    
    

    
    

    
    

    
7
2
,1
6
2
,8
8
7

    
    

    
   

7
2
,1
6
2
,8
8
7

    
    

    
 

กํา
ไรเ

บ็ด
เสร

็จอ
ื่นส

ําห
รับ

ปี
-

    
    

    
    

    
    

    
   

-
    

    
    

    
    

    
    

-
    

    
    

    
    

    
    

    
-

    
    

    
    

    
    

    
    

8
3
2
,1
4
6

    
    

    
    

    
8
3
2
,1
4
6

    
    

    
    

  
ยอ

ดค
งเห

ลือ
 ณ

 วัน
ที่ 3

1 ธ
ันว

าค
ม 2
5
6
4

2
9
2
,2
5
0
,0
0
0

    
    

    
    

7
7
6
,4
1
6
,4
2
7

    
    

    
 

6
,3
9
6
,3
7
9

    
    

    
    

    
 

2
9
,2
2
5
,0
0
0

    
    

    
    

   
2
1
3
,7
9
0
,5
7
6

    
    

    
 

1
,3
1
8
,0
7
8
,3
8
2

    
    

หม
าย

เหต
ุปร

ะก
อบ

งบ
กา

รเง
ินเป

็นส
่วน

หน
ึ่งขอ

งงบ
กา

รเง
ินน

ี้

กํา
ไรส

ะส
ม

หม
าย

เหต
ุบร
ิษัท

 ห
าญ

 เอ
็นจ

ิเน
ียร

ิ่ง โ
ซล

ูชั่น
ส์ 

จํา
กัด

 (ม
หา

ชน
) แ

ละ
บร

ิษัท
ย่อ

ย

งบ
แส

ดง
กา

รเป
ลี่ย

นแ
ปล

งส
่วน

ขอ
งผ

ู้ถือ
หุ้น

 (ต
่อ)

สํา
หร

ับป
ีสิ้น

สุด
วัน

ที่ 
31

 ธ
ันว

าค
ม 
2
5
6
4

บา
ท 

งบ
กา

รเง
ินเฉ

พา
ะก

ิจก
าร



แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)150

2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสําหรับปี 72,231,846 97,889,325 72,162,887 97,192,963 

รายการปรับกระทบกําไรสําหรับปีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

จากกิจกรรมดําเนินงาน :
หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 2,813,895 4,253,118 2,807,363 4,250,132 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 30,165,663 17,050,943 30,137,178 17,038,325 

ค่าตัดจําหน่ายความสัมพันธ์กับลูกค้า 13,854,860 17,947,159 13,854,860 17,947,159 

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ 3,922,061 5,673,101 3,922,061 5,673,101 

(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ายอุปกรณ์และ
สินทรัพย์สิทธิการใช้ 265,927 1,255,393 265,927 1,255,393 

(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (1,464,834) (333,095) (1,615,513) (41,531)

(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุน -     (3,380,909) -     (3,380,909)

(กําไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของ
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (2,860,366) 4,430,330 (2,860,366) 4,430,330 

ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
ไม่หมุนเวียนอื่น -     241,845 -     241,845 

ขาดทุนจากการด้อยค่าจากอุปกรณ์ (โอนกลับ) (50,654) 50,654 (50,654) 50,654 

รายได้ดอกเบี้ยรับ (182,520) (959,594) (570,968) (1,255,502)

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 1,907,265 2,651,166 1,811,828 2,570,980 

ค่าใช้จ่ายโครงการสะสมหุ้นสําหรับพนักงาน 7,219,655 6,602,402 7,219,655 6,602,402 

ต้นทุนทางการเงิน 2,309,545 90,655 2,301,737 90,655 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 17,813,274 23,821,695 17,649,328 23,833,054 

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี้สินดําเนินงาน 147,945,617 177,284,188 147,035,323 176,499,051 

สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (4,826,091) 67,964,781 (3,491,121) 68,360,442 

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน 2,583,100 (3,256,681) 3,741,762 (2,513,101)

สินค้าคงเหลือ (78,311,067) 20,744,512 (79,702,169) 22,183,741 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (906,731) 327,034 (771,191) 80,643 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (3,119,913) (1,517,468) (3,119,913) (1,517,468)

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 34,062,382 (35,575,947) 36,409,853 (28,993,514)

ประมาณหนี้สินหมุนเวียนอื่น 347,165 294,585 347,165 294,585 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (233,675) 531,330 (233,675) 531,330 

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสําหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน (664,000) (400,000) (664,000) (400,000)

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 1,129,856 1,573,164 1,129,856 1,573,164 

เงินสดรับจากการดําเนินงาน 98,006,643 227,969,498 100,681,890 236,098,873 

จ่ายค่าใช้จ่ายโครงการสะสมหุ้นสําหรับพนักงาน (4,556,124) (2,869,554) (4,556,124) (2,869,554)

จ่ายภาษีเงินได้ (25,200,914) (40,659,717) (25,195,635) (40,659,717)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 68,249,605 184,440,227 70,930,131 192,569,602 

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
หมุนเวียนอื่น (29,795,885) -                        (29,795,885) -                           

เงินสดรับจากการจําหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
หมุนเวียนอื่น -                          116,885,007 -                         116,885,007 

เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้น -                          -                        -                         (6,352,000)

เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย -                          -                        -                         (1,300,000)

เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์ (14,095,266) (16,808,367) (14,072,892) (16,679,091)

เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์ 171,199 237,573 171,199 237,573 

เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (2,153,440) (763,437) (2,153,440) (763,437)

รับดอกเบี้ย 182,521 545,145 552,489 545,145 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (45,690,871) 100,095,921 (45,298,529) 92,573,197 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายชําระหนี้สินตามสัญญาเช่า 0)

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากการลงทุนในบริษัทย่อยของ

ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม  
จ่ายเงินปันผล 8)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 8)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น ลดลง สุทธิ 1 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 1 

ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็น
เงินตราต่างประเทศ -     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี 2 

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม 
รายการที่ไม่ใช่เงินสด

หนี้สินจากการซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สินจากการซื้ออุปกรณ์และ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันต้นปี 0 

โอนสินค้าไปเป็นอุปกรณ์ 5)

โอนอุปกรณ์เป็นค่าใช้จ่าย 2)

บวก  ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 22 

หัก    เงินสดจ่าย 8)

ส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สินจากการซื้ออุปกรณ์และ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ สิ้นปี 7 

โอนรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น ลดลง 02 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น ลดลง 2)

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน

หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับจากการจําหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน

หมุนเวียนอื่น
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้น
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
รับดอกเบี้ย

เงินสดสุทธิได้มาจาก ใช้ไปใน กิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายชําระหนี้สินตามสัญญาเช่า (11,277,500) (738,630) (11,277,500) (738,630)

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 500,000 -                        -     -                           

เงินสดรับจากการลงทุนในบริษัทย่อยของ
ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม  -     700,000 -                         -                           

จ่ายเงินปันผล (75,984,558) (105,209,568) (75,984,558) (105,209,568)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (86,762,058) (105,248,198) (87,262,058) (105,948,198)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ (64,203,324) 179,287,950 (61,630,456) 179,194,601 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 306,074,340 127,099,721 299,318,282 120,123,681 

ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็น
เงินตราต่างประเทศ 959,405 (313,331) -     -     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี 242,830,421 306,074,340 237,687,826 299,318,282 

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม :
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
1) หนี้สินจากการซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สินจากการซื้ออุปกรณ์และ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันต้นปี 630,517 475,280 630,517 475,280 

โอนสินค้าไปเป็นอุปกรณ์ (3,945,002) (20,770,275) (3,945,002) (20,770,275)

โอนอุปกรณ์เป็นค่าใช้จ่าย (606,987) (52,982) (606,987) (52,982)

บวก  ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 23,564,478 38,550,298 23,542,104 38,421,022 

หัก    เงินสดจ่าย (16,248,706) (17,571,804) (16,226,332) (17,442,528)

ส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สินจากการซื้ออุปกรณ์และ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ สิ้นปี 3,394,300 630,517 3,394,300 630,517 

2) โอนรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น (ลดลง) -     74,129,902 -     74,129,902 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง) -     (74,129,902) -     (74,129,902)

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด มหาชน  และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด ต่อ

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)152

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลชูั่นส ์จาํกัด (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

1. ขอ้มลูทั่วไป
(ก)  ภมูิลาํเนาและสถานะทางกฎหมายของกลุ่มบรษัิท

บรษัิท 

 บรษัิทไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบคุคลประเภทบรษัิทจาํกดักบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2544 บริษัทแปรสภาพ
บรษัิทเป็นบรษัิทมหาชนจาํกดั เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2557 

บรษัิทมีท่ีอยู่สาํนกังานใหญ่ ดงันี ้

ตัง้อยู่เลขท่ี 559 ซอยศนูยว์จิยั 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย 

บรษัิทย่อย 

1) Harn Vietnam Company Limited เป็นบรษัิทท่ีจดัตัง้ขึน้ในประเทศเวียดนาม เม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2562

บรษัิทย่อยมีท่ีอยู่สาํนกังานใหญ่ ดงันี้
5th floor, Vietcomreal Building, 68 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam 

2) บรษัิท ไอยราหาญ จาํกดั เป็นบรษัิทท่ีจดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2563 

บรษัิทย่อยมีท่ีอยู่สาํนกังานใหญ่ ดงันี ้

ตัง้อยู่เลขท่ี 559 ซอยศนูยว์จิยั 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย 

(ข)  ลกัษณะการดาํเนินงานและกิจกรรมหลกั
 บริษัทประกอบธุรกิจหลักเก่ียวกับขายส่ง ปลีกและใหบ้ริการซ่อม เช่า เช่าซือ้และรบัเหมาติดตัง้ระบบดับเพลิง รวมทัง้
อปุกรณแ์ละวตัถเุคมีดบัเพลิง จาํหน่ายอปุกรณห์อ้งเย็น จาํหน่ายอปุกรณก์ารพิมพ ์และใหบ้รกิารซอ่ม เช่า อปุกรณก์ารพิมพ ์ 
 บริษัทย่อยแห่งท่ี 1 ประกอบธุรกิจหลกัเก่ียวกบัจาํหน่ายอุปกรณ์การพิมพ ์และแห่งท่ี 2 ประกอบธุรกิจใหบ้ริการโซลูชั่นส์
ดา้นอาคารอจัฉรยิะหรือ Smart Building 

(ค) การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 

 สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึง่ปัจจบุนัมีการแพรร่ะบาดอย่างตอ่เน่ือง ทาํ
ใหเ้ศรษฐกิจยงัมีการชะลอตวัและมีผลกระทบตอ่ธุรกิจและอตุสาหกรรมโดยรวม สถานการณด์งักล่าวอาจสง่ผลกระทบตอ่ผล
การดาํเนินงานธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบรหิารของบรษัิทและบรษัิทย่อยไดต้ดิตามความคืบหนา้ของสถานการณด์งักล่าว และ
ทาํการประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมลูค่าของสินทรพัย ์ประมาณการหนีส้ินและหนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้อย่างตอ่เน่ือง 

2. หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงิน
2.1 เกณฑใ์นการเสนองบการเงิน

 งบการเงินนีจ้ดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกฎหมายกาํหนดตามพระราชบญัญัติวชิาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 โดยไดถื้อ
ปฏิบตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการแสดงรายการไดท้าํขึน้ตามแบบกาํหนดรายการย่อท่ีตอ้งมีในงบการเงิน

หมูายเหตืุประกอบงบการเงิน



บริษััท หาญ เอ็นจำิเน่ยริ�ง โซลูชัั�นส์ จำำากัด (มูหาชัน) 153

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลชูั่นส ์จาํกัด (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

วันที่  ธันวาคม  

ขอ้มลูทั่วไป
ก) ภมูิลาํเนาและสถานะทางกฎหมายของกลุ่มบรษัิท

บรษัิท
บรษัิทไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบคุคลประเภทบรษัิทจาํกดักบักระทรวงพาณิชย์ เม่ือวนัท่ี พฤษภาคม บริษัทแปรสภาพ

บรษัิทเป็นบรษัิทมหาชนจาํกดั เม่ือวนัท่ี พฤษภาคม 
บรษัิทมีท่ีอยู่สาํนกังานใหญ่ ดงันี้

ตัง้อยู่เลขท่ี ซอยศนูยว์จิยั ถนนพระราม แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
บรษัิทย่อย

1) เป็นบรษัิทท่ีจดัตัง้ขึน้ในประเทศเวียดนาม เม่ือวนัท่ี กรกฎาคม 
บรษัิทย่อยมีท่ีอยู่สาํนกังานใหญ่ ดงันี้

2) บรษัิท ไอยราหาญ จาํกดั เป็นบรษัิทท่ีจดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย เม่ือวนัท่ี กรกฎาคม 
บรษัิทย่อยมีท่ีอยู่สาํนกังานใหญ่ ดงันี้

ตัง้อยู่เลขท่ี ซอยศนูยว์จิยั ถนนพระราม แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ข) ลกัษณะการดาํเนินงานและกิจกรรมหลกั
บริษัทประกอบธุรกิจหลักเก่ียวกับขายส่ง ปลีกและใหบ้ริการซ่อม เช่า เช่าซือ้และรบัเหมาติดตัง้ระบบดับเพลิง รวมทัง้

อปุกรณแ์ละวตัถเุคมีดบัเพลิง จาํหน่ายอปุกรณห์อ้งเย็น จาํหน่ายอปุกรณก์ารพิมพ์ และใหบ้รกิารซอ่ม เช่า อปุกรณก์ารพิมพ ์
บริษัทย่อยแห่งท่ี ประกอบธุรกิจหลกัเก่ียวกบัจาํหน่ายอุปกรณ์การพิมพ์ และแห่งท่ี ประกอบธุรกิจใหบ้ริการโซลูชั่นส์

ดา้นอาคารอจัฉรยิะหรือ 

ค) การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 
สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 19) ซึง่ปัจจบุนัมีการแพรร่ะบาดอย่างตอ่เน่ือง ทาํ

ใหเ้ศรษฐกิจยงัมีการชะลอตวัและมีผลกระทบตอ่ธุรกิจและอตุสาหกรรมโดยรวม สถานการณด์งักล่าวอาจสง่ผลกระทบตอ่ผล
การดาํเนินงานธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบรหิารของบรษัิทและบรษัิทย่อยไดต้ดิตามความคืบหนา้ของสถานการณด์งักล่าว และ
ทาํการประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมลูค่าของสินทรพัย ์ประมาณการหนีส้ินและหนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้อย่างตอ่เน่ือง

หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงิน
เกณฑใ์นการเสนองบการเงิน

งบการเงินนีจ้ดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกฎหมายกาํหนดตามพระราชบญัญัติวชิาชีพบญัชี พ.ศ. โดยไดถื้อ
ปฏิบตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการแสดงรายการไดท้าํขึน้ตามแบบกาํหนดรายการย่อท่ีตอ้งมีในงบการเงิน

สาํหรบับริษัทมหาชนจาํกดั ท่ีกาํหนดโดยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ออกตามความในพระราชบญัญัติการ
บญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินนีไ้ดจ้ดัทาํขึน้โดยใชเ้กณฑร์าคาทนุเดมิเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

   งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษัทใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบัภาษาอังกฤษแปลมา
จากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว  

 

 2.2 หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

  2.2.1 งบการเงินรวมไดจ้ดัทาํขึน้โดยรวมงบการเงินของบรษัิท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จาํกดั (มหาชน) และบรษัิทย่อย ดงันี ้

    อตัราสว่นของการถือหุน้ 

    (รอ้ยละของจาํนวนหุน้จดทะเบียน) 
ช่ือบริษัท  ประเภทธุรกิจ                   2564  2563  ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 

ถือหุ้นทางตรง         

Harn Vietnam Co., Ltd.   จาํหน่ายอปุกรณก์ารพิมพ ์  100.00  100.00  ประเทศเวียดนาม 

บริษัท ไอยราหาญ จาํกดั   พฒันาระบบไอโอที        

  โซลชูั่นสส์าํหรบังานอาคาร  65.00  65.00  ประเทศไทย 

    บริษัทไดซื้อ้เงินลงทนุใน Harn Vietnam Co.,Ltd. จาํนวนรอ้ยละ 100 ของจาํนวนหุน้ท่ีออกจาํหน่ายแลว้ทัง้หมดของ
บริษัทดังกล่าว และบริษัทไดร้วมงบการเงินของบริษัทดงักล่าวในการจัดทาํงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทตัง้แต่วนัท่ี 30 

กรกฎาคม 2562 เป็นตน้ไป 

  บริษัทไดร้่วมลงทนุโดยการจดัตัง้บริษัทช่ือ “บริษัท ไอยราหาญ จาํกดั” โดยบริษัทและผูร้ว่มทนุถือหุน้จาํนวนรอ้ยละ 
65 และรอ้ยละ 35 ของจาํนวนหุน้ท่ีออกจาํหน่ายแลว้ ทัง้หมดของบริษัทดงักล่าว ตามลาํดบั ดงันัน้ บรษัิทไดร้วมงบการเงิน
ของบรษัิทดงักล่าวในการจดัทาํงบการเงินรวมของกลุ่มบรษัิทตัง้แตว่นัท่ี 8 กรกฎาคม 2563 เป็นตน้ไป 

  2.2.2 บริษัทจะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียใน
ผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทนุ และสามารถใชอ้าํนาจในการสั่งการกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อ
จาํนวนเงินผลตอบแทนนัน้ได ้ 

  2.2.3 บริษัทนาํงบการเงินของบรษัิทย่อยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตัง้แต่วนัท่ีบรษัิทมีอาํนาจในการควบคมุบรษัิทย่อย
จนถงึวนัท่ีบรษัิทสิน้สดุการควบคมุบรษัิทย่อยนัน้ 

  2.2.4 งบการเงินของบรษัิทย่อยซึ่งจดัตัง้ในต่างประเทศไดแ้ปลงคา่เป็นเงนิบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ีย ณ วนัท่ีในงบ
แสดงฐานะการเงินสาํหรบัรายการสินทรพัยแ์ละหนีส้ิน หรืออัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียรายเดือนสาํหรบัรายการท่ีเป็น
รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ผลต่างซึ่งเกิดขึน้จากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบ
การเงินในตา่งประเทศ” ในส่วนของผูถื้อหุน้ 

  2.2.5 งบการเงินรวมจัดทาํขึน้โดยใชน้โยบายการบัญชีเดียวกันสาํหรบัรายการบญัชีท่ีเหมือนกันหรือเหตุการณ์ทางบัญชีท่ี
คลา้ยคลงึกนั 

  2.2.6 ยอดคงคา้งระหวา่งบรษัิทและบรษัิทย่อย รายการคา้ระหวา่งกนัท่ีมีสาระสาํคญัไดถู้กตดัออกจากงบการเงินรวมนีแ้ลว้ 
 

2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมท่ี่เริ่มมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจบุนั  
ในระหว่างปี บริษัทและบริษัทย่อยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับปรบัปรุงจาํนวนหลายฉบับ ท่ีมีผลบังคับใชส้าํหรบังบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวนัท่ี 1 

มกราคม 2564 มาถือปฏิบตัิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดป้รบัปรุงหรือจดัใหมี้ขึน้เพ่ือใหมี้เนือ้หาเท่าเทียมกบั
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนขึน้เก่ียวกับวิธีปฏิบตัิทางการบญัชี
และการใหแ้นวปฏิบตัทิางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบตันีิไ้มมี่ผลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัตอ่งบการเงินในปีปัจจุบนั 
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2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต 

  สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรบัปรุงหลายฉบบั และไดล้งประกาศในราชกิจจา
นเุบกษาแลว้ ซึ่งจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรบังบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเริ่มในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าวไดป้รบัปรุงหรือจัดใหมี้ขึน้เพ่ือใหมี้เนือ้หาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวธีิปฏิบตัิทางการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
บางฉบบัมีการใหข้อ้ผ่อนปรนในทางปฏิบตัหิรือขอ้ยกเวน้ชั่วคราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

ฝ่ายบริหารของบรษัิทและบริษัทย่อยประเมินแลว้เช่ือวา่การปรบัปรุงมาตรฐานนีจ้ะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัต่อ
งบการเงินในปีท่ีเริ่มนาํมาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบตั ิ

 

2.5 การแกไ้ขงบการเงินงวดก่อน 

ในการเสนองบการเงินสาํหรบัปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทไดแ้กไ้ขงบการเงินของงวดก่อนเก่ียวกับการบันทึก
รายการท่ีเก่ียวข้องกับโครงการสะสมหุน้สาํหรบัพนักงาน (Employee Joint Investment Program หรือ EJIP) (หมายเหตุ 22) ให้
เป็นไปตามมาตรฐานการายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 เรื่อง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ซึ่งจากเดิมบรษัิทบนัทกึรายการดงักล่าว
เป็นคา่ใชจ่้ายในกาํไรขาดทนุตามจาํนวนเงนิท่ีจ่ายในแตล่ะงวด  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีก้าํหนดใหกิ้จการรบัรูก้ารจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑใ์หพ้นกังานในงบการเงิน ไม่ว่า
การจ่ายนัน้จะอยู่ในรูปของเงินสด สินทรพัยอ่ื์นหรือตราสารทนุของกิจการ บรษัิทไดป้รบัยอ้นหลงังบการเงินของปีก่อนท่ีแสดง
เป็นขอ้มูลเปรียบเทียบเสมือนหนึ่งว่าบริษัทรบัรูผ้ลกระทบของการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑใ์หพ้นกังานในงบการเงินมาโดย
ตลอด โดยบรษัิทไดป้รบัปรุงรายการใหม่ซึง่มีผลกระทบตอ่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงันี ้

• งบแสดงฐานะการเงนิ 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 ท่ีเคยแสดงไวเ้ดิม  ปรบัปรุง 
เพ่ิมขึน้ (ลดลง) 

 ปรบัปรุงใหม ่  ท่ีเคยแสดงไวเ้ดิม  ปรบัปรุง  
เพ่ิมขึน้ (ลดลง) 

 ปรบัปรุงใหม ่

สินทรัพย ์            

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,843,042  746,570  4,589,612  3,826,408  746,570  4,572,978 

ส่วนของผู้ถือหุ้น            

สว่นเกินทนุจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ -  3,732,848  3,732,848  -  3,732,848  3,732,848 

กาํไรสะสม - ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 219,584,380  (2,986,278)  216,598,102  219,766,379  (2,986,278)  216,780,101 

 

• งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 ท่ีเคยแสดงไวเ้ดิม  ปรบัปรุง 
เพ่ิมขึน้ (ลดลง) 

 ปรบัปรุงใหม ่  ท่ีเคยแสดงไวเ้ดิม  ปรบัปรุง  
เพ่ิมขึน้ (ลดลง) 

 ปรบัปรุงใหม ่

ค่าใช้จ่าย            

ตน้ทนุการใหบ้ริการ 118,879,312  553,991  119,433,303  115,297,565  553,991  115,851,556 

ตน้ทนุในการจดัจาํหน่าย 107,327,727  1,361,836  108,689,563  106,083,849  1,361,836  107,445,685 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 137,288,080  1,817,021  139,105,101  136,213,901  1,817,021  138,030,922 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 24,568,265  (746,570)  23,821,695  24,579,624  (746,570)  23,833,054 

การแบ่งปันกาํไร            

สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 100,969,338  (2,986,278)  97,983,060  100,179,241  (2,986,278)  97,192,963 

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม            

สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 100,569,105  (2,986,278)  97,582,827  100,179,241  (2,986,278)  97,192,963 



บริษััท หาญ เอ็นจำิเน่ยริ�ง โซลูชัั�นส์ จำำากัด (มูหาชัน) 155

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต
สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรบัปรุงหลายฉบบั และไดล้งประกาศในราชกิจจา

นเุบกษาแลว้ ซึ่งจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรบังบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเริ่มในหรือหลงัวนัท่ี มกราคม มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าวไดป้รบัปรุงหรือจัดใหมี้ขึน้เพ่ือใหมี้เนือ้หาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวธีิปฏิบตัิทางการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
บางฉบบัมีการใหข้อ้ผ่อนปรนในทางปฏิบตัหิรือขอ้ยกเวน้ชั่วคราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน

ฝ่ายบริหารของบรษัิทและบริษัทย่อยประเมินแลว้เช่ือวา่การปรบัปรุงมาตรฐานนีจ้ะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัต่อ
งบการเงินในปีท่ีเริ่มนาํมาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบตัิ

การแกไ้ขงบการเงินงวดก่อน
ในการเสนองบการเงินสาํหรบัปีสิน้สุดวนัท่ี ธันวาคม บริษัทไดแ้กไ้ขงบการเงินของงวดก่อนเก่ียวกับการบันทึก

รายการท่ีเก่ียวข้องกับโครงการสะสมหุน้สาํหรบัพนักงาน หรือ EJIP) หมายเหตุ 22) ให้
เป็นไปตามมาตรฐานการายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี เรื่อง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ซึ่งจากเดิมบรษัิทบนัทกึรายการดงักล่าว
เป็นคา่ใชจ่้ายในกาํไรขาดทนุตามจาํนวนเงนิท่ีจ่ายในแตล่ะงวด 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีก้าํหนดใหกิ้จการรบัรูก้ารจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑใ์หพ้นกังานในงบการเงิน ไม่ว่า
การจ่ายนัน้จะอยู่ในรูปของเงินสด สินทรพัยอ่ื์นหรือตราสารทนุของกิจการ บรษัิทไดป้รบัยอ้นหลงังบการเงินของปีก่อนท่ีแสดง
เป็นขอ้มูลเปรียบเทียบเสมือนหนึ่งว่าบริษัทรบัรูผ้ลกระทบของการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑใ์หพ้นกังานในงบการเงินมาโดย
ตลอด โดยบรษัิทไดป้รบัปรุงรายการใหม่ซึง่มีผลกระทบตอ่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงันี้
• งบแสดงฐานะการเงนิ 

บาท
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัท่ี ธันวาคม  ณ วนัท่ี ธันวาคม 
ท่ีเคยแสดงไวเ้ดิม ปรบัปรุง 

เพ่ิมขึน้ (ลดลง)
ปรบัปรุงใหม่ ท่ีเคยแสดงไวเ้ดิม ปรบัปรุง 

เพ่ิมขึน้ (ลดลง)
ปรบัปรุงใหม่

สินทรัพย ์      

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี   0         

ส่วนของผู้ถือหุ้น            

สว่นเกินทนุจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์  8        

กาํไรสะสม ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (2,986,278) (2,986,278)

• งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
บาท

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี ธันวาคม  สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี ธันวาคม 

ท่ีเคยแสดงไวเ้ดิม ปรบัปรุง 
เพ่ิมขึน้ ลดลง)

ปรบัปรุงใหม่ ท่ีเคยแสดงไวเ้ดิม ปรบัปรุง 
เพ่ิมขึน้ (ลดลง)

ปรบัปรุงใหม่

ค่าใช้จ่าย      

ตน้ทนุการใหบ้ริการ            

ตน้ทนุในการจดัจาํหน่าย            

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร            

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ (746,570) (746,570)
การแบ่งปันกาํไร 
สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ (2,986,278) (2,986,278)
การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม 
สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่   (2,986,278)      (2,986,278)   

• งบกระแสเงนิเงนิสด 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 ท่ีเคยแสดงไวเ้ดิม  ปรบัปรุง 
เพ่ิมขึน้ (ลดลง) 

 ปรบัปรุงใหม ่  ท่ีเคยแสดงไวเ้ดิม  ปรบัปรุง 
เพ่ิมขึน้ (ลดลง) 

 ปรบัปรุงใหม ่

 
กระแสเงินสดจากกิจกรรม
ดาํเนินงาน 

           

กาํไรสาํหรบัปี 100,875,603  (2,986,278)  97,889,325  100,179,241  (2,986,278)  97,192,963 

รายการปรบักระทบกาํไรสาํหรบัปีเป็นเงินสด            

รบั (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน            

- ค่าใชจ้่ายโครงการสะสมหุน้สาํหรบั            

พนกังาน -  6,602,402  6,602,402  -  6,602,402  6,602,402 

- ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 24,568,265  (746,570)  23,821,695  24,579,624  (746,570)  23,833,054 

จ่ายค่าใชจ้่ายโครงการสะสมหุน้สาํหรบัพนกังาน -  (2,869,554)  (2,869,554)  -  (2,869,554)  (2,869,554) 
 

3. นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

3.1 การรวมธุรกิจ  
  บรษัิทและบรษัิทย่อยบนัทกึบญัชีสาํหรบัการรวมธุรกิจตามวธีิซือ้ ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคมุเดียวกนั 

   บรษัิทและบริษัทย่อยมีอาํนาจการควบคมุเม่ือบริษัท (1) มีอาํนาจเหนือผูไ้ดร้บัการลงทนุ (2) มีโอกาสเปิดรบัหรือมีสิทธิใน
ผลตอบแทนผันแปรจากการเก่ียวขอ้งกบัผูไ้ดร้บัการลงทนุ และ (3) มีความสามารถในการใชอ้าํนาจเหนือผูไ้ดร้บัการลงทนุทาํ
ใหเ้กิดผลกระทบตอ่จาํนวนเงินผลตอบแทนของผูล้งทนุ 

   เม่ือมีเง่ือนไขหรือสถานการณ์บ่งชีว้่า อาํนาจการควบคุมขอ้ใดขอ้หนึ่งขา้งตน้เปล่ียนแปลงไป บริษัทจะทาํการพิจารณา
อาํนาจการควบคมุกิจการท่ีถกูควบคมุใหม่ 

   ค่าความนิยม ถูกวดัมลูค่า ณ วนัท่ีซือ้ โดยวดัจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนท่ีโอนใหซ้ึ่งรวมถึงการรบัรูจ้าํนวนส่วนได้
เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซือ้ หกัดว้ยมลูค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรพัยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหนีส้ินท่ีรบัมาซึ่งวดั
มลูคา่ ณ วนัท่ีซือ้ 

 สิ่งตอบแทนท่ีโอนให ้ตอ้งวดัดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยท่ี์โอนไป หนีส้ินท่ีบริษัทและบริษัทย่อยก่อขึน้เพ่ือจ่ายชาํระ
ใหแ้ก่เจา้ของเดิม และส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของท่ีออกโดยบริษัท และบรษัิทย่อย ทัง้นีส้ิ่งตอบแทนท่ีโอนใหย้งัรวมถึงมลูค่า
ยตุธิรรมของหนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้และมลูคา่ของโครงการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท่ี์ออกแทนโครงการของผูถ้กูซือ้เม่ือรวมธุรกิจ 

  หนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้ของบรษัิทและบริษัทย่อยท่ีถูกซือ้ท่ีรบัมาจากการรวมธุรกิจ รบัรูเ้ป็นหนีส้ินหากมีภาระผูกพนัในปัจจุบนั
ซึง่เกิดขึน้จากเหตกุารณใ์นอดีต และสามารถวดัมลูคา่ยตุธิรรมไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ 

   บรษัิทและบรษัิทย่อยวดัมลูคา่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคมุตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรพัยส์ทุธิท่ีไดม้าจากผูถ้กูซือ้ 

   ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกับการซือ้ของบริษัทและบริษัทย่อยท่ีเกิดขึน้ซึ่งเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าท่ีปรกึษากฎหมาย 
คา่ธรรมเนียมวชิาชีพและคา่ท่ีปรกึษาอ่ืนๆ ถือเป็นคา่ใชจ่้ายเม่ือเกิดขึน้ 

 

3.2 เงินตราตา่งประเทศ  
รายการบัญชีทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศแปลงคา่เป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

   สินทรพัยแ์ละหนีส้ินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงคา่เป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน 
ณ วนันัน้ กาํไรหรือขาดทนุจากการแปลงคา่บนัทกึรบัรูเ้ป็นกาํไรขาดทนุในงบกาํไรขาดทนุและกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน 

   สินทรพัยแ์ละหนีส้ินท่ีไม่เป็นตวัเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑร์าคาทนุเดิม 
แปลงคา่เป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
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 3.3 เครื่องมือทางการเงิน 
         การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงนิ 

  บรษัิทและบรษัิทย่อยจดัประเภทสินทรพัยท์างการเงิน ณ วนัท่ีรบัรูร้ายการเริ่มแรก เป็นสินทรพัยท์างการเงนิท่ีวดัมลูค่าดว้ย
ราคาทนุตดัจาํหน่าย สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรพัยท์างการ
เงินท่ีวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทนุ โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรพัยท์างการ
เงิน และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาของสินทรพัยท์างการเงินนัน้ 

ตราสารทุนสามารถจาํแนกและไม่สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามประเภทของการวดัมูลค่าไดส้องประเภท ไดแ้ก่ การวดั
มลูค่ายตุิธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทนุ หรือการวดัมลูคา่ยุตธิรรมผ่านกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน ซึ่งไม่สามารถจดัประเภทรายการ
ใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั  

  การรบัรูร้ายการเม่ือเริ่มแรกของสินทรพัย์ทางการเงินท่ีไม่ไดว้ัดมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนดว้ยมูลค่า
ยตุิธรรม บวกหรือหกัดว้ยตน้ทนุการทาํรายการซึ่งเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือการออกสินทรพัยท์างการเงินนัน้ ตน้ทนุการทาํ
รายการของสินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุธิรรมผ่านกาํไรหรือขาดทนุนัน้รบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทนุ  

การวดัมลูคา่ในภายหลงัของตราสารหนีท้าํได ้3 วธีิโดยขึน้อยู่กบัการจดัประเภทตราสารหนีน้ัน้ 

- สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย เม่ือถือครองสินทรพัยท์างการเงินนัน้เพ่ือรบักระแสเงินสด
ตามสญัญา และเง่ือนไขตามสญัญาของสินทรพัยท์างการเงินท่ีก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดซึง่เป็นการรบัชาํระเพียงเงินตน้
และดอกเบีย้จากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีระบุไวเ้ท่านั้น สินทรพัยท์างการเงินดงักล่าวตอ้งคาํนวณโดยใชว้ิธี
อัตราดอกเบี ้ยท่ีแท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า กําไรหรือขาดทุนท่ีเกิดขึน้จากการตัดรายการ การ
เปล่ียนแปลงหรือการดอ้ยคา่ดงักล่าวจะรบัรูใ้นส่วนของกาํไรหรือขาดทนุ 

- สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผ่านกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน เม่ือถือครองสินทรพัยท์างการเงิน เพ่ือ
รบักระแสเงินสดตามสัญญาและเพ่ือขายสินทรพัยท์างการเงิน และเง่ือนไขตามสญัญาของสินทรพัยท์างการเงินท่ี
ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสด ซึง่เป็นการรบัชาํระเพียงเงินตน้และดอกเบีย้จากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีระบุไวเ้ท่านัน้ 
การเปล่ียนแปลงของมลูค่าของสินทรพัยท์างการเงินรบัรูผ้่านกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน ยกเวน้ รายการขาดทนุจากการ
ดอ้ยคา่ รายไดด้อกเบีย้ และกาํไรขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวขอ้งจะรบัรูเ้ป็นกาํไรหรือขาดทนุ เม่ือมีการตดั
รายการสินทรพัยท์างการเงิน กาํไรหรือขาดทนุสะสมท่ีเคยรบัรูร้ายการในกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืนจะตอ้งจดัประเภท
รายการใหม่เข้ากําไรหรือขาดทุน สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวต้องคาํนวณโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี ้ยท่ีแท้จริง
เช่นเดียวกบั สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูคา่ดว้ยราคาทนุตดัจาํหน่าย 

- สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทนุ เม่ือสินทรพัยท์างการเงินนัน้ไม่เขา้
เง่ือนไขการวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ดว้ยราคาทนุตดัจาํหน่ายหรือวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน 
และแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม โดยรบัรูก้ารเปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของ
กาํไรหรือขาดทนุ  

   การวดัมูลค่าในภายหลังของตราสารทุนตอ้งแสดงตราสารทุนโดยใชมู้ลค่ายุติธรรม และบนัทกึกาํไรหรือขาดทุนจากการ
เปล่ียนแปลงของมลูค่ายุติธรรมเขา้กาํไรหรือขาดทุน หรือกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน ขึน้อยู่กบัการจดัประเภทรายการของตรา
สารทนุนัน้ 

 

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนีส้ินทางการเงนิ 
บริษัทและบริษัทย่อยรบัรูร้ายการเม่ือเริ่มแรกของหนีส้ินทางการเงินดว้ยมลูค่ายุติธรรม หกัตน้ทุนการทาํรายการ และจดัประเภท

หนีส้ินทางการเงินเป็นหนีส้ินทางการเงินที่วดัมลูค่าในภายหลงัดว้ยราคาทนุตดัจาํหน่าย โดยใชว้ิธีดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริง ในการคาํนวณ
มลูค่าราคาทุนตดัจาํหน่ายคาํนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือตน้ทนุท่ีถือเป็นส่วนหนึ่งของอตัราดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริงนัน้ดว้ย ทัง้นี ้ค่าตดัจาํหน่าย
ตามวธีิดอกเบีย้ท่ีแทจ้รงิแสดงเป็นส่วนหนึ่งของตน้ทนุทางการเงินในส่วนของกาํไรหรือขาดทนุ  
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เครื่องมือทางการเงิน 
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงนิ 

บรษัิทและบรษัิทย่อยจดัประเภทสินทรพัยท์างการเงิน ณ วนัท่ีรบัรูร้ายการเริ่มแรก เป็นสินทรพัยท์างการเงนิท่ีวดัมลูค่าดว้ย
ราคาทนุตดัจาํหน่าย สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรพัยท์างการ
เงินท่ีวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทนุ โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรพัยท์างการ
เงิน และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาของสินทรพัยท์างการเงินนัน้

ตราสารทุนสามารถจาํแนกและไม่สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามประเภทของการวดัมูลค่าไดส้องประเภท ไดแ้ก่ การวดั
มลูค่ายตุิธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทนุ หรือการวดัมลูคา่ยุตธิรรมผ่านกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน ซึ่งไม่สามารถจดัประเภทรายการ
ใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั 

การรบัรูร้ายการเม่ือเริ่มแรกของสินทรพัย์ทางการเงินท่ีไม่ไดว้ัดมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนดว้ยมูลค่า
ยตุิธรรม บวกหรือหกัดว้ยตน้ทนุการทาํรายการซึ่งเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือการออกสินทรพัยท์างการเงินนัน้ ตน้ทนุการทาํ
รายการของสินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุธิรรมผ่านกาํไรหรือขาดทนุนัน้รบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทนุ 

การวดัมลูคา่ในภายหลงัของตราสารหนีท้าํได ้ วธีิโดยขึน้อยู่กบัการจดัประเภทตราสารหนีน้ัน้
สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย เม่ือถือครองสินทรพัยท์างการเงินนัน้เพ่ือรบักระแสเงินสด
ตามสญัญา และเง่ือนไขตามสญัญาของสินทรพัยท์างการเงินท่ีก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดซึง่เป็นการรบัชาํระเพียงเงินตน้
และดอกเบีย้จากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีระบุไวเ้ท่านั้น สินทรพัยท์างการเงินดงักล่าวตอ้งคาํนวณโดยใชว้ิธี
อัตราดอกเบี ้ยท่ีแท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า กําไรหรือขาดทุนท่ีเกิดขึน้จากการตัดรายการ การ
เปล่ียนแปลงหรือการดอ้ยคา่ดงักล่าวจะรบัรูใ้นสว่นของกาํไรหรือขาดทนุ
สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผ่านกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน เม่ือถือครองสินทรพัยท์างการเงิน เพ่ือ
รบักระแสเงินสดตามสัญญาและเพ่ือขายสินทรพัยท์างการเงิน และเง่ือนไขตามสญัญาของสินทรพัยท์างการเงินท่ี
ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสด ซึง่เป็นการรบัชาํระเพียงเงินตน้และดอกเบีย้จากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีระบุไวเ้ท่านัน้ 
การเปล่ียนแปลงของมลูค่าของสินทรพัยท์างการเงินรบัรูผ้่านกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน ยกเวน้ รายการขาดทนุจากการ
ดอ้ยคา่ รายไดด้อกเบีย้ และกาํไรขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวขอ้งจะรบัรูเ้ป็นกาํไรหรือขาดทนุ เม่ือมีการตดั
รายการสินทรพัยท์างการเงิน กาํไรหรือขาดทนุสะสมท่ีเคยรบัรูร้ายการในกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืนจะตอ้งจดัประเภท
รายการใหม่เข้ากําไรหรือขาดทุน สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวต้องคาํนวณโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี ้ยท่ีแท้จริง
เช่นเดียวกบั สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูคา่ดว้ยราคาทนุตดัจาํหน่าย
สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทนุ เม่ือสินทรพัยท์างการเงินนัน้ไม่เขา้
เง่ือนไขการวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ดว้ยราคาทนุตดัจาํหน่ายหรือวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน 
และแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม โดยรบัรูก้ารเปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของ
กาํไรหรือขาดทนุ 

การวดัมูลค่าในภายหลังของตราสารทุนตอ้งแสดงตราสารทุนโดยใชมู้ลค่ายุติธรรม และบนัทกึกาํไรหรือขาดทุนจากการ
เปล่ียนแปลงของมลูค่ายุติธรรมเขา้กาํไรหรือขาดทุน หรือกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน ขึน้อยู่กบัการจดัประเภทรายการของตรา
สารทนุนัน้

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนีส้ินทางการเงนิ 
บริษัทและบริษัทย่อยรบัรูร้ายการเม่ือเริ่มแรกของหนีส้ินทางการเงินดว้ยมลูค่ายุติธรรม หกัตน้ทุนการทาํรายการ และจดัประเภท

หนีส้ินทางการเงินเป็นหนีส้ินทางการเงินที่วดัมลูค่าในภายหลงัดว้ยราคาทนุตดัจาํหน่าย โดยใชว้ิธีดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริง ในการคาํนวณ
มลูค่าราคาทุนตดัจาํหน่ายคาํนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือตน้ทนุท่ีถือเป็นส่วนหนึ่งของอตัราดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริงนัน้ดว้ย ทัง้นี ้ค่าตดัจาํหน่าย
ตามวธีิดอกเบีย้ท่ีแทจ้รงิแสดงเป็นส่วนหนึ่งของตน้ทนุทางการเงินในส่วนของกาํไรหรือขาดทนุ

การตัดรายการของเคร่ืองมือทางการเงนิ 
สินทรพัยท์างการเงินจะถกูตดัรายการออกจากบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดร้บักระแสเงินสดของสินทรพัยน์ัน้ไดส้ิน้สดุลง หรือไดมี้การโอน

สิทธิท่ีจะไดร้บักระแสเงินสดของสินทรพัยน์ัน้ รวมถึงไดมี้การโอนความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทัง้หมดของสินทรพัยน์ัน้ หรือมีการ
โอนการควบคมุในสินทรพัยน์ัน้ แมว้า่จะไม่มีการโอนหรือไม่ไดค้งไวซ้ึง่ความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทัง้หมดของสินทรพัยน์ัน้   

หนีส้ินทางการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชีก็ต่อเม่ือไดมี้การปฏิบตัิตามภาระผูกพันของหนีส้ินนัน้แลว้ มีการยกเลิกภาระ
ผูกพันนั้น หรือมีการสิน้สุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนหนีส้ินทางการเงินท่ีมีอยู่ใหเ้ป็นหนีส้ินใหม่จากผูใ้หกู้ร้าย
เดียวกนัซึ่งมีขอ้กาํหนดท่ีแตกต่างกนัอย่างมาก หรือมีการแกไ้ขขอ้กาํหนดของหนีส้ินท่ีมีอยู่อย่างเป็นสาระสาํคญั จะถือว่าเป็นการตดั
รายการหนีส้ินเดมิและรบัรูห้นีส้ินใหม่ โดยรบัรูผ้ลแตกตา่งของมลูคา่ตามบญัชีดงักล่าวในส่วนของกาํไรหรือขาดทนุ 

 

การด้อยค่าของสินทรัพยท์างการเงนิ 
 ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้สาํหรบัสินทรพัย์ทางการเงินท่ีวดัมลูค่าดว้ยวิธีราคาทุนตัดจาํหน่าย หรือสินทรพัยท์าง
การเงินประเภทตราสารหนีท่ี้วดัมูลค่าดว้ยวิธีมลูค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรพัยท่ี์เกิดจากภาระผูกพนัวงเงิน
สินเช่ือและสญัญาคํา้ประกนัทางการเงนิ ประเมินโดยไม่จาํเป็นตอ้งรอใหเ้กิดเหตกุารณด์า้นเครดติเกิดขึน้ก่อน บรษัิทและบรษัิทย่อยใช้
วธีิทั่วไป (General approach) ในการพิจารณาค่าเผ่ือผลขาดทนุจากการดอ้ยค่า สาํหรบัลูกหนีก้ารคา้ บรษัิทและบรษัิทย่อยใชว้ิธีการ
อย่างง่าย (Simplified approach) ในการคาํนวณค่าเผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ บริษัทและบริษัทย่อยรบัรูค้า่เผ่ือผล
ขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ตลอดอายุของลูกหนี้การคา้ โดยอ้างอิงจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยข้อมูลการ
คาดการณไ์ปในอนาคตเก่ียวกบัลูกหนีก้ารคา้และสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ 

 

การหักกลบของเคร่ืองมือทางการเงนิ 
สินทรพัยท์างการเงินและหนีส้ินทางการเงินจะนาํมาหกักลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิ

บงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยู่แลว้ในการหกักลบจาํนวนเงินท่ีรบัรู ้และกิจการมีความตัง้ใจท่ีจะชาํระดว้ยยอดสุทธิ หรือตัง้ใจท่ีจะรบัสินทรพัย์
และชาํระหนีส้ินพรอ้มกนั 

 

สัญญาอนุพันธแ์ละกิจกรรมป้องกันความเสี่ยง  
บริษัทและบริษัทย่อยรบัรูร้ายการสัญญาอนุพันธ์เม่ือเริ่มแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วันท่ีเข้าทาํสัญญาและวดัมูลค่าต่อมาใน

ภายหลงัดว้ยมลูค่ายุตธิรรม ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน การบญัชีสาํหรบัการเปล่ียนแปลงของมลูค่ายตุิธรรมในภายหลงัขึน้อยู่กบั
วา่บรษัิทและบริษัทย่อยไดก้าํหนดใหส้ญัญาอนพุนัธด์งักล่าวเป็นเครื่องมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียงหรือไม่ รวมทัง้ ลกัษณะของรายการท่ี
มีการปอ้งกนัความเส่ียง บรษัิทและบรษัิทย่อยกาํหนดใหส้ญัญาอนพุนัธส์่วนหนึ่งเป็นเครื่องมือท่ีใชป้อ้งกนัความเส่ียง ดงัตอ่ไปนี ้

• การป้องกันความเส่ียงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัย์ทรพัยห์รือหนีส้ินท่ีรบัรูร้ายการแล้ว หรือสัญญาผูกมัดท่ียังไม่ไดร้บัรู ้
รายการ (การปอ้งกนัความเส่ียงในมลูคา่ยตุธิรรม) หรือ 

• การป้องกันความเส่ียงส่วนท่ีเก่ียวข้องกับกระแสเงินสดของรายการสินทรพัย์หรือหนีส้ินท่ีรบัรูร้ายการแลว้ หรือรายการท่ี
คาดการณท่ี์มีความเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่ในระดบัสงูมาก (การปอ้งกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด) 

การจดัประเภทสญัญาอนพุนัธท่ี์ไม่ไดป้ฏิบตัติามการบญัชีปอ้งกนัความเส่ียงเป็นสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนหรือหนีส้ินไม่หมนุเวียนเม่ือ
ระยะเวลาจนถึงวันครบกาํหนดของรายการท่ีมีการป้องกันความเส่ียงมีจาํนวนมากกว่า 12 เดือน และจัดประเภทเป็นสินทรพัย์
หมนุเวียนหรือหนีส้ินหมนุเวียนเม่ือระยะเวลาจนถงึวนัครบกาํหนดของรายการท่ีมีการปอ้งกนัความเส่ียงมีจาํนวนไม่เกิน 12 เดือน 

ตราสารอนพุนัธบ์างตวัไม่มีคณุสมบตัิในการปอ้งกนัความเส่ียง การเปล่ียนแปลงในมลูคา่ยุตธิรรมของตราสารอนพุนัธท์างการเงิน
ท่ีไม่เขา้เง่ือนไขการบญัชีปอ้งกนัความเส่ียงรบัรูท้นัทีในกาํไรหรือขาดทนุและรวมอยู่ในกาํไร (ขาดทนุ) อ่ืน 

 

เคร่ืองมือทางการเงนิทีเ่ป็นตราสารอนุพันธ ์ 
เครื่องมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพันธ์ไดถู้กนาํมาใชเ้พ่ือจัดการความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง ในอัตราแลกเปล่ียน

เงินตราตา่งประเทศ อตัราดอกเบีย้ และความเส่ียงของราคาสินคา้ ท่ีเกิดจากกิจกรรมดาํเนินงาน กิจกรรมจดัหาเงิน  และกิจกรรมลงทนุ   



แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)158

บริษัทและบริษัทย่อยไดท้าํสัญญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Foreign Exchange Contracts) ในการ
บรหิารความเส่ียงของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  

กาํไรขาดทนุท่ีเกิดขึน้จากสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ซึ่งใชเ้พ่ือปอ้งกนัความเส่ียงของสินทรพัยแ์ละหนีส้ิน โดย
มิไดใ้ชก้ารบญัชีเพ่ือปอ้งกนัความเส่ียงรบัรูเ้ป็นรายไดห้รอืคา่ใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทนุ 

จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายและจาํนวนเงินท่ีจะไดร้บัตามสัญญาดงักล่าวแสดงหกักลบกันในงบแสดงฐานะการเงินและรวมอยู่ใน
รายการสินทรพัยห์รือหนีส้ินในงบแสดงฐานะการเงิน 

บรษัิทและบรษัิทย่อยไม่มีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนพุนัธเ์พ่ือการเก็งกาํไรหรือเพ่ือการคา้ 

 

3.4 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ยเงินสด เงินฝากธนาคารทุกประเภทท่ีถึงกาํหนดจ่ายในระยะเวลาสาม
เดือนหรือนอ้ยกวา่ โดยไม่รวมเงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั และเงินลงทนุระยะสัน้ท่ีมีสภาพคล่องสงู 

 

3.5 ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน / สินทรพัยท่ี์เกิดจากสญัญา-หมนุเวียน 

  ลกูหนีก้ารคา้และลูกหนีห้มนุเวียนอ่ืน / สินทรพัยท่ี์เกิดจากสญัญา-หมนุเวียนท่ีไม่มีองคป์ระกอบของตน้ทนุการจดัหาเงินท่ี
มีนยัสาํคญัรบัรูเ้ม่ือเริ่มแรกดว้ยจาํนวนเงินของสิ่งตอบแทนท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดร้บัชาํระ ในกรณีท่ีมีส่วนประกอบดา้น
การจดัหาเงินท่ีมีนยัสาํคญัจะรบัรูด้ว้ยมลูค่าปัจจบุนัของสิ่งตอบแทน 

 ลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน / สินทรพัยเ์กิดจากสัญญา-หมุนเวียนท่ีไม่มีองคป์ระกอบของตน้ทุนการจัดหาเงินท่ีมี
นยัสาํคญั แสดงมลูค่าตามจาํนวนมลูค่าสทุธิท่ีจะไดร้บั บรษัิทและบริษัทย่อยบนัทกึค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญ โดยใชว้ธีิการอย่างง่าย 
(Simplified Approach) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 ในการวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 
ซึ่งกาํหนดใหพิ้จารณาผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ตลอดอายุหนีแ้ละรบัรูผ้ลขาดทุนตัง้แต่การรบัรูร้ายการลูกหนีก้ารคา้ ในการ
พิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ ลูกหนี้การคา้และลูกหนีห้มุน      เวียนอ่ืน / สินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญา-
หมนุเวียนท่ีไม่มีองคป์ระกอบของตน้ทนุการจดัหาเงินท่ีมีนยัสาํคญัจะถูกจดักลุ่มตามวนัท่ีครบกาํหนดชาํระ อตัราความเสียหายท่ี
คาดว่าจะเกิดขึน้จะขึน้อยู่กับประวตัิการชาํระเงินและขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตในอดีตซึ่งมีการปรบัเพ่ือสะทอ้นขอ้มูลปัจจุบนั
และการคาดการณล์่วงหนา้เก่ียวกบัปัจจยัทางเศรษฐกิจมหภาคท่ีมีผลต่อความสามารถของลกูคา้ในการชาํระหนี ้บริษัทและบรษัิท
ย่อยไดร้ะบุผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) อตัราการว่างงาน และดชันีราคาผูบ้ริโภค (Consumer Price Index) ของประเทศ
ท่ีขายสินคา้และบริการใหเ้ป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งมากท่ีสุด และปรบัอตัราการสูญเสียในอดีตตามการเปล่ียนแปลงท่ีคาดการณไ์วใ้น
ปัจจยัเหล่านี ้ผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าบนัทกึในกาํไรหรือขาดทนุภายใตค้่าใชจ่้ายในการบรหิาร 

 

3.6 สินคา้คงเหลือ 

 สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทนุหรือมลูคา่สทุธิท่ีจะไดร้บัแลว้แตร่าคาใดจะตํ่ากว่า 

 ตน้ทุนสินคา้คงเหลือคาํนวณโดยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนัก ประกอบดว้ยราคาทุนท่ีซือ้ ตน้ทนุในการดดัแปลง หรือตน้ทุน
อ่ืน เพ่ือใหส้ินคา้อยู่ในสถานท่ีและสภาพปัจจบุนัในกรณีของสินคา้สาํเรจ็รูป ตน้ทนุสินคา้รวมการปันส่วนของค่าโสหุย้การผลิต
อย่างเหมาะสม โดยคาํนงึถงึระดบักาํลงัการผลิตปกต ิ

 มลูคา่สทุธิท่ีจะไดร้บัเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นในการขาย 

 บรษัิทและบรษัิทย่อยตัง้คา่เผ่ือมลูคา่สินคา้ลดลงสาํหรบัสินคา้ท่ีเส่ือมคณุภาพ เสียหาย ลา้สมยัและคา้งนาน 

 

3.7 เงินลงทนุในบรษัิทย่อย 

 บริษัทย่อย หมายถึง กิจการท่ีบริษัทมีอาํนาจในการควบคมุนโยบายการเงินและการดาํเนินงาน ซึ่งโดยทั่วไปแลว้บริษัทจะ
ถือหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงมากกวา่กึ่งหนึ่ง 

 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการเงินลงทุนในบริษัทย่อยบันทึกดว้ยวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินลงทุน (ถา้มี) 
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทนุจะบนัทกึเป็นขาดทนุในงบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 
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บริษัทและบริษัทย่อยไดท้าํสัญญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Foreign Exchange Contracts) ในการ
บรหิารความเส่ียงของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

กาํไรขาดทนุท่ีเกิดขึน้จากสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ซึ่งใชเ้พ่ือปอ้งกนัความเส่ียงของสินทรพัยแ์ละหนีส้ิน โดย
มิไดใ้ชก้ารบญัชีเพ่ือปอ้งกนัความเส่ียงรบัรูเ้ป็นรายไดห้รอืคา่ใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทนุ

จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายและจาํนวนเงินท่ีจะไดร้บัตามสัญญาดงักล่าวแสดงหกักลบกันในงบแสดงฐานะการเงินและรวมอยู่ใน
รายการสินทรพัยห์รือหนีส้ินในงบแสดงฐานะการเงิน

บรษัิทและบรษัิทย่อยไม่มีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนพุนัธเ์พ่ือการเก็งกาํไรหรือเพ่ือการคา้

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ยเงินสด เงินฝากธนาคารทุกประเภทท่ีถึงกาํหนดจ่ายในระยะเวลาสาม

เดือนหรือนอ้ยกวา่ โดยไม่รวมเงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั และเงินลงทนุระยะสัน้ท่ีมีสภาพคล่องสงู 
 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน สินทรพัยท่ี์เกิดจากสญัญา หมนุเวียน
ลกูหนีก้ารคา้และลูกหนีห้มนุเวียนอ่ืน สินทรพัยท่ี์เกิดจากสญัญา หมนุเวียนท่ีไม่มีองคป์ระกอบของตน้ทนุการจดัหาเงินท่ี

มีนยัสาํคญัรบัรูเ้ม่ือเริ่มแรกดว้ยจาํนวนเงินของสิ่งตอบแทนท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดร้บัชาํระ ในกรณีท่ีมีส่วนประกอบดา้น
การจดัหาเงินท่ีมีนยัสาํคญัจะรบัรูด้ว้ยมลูค่าปัจจบุนัของสิ่งตอบแทน
 ลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน / สินทรพัยเ์กิดจากสัญญา หมุนเวียนท่ีไม่มีองคป์ระกอบของตน้ทุนการจัดหาเงินท่ีมี
นยัสาํคญั แสดงมลูค่าตามจาํนวนมลูค่าสทุธิท่ีจะไดร้บั บรษัิทและบริษัทย่อยบนัทกึค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญ โดยใชว้ธีิการอย่างง่าย 
(Simplified Approach) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี  ในการวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 
ซึ่งกาํหนดใหพิ้จารณาผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ตลอดอายุหนีแ้ละรบัรูผ้ลขาดทุนตัง้แต่การรบัรูร้ายการลูกหนีก้ารคา้ ในการ
พิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ ลูกหนี้การคา้และลูกหนีห้มุน      เวียนอ่ืน / สินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญา
หมนุเวียนท่ีไม่มีองคป์ระกอบของตน้ทนุการจดัหาเงินท่ีมีนยัสาํคญัจะถูกจดักลุ่มตามวนัท่ีครบกาํหนดชาํระ อตัราความเสียหายท่ี
คาดว่าจะเกิดขึน้จะขึน้อยู่กับประวตัิการชาํระเงินและขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตในอดีตซึ่งมีการปรบัเพ่ือสะทอ้นขอ้มูลปัจจุบนั
และการคาดการณล์่วงหนา้เก่ียวกบัปัจจยัทางเศรษฐกิจมหภาคท่ีมีผลต่อความสามารถของลกูคา้ในการชาํระหนี ้บริษัทและบริษัท
ย่อยไดร้ะบุผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) อตัราการว่างงาน และดชันีราคาผูบ้ริโภค (Consumer Price Index) ของประเทศ
ท่ีขายสินคา้และบริการใหเ้ป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งมากท่ีสุด และปรบัอตัราการสูญเสียในอดีตตามการเปล่ียนแปลงท่ีคาดการณไ์วใ้น
ปัจจยัเหล่านี ้ผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าบนัทกึในกาํไรหรือขาดทนุภายใตค้่าใชจ่้ายในการบรหิาร

สินคา้คงเหลือ
สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทนุหรือมลูคา่สทุธิท่ีจะไดร้บัแลว้แตร่าคาใดจะตํ่ากว่า

 ตน้ทุนสินคา้คงเหลือคาํนวณโดยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนัก ประกอบดว้ยราคาทุนท่ีซือ้ ตน้ทุนในการดดัแปลง หรือตน้ทุน
อ่ืน เพ่ือใหส้ินคา้อยู่ในสถานท่ีและสภาพปัจจบุนัในกรณีของสินคา้สาํเรจ็รูป ตน้ทนุสินคา้รวมการปันส่วนของค่าโสหุย้การผลิต
อย่างเหมาะสม โดยคาํนงึถงึระดบักาํลงัการผลิตปกติ
 มลูคา่สทุธิท่ีจะไดร้บัเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นในการขาย
 บรษัิทและบรษัิทย่อยตัง้คา่เผ่ือมลูคา่สินคา้ลดลงสาํหรบัสินคา้ท่ีเส่ือมคณุภาพ เสียหาย ลา้สมยัและคา้งนาน

เงินลงทนุในบรษัิทย่อย
บริษัทย่อย หมายถึง กิจการท่ีบริษัทมีอาํนาจในการควบคมุนโยบายการเงินและการดาํเนินงาน ซึ่งโดยทั่วไปแลว้บริษัทจะ

ถือหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงมากกวา่กึ่งหนึ่ง
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการเงินลงทุนในบริษัทย่อยบันทึกดว้ยวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินลงทุน (ถา้มี) 

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทนุจะบนัทกึเป็นขาดทนุในงบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็

3.8 อสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ 

อสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุของบรษัิทและบรษัิทย่อยแสดงดว้ยวธีิราคาทนุหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผ่ือการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
คา่เส่ือมราคาของอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ ประเภทอาคารใหเ้ช่าคาํนวณจากราคาทนุโดยวิธีเสน้ตรงตามอายุการให้

ประโยชนโ์ดยประมาณของสินทรพัย ์ดงันี ้

 จาํนวนปี 

อาคารและสิ่งปลกูสรา้ง 40 

ส่วนปรบัปรุงอาคารและสิ่งปลกูสรา้ง 10 

เครื่องมือและอปุกรณ ์ 5 

  คา่เส่ือมราคาของอสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุรวมอยู่ในการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

 

3.9 ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ ์

  การรับรู้และการวัดมูลค่า 
ท่ีดนิแสดงในราคาทนุ อาคารและอปุกรณแ์สดงในราคาทนุหกัคา่เส่ือมราคาสะสมและคา่เผ่ือการดอ้ยคา่ (ถา้มี) 

  ราคาทนุรวมถึงตน้ทนุทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกับการไดม้าของสินทรพัย ์ตน้ทนุของการก่อสรา้งสินทรพัยท่ี์กิจการก่อสรา้งเอง 
รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการจดัหาสินทรพัยเ์พ่ือใหส้ินทรพัยน์ัน้อยู่ใน
สภาพท่ีพรอ้มจะใชง้านไดต้ามวตัถุประสงคเ์ป็นส่วนหนึ่งของท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์ 

 ส่วนประกอบของอาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายุการใหป้ระโยชนไ์ม่เท่ากันตอ้งบนัทึกแต่ละส่วนประกอบท่ีมี
นยัสาํคญัแยกตา่งหากจากกนั  

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ ์คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิท่ีไดร้บัจากการจาํหน่ายกบัมลูค่า
ตามบัญชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรูสุ้ทธิเป็นรายไดอ่ื้นหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อ่ืน 

 

  ต้นทุนทีเ่กิดขึน้ในภายหลัง 
ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรบัรูเ้ป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ถา้มี

ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบรษัิทและบริษัทย่อยจะไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนัน้ และสามารถวดัมลูค่า
ตน้ทนุของรายการนัน้ไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ชิน้ส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมลูค่าตามบญัชี ตน้ทนุท่ีเกิดขึน้ในการซอ่ม
อปุกรณท่ี์เกิดขึน้เป็นประจาํจะรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทนุและกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืนเม่ือเกิดขึน้ 

 

ค่าเสื่อมราคา 
คา่เส่ือมราคาคาํนวณจากมลูค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งประกอบดว้ยราคาทนุของสินทรพัยห์รือตน้ทนุ

ในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมลูคา่คงเหลือของสินทรพัย ์ 
ค่าเส่ือมราคาบันทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ค่าเส่ือมราคาคาํนวณโดยวิธีเสน้ตรง

ตามเกณฑอ์ายกุารใหป้ระโยชนโ์ดยประมาณของสินทรพัย ์ดงันี ้

 จาํนวนปี 

อาคารและสิ่งปลกูสรา้ง 40 

ส่วนปรบัปรุงอาคารและสิ่งปลกูสรา้ง 10 

เครื่องมือและอปุกรณ ์ 5 

เครื่องตกแตง่และอปุกรณส์าํนกังาน 5 

ยานพาหนะ 5 - 7 

สินทรพัยเ์พ่ือเช่าและสาธิต 5 - 10 

คา่เส่ือมราคารวมอยู่ในการคาํนวณผลการดาํเนินงาน และไม่มีการคดิคา่เส่ือมราคาสาํหรบัท่ีดิน และสินทรพัยร์ะหวา่งก่อสรา้ง 

วธีิการคดิคา่เส่ือมราคา อายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรพัย ์และมลูคา่คงเหลือ ถูกทบทวนอย่างนอ้ยท่ีสดุทกุสิน้รอบปีบญัชี 
และปรบัปรุงตามความเหมาะสม 
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3.10 คา่ความนิยม 

ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซือ้กิจการของบริษัทและบริษัทย่อยรบัรูใ้นสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน ภายหลังจากการรบัรูเ้ม่ือ
เริ่มแรก ค่าความนิยมจะถูกวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า บริษัทและบริษัทย่อยทาํการประเมินการ
ดอ้ยคา่ของคา่ความนิยมเป็นประจาํทกุปี โดยไมค่าํนงึถงึวา่จะมีขอ้บง่ชีข้องการดอ้ยคา่เกิดขึน้หรือไม ่

 

3.11 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

  สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนอื่นๆ 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนท่ีบริษัทและบริษัทย่อยซือ้มาและมีอายุการใชง้านจาํกัดแสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสม

และคา่เผ่ือการดอ้ยคา่ (ถา้มี) 
 

  ค่าตัดจาํหน่าย 

ค่าตดัจาํหน่ายรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทนุและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อ่ืนโดยวิธีเสน้ตรงตลอดเกณฑอ์ายุการให้
ประโยชนโ์ดยประมาณของสินทรพัย ์ซึง่ไม่รวมคา่ความนิยม โดยเริ่มตดัจาํหน่ายสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรพัยน์ัน้พรอ้มท่ี
จะใหป้ระโยชน ์ดงันี ้
 จาํนวนปี 

โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 5 - 10 
ความสมัพนัธก์บัลูกคา้ (Customer Relationship) 7 
วธีิการตดัจาํหน่ายระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดร้บัประโยชน ์และมลูค่าคงเหลือ จะไดร้บัการทบทวนทกุสิน้รอบปีบญัชีและ

ปรบัปรุงตามความเหมาะสม 
 

3.12 การดอ้ยคา่ของสินทรพัยท่ี์ไม่ใช่สินทรพัยท์างการเงิน 

ยอดสินทรพัยต์ามบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยไดร้บัการทบทวน ณ ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงานว่ามีขอ้บ่งชีเ้รื่อง
การดอ้ยค่าหรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งชีจ้ะทาํการประมาณมูลค่าสินทรพัย์ท่ีคาดว่าจะไดร้บัคืน สาํหรบัค่าความนิยมและ
ความสมัพนัธก์บัลกูคา้ บรษัิทและบรษัิทย่อยทาํการประเมินการดอ้ยคา่เป็นประจาํทกุปี  
 ขาดทนุจากการดอ้ยคา่รบัรูเ้ม่ือมลูคา่ตามบญัชีของสินทรพัย ์หรือมลูค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรพัยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด
สงูกว่ามลูค่าท่ีคาดวา่จะไดร้บัคืน ขาดทนุจากการดอ้ยคา่บนัทกึเป็นคา่ใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทนุและกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน 
เวน้แตเ่ม่ือมีการกลบัรายการการประเมินมลูคา่ของสินทรพัยเ์พ่ิมของสินทรพัยชิ์น้เดียวกนัท่ีเคยรบัรูใ้นส่วนของผูถื้อหุน้และมี
การดอ้ยคา่ในเวลาตอ่มา ในกรณีนีจ้ะรบัรูใ้นงบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน 

 

การคาํนวณมูลค่าทีค่าดว่าจะได้รับคืน 

 มลูค่าท่ีคาดวา่จะไดร้บัคืนของสินทรพัย ์หมายถึง มลูคา่ยุตธิรรมหกัตน้ทนุในการขายของสนิทรพัยห์รือมลูคา่จากการใชข้อง
สินทรพัย์แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์  ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดร้บัใน
อนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใชอ้ัตราคิดลดก่อนคาํนึงภาษีเงินได้เพ่ือให้สะท้อนมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาด
ปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย์ สาํหรับสินทรัพย์ท่ีไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจาก
สินทรพัยอ่ื์นใหพิ้จารณามลูคา่ท่ีคาดว่าจะไดร้บัคืนรวมกบัหน่วยสินทรพัยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรพัยน์ัน้มีความเก่ียวขอ้งดว้ย 

 

การกลับรายการด้อยค่า 

ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยท์างการเงินจะถูกกลบัรายการ เม่ือมลูค่าท่ีคาดว่าจะไดร้บัคืนเพ่ิมขึน้ในภายหลัง และ
การเพ่ิมขึน้นัน้สมัพนัธโ์ดยตรงกบัขาดทนุจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทนุและกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน 

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของค่าความนิยมจะไม่มีการปรบัปรุงกลับรายการ ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสินทรพัยท่ี์ไม่ใช่
สินทรพัยท์างการเงินอื่นๆ ที่เคยรบัรูใ้นงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัที่ที่ออกรายงานว่ามีขอ้บ่งชีเ้รื่องการดอ้ยค่า
หรือไม่ ขาดทนุจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการคาํนวณมลูคา่ท่ีคาดวา่จะ
ไดร้บัคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชี
ภายหลงัหกัคา่เส่ือมราคาหรือคา่ตดัจาํหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบนัทกึขาดทนุจากการดอ้ยค่ามาก่อน 
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คา่ความนิยม
ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซือ้กิจการของบริษัทและบริษัทย่อยรบัรูใ้นสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน ภายหลังจากการรบัรูเ้ม่ือ

เริ่มแรก ค่าความนิยมจะถูกวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า บริษัทและบริษัทย่อยทาํการประเมินการ
ดอ้ยคา่ของคา่ความนิยมเป็นประจาํทกุปี โดยไมค่าํนงึถงึวา่จะมีขอ้บง่ชีข้องการดอ้ยคา่เกิดขึน้หรือไม่

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน
สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนอื่นๆ 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนท่ีบริษัทและบริษัทย่อยซือ้มาและมีอายุการใชง้านจาํกัดแสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสม
และคา่เผ่ือการดอ้ยคา่ (ถา้มี)

ค่าตัดจาํหน่าย
ค่าตดัจาํหน่ายรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทนุและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อ่ืนโดยวิธีเสน้ตรงตลอดเกณฑอ์ายุการให้

ประโยชนโ์ดยประมาณของสินทรพัย ์ซึง่ไม่รวมคา่ความนิยม โดยเริ่มตดัจาํหน่ายสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรพัยน์ัน้พรอ้มท่ี
จะใหป้ระโยชน ์ดงันี ้
 จาํนวนปี

โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
ความสมัพนัธก์บัลูกคา้ (Customer Relationship)  
วธีิการตดัจาํหน่ายระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดร้บัประโยชน ์และมลูค่าคงเหลือ จะไดร้บัการทบทวนทกุสิน้รอบปีบญัชีและ

ปรบัปรุงตามความเหมาะสม 

การดอ้ยคา่ของสินทรพัยท่ี์ไม่ใช่สินทรพัยท์างการเงิน
ยอดสินทรพัยต์ามบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยไดร้บัการทบทวน ณ ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงานว่ามีขอ้บ่งชีเ้รื่อง

การดอ้ยค่าหรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งชีจ้ะทาํการประมาณมูลค่าสินทรพัย์ท่ีคาดว่าจะไดร้บัคืน สาํหรบัค่าความนิยมและ
ความสมัพนัธก์บัลกูคา้ บรษัิทและบรษัิทย่อยทาํการประเมินการดอ้ยคา่เป็นประจาํทกุปี  
 ขาดทนุจากการดอ้ยคา่รบัรูเ้ม่ือมลูคา่ตามบญัชีของสินทรพัย ์หรือมลูค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรพัยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด
สงูกว่ามลูค่าท่ีคาดวา่จะไดร้บัคืน ขาดทนุจากการดอ้ยคา่บนัทกึเป็นคา่ใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทนุและกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน 
เวน้แตเ่ม่ือมีการกลบัรายการการประเมินมลูคา่ของสินทรพัยเ์พ่ิมของสินทรพัยชิ์น้เดียวกนัท่ีเคยรบัรูใ้นส่วนของผูถื้อหุน้และมี
การดอ้ยคา่ในเวลาตอ่มา ในกรณีนีจ้ะรบัรูใ้นงบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน 

การคาํนวณมูลค่าทีค่าดว่าจะได้รับคืน
 มลูค่าท่ีคาดวา่จะไดร้บัคืนของสินทรพัย ์หมายถึง มลูคา่ยุตธิรรมหกัตน้ทนุในการขายของสนิทรพัยห์รือมลูคา่จากการใชข้อง

สินทรพัย์แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์  ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดร้บัใน
อนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนคาํนึงภาษีเงินได้เพ่ือให้สะท้อนมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาด
ปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย์ สาํหรับสินทรัพย์ท่ีไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจาก
สินทรพัยอ่ื์นใหพิ้จารณามลูคา่ท่ีคาดว่าจะไดร้บัคืนรวมกบัหน่วยสินทรพัยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรพัยน์ัน้มีความเก่ียวขอ้งดว้ย 

 

การกลับรายการด้อยค่า
ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยท์างการเงินจะถูกกลบัรายการ เม่ือมลูค่าท่ีคาดว่าจะไดร้บัคืนเพ่ิมขึน้ในภายหลัง และ

การเพ่ิมขึน้นัน้สมัพนัธโ์ดยตรงกบัขาดทนุจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทนุและกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน 
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของค่าความนิยมจะไม่มีการปรบัปรุงกลับรายการ ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยท่ี์ไม่ใช่

สินทรพัยท์างการเงินอื่นๆ ที่เคยรบัรูใ้นงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัที่ที่ออกรายงานว่ามีขอ้บ่งชีเ้รื่องการดอ้ยค่า
หรือไม่ ขาดทนุจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการคาํนวณมลูคา่ท่ีคาดวา่จะ
ไดร้บัคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชี
ภายหลงัหกัคา่เส่ือมราคาหรือคา่ตดัจาํหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบนัทกึขาดทนุจากการดอ้ยค่ามาก่อน

3.13 การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มูลค่ายุติธรรมของสิทธิซือ้หุน้ ณ วนัท่ีใหส้ิทธิแก่ผู้บริหารและพนักงานรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายพนักงานพรอ้มๆ ไปกับการ
เพ่ิมขึน้ในส่วนของผูถื้อหุน้ ตลอดระยะเวลาท่ีพนกังานสามารถเขา้ใชส้ิทธิไดอ้ย่างไม่มีเง่ือนไข จาํนวนท่ีรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายจะ
ถูกปรบัปรุงเพ่ือใหส้ะทอ้นถึงจาํนวนสิทธิซือ้หุน้ท่ีแทจ้ริงซึ่งเขา้เง่ือนไขการใหบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้งและเง่ือนไขการไดร้บัสิทธิท่ี
ไม่ใช่เง่ือนไขเรื่องตลาดทนุ 

 

3.14 สญัญาเช่า 

ณ วนัเริ่มตน้สญัญา บริษัทและบรษัิทย่อยจะประเมินว่าสญัญาเป็นสญัญาเช่าหรือประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ โดย
สญัญาจะเป็นสญัญาเช่าหรือประกอบดว้ยสญัญาเช่า ถา้สญัญานัน้เป็นการใหส้ิทธิในการควบคมุการใชส้ินทรพัยท่ี์ระบุได้
สาํหรบัช่วงเวลาหนึ่งเพ่ือการแลกเปล่ียนกบัสิ่งตอบแทน 

บริษัทและบริษัทย่อยประเมินอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาท่ีบอกเลิกไม่ไดท่ี้ระบุในสัญญาเช่าหรือตามระยะเวลาท่ี
เหลืออยู่ของสญัญาเช่าท่ีมีผลอยู่ ณ วนัท่ีนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเ้ป็นครัง้แรก (ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563) 
โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายุสญัญาเช่าหากมีความแน่นอนอย่างสมเหตสุมผลท่ีจะใชส้ิทธิเลือกนัน้และ
ระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะไม่ใชส้ิทธิเลือกนั้น ทัง้นี ้
พิจารณาถึงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในเทคโนโลยี และ/หรือ การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการตอ่อายขุองสญัญาเช่าดงักล่าว เป็นตน้ 

 

สินทรัพยส์ิทธิการใช้ - ผู้เช่า 
สินทรพัยส์ิทธิการใชร้บัรู ้ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเริ่มมีผล โดยแสดงมลูค่าตามราคาทนุหลงัหกัคา่เส่ือมราคาสะสมและค่าเผ่ือ

การดอ้ยค่า (ถา้มี) และปรบัปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหนีส้ินตามสัญญาเช่าใหม่ (ถา้มี) ราคาทุนดงักล่าวประกอบดว้ย 
จาํนวนเงินของหนีส้ินตามสญัญาเช่าจากการวดัมลูค่าเริ่มแรก ตน้ทนุทางตรงท่ีเกิดขึน้ และการจ่ายชาํระตามสญัญาเช่าใดๆ 

ท่ีจ่ายชาํระ ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวนัท่ีสญัญาเริ่มมีผลหกัสิ่งจงูใจตามสญัญาเช่าท่ีไดร้บั 

ราคาทนุของสินทรพัยส์ิทธิการใชร้วมถงึประมาณการตน้ทนุท่ีจะเกิดขึน้สาํหรบัผูเ้ช่าในการรือ้และขนยา้ยสินทรพัยอ์า้งอิง 
การบูรณะสถานท่ีตัง้ของสินทรพัยอ์้างอิงหรือการบูรณะสินทรพัย์อา้งอิงใหอ้ยู่ในสภาพตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ตกลงและ
เง่ือนไขของสญัญาเช่า 

คา่เส่ือมราคาของสินทรพัยส์ิทธิการใชค้าํนวณจากราคาทนุของสนิทรพัยโ์ดยวธีิเสน้ตรงตามอายขุองสญัญาเช่า หรืออายุ
การใหป้ระโยชนโ์ดยประมาณของสินทรพัยส์ิทธิการใชแ้ตล่ะประเภท  

 

 หนีส้ินตามสัญญาเช่า 
หนีส้ินตามสญัญาเช่าแสดงมลูคา่ตามมลูคา่ปัจจบุนัของการจ่ายชาํระตามสญัญาเช่าท่ียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ ณ วนัท่ีสญัญา

เช่าเริ่มมีผล การจ่ายชาํระตามสญัญาเช่าดงักล่าวประกอบดว้ย การจ่ายชาํระคงท่ี (รวมถงึการจ่ายชาํระคงท่ีโดยเนือ้หา) หกั
ลูกหนี้สิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า (ถ้ามี) และจาํนวนเงินท่ีคาดว่าผู้เช่าจะจ่ายชาํระภายใต้การรบัประกันมูลค่าคงเหลือ 
นอกจากนี ้การจ่ายชาํระตามสญัญาเช่ายงัรวมถงึราคาใชส้ิทธิของสิทธิการเลือกซือ้ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตสุมผลท่ี
บรษัิทและบรษัิทย่อยจะใชส้ิทธิเลือกนัน้ และการจ่ายชาํระคา่ปรบัเพ่ือการยกเลิกสญัญาเช่า หากขอ้กาํหนดสญัญาเช่าแสดง
ใหเ้หน็วา่บรษัิทและบรษัิทย่อยจะใชส้ิทธิเลือกในการยกเลิกสญัญาเช่า  

บริษัทและบริษัทย่อยคาํนวณมลูค่าปัจจบุนัของการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าโดยใชอ้ตัราดอกเบีย้การกูยื้มส่วนเพ่ิม ณ 
วนัท่ีสญัญาเช่ามีผล หากอัตราดอกเบีย้ตามนัยของหนีส้ินสญัญาเช่านัน้ไม่สามารถกาํหนดได ้ทัง้นีอ้ัตราดอกเบีย้การกูยื้ม
ส่วนเพ่ิมอา้งอิงจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรฐับาลปรบัดว้ยคา่ความเส่ียงท่ีเหมาะสมตามระยะเวลาของสญัญาเช่า
นัน้ หลงัจากวนัท่ีสญัญาเช่าเริ่มมีผลบริษัทและบรษัิทย่อยจะวดัมลูค่าของหนีส้ินตามสญัญาเช่าเพ่ิมขึน้เพ่ือสะทอ้นดอกเบีย้
จากหนีส้ินตามสญัญาเช่า และลดลงเพ่ือสะทอ้นการจ่ายชาํระตามสญัญาเช่าท่ีจ่ายชาํระแลว้ นอกจากนี ้บริษัทและบรษัิท
ย่อยจะวดัมูลค่าหนีส้ินตามสัญญาเช่าใหม่ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายุสัญญาเช่า จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายชาํระ หรือการ
ประเมินสิทธิการเลือกในการซือ้สินทรพัยอ์า้งอิง 
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สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซึง่สินทรัพยอ้์างอิงมีมูลค่าตํ่า 
บริษัทและบริษัทย่อยเลือกใชข้อ้ยกเวน้ในการรบัรูร้ายการสาํหรบัสญัญาเช่าระยะสัน้ (สญัญาเช่าท่ีมีอายสุญัญาเช่า 12 

เดือนหรือนอ้ยกว่านับจากวนัท่ีสัญญาเช่ามีผล และไม่มีสิทธิการเลือกซือ้) และสัญญาเช่าซึ่งสินทรพัยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ํ่า 
จาํนวนเงินท่ีจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าดงักล่าวจะรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายุ
สญัญาเช่า 

 

3.15 ผลประโยชนข์องพนกังาน 

  ผลประโยชนร์ะยะส้ัน 
บรษัิทและบรษัิทย่อยรบัรูเ้งินเดือน คา่จา้ง โบนสั และเงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคมเป็นคา่ใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 

 

ผลประโยชนห์ลังออกจากงาน - โครงการสมทบเงนิทีก่าํหนดไว้ 

บริษัทดาํเนินการจดัตัง้กองทุนสาํรองเลีย้งชีพท่ีเป็นแผนจ่ายสมทบท่ีกาํหนดการจ่ายสมทบไวเ้ป็นกองทนุโดยสินทรพัย์
ของกองทุนแยกออกจากสินทรพัยข์องบริษัท กองทุนสาํรองเลีย้งชีพดงักล่าวไดร้บัเงินสมทบเขา้กองทนุจากพนักงานและ
บรษัิทจ่ายเงินสมทบกองทนุสาํรองเลีย้งชีพและภาระหนีส้ินตามโครงการสมทบเงินจะบนัทกึเป็นคา่ใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทนุ
เบด็เสรจ็สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง  

 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - โครงการผลประโยชนท์ีก่าํหนดไว้ 

หนีส้ินผลประโยชนพ์นักงานส่วนท่ีเป็นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายุการทาํงานของ
พนกังาน โดยการประมาณจาํนวนเงินผลประโยชนใ์นอนาคตท่ีพนกังานจะไดร้บัจากการทาํงานใหก้บับรษัิทและบริษัทย่อย
ตลอดระยะเวลาทาํงานถงึปีท่ีเกษียณอายุงานในอนาคตตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั โดยผลประโยชนด์งักล่าวไดถ้กูคิด
ลดเป็นมลูค่าปัจจบุนั อตัราคิดลดใชอ้ตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรฐับาลเป็นอตัราอา้งอิงเริ่มตน้ การประมาณการหนีส้ิน
ดงักล่าวคาํนวณตามหลักคณิตศาสตรป์ระกันภัยโดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit 

Method) 
เม่ือผลประโยชนพ์นกังานมีการเปล่ียนแปลง ส่วนของผลประโยชนท่ี์เพ่ิมขึน้ซึ่งเก่ียวขอ้งกับการทาํงานใหก้ับบริษัทและ

บริษัทย่อยในอดีตของพนักงานจะถูกบันทึกในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายุงาน
คงเหลือโดยเฉล่ียจนกระทั่งผลประโยชนไ์ดมี้การจ่ายจรงิ  

เม่ือขอ้สมมติท่ีใชใ้นการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัมีการเปล่ียนแปลง บริษัทและบริษัทย่อยรบัรูผ้ล
กาํไร(ขาดทนุ)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัท่ีเกิดขึน้ทนัทีในกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืนทัง้จาํนวน 

 

3.16 รายได ้

รายได้จากการขายสนิค้า  
รายไดจ้ากการขายสินคา้รบัรูเ้ม่ือไดโ้อนอาํนาจควบคมุในสินคา้ใหแ้ก่ลกูคา้แลว้ กล่าวคือ เม่ือมีการสง่มอบสินคา้ รายได้

จากการขายแสดงตามมลูคา่ท่ีไดร้บัหรือคาดว่าจะไดร้บัสาํหรบัสินคา้ท่ีไดส้่งมอบหลงัจากหกัประมาณการสินคา้รบัคืนและ
ส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม 

สาํหรบัการขายสินคา้ท่ีมีการรบัประกันท่ีเป็นการใหค้วามเช่ือมั่นในสินคา้ท่ีขายว่าเป็นไปตามรายละเอียดท่ีตกลงกัน บริษัท
บนัทกึการรบัประกนัสินคา้เป็นประมาณการหนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้และสินทรพัยท่ี์อาจเกิดขึน้ 

สาํหรบัการขายสินคา้ท่ีมีการรบัประกนัท่ีเป็นการใหบ้รกิารแก่ลูกคา้เพ่ิมเตมินอกเหนือจากการสรา้งความเช่ือมั่นว่าสินคา้จะใช้
งานไดต้ามคณุลกัษณะท่ีตกลงกนั บริษัทบนัทึกส่วนของการรบัประกนัประเภทการใหบ้ริการดงักล่าวเป็นรายไดต้ลอดระยะเวลา
ของการใหบ้รกิาร 
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สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซึง่สินทรัพยอ้์างอิงมีมูลค่าตํ่า 
บริษัทและบริษัทย่อยเลือกใชข้อ้ยกเวน้ในการรบัรูร้ายการสาํหรบัสญัญาเช่าระยะสัน้ (สญัญาเช่าท่ีมีอายสุญัญาเช่า 

เดือนหรือนอ้ยกว่านับจากวนัท่ีสัญญาเช่ามีผล และไม่มีสิทธิการเลือกซือ้) และสัญญาเช่าซึ่งสินทรพัยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ํ่า 
จาํนวนเงินท่ีจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าดงักล่าวจะรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายุ
สญัญาเช่า

ผลประโยชนข์องพนกังาน
ผลประโยชนร์ะยะส้ัน 

บรษัิทและบรษัิทย่อยรบัรูเ้งินเดือน คา่จา้ง โบนสั และเงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคมเป็นคา่ใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง

ผลประโยชนห์ลังออกจากงาน  โครงการสมทบเงนิทีก่าํหนดไว้
บริษัทดาํเนินการจดัตัง้กองทุนสาํรองเลีย้งชีพท่ีเป็นแผนจ่ายสมทบท่ีกาํหนดการจ่ายสมทบไวเ้ป็นกองทนุโดยสินทรพัย์

ของกองทุนแยกออกจากสินทรพัยข์องบริษัท กองทุนสาํรองเลีย้งชีพดงักล่าวไดร้บัเงินสมทบเขา้กองทนุจากพนักงานและ
บรษัิทจ่ายเงินสมทบกองทนุสาํรองเลีย้งชีพและภาระหนีส้ินตามโครงการสมทบเงินจะบนัทกึเป็นคา่ใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทนุ
เบด็เสรจ็สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง  

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  โครงการผลประโยชนท์ีก่าํหนดไว้
หนีส้ินผลประโยชนพ์นักงานส่วนท่ีเป็นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายุการทาํงานของ

พนกังาน โดยการประมาณจาํนวนเงินผลประโยชนใ์นอนาคตท่ีพนกังานจะไดร้บัจากการทาํงานใหก้บับรษัิทและบริษัทย่อย
ตลอดระยะเวลาทาํงานถงึปีท่ีเกษียณอายุงานในอนาคตตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั โดยผลประโยชนด์งักล่าวไดถ้กูคิด
ลดเป็นมลูค่าปัจจบุนั อตัราคิดลดใชอ้ตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรฐับาลเป็นอตัราอา้งอิงเริ่มตน้ การประมาณการหนีส้ิน
ดงักล่าวคาํนวณตามหลักคณิตศาสตรป์ระกันภัยโดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(
Method) 

เม่ือผลประโยชนพ์นกังานมีการเปล่ียนแปลง ส่วนของผลประโยชนท่ี์เพ่ิมขึน้ซึ่งเก่ียวขอ้งกับการทาํงานใหก้ับบริษัทและ
บริษัทย่อยในอดีตของพนักงานจะถูกบันทึกในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายุงาน
คงเหลือโดยเฉล่ียจนกระทั่งผลประโยชนไ์ดมี้การจ่ายจรงิ  

เม่ือขอ้สมมติท่ีใชใ้นการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัมีการเปล่ียนแปลง บริษัทและบริษัทย่อยรบัรูผ้ล
กาํไร(ขาดทนุ)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัท่ีเกิดขึน้ทนัทีในกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืนทัง้จาํนวน 

รายได้
รายได้จากการขายสนิค้า  

รายไดจ้ากการขายสินคา้รบัรูเ้ม่ือไดโ้อนอาํนาจควบคมุในสินคา้ใหแ้ก่ลกูคา้แลว้ กล่าวคือ เม่ือมีการสง่มอบสินคา้ รายได้
จากการขายแสดงตามมลูคา่ท่ีไดร้บัหรือคาดว่าจะไดร้บัสาํหรบัสินคา้ท่ีไดส้่งมอบหลงัจากหกัประมาณการสินคา้รบัคืนและ
ส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม

สาํหรบัการขายสินคา้ท่ีมีการรบัประกันท่ีเป็นการใหค้วามเช่ือมั่นในสินคา้ท่ีขายว่าเป็นไปตามรายละเอียดท่ีตกลงกัน บริษัท
บนัทกึการรบัประกนัสินคา้เป็นประมาณการหนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้และสินทรพัยท่ี์อาจเกิดขึน้

สาํหรบัการขายสินคา้ท่ีมีการรบัประกนัท่ีเป็นการใหบ้รกิารแก่ลูกคา้เพ่ิมเตมินอกเหนือจากการสรา้งความเช่ือมั่นว่าสินคา้จะใช้
งานไดต้ามคณุลกัษณะท่ีตกลงกนั บริษัทบนัทึกส่วนของการรบัประกนัประเภทการใหบ้ริการดงักล่าวเป็นรายไดต้ลอดระยะเวลา
ของการใหบ้รกิาร

รายได้จากการให้บริการ 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการติดตัง้งานโครงการรบัรูต้ลอดช่วงเวลาท่ีใหบ้รกิารตามการวดัระดบัความกา้วหนา้ของการปฏิบตัิ

ตามภาระท่ีตอ้งปฏิบตัิใหแ้ลว้เสร็จ โดยอา้งอิงกับตน้ทุนท่ีเกิดขึน้ท่ีใชใ้นการปฏิบตัิตามภาระท่ีตอ้งปฏิบตัิใหแ้ลว้เสร็จโดย
เทียบตน้ทนุท่ีคาดวา่จะใชท้ัง้หมดเพ่ือปฏิบตัิตามภาระท่ีตอ้งปฏิบตัใิหเ้สรจ็สิน้ ในบางสถานการณ ์บรษัิทและบริษัทย่อยอาจ
ไม่สามารถวดัผลลพัธข์องภาระท่ีตอ้งปฏิบตัิไดอ้ย่างเหมาะสม แต่บริษัทและบรษัิทย่อยคาดว่าจะไดร้บัคืนตน้ทนุท่ีเกิดขึน้ใน
การปฏิบตัิตามภาระท่ีตอ้งปฏิบตัิ ในสถานการณด์งักล่าว บริษัทและบริษัทย่อยตอ้งรบัรูร้ายไดเ้พียงตน้ทุนท่ีเกิดขึน้จนกว่า
กิจการจะสามารถวดัผลลพัธข์องภาระท่ีตอ้งปฏิบตัไิดอ้ย่างสมเหตสุมผล 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารดแูลรกัษารบัรูต้ลอดช่วงเวลาท่ีใหบ้รกิารโดยวธีิเสน้ตรงตามระยะเวลาท่ีระบใุนสญัญา 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารอ่ืนรบัรูเ้ม่ือไดใ้หบ้รกิารแก่ลกูคา้แลว้ 

รายไดท่ี้รบัรูแ้ลว้แต่ยงัไม่ถึงกาํหนดเรียกชาํระตามสญัญาแสดงไวเ้ป็น “รายไดค้า้งรบัค่าบริการ/มลูค่างานท่ีทาํเสร็จแต่
ยงัไม่เรียกเก็บ” ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งจะจดัประเภทเป็นลกูหนีก้ารคา้เม่ือบริษัทมีสิทธิท่ีจะไดร้บัชาํระโดยปราศจาก
เง่ือนไข เช่น เม่ือบรษัิทไดใ้หบ้รกิารเสรจ็สิน้และลกูคา้รบัมอบงาน 

 

รายได้ค่าเช่า 
รายไดค้า่เช่ารบัรูต้ลอดช่วงเวลาท่ีเช่าโดยวธีิเสน้ตรงตามระยะเวลาท่ีระบใุนสญัญา  

 

รายได้รอการรับรู้ 
จาํนวนเงินท่ีบริษัทและบริษัทย่อยไดร้บัหรือมีสิทธิไดร้บัจากลูกคา้แต่ยงัมีภาระท่ีตอ้งโอนสินคา้หรือบริการใหก้บัลูกคา้

แสดงไวเ้ป็น “รายไดร้อการรบัรู”้ ในงบแสดงฐานะการเงินซึ่งจะจดัประเภทเป็นเจา้หนีอ่ื้นภายใตเ้จา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 
ซึง่จะรบัรูเ้ป็นรายไดเ้ม่ือไดป้ฏิบตัติามภาระท่ีระบไุวใ้นสญัญาเสรจ็สิน้ 

 

ดอกเบีย้รับและรายได้อื่น 

ดอกเบีย้รบับันทึกในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนตามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ี
แทจ้รงิ 

รายไดอ่ื้นรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 
 

3.17 คา่ใชจ่้าย 

คา่ใชจ่้ายรบัรูใ้นงบกาํไรขาดทนุและกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืนตามเกณฑค์งคา้ง 
 

3.18 ตน้ทนุทางการเงิน 

ตน้ทนุทางการเงินประกอบดว้ยดอกเบีย้จ่ายของเงินกูยื้ม และสิ่งตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย  
ตน้ทนุการกูยื้มท่ีไม่ไดเ้ก่ียวกบัการไดม้า การก่อสรา้งหรือ การผลิตสินทรพัยท่ี์เขา้เง่ือนไข รบัรูใ้นงบกาํไรขาดทนุและกาํไร

ขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน โดยใชว้ธีิอตัราดอกเบีย้ท่ีแทจ้รงิ 
 

3.19 คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรบัปี ประกอบดว้ย ภาษีเงินไดปั้จจบุนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
ภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรบัรูเ้ป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนและงบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน เวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกับรายการท่ีเก่ียวขอ้งในการรวมธุรกิจ หรือรายการท่ีรบัรูโ้ดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือ
กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั ไดแ้ก่ ภาษีท่ีคาดวา่จะจ่ายชาํระหรือไดร้บัชาํระ โดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทนุประจาํปีท่ีตอ้งเสีย
ภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใช ้ตลอดจนการปรบัปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อน ๆ 
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ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทกึโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีเกิดขึน้ระหว่างมลูค่าตามบญัชีและมูลค่าฐาน
ภาษีของสินทรพัย์และหนีส้ิน ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถูกรบัรูเ้ม่ือเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปนี ้การรบัรูค้่า
ความนิยมในครัง้แรก การรบัรูส้ินทรพัย์หรือหนี้สินในครัง้แรกซึ่งเป็นรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มี
ผลกระทบตอ่กาํไรขาดทนุทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทนุในบรษัิทย่อยและกิจการท่ีควบคมุ
รว่มกนัหากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมลูค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้ับผลแตกต่างชั่วคราวเม่ือมีการกลบัรายการโดยใช้
อตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน 

ในการกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี บริษัทและบริษัทย่อยตอ้งคาํนึงถึงผลกระทบ
ของสถานการณท์างภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจทาํใหจ้าํนวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมขึน้และมีดอกเบีย้ท่ีตอ้งชาํระ บริษัทและบรษัิท
ย่อยเช่ือว่าไดต้ัง้ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอสาํหรบัภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลาย
ปัจจยั  รวมถงึ การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณใ์นอดีต การประเมนินีอ้ยู่บนพืน้ฐานการประมาณการและขอ้
สมมติฐานและอาจเก่ียวขอ้งกับการตดัสินใจเก่ียวกับเหตกุารณ์ในอนาคต ขอ้มูลใหม่ ๆ อาจทาํใหบ้ริษัทและบริษัทย่อย
เปล่ียนการตดัสินใจโดยขึน้อยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู่ การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะ
กระทบตอ่คา่ใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนีส้ินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้ม่ือบริษัทและบริษัทย่อยมี
สิทธิตามกฎหมายท่ีจะนาํสินทรพัยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหนีส้ินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงิน
ไดนี้ป้ระเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสาํหรบัหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน สาํหรบัหน่วย
ภาษีตา่งกนันัน้กิจการมีความตัง้ใจจะจ่ายชาํระหนีส้ินและสินทรพัยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจบุนัดว้ยยอดสุทธิหรือตัง้ใจจะรบั
คืนสินทรพัยแ์ละจ่ายชาํระหนีส้ินในเวลาเดียวกนั  

สินทรพัย์ภาษีเงินไดร้อการตดับัญชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากาํไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะมี
จาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชนจ์ากผลแตกตา่งชั่วคราวดงักล่าว สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถกูทบทวน ณ ทกุ
วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานและจะถกูปรบัลดลงเทา่ท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้รงิ 

 

3.20 กาํไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน 

 กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสาํหรบัปีท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามัญดว้ยจาํนวนหุน้สามัญถัวเฉล่ียถ่วง
นํา้หนกัท่ีถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปี และกาํไรต่อหุน้ปรบัลดคาํนวณจากจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัท่ีรวม
สมมตฐิานวา่หุน้สามญัเทียบเท่าปรบัลดไดถ้กูแปลงเป็นหุน้สามญัทัง้หมด 

 

3.21 การวดัมลูคา่ยตุธิรรม 

มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาท่ีจะไดร้บัจากการขายสินทรพัย์ หรือจะจ่ายเพ่ือโอนหนีส้ินในรายการท่ีเกิดขึน้ในสภาพปกติ
ระหว่างผูร้่วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่า ไม่ว่าราคานัน้จะสามารถสังเกตไดโ้ดยตรงหรือประมาณมาจากเทคนิคการประเมิน
มูลค่า ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการสินทรพัย์หรือหนีส้ินรายการใดรายการหนึ่ง บริษัทพิจารณาถึงลักษณะของ
สินทรพัยห์รือหนีส้ินนัน้ซึ่งผูร้่วมตลาดจะนาํมาพิจารณาในการกาํหนดราคาของสินทรพัยห์รือหนีส้ิน ณ วนัท่ีวดัมลูค่า โดยการวดั
มลูคา่ยตุธิรรมและ/หรือการเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงินนีใ้ชต้ามเกณฑต์ามท่ีกล่าว  

นอกจากนี ้การวดัมลูคา่ยุตธิรรมไดจ้ดัลาํดบัชัน้เป็นระดบัท่ี 1 ระดบัท่ี 2 และระดบัท่ี 3 โดยแบง่ตามลาํดบัขัน้ของขอ้มลูท่ี
สามารถสงัเกตได ้และตามลาํดบัความสาํคญัของขอ้มลูท่ีใชว้ดัมลูคา่ยตุธิรรม ซึง่มีดงัตอ่ไปนี ้
- ระดบัท่ี 1 เป็นราคาเสนอซือ้ขาย (ไม่ตอ้งปรบัปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรบัสินทรพัย ์หรือหนีส้ินอย่างเดียวกนั

และกิจการสามารถเขา้ถงึตลาดนัน้ ณ วนัท่ีวดัมลูคา่ 
- ระดบัท่ี 2 เป็นขอ้มลูอ่ืนท่ีสงัเกตไดไ้ม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางออ้มสาํหรบัสินทรพัยน์ัน้หรือหนีส้ินนัน้นอกเหนือจาก

ราคาเสนอซือ้ขายซึง่รวมอยู่ในขอ้มลูระดบั 1 
- ระดบัท่ี 3 เป็นขอ้มลูท่ีไม่สามารถสงัเกตไดส้าํหรบัสินทรพัยน์ัน้หรือหนีส้ินนัน้ 
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ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทกึโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีเกิดขึน้ระหว่างมลูค่าตามบญัชีและมูลค่าฐาน
ภาษีของสินทรพัย์และหนีส้ิน ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถูกรบัรูเ้ม่ือเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปนี ้การรบัรูค้่า
ความนิยมในครัง้แรก การรบัรูส้ินทรพัย์หรือหนี้สินในครัง้แรกซึ่งเป็นรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มี
ผลกระทบตอ่กาํไรขาดทนุทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทนุในบรษัิทย่อยและกิจการท่ีควบคมุ
รว่มกนัหากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมลูค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้ับผลแตกต่างชั่วคราวเม่ือมีการกลบัรายการโดยใช้
อตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ีรายงาน 

ในการกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี บริษัทและบริษัทย่อยตอ้งคาํนึงถึงผลกระทบ
ของสถานการณท์างภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจทาํใหจ้าํนวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมขึน้และมีดอกเบีย้ท่ีตอ้งชาํระ บริษัทและบรษัิท
ย่อยเช่ือว่าไดต้ัง้ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอสาํหรบัภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลาย
ปัจจยั  รวมถงึ การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณใ์นอดีต การประเมนินีอ้ยู่บนพืน้ฐานการประมาณการและขอ้
สมมติฐานและอาจเก่ียวขอ้งกับการตดัสินใจเก่ียวกับเหตกุารณ์ในอนาคต ขอ้มูลใหม่ ๆ อาจทาํใหบ้ริษัทและบริษัทย่อย
เปล่ียนการตดัสินใจโดยขึน้อยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู่ การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะ
กระทบตอ่คา่ใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนีส้ินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้ม่ือบริษัทและบริษัทย่อยมี
สิทธิตามกฎหมายท่ีจะนาํสินทรพัยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหนีส้ินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงิน
ไดนี้ป้ระเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสาํหรบัหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน สาํหรบัหน่วย
ภาษีตา่งกนันัน้กิจการมีความตัง้ใจจะจ่ายชาํระหนีส้ินและสินทรพัยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจบุนัดว้ยยอดสุทธิหรือตัง้ใจจะรบั
คืนสินทรพัยแ์ละจ่ายชาํระหนีส้ินในเวลาเดียวกนั  

สินทรพัย์ภาษีเงินไดร้อการตดับัญชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากาํไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะมี
จาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชนจ์ากผลแตกตา่งชั่วคราวดงักล่าว สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถกูทบทวน ณ ทกุ
วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานและจะถกูปรบัลดลงเทา่ท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้รงิ 

กาํไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน
 กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสาํหรบัปีท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามัญดว้ยจาํนวนหุน้สามัญถัวเฉล่ียถ่วง

นํา้หนกัท่ีถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปี และกาํไรต่อหุน้ปรบัลดคาํนวณจากจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัท่ีรวม
สมมตฐิานวา่หุน้สามญัเทียบเท่าปรบัลดไดถ้กูแปลงเป็นหุน้สามญัทัง้หมด 

 

การวดัมลูคา่ยตุธิรรม
มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาท่ีจะไดร้บัจากการขายสินทรพัย์ หรือจะจ่ายเพ่ือโอนหนีส้ินในรายการท่ีเกิดขึน้ในสภาพปกติ

ระหว่างผูร้่วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่า ไม่ว่าราคานัน้จะสามารถสังเกตไดโ้ดยตรงหรือประมาณมาจากเทคนิคการประเมิน
มูลค่า ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการสินทรพัย์หรือหนีส้ินรายการใดรายการหนึ่ง บริษัทพิจารณาถึงลักษณะของ
สินทรพัยห์รือหนีส้ินนัน้ซึ่งผูร้่วมตลาดจะนาํมาพิจารณาในการกาํหนดราคาของสินทรพัยห์รือหนีส้ิน ณ วนัท่ีวดัมูลค่า โดยการวดั
มลูคา่ยตุธิรรมและ/หรือการเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงินนีใ้ชต้ามเกณฑต์ามท่ีกล่าว  

นอกจากนี ้การวดัมลูคา่ยุตธิรรมไดจ้ดัลาํดบัชัน้เป็นระดบัท่ี ระดบัท่ี และระดบัท่ี โดยแบง่ตามลาํดบัขัน้ของขอ้มลูท่ี
สามารถสงัเกตได ้และตามลาํดบัความสาํคญัของขอ้มลูท่ีใชว้ดัมลูคา่ยตุธิรรม ซึง่มีดงัตอ่ไปนี ้

ระดบัท่ี เป็นราคาเสนอซือ้ขาย (ไม่ตอ้งปรบัปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรบัสินทรพัย ์หรือหนีส้ินอย่างเดียวกนั
และกิจการสามารถเขา้ถงึตลาดนัน้ ณ วนัท่ีวดัมลูคา่ 
ระดบัท่ี เป็นขอ้มลูอ่ืนท่ีสงัเกตไดไ้ม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางออ้มสาํหรบัสินทรพัยน์ัน้หรือหนีส้ินนัน้นอกเหนือจาก
ราคาเสนอซือ้ขายซึง่รวมอยู่ในขอ้มลูระดบั  
ระดบัท่ี เป็นขอ้มลูท่ีไม่สามารถสงัเกตไดส้าํหรบัสินทรพัยน์ัน้หรือหนีส้ินนัน้

3.22 ประมาณการทางบญัชีและแหล่งขอ้มลูเก่ียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
(1) การใชด้ลุยพินิจของผูบ้รหิารท่ีสาํคญัในการใชน้โยบายการบญัชี 

ในการจัดทาํงบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารของบรษัิทและบริษัทย่อยตอ้งอาศยัดลุย
พินิจหลายประการ ในการกาํหนดนโยบายการบัญชี การประมาณการและการตัง้ขอ้สมมติฐาน ซึ่งมีผลกระทบต่อการแสดง
จาํนวนสินทรพัย ์หนีส้ินและการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัสินทรพัยแ์ละหนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้ ณ สิน้รอบระยะเวลารายงานรวมทัง้
การแสดงรายได ้และคา่ใชจ่้ายของงวดบญัชี ถงึแมว้า่การประมาณการของผูบ้รหิาร ไดพิ้จารณาอย่างสมเหตสุมผลภายใต้
เหตกุารณ ์ณ ขณะนัน้ ผลท่ีเกิดขึน้จรงิอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนัน้ 

 

การใชด้ลุยพินิจท่ีสาํคญัในการใชน้โยบายการบญัชีมีดงัตอ่ไปนี ้

การด้อยค่า 
ยอดสินทรพัยค์งเหลือตามบญัชีของบริษัทและบรษัิทย่อยจะมีการทบทวน ณ ทกุวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินวา่มีขอ้บง่ชี ้

เรื่องการดอ้ยคา่หรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บง่ชีจ้ะทาํการประมาณมลูคา่ท่ีคาดว่าจะไดร้บัคืนของสินทรพัย ์  

 

 ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้  

ในการประมาณการค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผล
ขาดทนุท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ โดยคาํนึงถึงประวตัิการชาํระเงินและขอ้มลูผลขาดทนุดา้นเครดติในอดีตซึ่งมีการปรบัสะทอ้น
ขอ้มลูปัจจุบนั และการคาดการณ์ล่วงหนา้เก่ียวกบัปัจจยัทางเศรษฐกิจมหภาคท่ีมีผลต่อความสามารถในการชาํระหนี ้
ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) อตัราการวา่งงาน และดชันีราคาผูบ้รโิภค (Consumer Price Index)  

 

   ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 
 ในการประมาณคา่เผ่ือการลดลงของมลูค่าสินคา้คงเหลือ ฝ่ายบรหิารไดใ้ชด้ลุยพินิจในการประมาณการผลขาดทนุท่ี

คาดว่าจะเกิดขึน้จากสินคา้คงเหลือนัน้ โดยค่าเผ่ือการลดลงของมลูคา่สุทธิท่ีจะไดร้บัพิจารณาจากราคาท่ีคาดว่าจะขาย
ไดต้ามปกติของธุรกิจหกัดว้ยค่าใชจ่้ายในการขายสินคา้นัน้ และค่าเผ่ือสาํหรบัสินคา้เก่าลา้สมยั เคล่ือนไหวชา้หรือเส่ือม
คุณภาพพิจารณาจากอายุโดยประมาณของสินคา้แต่ละชนิด จาํนวนค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือท่ี
ประมาณได ้เม่ือนาํมาเปรียบเทียบกบัจาํนวนเดิมท่ีมีในบญัชี ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือทัง้ท่ีลดลงและ
เพ่ิมขึน้จะแสดงเป็นคา่ใชจ่้ายภายใตห้วัขอ้ตน้ทนุขายและบรกิารในส่วนของกาํไรหรือขาดทนุ 

 

ประมาณการต้นทุนโครงการบริการรับเหมาตดิต้ัง 
บริษัทและบริษัทย่อยประมาณการตน้ทนุการรบัเหมาติดตัง้ของแต่ละโครงการจากรายละเอียดของแบบการติดตัง้และ

นาํมาคาํนวณจาํนวนและมลูค่าวสัดท่ีุตอ้งใชใ้นโครงการดงักล่าว รวมถงึค่าแรง คา่ใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีตอ้งใชใ้นการใหบ้ริการ
รบัเหมาติดตัง้จนเสร็จ ประกอบกับการพิจารณาถึงแนวโน้มของการเปล่ียนแปลงราคาวสัดุ ค่าแรง และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 
บริษัทและบริษัทย่อยจะทาํการทบทวนประมาณการตน้ทนุอย่างสมํ่าเสมอ และทกุคราวท่ีประมาณการผลขาดทนุสาํหรบั
โครงการบรกิารรบัเหมาตดิตัง้ 

 

ประมาณการผลขาดทุนสําหรับโครงการบริการรับเหมาก่อติดต้ัง 
ฝ่ายบรหิารไดใ้ชด้ลุยพินิจในการประมาณการผลขาดทนุท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้จากโครงการบรกิารรบัเหมาติดตัง้แต่ละ

โครงการจากประมาณการตน้ทนุท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ โดยพิจารณาจากความคืบหนา้ของการติดตัง้ ตน้ทุนท่ีเกิดขึน้จริง 
ประกอบกบัการเปล่ียนแปลงของราคาวสัด ุคา่แรง และสภาวการณปั์จจบุนั 

 

ประมาณการค่าปรับจากการส่งมอบงานล่าช้า 
บริษัทและบริษัทย่อยประมาณการหนีส้ินท่ีเกิดขึน้จากการถูกเรียกค่าเสียหายจากการส่งมอบโครงการล่าชา้ ซึ่งฝ่าย

บรหิารไดใ้ชด้ลุยพินิจในการประมาณการค่าปรบัตามสญัญาและคาํนึงถึงระยะเวลาการทาํงานล่าชา้ท่ีเกิดขึน้ โดยบรษัิทและ
บริษัทย่อยไดบ้ันทึกประมาณการค่าปรบัจากการส่งมอบงานล่าช้าไวใ้นงบการเงินแล้ว อย่างไรก็ตามผลท่ีเกิดขึน้จริงอาจ
แตกตา่งไปจากท่ีไดป้ระมาณการไว ้
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การกาํหนดอายุสัญญาเช่าทีม่ีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า 
บริษัทและบริษัทย่อยกาํหนดอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาท่ีบอกเลิกไม่ไดข้องสัญญาเช่า โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิ

เลือกในการขยายอายุสญัญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตสุมผลท่ีจะใชส้ิทธิเลือกนัน้ และระยะเวลาตามสิทธิเลือกใน
การยกเลิกสญัญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตสุมผลท่ีจะไม่ใชส้ิทธิเลือกนัน้ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชด้ลุยพินิจในการ
ประเมินว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีความแน่นอนอย่างสมเหตสุมผลหรือไม่ท่ีจะใชส้ิทธิเลือกในการขยายอายุสญัญาเช่าหรือท่ี
จะไม่ใชส้ิทธิเลือกในการยกเลิกสญัญาเช่า โดยพิจารณาขอ้เท็จจริงและสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งทัง้หมดท่ีทาํใหเ้กิดสิ่งจูงใจ
ในทางเศรษฐกิจสาํหรบับริษัทและบริษัทย่อยในการใชส้ิทธิเลือกนัน้ ภายหลงัจากวนัท่ีสญัญาเช่ามีผล บริษัทและบริษัทย่อย
จะประเมินอายุสัญญาเช่าใหม่หากมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีมีนัยสาํคัญซึ่งอยู่ภายใตก้ารควบคุมและส่งผลต่อความ
แน่นอนอย่างสมเหตสุมผลท่ีจะใชส้ิทธิเลือก 

 

 อสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุนและค่าเสื่อมราคา 
ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องทาํการประมาณอายุการให้

ประโยชนแ์ละมลูค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ และตอ้งทบทวนอายกุารใหป้ระโยชนแ์ละมลูค่า
คงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึน้ 

นอกจากนีฝ่้ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของอสังหาริมทรพัย์เพ่ือการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาและบันทึก
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดร้บัคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยน์ัน้ ในการนีฝ่้ายบริหาร
จาํเป็นตอ้งใชด้ลุยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณร์ายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซึง่เก่ียวเน่ืองกบัสินทรพัยน์ัน้ 

ในการเปิดเผยมลูค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ ฝ่ายบริหารใชว้ิธีพิจารณาจากรายไดโ้ดยอา้งอิงจากการ
ประเมินมลูคา่ยตุธิรรมในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ  

 

 ค่าเสื่อมราคาของทีด่ิน อาคารและอุปกรณ ์และสินทรัพยส์ิทธิการใช้  
ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ตลอดจนสินทรพัยส์ิทธิการใช ้ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณ

อายุการใหป้ระโยชนแ์ละมลูค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ ์และตอ้งทบทวนอายุการใหป้ระโยชนแ์ละมลูค่า
คงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึน้ 

นอกจากนีฝ่้ายบรหิารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรพัยส์ิทธิการใชใ้นแต่ละช่วงเวลา
และบนัทกึขาดทนุจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มลูคา่ท่ีคาดวา่จะไดร้บัคืนตํ่ากว่ามลูค่าตามบญัชีของสินทรพัยน์ัน้ ในการนีฝ่้าย
บรหิารจาํเป็นตอ้งใชด้ลุยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณร์ายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซึ่งเก่ียวเน่ืองกบัสินทรพัยน์ัน้ 

 

 สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 
ในการบนัทกึและวดัมลูคา่ของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีไดม้า ตลอดจนการทดสอบการดอ้ยค่าในภายหลงั ฝ่าย

บริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รบัในอนาคตจากสินทรพัย ์หรือ หน่วยของสินทรพัย์ท่ี
ก่อใหเ้กิดเงินสด รวมทัง้การเลือกอตัราคดิลดท่ีเหมาะสมในการคาํนวณหามลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดนัน้ ๆ 

 

ภาระผูกพันผลประโยชนพ์นักงาน 
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานขึน้อยู่กับหลายปัจจัยท่ีใช้ในการคาํนวณตามหลักคณิตศาสตร์

ประกนัภยัโดยมีขอ้สมมติฐานหลายตวั รวมถงึอตัราคิดลด การเปล่ียนแปลงของขอ้สมมติฐานเหล่านีจ้ะส่งผลกระทบต่อมลูค่า
ของภาระผกูพนัดงักล่าว 

บรษัิทและบรษัิทย่อยไดพิ้จารณาอตัราคดิลดท่ีเหมาะสมในแตล่ะปี ซึง่ไดแ้ก่อตัราดอกเบีย้ท่ีควรจะใชใ้นการกาํหนด
มูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายภาระผูกพันผลประโยชนพ์นักงาน ในการพิจารณาอตัราคิดลดท่ี
เหมาะสม บรษัิทและบรษัิทย่อยพิจารณาใชอ้ตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรฐับาล ซึ่งเป็นสกลุเงินเดียวกบัสกุล
เงินท่ีตอ้งจ่ายชาํระผลประโยชน ์และมีอายุครบกาํหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลาท่ีตอ้งจ่ายชาํระภาระผูกพนัท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้มูล
เพ่ิมเตมิไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 20 
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การกาํหนดอายุสัญญาเช่าทีม่ีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า 
บริษัทและบริษัทย่อยกาํหนดอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาท่ีบอกเลิกไม่ไดข้องสัญญาเช่า โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิ

เลือกในการขยายอายุสญัญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตสุมผลท่ีจะใชส้ิทธิเลือกนัน้ และระยะเวลาตามสิทธิเลือกใน
การยกเลิกสญัญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตสุมผลท่ีจะไม่ใชส้ิทธิเลือกนัน้ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชด้ลุยพินิจในการ
ประเมินว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีความแน่นอนอย่างสมเหตสุมผลหรือไม่ท่ีจะใชส้ิทธิเลือกในการขยายอายุสญัญาเช่าหรือท่ี
จะไม่ใชส้ิทธิเลือกในการยกเลิกสญัญาเช่า โดยพิจารณาขอ้เท็จจริงและสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งทัง้หมดท่ีทาํใหเ้กิดสิ่งจูงใจ
ในทางเศรษฐกิจสาํหรบับริษัทและบริษัทย่อยในการใชส้ิทธิเลือกนัน้ ภายหลงัจากวนัท่ีสญัญาเช่ามีผล บริษัทและบริษัทย่อย
จะประเมินอายุสัญญาเช่าใหม่หากมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีมีนัยสาํคัญซึ่งอยู่ภายใตก้ารควบคุมและส่งผลต่อความ
แน่นอนอย่างสมเหตสุมผลท่ีจะใชส้ิทธิเลือก

อสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุนและค่าเสื่อมราคา 
ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องทาํการประมาณอายุการให้

ประโยชนแ์ละมลูค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ และตอ้งทบทวนอายกุารใหป้ระโยชนแ์ละมลูค่า
คงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึน้

นอกจากนีฝ่้ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของอสังหาริมทรพัย์เพ่ือการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาและบันทึก
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดร้บัคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยน์ัน้ ในการนีฝ่้ายบริหาร
จาํเป็นตอ้งใชด้ลุยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณร์ายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซึง่เก่ียวเน่ืองกบัสินทรพัยน์ัน้

ในการเปิดเผยมลูค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ ฝ่ายบริหารใชว้ิธีพิจารณาจากรายไดโ้ดยอา้งอิงจากการ
ประเมินมลูคา่ยตุธิรรมในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ 

ค่าเสื่อมราคาของทีด่ิน อาคารและอุปกรณ ์และสินทรัพยส์ิทธิการใช้  
ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ตลอดจนสินทรพัยส์ิทธิการใช ้ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณ

อายุการใหป้ระโยชนแ์ละมลูค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ ์และตอ้งทบทวนอายุการใหป้ระโยชนแ์ละมลูค่า
คงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึน้

นอกจากนีฝ่้ายบรหิารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรพัยส์ิทธิการใชใ้นแต่ละช่วงเวลา
และบนัทกึขาดทนุจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มลูคา่ท่ีคาดวา่จะไดร้บัคืนตํ่ากว่ามลูค่าตามบญัชีของสินทรพัยน์ัน้ ในการนีฝ่้าย
บรหิารจาํเป็นตอ้งใชด้ลุยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณร์ายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซึ่งเก่ียวเน่ืองกบัสินทรพัยน์ัน้

สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 
ในการบนัทกึและวดัมลูคา่ของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีไดม้า ตลอดจนการทดสอบการดอ้ยค่าในภายหลงั ฝ่าย

บริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รบัในอนาคตจากสินทรพัย์ หรือ หน่วยของสินทรพัย์ท่ี
ก่อใหเ้กิดเงินสด รวมทัง้การเลือกอตัราคดิลดท่ีเหมาะสมในการคาํนวณหามลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดนัน้ ๆ

ภาระผูกพันผลประโยชนพ์นักงาน 
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานขึน้อยู่กับหลายปัจจัยท่ีใช้ในการคาํนวณตามหลักคณิตศาสตร์

ประกนัภยัโดยมีขอ้สมมติฐานหลายตวั รวมถงึอตัราคิดลด การเปล่ียนแปลงของขอ้สมมติฐานเหล่านีจ้ะส่งผลกระทบต่อมลูค่า
ของภาระผกูพนัดงักล่าว

บรษัิทและบรษัิทย่อยไดพิ้จารณาอตัราคดิลดท่ีเหมาะสมในแตล่ะปี ซึง่ไดแ้ก่อตัราดอกเบีย้ท่ีควรจะใชใ้นการกาํหนด
มูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายภาระผูกพันผลประโยชนพ์นักงาน ในการพิจารณาอัตราคิดลดท่ี
เหมาะสม บรษัิทและบรษัิทย่อยพิจารณาใชอ้ตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรฐับาล ซึ่งเป็นสกลุเงินเดียวกบัสกุล
เงินท่ีตอ้งจ่ายชาํระผลประโยชน ์และมีอายุครบกาํหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลาท่ีตอ้งจ่ายชาํระภาระผูกพนัท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้มูล
เพ่ิมเตมิไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 

สินทรัพยภ์าษีเงนิได้รอการตัดบัญช ี  
 บรษัิทและบรษัิทย่อยจะรบัรูส้ินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรบัผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใชห้กัภาษีและขาดทนุ

ทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชนจ์ากผล
แตกต่างชั่วคราวและขาดทนุนัน้ ในการนีฝ่้ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการว่าควรรบัรูจ้าํนวนสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อ
การตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถงึจาํนวนกาํไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแตล่ะช่วงเวลา 

อัตราดอกเบีย้เงนิกู้ยมืส่วนเพิม่ 

บรษัิทและบรษัิทย่อยไม่สามารถกาํหนดอตัราดอกเบีย้ตามนยัของสญัญาเช่า ดงันัน้จึงใชอ้ตัราดอกเบีย้ตลาดในการ
คดิลดหนีส้ินตามสญัญาเช่า โดยอตัราเงินกูยื้มสว่นเพ่ิมเป็นอตัราดอกเบีย้ท่ีบรษัิทและบริษัทย่อยจะตอ้งจ่ายในการกูยื้ม
เงินท่ีจาํเป็นเพ่ือให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ท่ีมีมูลค่าใกล้เคียงกับสินทรัพย์สิทธิการใช้ในสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจท่ี
คลา้ยคลงึ โดยมีระยะเวลาการกูยื้มและหลกัประกนัท่ีคลา้ยคลงึ  

(2) แหล่งขอ้มลูสาํคญัเก่ียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการ 

การวัดมูลค่ายุตธิรรมและกระบวนการประเมินมูลค่า 
สินทรพัยแ์ละหนีส้ินบางรายการของบรษัิทวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุติธรรมเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการรายงานทางการเงิน 

บริษัทและบริษัทย่อยใชข้อ้มูลในตลาดท่ีสามารถสังเกตไดใ้นการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการสินทรพัยห์รือ
หนีส้ิน กรณีท่ีขอ้มลูระดบั 1 ไม่สามารถหาได ้บริษัทและบรษัิทย่อยไดว้า่จา้งผูป้ระเมินมลูคา่ภายนอกท่ีไดร้บัการรบัรอง
มาเป็นผูป้ระเมินมลูคา่ เพ่ือกาํหนดเทคนิคการประเมินมลูคา่ท่ีเหมาะสมรวมทัง้ขอ้มลูท่ีจะตอ้งใช ้ 

ขอ้มลูเก่ียวกบัเทคนิคการประเมินมลูค่าและขอ้มลูท่ีใชใ้นการกาํหนดมลูคา่ยุตธิรรมของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินรายการ
ตา่งๆ ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 31 

 

4.  รายการบญัชีกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

  บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการบญัชีส่วนหนึ่งกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซึ่งบุคคลหรอืกิจการเหล่านีเ้ก่ียวขอ้งกนัโดย
การถือหุน้และ/หรือมีผูบ้ริหารร่วมกัน หรือเป็นสมาชิกในครอบครวัท่ีใกลชิ้ด รายการบญัชีกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันท่ีมี
สาระสาํคญัท่ีรวมไวใ้นงบการเงินใชร้าคาตามปกตธิุรกิจ โดยถือตามราคาตลาดทั่วไป หรือเป็นไปตามสญัญาท่ีตกลงกนัไวส้าํหรบั
รายการท่ีไม่มีราคาตลาดรองรบั 

 

  4.1 ลกัษณะของความสมัพนัธก์บับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงันี ้

 ช่ือบริษัท/บคุคล 

 ประเทศ/
สญัชาติ 

 

ความสมัพนัธ ์

 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์

       

Harn Vietnam Co., Ltd.  เวียดนาม  บริษัทยอ่ย  บริษัทเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ 

บริษัท ไอยราหาญ จาํกดั  ไทย  บริษัทยอ่ย  บริษัทเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ 

บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จาํกดั  ไทย  บริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกนั  กรรมการและ/หรือผูถื้อหุน้รว่มกนั 

บริษัท พระบริบาล จาํกดั  ไทย  บริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกนั  กรรมการและ/หรือผูถื้อหุน้รว่มกนั 

บริษัท นทูริกซ ์จาํกดั (มหาชน)  ไทย  บริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกนั  กรรมการและ/หรือผูถื้อหุน้รว่มกนั 

บริษัท เจนนพสิริ จาํกดั  ไทย  บริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกนั  กรรมการและ/หรือผูถื้อหุน้รว่มกนั 

บริษัท ไอยราฟันส ์จาํกดั  ไทย  บริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกนั  กรรมการและ/หรือผูถื้อหุน้ในบริษัทยอ่ยรว่มกนั  

บริษัท ทรูเวฟ (ประเทศไทย) จาํกดั  ไทย  บริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกนั  บคุคลในครอบครวัเดียวกบักรรมการ 

(กรรมการลาออกจากตาํแหน่งในบริษัทโดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 
1 มกราคม 2563) 

นายเจน ชาญณรงค ์  ไทย  บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ผูถื้อหุน้และบคุคลในครอบครวัเดียวกบักรรมการ 

นางสิริมา เอ่ียมสกลุรตัน ์  ไทย  บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ผูถื้อหุน้และบคุคลในครอบครวัเดียวกบักรรมการ 

ผูบ้ริหารสาํคญั  ไทย  บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั  บคุคลท่ีมีอาํนาจและรบัผิดชอบในการบริหารงาน 

       



แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)168

4.2 หลกัเกณฑใ์นการเรียกเก็บรายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายระหว่างกนั 

  นโยบายการกาํหนดราคา 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ ตามราคาตลาด 

ซือ้สินคา้ ตามราคาตลาด 

ซือ้ขายอปุกรณแ์ละสินทรพัยไ์มมี่ตวัตน ตามราคาท่ีตกลงรว่มกนั 

รายไดอ่ื้น ตามราคาท่ีตกลงรว่มกนั 

ค่าเช่าและค่าบริการ ตามราคาท่ีตกลงรว่มกนั 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร ตามท่ีไดร้บัอนมุติัโดยกรรมการและ/หรือผูถื้อหุน้ 

ดอกเบีย้รบั ตามสญัญา 

ดอกเบีย้จา่ย ตามราคาตลาด 

 

4.3 สญัญาท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั บรษัิทและบรษัิทย่อยไดท้าํสญัญาเช่าอาคารสาํนกังาน ดงัตอ่ไปนี ้

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

  ผูใ้หเ้ช่า  ระยะเวลา  ค่าเช่าต่อเดือน 

 (บาท) 
สญัญาเช่าพืน้ท่ีสาํนกังาน  บริษัท เจนนพสิริ จาํกดั  9 ปี  857,220 

  บริษัท พระบริบาล จาํกดั  3 ปี  64,080 

 

ในระหวา่งปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 สญัญาเช่ากบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีการยกเลิก ดงัต่อไปนี ้

  ผูใ้หเ้ช่า  ระยะเวลา  ค่าเช่าต่อเดือน  

(บาท) 
สญัญาเช่าพืน้ท่ีสาํนกังาน  คณุเจน ชาญณรงค ์  4.4 ปี  45,947 - 53,100 

  บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จาํกดั  4.7 ปี  292,105 - 413,916 

   

 4.4 ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน        

 บริษัทยอ่ย        

  Harn Vietnam Co., Ltd. -  -  314,388  295,908 

  บริษัท ไอยราหาญ จาํกดั -  -  -  57,933 

 บริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

  บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จาํกดั 1,747,794  1,845,458  1,747,794  1,845,458 

            บริษัท นทูริกซ ์จาํกดั (มหาชน) -  15,716  -  15,716 

            บริษัท เจนนพสิริ จาํกดั 1,006  118,342  1,006  118,342 

 1,748,800  1,979,516  2,063,188  2,333,357 

 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

เงินประกนัการเช่าอาคาร        

 บริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

  บริษัท พระบริบาล จาํกดั 150,000  150,000  150,000  150,000 

            บริษัท เจนนพสิริ จาํกดั 2,000,000  -  2,000,000  - 

 2,150,000  150,000  2,150,000  150,000 

 



บริษััท หาญ เอ็นจำิเน่ยริ�ง โซลูชัั�นส์ จำำากัด (มูหาชัน) 169

หลกัเกณฑใ์นการเรียกเก็บรายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายระหว่างกนั
นโยบายการกาํหนดราคา

รายไดจ้ากการขายสินคา้ ตามราคาตลาด
ซือ้สินคา้ ตามราคาตลาด
ซือ้ขายอปุกรณแ์ละสินทรพัยไ์มมี่ตวัตน ตามราคาท่ีตกลงรว่มกนั
รายไดอ่ื้น ตามราคาท่ีตกลงรว่มกนั
ค่าเช่าและค่าบริการ ตามราคาท่ีตกลงรว่มกนั
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร ตามท่ีไดร้บัอนมุติัโดยกรรมการและ/หรือผูถื้อหุน้
ดอกเบีย้รบั ตามสญัญา
ดอกเบีย้จา่ย ตามราคาตลาด

สญัญาท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั บรษัิทและบรษัิทย่อยไดท้าํสญัญาเช่าอาคารสาํนกังาน ดงัตอ่ไปนี้
ณ วนัท่ี ธันวาคม 

 ผูใ้หเ้ช่า  ระยะเวลา  ค่าเช่าต่อเดือน
บาท)

สญัญาเช่าพืน้ท่ีสาํนกังาน บริษัท เจนนพสิริ จาํกดั ปี
บริษัท พระบริบาล จาํกดั ปี

ในระหวา่งปีสิน้สดุวนัท่ี ธันวาคม สญัญาเช่ากบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีการยกเลิก ดงัต่อไปนี้
 ผูใ้หเ้ช่า  ระยะเวลา  ค่าเช่าต่อเดือน

บาท)
สญัญาเช่าพืน้ท่ีสาํนกังาน  คณุเจน ชาญณรงค์  ปี  

บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จาํกดั ปี

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี ธนัวาคม และ ประกอบดว้ย
บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
   

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน  
บริษัทยอ่ย  

 
บริษัท ไอยราหาญ จาํกดั  

บริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จาํกดั        

บริษัท นทูริกซ ์จาํกดั (มหาชน)      

บริษัท เจนนพสิริ จาํกดั        

 

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

   

เงินประกนัการเช่าอาคาร  
บริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

บริษัท พระบริบาล จาํกดั  
บริษัท เจนนพสิริ จาํกดั

       

เงินใหกู้ยื้มแก่บรษัิทย่อย 

   รายการเปล่ียนแปลงของเงินใหกู้ยื้มแก่บรษัิทย่อยสาํหรบัปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งันี ้

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2564  2563 

  ดอลลาร์
สหรฐัอเมริกา 

 บาท  ดอลลาร์
สหรฐัอเมริกา 

 บาท 

Harn Vietnam Co., Ltd.         

ยอดยกมา  200,000  5,973,480  -  - 

เงินใหกู้เ้พ่ิมขึน้  -  -  200,000  6,352,000 

เงินจ่ายชาํระคืน  -  -  -  - 

ผลกระทบจากการปรบัปรุงอตัราแลกเปลี่ยน  -  675,900  -  (378,520) 
ยอดยกไป  200,000  6,649,380  200,000  5,973,480 

 

เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2563 บรษัิททาํสญัญาใหเ้งินกูยื้มแก่บรษัิทย่อย จาํนวน 200,000 ดอลลารส์หรฐัอเมรกิา และคิดดอกเบีย้
ในอตัรารอ้ยละ 6.15 ต่อปี กาํหนดชาํระคืนภายในระยะเวลา 1 ปี และต่อมาเม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2564 ซึ่งครบอายุสัญญา บริษัท
ตอ่อายสุญัญาใหกู้ยื้มแก่บรษัิทย่อย อีก 5 ปี สญัญาสิน้สดุวนัท่ี 11 มีนาคม 2569  และคดิดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 5.85 ตอ่ปี 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มนุเวียนอ่ืน        

 บริษัทยอ่ย        

  บริษัท ไอยราหาญ จาํกดั -  -  78,000  - 

 บริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

  บริษัท ไอยราฟันส ์จาํกดั 7,808  -  -  - 

  7,808  -  78,000  - 

หนีส้ินตามสญัญาเช่า        

 บริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

  บริษัท พระบริบาล จาํกดั 1,388,259  2,013,542  1,388,259  2,013,542 

  บริษัท เจนนพสิริ จาํกดั 94,307,684  102,425,395  94,307,684  102,425,395 

 95,695,943  104,438,937  95,695,943  104,438,937 

 

เงินกูยื้มระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

รายการเปล่ียนแปลงของเงินกูยื้มระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 สรุปไดด้งันี ้

 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31  รายการในระหวา่งปี  ณ วนัท่ี 31 

 ธันวาคม 2563  เพ่ิมขึน้  ลดลง  ธันวาคม 2564 

บริษัท ไอยราฟันส ์จาํกดั -  500,000  -  500,000 

 -  500,000  -  500,000 

 

           ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เงินกู้ยืมระยะสั้นเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกันข้างต้นมีอายุ 3 เดือนคิด
ดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 3 (อา้งอิงจากอตัราดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย ์รอ้ยละ MRR-3 ตอ่ปี) เงินกูยื้มดงักล่าวเป็นเงินกูยื้มท่ี
ไม่มีหลกัประกนัและมีกาํหนดชาํระคืนในวนัท่ี 21 มีนาคม 2565 
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 4.5 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งันี ้

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

รายได้จากการขาย     

  บริษัทยอ่ย     

         Harn Vietnam Co., Ltd.  - - 18,741 322,085 

         บริษัท ไอยราหาญ จาํกดั - - 74,940 - 

 บริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกนั         

          บริษัท นทูริกซ ์จาํกดั (มหาชน) 27,420  117,384  27,420  117,384 

          บริษัท เจนนพสิริ จาํกดั 20,070  248,607  20,070  248,607 

 47,490  365,991  141,171  688,076 

รายไดอ่ื้น        

  บริษัทยอ่ย        

         Harn Vietnam Co., Ltd. -  -  393,275  295,908 

         บริษัท ไอยราหาญ จาํกดั -  -  612,000  157,933 

      บริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

         บริษัท พระบริบาล จาํกดั -  28,137  -  28,137 

         บริษัท เจนนพสิริ จาํกดั 54,000  -  54,000  - 

 54,000  28,137  1,059,275  481,978 

 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

ค่าเช่าและบริการ        

 บริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

      บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จาํกดั 292,105  1,368,430  292,105  1,368,430 

          บริษัท พระบริบาล จาํกดั -  1,432,510  -  1,432,510 

 บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

       นายเจน  ชาญณรงค ์ -  630,047  -  630,047 

 292,105  3,430,987  292,105  3,430,987 

ดอกเบีย้จา่ย        

     บริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

          บริษัท พระบริบาล จาํกดั 93,678  88,177  93,678  88,177 

          บริษัท เจนนพสิริ จาํกดั 2,168,929  -  2,168,929  - 

          บริษัท ไอยราฟันส ์จาํกดั 7,808  -  -  - 

 2,270,415  88,177  2,262,607  88,177 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารสาํคญั        

 กรรมการ 3,473,167  3,585,000  3,473,167  3,585,000 

 ผูบ้ริหารสาํคญั        

  ผลประโยชนร์ะยะสัน้ 9,972,130  10,790,267  9,252,130  10,490,267 

  ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 324,870  312,240  321,470  310,640 

 13,770,167  14,687,507  13,046,767  14,385,907 

 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารนีเ้ป็นผลประโยชนท่ี์จ่ายใหแ้ก่ผูบ้ริหารของบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบดว้ยค่าตอบแทนท่ี
เป็นตวัเงิน ไดแ้ก่ เงินเดือน และผลประโยชนท่ี์เก่ียวขอ้ง รวมไปถึงผลประโยชนต์อบแทนในรูปอ่ืน ทัง้นีผู้บ้รหิารของบรษัิท
และบริษัทย่อยหมายถึงบุคคลท่ีกาํหนดตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ไดแ้ก่ กรรมการผูจ้ดัการ 

ผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับรหิารส่ีรายแรกนบัตอ่จากผูจ้ดัการลงมา 



บริษััท หาญ เอ็นจำิเน่ยริ�ง โซลูชัั�นส์ จำำากัด (มูหาชัน) 171

รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี ธนัวาคม และ สรุปไดด้งันี ้
บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายได้จากการขาย 
บริษัทยอ่ย    

41 5 

บริษัท ไอยราหาญ จาํกดั 40 

บริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

บริษัท นทูริกซ ์จาํกดั (มหาชน) 20  4  20  4 

บริษัท เจนนพสิริ จาํกดั 70  7  70  7 

รายไดอ่ื้น       

บริษัทยอ่ย

บริษัท ไอยราหาญ จาํกดั   0  3 

บริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

บริษัท พระบริบาล จาํกดั  37   37 

บริษัท เจนนพสิริ จาํกดั 00   00  

00  37  5  8 

บาท
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

   

ค่าเช่าและบริการ        

บริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จาํกดั 5  0  5  0 

บริษัท พระบริบาล จาํกดั  0   0 

บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

นายเจน ชาญณรงค์
5  7  5  7 

ดอกเบีย้จา่ย        

บริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

บริษัท พระบริบาล จาํกดั 78  77  78  77 

บริษัท เจนนพสิริ จาํกดั 9   9  

บริษัท ไอยราฟันส ์จาํกดั 8    

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารสาํคญั        

กรรมการ
ผูบ้ริหารสาํคญั

ผลประโยชนร์ะยะสัน้ 0  7  0  7 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 0  0  0  0 

7  7  7  7 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารนีเ้ป็นผลประโยชนท่ี์จ่ายใหแ้ก่ผูบ้ริหารของบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบดว้ยค่าตอบแทนท่ี
เป็นตวัเงิน ไดแ้ก่ เงินเดือน และผลประโยชนท่ี์เก่ียวขอ้ง รวมไปถึงผลประโยชนต์อบแทนในรูปอ่ืน ทัง้นีผู้บ้รหิารของบรษัิท
และบริษัทย่อยหมายถึงบุคคลท่ีกาํหนดตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ไดแ้ก่ กรรมการผูจ้ดัการ
ผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับรหิารส่ีรายแรกนบัตอ่จากผูจ้ดัการลงมา

 4.6  การคํา้ประกนั 

 เม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2563 บรษัิทไดค้ ํา้ประกนัค่าสินคา้ใหก้บั Harn Vietnam Co., Ltd.  “บรษัิทย่อย” ท่ีประเทศเวียดนาม 
ตามสญัญาซือ้ขายสินคา้เตม็วงเงินจาํนวน 472,586 ปอนดส์เตอรล์ิง 

 

5. เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 

  เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม 

 เงินตราต่างประเทศ  บาท 

 2564  2563  2564  2563 

เงินสดในมือ  - บาท     55,844  132,676 

เงินฝากธนาคาร        

เงินฝากกระแสรายวนั    - บาท     36,730,898  37,480,163 

เงินฝากออมทรพัย ์        - บาท      201,461,323  263,247,654 

                                          - ดองเวียดนาม 3,145,062,796  4,035,484,667  4,582,356  5,213,847 

     242,830,421  306,074,340 

 

 งบการเฉพาะกิจการ 

 บาท 

 2564 2563 

เงินสดในมือ  25,844  102,541 

เงินฝากธนาคาร    

 เงินฝากกระแสรายวนั    36,730,898  37,480,163 

 เงินฝากออมทรพัย ์         200,931,084  261,735,578 

 237,687,826  299,318,282 

 

6. ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน 

  ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

ลูกหน้ีการค้า        

      ลกูหนีก้ารคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,006 134,058  1,006  134,058 

 ลกูหนีก้ารคา้ - บริษัทอ่ืน 235,053,496  218,158,000  233,148,403  217,783,212 

  รวมลกูหนีก้ารคา้ 235,054,502  218,292,058  233,149,409  217,917,270 

 หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (12,640,865)  (11,455,792)  (12,635,976)  (11,454,371) 
  สทุธิ 222,413,637  206,836,266  220,513,433  206,462,899 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน        

 ลกูหนีอ่ื้น - บริษัทยอ่ย - -  314,388  353,841 

 ลกูหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,747,319  1,845,458  1,747,319  1,845,458 

 ลกูหนีอ่ื้น - บริษัทอ่ืน 1,939,926  3,585,280  1,720,078  3,515,280 

 เงินประกนัผลงานคา้งรบั 9,072,015  15,104,338  8,997,247  15,104,338 

 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

 เงินมดัจาํ 6,870,814  6,557,432  6,862,867  6,550,384 

 ค่าใชจ้่ายจ่ายลว่งหนา้ 5,054,904  5,151,224  4,643,908  4,784,669 

 รายไดค้า้งรบั 1,766,779  3,802,728  1,766,779  3,651,638 

 รวมลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน 26,451,757  36,046,460  26,052,586  35,805,608 
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ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า 

   ลกูหนีต้ามสญัญาเช่า - อปุกรณก์ารพิมพ ์

 

15,767,761 

  

19,412,311 

  

15,767,761 

  

19,412,311 

   หกั ค่าเผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาด 

วา่จะเกิดขึน้ 

 

(11,641) 
  

(56,443) 
  

(11,641) 
  

(56,443) 
            รวม 15,756,120  19,355,868  15,756,120  19,355,868 

    หกั ถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่หนึ่งปี (9,182,927)  (11,251,986)  (9,182,927)  (11,251,986) 
    สทุธิ 6,573,193  8,103,882  6,573,193  8,103,882 

  รวมลกูหนีก้ารคา้และลกูหนี ้        

   หมนุเวียนอ่ืน - สทุธิ 255,438,587  250,986,608  253,139,212  250,372,389 

   

 ลกูหนีก้ารคา้ แยกตามอายหุนีท่ี้คา้งชาํระไดด้งันี ้

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2564  2563  2564  2563 

ยงัไมค่รบกาํหนดชาํระ 150,580,310  141,009,078  148,706,871  140,815,378 

เกินกาํหนดชาํระ        

 นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 3 เดือน 67,370,369  55,102,089  67,338,715  54,921,001 

 มากกวา่ 3 ถึง 6 เดือน 4,114,011  14,096,467  4,114,011  14,096,467 

 มากกวา่ 6 ถึง 12 เดือน 8,176,950  4,670,478  8,176,950  4,670,478 

 มากกวา่ 12 เดือนขึน้ไป 4,812,862  3,413,946  4,812,862  3,413,946 

  รวม 235,054,502  218,292,058  233,149,409  217,917,270 

หกั ค่าเผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ
เกิดขึน้ 

 

(12,640,865) 
  

(11,455,792) 
  

(12,635,976) 
  

(11,454,371) 
  ลกูหนีก้ารคา้ - สทุธิ 222,413,637  206,836,266  220,513,433  206,462,899 

 

จาํนวนเงินขัน้ต ํ่าท่ีลูกหนีจ้ะตอ้งชาํระและมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขัน้ต ํ่าท่ีลูกหนีจ้ะตอ้งชาํระสาํหรบัสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงันี ้

 บาท 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563 

 

จาํนวนเงิน 

ขัน้ตํ่าท่ีลกูหนีจ้ะตอ้ง
ชาํระ  

ลค่าปัจจบุนัของจาํนวน
เงินขัน้ตํ่าท่ีลกูหนีจ้ะตอ้ง

ชาํระ  

จาํนวนเงิน 

ขัน้ตํ่าท่ีลกูหนีจ้ะตอ้ง
ชาํระ  

มลูค่าปัจจบุนัของจาํนวน
เงินขัน้ตํ่าท่ีลกูหนีจ้ะตอ้ง

ชาํระ 

ระยะเวลาการรบัชาํระ        

 ภายใน 1 ปี 9,575,286  6,573,193  10,978,046  8,103,882 

 เกินกวา่ 1 ปี แต่ไมเ่กิน 5 ปี 13,385,234  9,182,927  15,127,108  11,251,986 

 22,960,520  15,756,120  26,105,154  19,355,868 

หกั รายไดด้อกเบีย้ทางการเงินรอการรบัรู ้ (7,204,400)  -  (6,749,286)  - 

 15,756,120  15,756,120  19,355,868  19,355,868 
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ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า
ลกูหนีต้ามสญัญาเช่า อปุกรณก์ารพิมพ์
หกั ค่าเผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาด

วา่จะเกิดขึน้ (11,641) (56,443) (11,641) (56,443)
รวม        

หกั ถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่หนึ่งปี (9,182,927)  (11,251,986)  (9,182,927)  (11,251,986) 
สทุธิ

รวมลกูหนีก้ารคา้และลกูหนี้        

หมนุเวียนอ่ืน สทุธิ        

ลกูหนีก้ารคา้ แยกตามอายหุนีท่ี้คา้งชาํระไดด้งันี ้
บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยงัไมค่รบกาํหนดชาํระ        

เกินกาํหนดชาํระ        

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั เดือน        

มากกวา่ ถึง เดือน        

มากกวา่ ถึง เดือน        

มากกวา่ เดือนขึน้ไป
รวม        

หกั ค่าเผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ
เกิดขึน้

 

(12,640,865)
  

(11,455,792)
  

(12,635,976)
  

(11,454,371)
ลกูหนีก้ารคา้ สทุธิ

จาํนวนเงินขัน้ต ํ่าท่ีลูกหนีจ้ะตอ้งชาํระและมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขัน้ต ํ่าท่ีลูกหนีจ้ะตอ้งชาํระสาํหรบัสญัญาเช่า ณ วนัท่ี
ธนัวาคม และ มีดงันี้

บาท
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
จาํนวนเงิน

ขัน้ตํ่าท่ีลกูหนีจ้ะตอ้ง
ชาํระ

ลค่าปัจจบุนัของจาํนวน
เงินขัน้ตํ่าท่ีลกูหนีจ้ะตอ้ง

ชาํระ

จาํนวนเงิน
ขัน้ตํ่าท่ีลกูหนีจ้ะตอ้ง

ชาํระ

มลูค่าปัจจบุนัของจาํนวน
เงินขัน้ตํ่าท่ีลกูหนีจ้ะตอ้ง

ชาํระ
ระยะเวลาการรบัชาํระ        

ภายใน ปี
เกินกวา่ ปี แต่ไมเ่กิน ปี

       

หกั รายไดด้อกเบีย้ทางการเงินรอการรบัรู ้ (7,204,400)   (6,749,286)  

คา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดติท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงันี ้

 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 ยงัไมถึ่ง 

กาํหนดชาํระ 

 

 

ไมเ่กิน  
3 เดือน 

 3 - 6 เดือน  6 - 12 เดือน  

 

เกินกวา่ 

12 เดือน 

 รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564            

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน 157,626  67,491  4,265  8,177  6,603  244,162 

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่า 22,708  244  20  -  -  22,972 

สินทรพัยท่ี์เกิดจากสญัญา-หมนุเวียน 10,242  -  -  -  40  10,282 

            

ค่าเผ่ือผลขาดทนุ 446  441  855  6,087  4,924  12,753 

  

พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 ยงัไมถึ่ง 

กาํหนดชาํระ 

 

 

ไมเ่กิน  
3 เดือน 

 3 - 6 เดือน  6 - 12 เดือน  

 

เกินกวา่ 

12 เดือน 

 รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563            

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน 155,407  55,798  14,107  4,670  3,414  233,396 

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่า 25,948  204  10  -  -  26,162 

สินทรพัยท่ี์เกิดจากสญัญา-หมนุเวียน 12,825  -  -  -  40  12,865 

ค่าเผ่ือผลขาดทนุ 413  313  4,172  3,101  3,580  11,579 

 

 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยงัไมถึ่ง 

กาํหนดชาํระ 

 

 

ไมเ่กิน 

3 เดือน 

 3 - 6 เดือน  6 - 12 เดือน  

 

เกินกวา่ 

12 เดือน 

 รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564            

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน 155,677  67,459  4,265  8,177  6,603  242,181 

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่า 22,708  244  20  -  -  22,972 

สินทรพัยท่ี์เกิดจากสญัญา-หมนุเวียน 8,338  -  -  -  40  8,378 

ค่าเผ่ือผลขาดทนุ 436  441  855  6,086  4,925  12,743 

 

 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยงัไมถึ่ง 

กาํหนดชาํระ 

 

 

ไมเ่กิน 

3 เดือน 

 3 - 6 เดือน  6 - 12 เดือน  

 

เกินกวา่ 

12 เดือน 

 รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563            

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน 155,214  55,616  14,107  4,671  3,414  233,022 

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่า 25,948  204  10  -  -  26,162 

สินทรพัยท่ี์เกิดจากสญัญา-หมนุเวียน 12,080  -  -  -  40  12,120 

ค่าเผ่ือผลขาดทนุ 411  312  4,172  3,101  3,580  11,576 

 

7.   สินทรพัยท่ี์เกิดจากสญัญา-หมนุเวียน 

สินทรพัยท่ี์เกิดจากสญัญา-หมนุเวียน ประกอบดว้ย 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2564  2563  2564  2563 

มลูค่างานท่ีทาํเสร็จแต่ยงัไมเ่รียกเก็บเงินจากลกูคา้ 10,281,575  12,864,676  8,377,768  12,119,531 

หกั ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (65,735)  (67,063)  (60,975)  (65,498) 
สินทรพัยท่ี์เกิดจากสญัญา-หมนุเวียน-สทุธิ 10,215,840  12,797,613  8,316,793  12,054,033 

 



แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)174

8.   สินคา้คงเหลือ 

  สินคา้คงเหลือ ประกอบดว้ย 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2564  2563  2564  2563 

สินคา้สาํเร็จรูป 288,639,413  247,098,155  286,333,913  245,120,206 

สินคา้ระหวา่งทาง 73,645,662  40,820,856  73,645,662  39,102,203 

  รวม 362,285,075  287,919,011  359,979,575  284,222,409 

หกั ค่าเผ่ือผลขาดทนุจากการลดมลูค่า        

 ของสินคา้คงเหลอื (33,989,104)  (30,067,043)  (33,989,104)  (30,067,043) 
สินคา้คงเหลือ 328,295,971  257,851,968  325,990,471  254,155,366 

 

  มลูค่าสินคา้คงเหลือท่ีปรบัลดลงและรบัรูเ้ป็นตน้ทนุขายสาํหรบัปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีจาํนวน 3.92 ลา้นบาท 

และ 5.67 ลา้นบาท ตามลาํดบั (เฉพาะบรษัิทจาํนวนเงิน 3.92 ลา้นบาท และ 5.67 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

 

9.  สินทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน 

สินทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 

 บาท 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 

 ราคาทนุ 

 

 กาํไร (ขาดทนุ) 
ท่ียงัไมเ่กิดขึน้จากการ

ปรบัมลูค่าของเงินลงทนุ 

 มลูค่ายติุธรรม 

 

เงินลงทนุในตราสารหนี ้    

 - เงินลงทนุในหน่วยลงทนุ  39,421,139  193,056  39,614,195 

รวม 39,421,139  193,056  39,614,195 

 

 บาท 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2563   

 ราคาทนุ 

 

 กาํไร (ขาดทนุ) 
ท่ียงัไมเ่กิดขึน้จากการปรบั

มลูค่าของเงินลงทนุ 

 มลูค่ายติุธรรม 

 

เงินลงทนุในตราสารหนี ้    

 - เงินลงทนุในหน่วยลงทนุ  9,625,255  (2,667,311)  6,957,944 

รวม 9,625,255  (2,667,311)  6,957,944 

 

10. เงินลงทนุในบรษัิทย่อย  
  เงินลงทนุในบรษัิทย่อย ประกอบดว้ย 

      บาท 

    สดัสว่นการถือหุน้   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     (รอ้ยละ)  วิธีราคาทนุ  
ช่ือบริษัทยอ่ย   ทนุชาํระแลว้  2564  2563  2564  2563 

Harn Vietnam Co., Ltd.  800 ลา้นดอง  100.00  100.00  1,057,444  1,057,444 

บริษัท ไอยราหาญ จาํกดั  2 ลา้นบาท  65.00  65.00  1,300,000  1,300,000 

    รวม        2,357,444  2,357,444 
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สินคา้คงเหลือ
สินคา้คงเหลือ ประกอบดว้ย

บาท
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

   

สินคา้สาํเร็จรูป
สินคา้ระหวา่งทาง

รวม        

หกั ค่าเผ่ือผลขาดทนุจากการลดมลูค่า        

ของสินคา้คงเหลอื (33,989,104)  (30,067,043)  (33,989,104)  (30,067,043) 
สินคา้คงเหลือ

มลูค่าสินคา้คงเหลือท่ีปรบัลดลงและรบัรูเ้ป็นตน้ทนุขายสาํหรบัปีสิน้สุดวนัท่ี ธันวาคม และ มีจาํนวน ลา้นบาท
และ ลา้นบาท ตามลาํดบั (เฉพาะบรษัิทจาํนวนเงิน ลา้นบาท และ ลา้นบาท ตามลาํดบั)

สินทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน
สินทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย

บาท
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทนุ  กาํไร (ขาดทนุ)
ท่ียงัไมเ่กิดขึน้จากการ

ปรบัมลูค่าของเงินลงทนุ

 มลูค่ายติุธรรม

เงินลงทนุในตราสารหนี้
เงินลงทนุในหน่วยลงทนุ      

รวม      

บาท
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ราคาทนุ กาํไร (ขาดทนุ)
ท่ียงัไมเ่กิดขึน้จากการปรบั

มลูค่าของเงินลงทนุ

มลูค่ายติุธรรม

เงินลงทนุในตราสารหนี้
เงินลงทนุในหน่วยลงทนุ   (2,667,311)   

รวม (2,667,311)

เงินลงทนุในบรษัิทย่อย 
เงินลงทนุในบรษัิทย่อย ประกอบดว้ย

   บาท
สดัสว่นการถือหุน้ งบการเงินเฉพาะกิจการ

รอ้ยละ) วิธีราคาทนุ 
ช่ือบริษัทยอ่ย  ทนุชาํระแลว้     

ลา้นดอง
บริษัท ไอยราหาญ จาํกดั ลา้นบาท

รวม      4  4 

บริษัทไดจ้ดทะเบียนจัดตัง้ Harn Vietnam Co., Ltd. “บริษัทย่อย” ที่ประเทศเวียดนาม เมื่อวันท่ี 30 กรกฎาคม 2562 

ดว้ยทนุจดทะเบียน 800 ลา้นดองเวียดนาม (คดิเป็น 1.06 ลา้นบาท) ทัง้นีบ้รษัิทถือหุน้ในบรษัิทย่อยทางตรงคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 
100 ของทนุจดทะเบียน โดยมีธุรกิจหลกัคือ การจาํหน่ายอุปกรณก์ารพิมพ ์การลงทนุดงักล่าวมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือเพ่ิมศกัยภาพใน
การแข่งขนัและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบรกิารลกูคา้ โดยเริ่มจากหน่วยธรุกิจ “ระบบการพิมพด์จิิทลั” เป็นหน่วยธุรกิจแรก 

เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2563 บริษัทไดร้่วมลงทนุพฒันาธุรกิจดิจิทลักบักลุ่มไอยราฟันส ์โดยการจดัตัง้บรษัิทช่ือ “บริษัท ไอยรา
หาญ จาํกดั” ดว้ยทนุจดทะเบียน 2 ลา้นบาท ทัง้นีบ้ริษัทและผูร้่วมทนุกลุ่มไอยราฟันสถื์อหุน้ในบรษัิทดงักล่าวคิดเป็นสดัส่วนรอ้ย
ละ 65 และรอ้ยละ 35 ของทนุจดทะเบียน ตามลาํดบั การจดัตัง้บริษัทดงักล่าวเป็นไปตามมตท่ีิประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 
4/2563 เม่ือวันท่ี 14 พฤษภาคม 2563 บริษัทท่ีจดทะเบียนใหม่จะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท การลงทุนดังกล่าวนี้ มี
วตัถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบ IoT Products and Solutions โดยแผนการดาํเนินงานจะมุ่งเน้นใหบ้ริการโซลูชั่นสด์า้นอาคาร
อจัฉรยิะ หรือ Smart Building โดยการตอ่ยอดจากธุรกิจเดมิของกลุ่มไอยราฟันส ์และขยายธุรกิจใหเ้ตบิโตย่ิงขึน้ 

 

11. อสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ  
  อสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ ประกอบดว้ย 

 บาท 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดตามบญัชี  การเปลี่ยนแปลงในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ  31 ธ.ค. 63  เพ่ิมขึน้  ลดลง  โอนเขา้/  ณ  31 ธ.ค. 64 

       โอนออก   

ราคาทนุ          

ท่ีดิน 135,286,506  -  -  -  135,286,506 

อาคารและสิ่งปลกูสรา้ง 19,349,556  -  -  -  19,349,556 

สว่นปรบัปรุงอาคารและสิ่งปลกูสรา้ง 948,427  -  -  -  948,427 

เครื่องมือและอปุกรณ ์ 350,350  -  -  -  350,350 

   รวม 155,934,839  -  -  -  155,934,839 

ค่าเสื่อมราคาสะสม          

อาคารและสิ่งปลกูสรา้ง (1,001,936)  (483,739)  -  -  (1,485,675) 
สว่นปรบัปรุงอาคารและสิ่งปลกูสรา้ง (196,441)  (94,842)  -  -  (291,283) 
เครื่องมือและอปุกรณ ์ (145,130)  (70,070)  -  -  (215,200) 

   รวม (1,343,507)  (648,651)  -  -  (1,992,158) 
อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ-สทุธิ 154,591,332        153,942,681 

 

 บาท 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดตามบญัชี  การเปลี่ยนแปลงในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ  31 ธ.ค. 62  เพ่ิมขึน้  ลดลง  โอนเขา้/  ณ  31 ธ.ค. 63 

       โอนออก   

ราคาทนุ          

ท่ีดิน 172,645,421  -  -  (37,358,915)  135,286,506 

อาคารและสิ่งปลกูสรา้ง 55,675,068  -  -  (36,325,512)  19,349,556 

สว่นปรบัปรุงอาคารและสิ่งปลกูสรา้ง 2,671,760  -  -  (1,723,333)  948,427 

เครื่องมือและอปุกรณ ์ 957,751  -  -  (607,401)  350,350 

   รวม 231,950,000  -  -  (76,015,161)  155,934,839 

ค่าเสื่อมราคาสะสม          

อาคารและสิ่งปลกูสรา้ง (1,491,024)  (935,327)  -  1,424,415  (1,001,936) 
สว่นปรบัปรุงอาคารและสิ่งปลกูสรา้ง (286,208)  (180,538)  -  270,305  (196,441) 
เครื่องมือและอปุกรณ ์ (205,192)  (130,477)  -  190,539  (145,130) 

   รวม (1,982,424)  (1,246,342)  -  1,885,259  (1,343,507) 
อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ-สทุธิ 229,967,576        154,591,332 

 

 

 



แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)176

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2564  2563  2564  2563 

ค่าเสื่อมราคาสาํหรบัปี        

- ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 648,651  1,246,342  648,651  1,246,342 

 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 5/2561 เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการบรษัิทมีมติอนมุตัิการทาํ
สญัญาจะซือ้จะขายท่ีดนิและสิ่งปลูกสรา้ง โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใชเ้ป็นคลงัสินคา้แห่งเดียวของบริษัทในอนาคต บรษัิทไดเ้ขา้ทาํ
สญัญาจะซือ้จะขายท่ีดินและสิ่งปลูกสรา้ง จาํนวนเงิน 117.00 ลา้นบาท โดยในปี 2563 ท่ีดินและสิ่งปลูกสรา้งดงักล่าวไดมี้ผูเ้ช่า
เดมิ 1 ราย สญัญาเช่ามีกาํหนดเวลาสิน้สุดตามสญัญาในวนัท่ี 15 มีนาคม 2563 (พรอ้มทัง้ผูเ้ช่าสามารถตอ่อายุได ้1 ปี ดว้ยอตัรา
คา่เช่าเดิม โดยผูเ้ช่าตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 2 เดือนก่อนสญัญาหมดอาย)ุ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ผูเ้ช่าเดิมไม่ต่ออายุสญัญาเช่า 

และมีผูเ้ช่ารายใหม่ 1 ราย สญัญาเริ่มตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 สิน้สดุสญัญาเช่าวนัท่ี 30 มิถนุายน 2567  

ในระหวา่งปี 2563 บรษัิทไดเ้ปล่ียนวตัถปุระสงคข์องการถือครองท่ีดนิและสิ่งปลกูสรา้งบางส่วนจากเดมิเพ่ือใหเ้ช่าเป็นเพ่ือใชเ้ป็น
คลงัสินคา้ของบรษัิท บรษัิทจงึไดโ้อนอสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุเป็นเพ่ือการใชง้านดว้ยราคาตามบญัชีจาํนวน 74.13 ลา้นบาท 

ในระหวา่งปี 2563 บริษัทไดมี้การประเมินราคาจากผูป้ระเมินราคาอิสระ 2 ราย โดยใชเ้กณฑร์าคาตลาดในการประเมินมลูคา่
ท่ีดนิ และใชเ้กณฑว์ธีิตน้ทนุทดแทนในการประเมินสิ่งปลกูสรา้ง ตามรายงานมีมลูคา่ยตุธิรรมเป็นจาํนวนเงิน 159.51 ลา้นบาท  

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายไดค้่าเช่าอสังหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทุน สาํหรบัปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เป็น
จาํนวนเงิน 2,752,271 บาทและ 6,098,772 บาท ตามลาํดับ (เฉพาะบริษัทจาํนวนเงิน 2,752,271 บาท และ 6,098,772 บาท 

ตามลาํดบั) และมีค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานจาํนวนเงิน 1,402,004 บาท และ 973,699 บาท ตามลาํดบั (เฉพาะบริษัทจาํนวนเงิน 

1,402,004 บาท และ 973,699 บาท ตามลาํดบั) ท่ีไดร้บัรูใ้นงบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 

 

12. ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ ์ 
  ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ ์ประกอบดว้ย 

 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดตามบญัชี  การเปลี่ยนแปลงในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 

 

ณ  31 ธ.ค. 63 

 

เพ่ิมขึน้ 

 

ลดลง 

 

โอนเขา้/ 
โอนออก  

โอนจดัประเภท 

รายการ 

 ผลต่างจากการ
แปลงค่า  

ณ  31 ธ.ค. 64 

           งบการเงิน   

ราคาทนุ              

ท่ีดิน 37,358,915  -  -  -  -  -  37,358,915 

อาคารและสิ่งปลกูสรา้ง 36,325,512  -  -  -  -  -  36,325,512 

เครื่องมือและอปุกรณ ์ 8,950,805  391,793  (7,180)  533,354  -  -  9,868,772 

เครื่องตกแต่งและอปุกรณส์าํนกังาน 33,200,805  1,807,833  (3,450,763)  17,563,072  -  7,080  49,128,027 

ยานพาหนะ 25,170,243  82,736  (1,315,646)  -  -  -  23,937,333 

สินทรพัยเ์พ่ือเช่าและสาธิต 33,139,623  3,720,173  (2,804,563)  18,621,703  -  -  52,676,936 

สินทรพัยร์ะหวา่งทาํ 22,630,403  15,309,525  (574,019)  (36,718,129)  (30,280)  -  617,500 

  รวม 196,776,306  21,312,060  (8,152,171)  -  (30,280)  7,080  209,912,995 

ค่าเสื่อมราคาสะสม              

อาคารและสิ่งปลกูสรา้ง (1,880,965)  (908,137)  -  -  -  -  (2,789,102) 
เครื่องมือและอปุกรณ ์ (4,206,291)  (1,272,323)  7,178  -  -  -  (5,471,436) 
เครื่องตกแต่งและอปุกรณส์าํนกังาน (21,695,324)  (4,696,394)  3,403,640  -  -  (525)  (22,987,553) 
ยานพาหนะ (14,744,320)  (1,815,468)  1,172,150  -  -  -  (15,387,638) 
สินทรพัยเ์พ่ือเช่าและสาธิต (24,670,581)  (5,292,891)  2,461,698  -  -  -  (27,501,774) 
    รวม (67,197,481)  (13,985,213)  7,044,666  -  -  (525)  (74,137,503) 
หกั ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของอปุกรณ ์ (50,654)  -  50,564  -  -  -  - 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ-์สทุธิ 129,528,171            135,775,492 



บริษััท หาญ เอ็นจำิเน่ยริ�ง โซลูชัั�นส์ จำำากัด (มูหาชัน) 177

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ค่าเสื่อมราคาสาํหรบัปี
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี เม่ือวนัท่ี พฤศจิกายน คณะกรรมการบรษัิทมีมติอนมุัติการทาํ
สญัญาจะซือ้จะขายท่ีดนิและสิ่งปลูกสรา้ง โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใชเ้ป็นคลงัสินคา้แห่งเดียวของบริษัทในอนาคต บรษัิทไดเ้ขา้ทาํ
สญัญาจะซือ้จะขายท่ีดินและสิ่งปลูกสรา้ง จาํนวนเงิน ลา้นบาท โดยในปี ท่ีดินและสิ่งปลูกสรา้งดงักล่าวไดมี้ผูเ้ช่า
เดมิ ราย สญัญาเช่ามีกาํหนดเวลาสิน้สุดตามสญัญาในวนัท่ี มีนาคม พรอ้มทัง้ผูเ้ช่าสามารถตอ่อายุได้ ปี ดว้ยอตัรา
คา่เช่าเดิม โดยผูเ้ช่าตอ้งแจง้ล่วงหนา้ เดือนก่อนสญัญาหมดอาย)ุ ต่อมาเม่ือวนัท่ี มีนาคม ผูเ้ช่าเดิมไม่ต่ออายุสญัญาเช่า
และมีผูเ้ช่ารายใหม่ ราย สญัญาเริ่มตัง้แตว่นัท่ี กรกฎาคม สิน้สดุสญัญาเช่าวนัท่ี มิถนุายน 

ในระหวา่งปี บรษัิทไดเ้ปล่ียนวตัถปุระสงคข์องการถือครองท่ีดนิและสิ่งปลกูสรา้งบางส่วนจากเดมิเพ่ือใหเ้ช่าเป็นเพ่ือใชเ้ป็น
คลงัสินคา้ของบรษัิท บรษัิทจงึไดโ้อนอสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุเป็นเพ่ือการใชง้านดว้ยราคาตามบญัชีจาํนวน ลา้นบาท

ในระหวา่งปี บริษัทไดมี้การประเมินราคาจากผูป้ระเมินราคาอิสระ ราย โดยใชเ้กณฑร์าคาตลาดในการประเมินมลูคา่
ท่ีดนิ และใชเ้กณฑว์ธีิตน้ทนุทดแทนในการประเมินสิ่งปลกูสรา้ง ตามรายงานมีมลูคา่ยตุธิรรมเป็นจาํนวนเงิน ลา้นบาท 

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายไดค้่าเช่าอสังหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทุน สาํหรบัปีสิน้สุดวนัท่ี ธันวาคม และ เป็น
จาํนวนเงิน บาทและ บาท ตามลาํดับ เฉพาะบริษัทจาํนวนเงิน บาท และ บาท
ตามลาํดบั) และมีค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานจาํนวนเงิน บาท และ บาท ตามลาํดบั เฉพาะบริษัทจาํนวนเงิน

บาท และ บาท ตามลาํดบั) ท่ีไดร้บัรูใ้นงบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็

ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ ์
ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ ์ประกอบดว้ย

บาท
งบการเงินรวม

ยอดตามบญัชี การเปลี่ยนแปลงในระหวา่งปี ยอดตามบญัชี
ณ  ธ ค เพ่ิมขึน้ ลดลง โอนเขา้/

โอนออก
โอนจดัประเภท

รายการ
ผลต่างจากการ

แปลงค่า
ณ  ธ ค

งบการเงิน
ราคาทนุ
ท่ีดิน
อาคารและสิ่งปลกูสรา้ง
เครื่องมือและอปุกรณ์ (7,180)
เครื่องตกแต่งและอปุกรณส์าํนกังาน (3,450,763)
ยานพาหนะ (1,315,646)
สินทรพัยเ์พ่ือเช่าและสาธิต (2,804,563)
สินทรพัยร์ะหวา่งทาํ (574,019) 9) (30,280)

รวม (8,152,171) (30,280)
ค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคารและสิ่งปลกูสรา้ง (1,880,965) (908,137) (2,789,102)
เครื่องมือและอปุกรณ์ (4,206,291) (1,272,323) (5,471,436)
เครื่องตกแต่งและอปุกรณส์าํนกังาน (21,695,324) (4,696,394) (525) (22,987,553)
ยานพาหนะ (14,744,320) (1,815,468) (15,387,638)
สินทรพัยเ์พ่ือเช่าและสาธิต (24,670,581) (5,292,891) (27,501,774)

รวม (67,197,481) (13,985,213) (525) (74,137,503)
หกั ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของอปุกรณ์ (50,654)
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ สทุธิ

 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดตามบญัชี  การเปลี่ยนแปลงในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 

 

ณ  31 ธ.ค. 62 

 

เพ่ิมขึน้ 

 

ลดลง 

 

โอนเขา้/ 
โอนออก  

โอนจดัประเภท 

รายการ 

 ผลต่างจากการ
แปลงค่า  

ณ  31 ธ.ค. 63 

           งบการเงิน   

ราคาทนุ              

ท่ีดิน -  -  -  -  37,358,915  -  37,358,915 

อาคารและสิ่งปลกูสรา้ง -  -  -  -  36,325,512  -  36,325,512 

เครื่องมือและอปุกรณ ์ 5,406,733  580,890  (107,038)  2,462,819       607,401  -  8,950,805 

เครื่องตกแต่งและอปุกรณส์าํนกังาน 26,682,463  1,126,968  (3,255,943)  6,926,356  1,723,333  (2,372)  33,200,805 

ยานพาหนะ 24,503,724  834,743  (168,224)  -  -  -  25,170,243 

สินทรพัยเ์พ่ือเช่าและสาธิต 40,071,980  2,810,072  (9,742,429)  -  -  -  33,139,623 

สินทรพัยร์ะหวา่งทาํ -  32,072,560  (52,982)  (9,389,175)  -  -  22,630,403 

    รวม 96,664,900  37,425,233  (13,326,616)  -  76,015,161  (2,372)  196,776,306 

ค่าเสื่อมราคาสะสม              

อาคารและสิ่งปลกูสรา้ง -  (456,550)  -  -  (1,424,415)  -  (1,880,965) 
เครื่องมือและอปุกรณ ์ (3,381,209)  (713,377)  78,834  -    (190,539)  -  (4,206,291) 
เครื่องตกแต่งและอปุกรณส์าํนกังาน (20,981,630)  (3,502,736)  3,058,883  -    (270,305)  464  (21,695,324) 
ยานพาหนะ (12,535,942)  (2,322,665)  114,287  -  -  -  (14,744,320) 
สินทรพัยเ์พ่ือเช่าและสาธิต (29,099,377)  (4,071,734)  8,500,530  -  -  -  (24,670,581) 
    รวม (65,998,158)  (11,067,062)  11,752,534  -  (1,885,259)  464  (67,197,481) 
หกั ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของอปุกรณ ์ -  (50,654)  -  -  -  -  (50,654) 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ-์สทุธิ 30,666,742            129,528,171 

 

 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดตามบญัชี  การเปลี่ยนแปลงในระหวา่งปี ยอดตามบญัชี 

 ณ  31 ธ.ค. 63  เพ่ิมขึน้  ลดลง  โอนเขา้/  โอนจดัประเภท  ณ  31 ธ.ค. 64 

       โอนออก  รายการ   

ราคาทนุ            

ท่ีดิน 37,358,915  -  -  -  -  37,358,915 

อาคารและสิ่งปลกูสรา้ง 36,325,512  -  -  -  -  36,325,512 

เครื่องมือและอปุกรณ ์ 8,948,395  394,203  (7,180)  533,354  -  9,868,772 

เครื่องตกแต่งและอปุกรณส์าํนกังาน 33,073,939  1,785,459  (3,450,763)  17,563,072  -  48,971,707 

ยานพาหนะ 25,170,243  82,736  (1,315,646)  -  -  23,937,333 

สินทรพัยเ์พ่ือเช่าและสาธิต 33,139,623  3,720,173  (2,804,563)  18,621,703  -  52,676,936 

สินทรพัยร์ะหวา่งทาํ 22,630,403  15,309,525  (574,019)  (36,718,129)  (30,280)  617,500 

    รวม 196,647,030  21,292,096  (8,152,171)  -  (30,280)   209,756,675 

ค่าเสื่อมราคาสะสม            

อาคารและสิ่งปลกูสรา้ง (1,880,965)  (908,137)  -  -  -  (2,789,102) 
เครื่องมือและอปุกรณ ์ (4,206,205)  (1,271,842)  7,178  -  -  (5,470,869) 
เครื่องตกแต่งและอปุกรณส์าํนกังาน (21,683,257)  (4,668,390)  3,403,640  -  -  (22,948,007) 
ยานพาหนะ (14,744,320)  (1,815,468)  1,172,150  -  -  (15,387,638) 
สินทรพัยเ์พ่ือเช่าและสาธิต (24,670,581)  (5,292,891)  2,461,698  -  -  (27,501,774) 
    รวม (67,185,328)  (13,956,728)  7,044,666  -  -  (74,097,390) 
หกั ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของอปุกรณ ์ (50,654)  -  50,654  -  -  - 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ-์สทุธิ 129,411,048          135,659,285 
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 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดตามบญัชี  การเปลี่ยนแปลงในระหวา่งปี ยอดตามบญัชี 

 

ณ  31 ธ.ค. 62 

 

เพ่ิมขึน้ 

 

ลดลง 

 

โอนเขา้/ 
โอนออก  โอนจดัประเภท  

ณ  31 ธ.ค. 63 

         รายการ   

ราคาทนุ            

ท่ีดิน -  -  -  -  37,358,915  37,358,915 

อาคารและสิ่งปลกูสรา้ง -  -  -  -  36,325,512  36,325,512 

เครื่องมือและอปุกรณ ์ 5,406,733  578,480  (107,038)  2,462,819  607,401  8,948,395 

เครื่องตกแต่งและอปุกรณส์าํนกังาน 26,682,463  997,730  (3,255,943)  6,926,356  1,723,333  33,073,939 

ยานพาหนะ 24,503,724  834,743  (168,224)  -  -  25,170,243 

สินทรพัยเ์พ่ือเช่าและสาธิต 40,071,980  2,810,072  (9,742,429)  -  -  33,139,623 

สินทรพัยร์ะหวา่งทาํ -  32,072,560  (52,982)  (9,389,175)  -  22,630,403 

    รวม 96,664,900  37,293,585  (13,326,616)  -  76,015,161  196,647,030 

ค่าเสื่อมราคาสะสม            

อาคารและสิ่งปลกูสรา้ง -  (456,550)  -  -  (1,424,415)  (1,880,965) 
เครื่องมือและอปุกรณ ์ (3,381,209)  (713,291)  78,834  -  (190,539)  (4,206,205) 
เครื่องตกแต่งและอปุกรณส์าํนกังาน (20,981,630)  (3,490,204)  3,058,882  -  (270,305)  (21,683,257) 
ยานพาหนะ (12,535,942)  (2,322,665)  114,287  -  -  (14,744,320) 
สินทรพัยเ์พ่ือเช่าและสาธิต (29,099,377)  (4,071,734)  8,500,530  -  -  (24,670,581) 
    รวม (65,998,158)  (11,054,444)  11,752,533  -  (1,885,259)  (67,185,328) 
หกั ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของอปุกรณ ์ -  (50,654)  -  -  -  (50,654) 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ-์สทุธิ 30,666,742          129,411,048 

 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2564  2563  2564  2563 

ค่าเสื่อมราคาสาํหรบัปี        

- ตน้ทนุการใหบ้ริการ 4,070,940  3,833,232  4,070,459  3,833,145 

- ตน้ทนุในการจาํหน่ายและค่าใชจ้่ายใน 

การบริหาร 9,914,273  7,233,830  9,886,269  7,221,299 

 13,985,213  11,067,062  13,956,728  11,054,444 

 

    

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บรษัิทและบริษัทย่อยมีอุปกรณ์ท่ีคิดค่าเส่ือมราคาเต็มมลูค่าแลว้ แต่ยงัคงใชง้านอยู่มีราคา
ทุนรวมเป็นจาํนวน 34.68 ล้านบาท และ 36.52 ล้านบาท ตามลาํดับ (เฉพาะบริษัทจาํนวน 34.68 ล้านบาท และ 36.52 ล้านบาท 
ตามลาํดบั)  

ในระหว่างปี 2563 บริษัทไดโ้อนอสังหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ มาเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์ดว้ยราคาตามบญัชี จาํนวน 
74.13 ลา้นบาท เน่ืองจากมีการเปล่ียนวตัถปุระสงคข์องการถือครอง (หมายเหต ุ11)  
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บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดตามบญัชี  การเปลี่ยนแปลงในระหวา่งปี ยอดตามบญัชี
ณ  ธ ค  เพ่ิมขึน้ ลดลง โอนเขา้/ 

โอนออก โอนจดัประเภท
ณ  ธ ค

รายการ
ราคาทนุ       

ท่ีดิน     5  5 

อาคารและสิ่งปลกูสรา้ง     2  2 

เครื่องมือและอปุกรณ์ 3  0  (107,038)  9  1  5 

เครื่องตกแต่งและอปุกรณส์าํนกังาน 3  0  (3,255,943)  6  3  9 

ยานพาหนะ 4  3  (168,224)    3 

สินทรพัยเ์พ่ือเช่าและสาธิต (9,742,429)
สินทรพัยร์ะหวา่งทาํ (52,982) (9,389,175)

รวม 0  5  (13,326,616)   1  0 

ค่าเสื่อมราคาสะสม        

อาคารและสิ่งปลกูสรา้ง  (456,550)    (1,424,415)  (1,880,965) 
เครื่องมือและอปุกรณ์ (3,381,209) (713,291) (190,539) (4,206,205)
เครื่องตกแต่งและอปุกรณส์าํนกังาน (20,981,630) (3,490,204) (270,305) (21,683,257)
ยานพาหนะ (12,535,942)  (2,322,665)  7    (14,744,320) 
สินทรพัยเ์พ่ือเช่าและสาธิต (29,099,377)  (4,071,734)  0    (24,670,581) 

รวม (65,998,158)  (11,054,444)  3   (1,885,259)  (67,185,328) 
หกั ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของอปุกรณ์ (50,654) (50,654)
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ สทุธิ 2        8 

บาท
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

ค่าเสื่อมราคาสาํหรบัปี    

ตน้ทนุการใหบ้ริการ        

ตน้ทนุในการจาํหน่ายและค่าใชจ้่ายใน
การบริหาร

ณ วนัท่ี ธันวาคม และ บรษัิทและบริษัทย่อยมีอุปกรณ์ท่ีคิดค่าเส่ือมราคาเต็มมลูค่าแลว้ แต่ยงัคงใชง้านอยู่มีราคา
ทุนรวมเป็นจาํนวน ล้านบาท และ ล้านบาท ตามลาํดับ (เฉพาะบริษัทจาํนวน ล้านบาท และ ล้านบาท 
ตามลาํดบั)

ในระหว่างปี บริษัทไดโ้อนอสังหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ มาเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์ดว้ยราคาตามบญัชี จาํนวน 
ลา้นบาท เน่ืองจากมีการเปล่ียนวตัถปุระสงคข์องการถือครอง (หมายเหต ุ11)

 
 
 
 
 
 

13. สินทรพัยส์ิทธิการใช ้

สินทรพัยส์ิทธิการใช ้ประกอบดว้ย 

 บาท 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31   รายการในระหวา่งปี  ณ วนัท่ี 31  

 ธันวาคม 2563  เพ่ิมขึน้  เปลี่ยนแปลง
เง่ือนไข/ 

ตดัจาํหน่าย 

 รบัโอน 

 (โอนออก) 
 ธันวาคม 2564 

ราคาทนุ           

อาคาร 104,557,640  -  -  -  104,557,640 

อปุกรณส์าํนกังาน 541,917  442,996  -  -  984,913 

 รวม 105,099,557  442,996  -  -  105,542,553 

หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม          

อาคาร (118,458)  (10,953,288)  -  -  (11,071,746) 
อปุกรณส์าํนกังาน (12,795)  (204,330)  -  -  (217,125) 
 รวม (131,253)  (11,157,618)  -  -  (11,288,871) 
สินทรพัยส์ิทธิการใช-้ สทุธิ 104,968,304        94,253,682 

 

 บาท 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31   รายการในระหวา่งปี  ณ วนัท่ี 31  

 ธันวาคม 2562  เพ่ิมขึน้  เปลี่ยนแปลง
เง่ือนไข/ 

ตดัจาํหน่าย 

 รบัโอน  
(โอนออก) 

 ธันวาคม 2563 

ราคาทนุ           

อาคาร 2,814,619  104,557,640  (2,814,619)  -  104,557,640 

อปุกรณส์าํนกังาน -  541,917       -  -  541,917 

 รวม 2,814,619  105,099,557  (2,814,619)  -  105,099,557 

หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม          

อาคาร -  (665,746)  547,288  -  (118,458) 
อปุกรณส์าํนกังาน -  (12,795)  -  -  (12,795) 
 รวม -  (678,541)  578,541  -  (131,253) 
สินทรพัยส์ิทธิการใช ้- สทุธิ 2,814,619        104,968,304 

 

บริษัทและบรษัิทย่อยเช่าสินทรพัยห์ลายประเภท ประกอบดว้ย อาคารสาํนกังาน อายสุญัญาเช่า 10 ปี คลงัสินคา้ อายสุญัญา
เช่า 3 ปี อปุกรณส์าํนกังาน อายสุญัญาเช่า 4 ปี 

 

14. คา่ความนิยม 

   เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2559 บริษัทไดมี้การซือ้และรบัโอนกิจการทัง้หมดของบริษัท ชิลแมทช ์จาํกดั และบริษัท คิว ทู เอส 
จาํกัด โดยการออกหุน้เพ่ิมทุนจาํนวน 675.36 ลา้นบาท เพ่ือแลกกับสินทรพัยส์ุทธิท่ีระบุไดข้องทัง้ 2 บริษัทจาํนวน 340.69 ลา้น
บาท ซึง่เป็นผลทาํใหเ้กิดคา่ความนิยม จาํนวน 334.67 ลา้นบาท 
 

การทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม 
 ในระหว่างปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทไดมี้การทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมซึ่งเกิดจากการเขา้ซือ้และรบั
โอนกิจการทัง้หมดของบริษัท ชิลแมทช ์จาํกดั และบรษัิท ควิ ท ูเอส จาํกดั ซึง่เป็นบรษัิทย่อยภายใตก้ระบวนการโอนกิจการทัง้หมด 
และปันส่วนใหก้บัหน่วยสินทรพัยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด (Cash Generating Unit (“CGU”)) ประกอบดว้ย หน่วยของผลิตภณัฑร์ะบบ
ทาํความเย็น และระบบพิมพด์ิจิตอล  โดยการเปรียบเทียบมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรพัยซ์ึ่งรวมค่าความนิยม กับ มลูค่าท่ี
คาดว่าจะไดร้บัคืนของหน่วยสินทรพัยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดนีข้ึน้อยู่กบัมลูคา่การใชป้ระโยชน ์ซึง่คาํนวณจากประมาณการกระแสเงิน
สดในอนาคตท่ีคาดว่าได้รบัจากการใช้หน่วยสินทรพัย์ท่ีก่อใหเ้กิดเงินสดอย่างต่อเน่ือง กระแสเงินสดถูกประมาณการตลอด
ช่วงเวลา 5 ปี ก่อนอตัราการเตบิโตของมลูคา่ปัจจบุนัสดุทา้ย 
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    ต่อมาในระหว่างปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทไดท้ดสอบการดอ้ยค่าความนิยม โดยว่าจา้งผูป้ระเมินอิสระในการ
ประเมินมลูคา่ของระบบทาํความเย็นและระบบพิมพด์จิิตอลตามรายงานลงวนัท่ี 26 ตลุาคม 2564 ในการประเมินมลูค่าจากการใช ้
(Value in Use) ใชว้ิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ (Present Value of Future Free Cash Flow หรือ DCF) ท่ีคาดว่าจะ
ไดร้บัในแต่ละปีจากการประมาณการทางการเงินประมาณ 5 ปี (ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2569) ดว้ย
อัตราคิดลดท่ีได้จากการคาํนวณตน้ทุนทางการเงินถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนัก (Weighted Average Cost of Capital : WACC) ของ
หน่วยธุรกิจ 

ฝ่ายบรหิารพิจารณาแลว้เช่ือวา่คา่ความนิยมไม่เกิดการดอ้ยค่า 

ขอ้สมมตฐิานสาํคญัท่ีใชใ้นการประมาณการมลูคา่จากการใช ้มีดงัตอ่ไปนี ้

ขอ้สมมติฐานสาํคญั  มลูคา่  วิธีท่ีถกูใชใ้นการพิจารณามลูค่า 

  2564  2563   

- อตัราคิดลด (Discount rate)  ตน้ทนุเงินทนุถวัเฉลี่ย 

รอ้ยละ 8.72 (Weighted 

average cost of capital :  

WACC) 

 ตน้ทนุเงินทนุถวัเฉลี่ย 

รอ้ยละ 6.12  (Weighted 

average cost of capital :  

WACC) 

 อัตราคิดลดซึ่งเป็นอตัราก่อนภาษีท่ีสะทอ้น
ถึงความ เสี่ ยงซึ่ ง เป็ น ลักษ ณ ะเฉพ าะ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัหน่วยธุรกิจ 

- อตัราเติบโตของมลูค่าปัจจบุนัสดุทา้ย 
(Terminal Value Growth Rate) 

 รอ้ยละ 0.0  รอ้ยละ 0.0  อตัราคาดการณท่ี์เหมาะสม 

 

15. ความสมัพนัธก์บัลูกคา้ 

   ความสมัพนัธก์บัลกูคา้ ประกอบดว้ย  

 บาท 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดตามบญัชี  การเปลี่ยนแปลงในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 

      

 ณ 31 ธ.ค. 63  เพ่ิมขึน้  ลดลง  ณ 31 ธ.ค. 64 

ราคาทนุ        

ความสมัพนัธก์บัลกูคา้ 104,307,663  -  -  104,307,663 

หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (63,975,009)  (13,854,860)  -  (77,829,869) 
ความสมัพนัธก์บัลกูคา้-สทุธิ 40,332,654      26,477,794 

 

 บาท 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดตามบญัชี  การเปลี่ยนแปลงในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 62  เพ่ิมขึน้  ลดลง  ณ 31 ธ.ค. 63 

ราคาทนุ        

ความสมัพนัธก์บัลกูคา้ 104,307,663  -  -  104,307,663 

หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (46,027,850)  (17,947,159)  -  (63,975,009) 
ความสมัพนัธก์บัลกูคา้-สทุธิ 58,279,813      40,332,654 

 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2564  2563  2564  2563 

ค่าเสื่อมราคาสาํหรบัปี        

- ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 13,854,860  17,947,159  13,854,860  17,947,159 
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ต่อมาในระหว่างปีสิน้สุดวนัท่ี ธันวาคม บริษัทไดท้ดสอบการดอ้ยค่าความนิยม โดยว่าจา้งผูป้ระเมินอิสระในการ
ประเมินมลูคา่ของระบบทาํความเย็นและระบบพิมพด์จิิตอลตามรายงานลงวนัท่ี ตลุาคม ในการประเมินมลูค่าจากการใช ้
(Value in Use) ใชว้ิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ หรือ DCF) ท่ีคาดว่าจะ
ไดร้บัในแต่ละปีจากการประมาณการทางการเงินประมาณ ปี ตัง้แต่วนัท่ี มกราคม ถึงวนัท่ี ธันวาคม 2569) ดว้ย
อัตราคิดลดท่ีไดจ้ากการคาํนวณตน้ทุนทางการเงินถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนัก (Weighted Average Cost of Capital : WACC) ของ
หน่วยธุรกิจ

ฝ่ายบรหิารพิจารณาแลว้เช่ือวา่คา่ความนิยมไม่เกิดการดอ้ยคา่
ขอ้สมมตฐิานสาํคญัท่ีใชใ้นการประมาณการมลูคา่จากการใช ้มีดงัตอ่ไปนี้

ขอ้สมมติฐานสาํคญั มลูคา่ วิธีท่ีถกูใชใ้นการพิจารณามลูค่า
  

อตัราคิดลด (Discount rate) ตน้ทนุเงินทนุถวัเฉลี่ย
รอ้ยละ

WACC)

ตน้ทนุเงินทนุถวัเฉลี่ย
รอ้ยละ 

WACC)

อัตราคิดลดซึ่งเป็นอตัราก่อนภาษีท่ีสะทอ้น
ถึงความ เสี่ ยงซึ่ ง เป็ น ลักษ ณ ะเฉพ าะ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัหน่วยธุรกิจ

อตัราเติบโตของมลูค่าปัจจบุนัสดุทา้ย 
)

 รอ้ยละ รอ้ยละ อตัราคาดการณท่ี์เหมาะสม

ความสมัพนัธก์บัลูกคา้
ความสมัพนัธก์บัลกูคา้ ประกอบดว้ย

บาท
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ยอดตามบญัชี การเปลี่ยนแปลงในระหวา่งปี ยอดตามบญัชี
   

ณ ธ.ค.  เพ่ิมขึน้  ลดลง  ณ ธ.ค. 
ราคาทนุ
ความสมัพนัธก์บัลกูคา้
หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม 5,009)  (13,854,860)   (77,829,869) 
ความสมัพนัธก์บัลกูคา้ สทุธิ        

บาท
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ยอดตามบญัชี  การเปลี่ยนแปลงในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี
ณ ธ.ค.  เพ่ิมขึน้  ลดลง  ณ ธ.ค. 

ราคาทนุ
ความสมัพนัธก์บัลกูคา้
หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (46,027,850) (17,947,159) (63,975,009)
ความสมัพนัธก์บัลกูคา้ สทุธิ        

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ค่าเสื่อมราคาสาํหรบัปี    

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 0  9  0  9 

16. สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน  
  สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน ประกอบดว้ย 

 บาท 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดตามบญัชี  การเปลี่ยนแปลงในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 63  เพ่ิมขึน้  ลดลง  โอนเขา้/ 
โอนออก 

 โอนจดั
ประเภท
รายการ 

 ณ 31 ธ.ค. 64 

ราคาทนุ            

ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร ์ 39,901,355  312,500  -  2,031,180  -  42,245,035 

ซอฟตแ์วรร์ะหวา่งติดตัง้ -  2,000,900  -  (2,031,180)  30,280  - 

 รวม 39,901,355  2,313,400  -  -  30,280  42,245,035 

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม            

ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร ์ (21,885,845)  (4,374,180)  -  -  -  (26,260,025) 
 รวม (21,885,845)  (4,374,180)  -  -  -  (26,260,025) 
สินทรพัยไ์มมี่ตวัตน - สทุธิ 18,015,510          15,985,010 

 

 บาท 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดตามบญัชี  การเปลี่ยนแปลงในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 62  เพ่ิมขึน้  ลดลง  โอนเขา้/ 
โอนออก 

 ณ 31 ธ.ค. 63 

ราคาทนุ          

ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร ์ 38,035,264  364,000  (168,298)  1,670,389  39,901,355 

ซอฟตแ์วรร์ะหวา่งติดตัง้ 906,952  763,437  -  (1,670,389)  - 

 รวม 38,942,216  1,127,437  (168,298)  -  39,901,355 

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม          

ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร ์ (17,995,143)  (4,058,998)  168,296  -  (21,885,845) 
 รวม (17,995,143)  (4,058,998)  168,296  -  (21,885,845) 
สินทรพัยไ์มมี่ตวัตน - สทุธิ 20,947,073        18,015,510 

 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2564  2563  2564  2563 

ค่าเสื่อมราคาสาํหรบัปี        

- ตน้ทนุการใหบ้ริการ 871,654  881,186  871,654  881,186 

- ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 3,502,526  3,177,812  3,502,526  3,177,812 

 4,374,180  4,058,998  4,374,180  4,058,998 

    

  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนท่ีคิดค่าตดัจาํหน่ายเต็มมูลค่าแลว้ แต่ยังคงใช้
งานอยู่มีราคาทุนรวมเป็นจาํนวน 3.66 ลา้นบาท และ 3.42 ลา้นบาท ตามลาํดบั (เฉพาะบริษัทจาํนวน 3.66 ลา้นบาท และ 3.42 ลา้น
บาท ตามลาํดบั)   
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17. สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนีส้ินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนีส้ินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีดงันี ้

  บาท 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2564  2563 

(ปรบัปรุงใหม)่ 
 2564  2563  

(ปรบัปรุงใหม)่ 
สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  9,425,953  4,589,612  9,389,839  4,572,978 

หนีส้ินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (54,146)  -  -         - 

 9,371,807  4,589,612  9,389,839  4,572,978 

 

  การเปลี่ยนแปลงของสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนีส้ินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 

และ 2563 สรุปไดด้งันี ้

 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 63 

(ปรบัปรุงใหม)่ 
 ในกาํไรขาดทนุ  ในกาํไรขาดทนุ

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 ณ 31 ธ.ค. 64 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 2,315,859  234,797  -  2,550,656 

 ค่าเผ่ือการลดมลูค่าของสนิคา้คงเหลือ 6,013,408  784,413  -  6,797,821 

 ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทนุ 49,564  -  -  49,564 

 ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของอปุกรณ ์ 10,131  (10,131)  -  - 

 สญัญาเช่า 486  436,371  -  436,857 

 ประมาณการหนีส้ินผลประโยชนพ์นกังาน 5,183,911  404,280  (208,036)  5,380,155 

 หนีส้ินสญัญาอนพุนัธ ์ 83,377  (38,442)  -  44,935 

 รายไดร้บัลว่งหนา้ -  29,386  -  29,386 

 ค่าใชจ้่ายโครงการสะสมหุน้สาํหรบัพนกังาน 746,570  532,706  -  1,279,276 

  รวม 14,403,306  2,373,380  (208,036)  16,568,650 

หนีส้ินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

   สินคา้คงเหลือ (จากการปรบัปรุงมลูค่ายติุธรรม 

 ของการรวมกิจการ) 
 

93,358 

  

34,775 

  

- 

  

58,583 

 อปุกรณ ์(จากการปรบัปรุงมลูค่ายติุธรรมของการ 

 รวมกิจการ) 
 

54,161 

  

53,673 

  

- 

  

488 

 กาํไร (ขาดทนุ) จากการลงทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริง 

 ของเงินลงทนุชั่วคราว 

          

   - 

  

(487,854) 
  

- 

  

487,854 

 ความสมัพนัธล์กูคา้ (จากการปรบัปรุงมลูค่า 

 ยติุธรรมของการรวมกิจการ) 
 

8,066,531 

  

2,770,972 

  

- 

  

5,295,559 

 ค่าเสื่อมราคาของอปุกรณ ์ 231,351  (33,330)  -  264,681 

   สินทรพัยต์ามสญัญาเช่าการเงิน 1,368,293  355,465  -  1,012,828 

 ค่าใชจ้่ายลว่งหนา้ -  (76,850)  -  76,850 

  รวม 9,813,694  2,616,851  -  7,196,843 

สินทรพัย ์(หนีส้ิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สทุธิ 4,589,612      9,371,807 

รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สทุธิ   4,990,231  (208,036)   
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สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนีส้ินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี
สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนีส้ินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีดงันี ้

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

ปรบัปรุงใหม)่
  

ปรบัปรุงใหม)่
สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
หนีส้ินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (54,146)

       

การเปลี่ยนแปลงของสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนีส้ินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที่ ธันวาคม
และ สรุปไดด้งันี ้

บาท
งบการเงินรวม

ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี
ณ ธ ค
ปรบัปรุงใหม)่

ในกาํไรขาดทนุ ในกาํไรขาดทนุ
เบ็ดเสร็จอ่ืน

ณ ธ.ค. 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี      

ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู       

ค่าเผ่ือการลดมลูค่าของสนิคา้คงเหลือ       

ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทนุ      

ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของอปุกรณ์   (10,131)   

สญัญาเช่า
ประมาณการหนีส้ินผลประโยชนพ์นกังาน (208,036)
หนีส้ินสญัญาอนพุนัธ์ (38,442)
รายไดร้บัลว่งหนา้
ค่าใชจ้่ายโครงการสะสมหุน้สาํหรบัพนกังาน       

รวม     (208,036)   

หนีส้ินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี
สินคา้คงเหลือ (จากการปรบัปรุงมลูค่ายติุธรรม

ของการรวมกิจการ)
อปุกรณ ์(จากการปรบัปรุงมลูค่ายติุธรรมของการ

รวมกิจการ)
      

กาํไร (ขาดทนุ) จากการลงทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริง
ของเงินลงทนุชั่วคราว

            

(487,854)
   

ความสมัพนัธล์กูคา้ (จากการปรบัปรุงมลูค่า
ยติุธรรมของการรวมกิจการ)

      

ค่าเสื่อมราคาของอปุกรณ์ (33,330)
สินทรพัยต์ามสญัญาเช่าการเงิน
ค่าใชจ้่ายลว่งหนา้ 6,850)

รวม       

สินทรพัย ์(หนีส้ิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี สทุธิ        

รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี สทุธิ     (208,036)   

 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 62  ในกาํไรขาดทนุ  ในกาํไรขาดทนุ 

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 ณ 31 ธ.ค. 63  

(ปรบัปรุงใหม)่ 
สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :     

 ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 1,465,236  850,623  -  2,315,859 

 ค่าเผ่ือการลดมลูคา่ของสนิคา้คงเหลอื 4,878,788  1,134,620  -  6,013,408 

 ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทนุ 1,195  48,369  -  49,564 

 ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของอปุกรณ ์ -  10,131  -  10,131 

 สญัญาเช่า -  486  -  486 

 ประมาณการหนีส้ินผลประโยชนพ์นกังาน 4,732,365  451,546  -  5,183,911 

 หนีส้ินสญัญาอนพุนัธ ์ 129,613  (46,236)  -  83,377 

 ค่าใชจ้่ายโครงการสะสมหุน้สาํหรบัพนกังาน -  746,570  -  746,570 

  รวม 11,207,197  3,196,109  -  14,403,306 

หนีส้ินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

   สินคา้คงเหลือ (จากการปรบัปรุงมลูค่ายติุธรรม 

 ของการรวมกิจการ) 
 

110,138 

  

16,780 

  

- 

  

93,358 

 อปุกรณ ์(จากการปรบัปรุงมลูค่ายติุธรรมของการ 

 รวมกิจการ) 
 

204,113 

  

149,952 

  

- 

  

54,161 

 กาํไร (ขาดทนุ) จากการลงทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริง 

 ของเงินลงทนุชั่วคราว 

 

650,411 

  

650,411 

  

- 

  

- 

 ความสมัพนัธล์กูคา้ (จากการปรบัปรุงมลูค่า 

 ยติุธรรมของการรวมกิจการ) 
 

11,655,963 

  

3,589,432 

  

- 

  

8,066,531 

 ค่าเสื่อมราคาของอปุกรณ ์ 188,805  (42,546)  -  231,351 

   สินทรพัยต์ามสญัญาเช่าการเงิน 564,065  (804,228)  -  1,368,293 

  รวม 13,373,495  3,559,801  -  9,813,694 

สินทรพัย ์(หนีส้ิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สทุธิ (2,166,298)      4,589,612 

รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สทุธิ   6,755,910  -   

 

 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 63  

(ปรบัปรุงใหม)่ 
 ในกาํไรขาดทนุ  ในกาํไรขาดทนุ 

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 ณ 31 ธ.ค. 64 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 2,315,262  233,417  -  2,548,679 

 ค่าเผ่ือการลดมลูค่าของสนิคา้คงเหลือ 6,013,408  784,413  -  6,797,821 

 ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทนุ 49,564  -  -  49,564 

 ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของอปุกรณ ์ 10,131  (10,131)  -  - 

 สญัญาเช่า 486  436,371  -  436,857 

 ประมาณการหนีส้ินผลประโยชนพ์นกังาน 5,167,874  385,193  (208,036)  5,345,031 

 หนีส้ินสญัญาอนพุนัธ ์ 83,377  (38,442)  -  44,935 

 ค่าใชจ้่ายโครงการสะสมหุน้สาํหรบัพนกังาน 746,570  532,706  -  1,279,276 

  รวม 14,386,672  2,323,527  (208,036)  16,502,163 

หนีส้ินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

   สินคา้คงเหลือ (จากการปรบัปรุงมลูค่ายติุธรรม 

 ของการรวมกิจการ) 
 

93,358 

  

34,775 

  

- 

  

58,583 

 อปุกรณ(์จากการปรบัปรุงมลูค่ายติุธรรมของการรวม
กิจการ) 

 

54,161 

  

53,673 

  

- 

  

488 



แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)184

 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 63  

(ปรบัปรุงใหม)่ 
 ในกาํไรขาดทนุ  ในกาํไรขาดทนุ 

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 ณ 31 ธ.ค. 64 

 กาํไร (ขาดทนุ) จากการลงทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริง 

 ของเงินลงทนุชั่วคราว 

 

- 

  

(487,854) 
  

- 

  

487,854 

 ความสมัพนัธล์กูคา้ (จากการปรบัปรุงมลูค่า 

 ยติุธรรมของการรวมกิจการ) 
 

8,066,531 

  

2,770,972 

  

- 

  

5,295,559 

 ค่าเสื่อมราคาของอปุกรณ ์ 231,351  (25,661)  -  257,012 

   สินทรพัยต์ามสญัญาเช่าการเงิน 1,368,293  355,465  -  1,012,828 

  รวม 9,813,694  2,701,370  -  7,112,324 

สินทรพัย ์(หนีส้ิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สทุธิ 4,572,978      9,389,839 

รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สทุธิ   5,024,897  (208,036)   

 

 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 62  ในกาํไรขาดทนุ  ในกาํไรขาดทนุ 

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 ณ 31 ธ.ค. 63  

(ปรบัปรุงใหม)่ 
สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 1,465,236  850,026  -  2,315,262 

 ค่าเผ่ือการลดมลูค่าของสนิคา้คงเหลือ 4,878,788  1,134,620  -  6,013,408 

 ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทนุ 1,195  48,369  -  49,564 

 ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของอปุกรณ ์ -  10,131  -  10,131 

 สญัญาเช่า -  486  -  486 

 ประมาณการหนีส้ินผลประโยชนพ์นกังาน 4,732,365  435,509  -  5,167,874 

 หนีส้ินสญัญาอนพุนัธ ์ 129,613  (46,236)  -  83,377 

 ค่าใชจ้่ายโครงการสะสมหุน้สาํหรบัพนกังาน -  746,570  -  746,570 

  รวม 11,207,197  3,179,475  -  14,386,672 

หนีส้ินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

   สินคา้คงเหลือ (จากการปรบัปรุงมลูค่ายติุธรรม 

 ของการรวมกิจการ) 
 

110,138 

  

16,780 

  

- 

  

93,358 

 อปุกรณ ์(จากการปรบัปรุงมลูค่ายติุธรรมของการ 

 รวมกิจการ) 
 

204,113 

  

149,952 

  

- 

  

54,161 

 กาํไร (ขาดทนุ) จากการลงทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริง 

 ของเงินลงทนุชั่วคราว 

 

650,411 

  

650,411 

  

- 

  

- 

 ความสมัพนัธล์กูคา้ (จากการปรบัปรุงมลูค่า 

 ยติุธรรมของการรวมกิจการ) 
 

11,655,963 

  

3,589,432 

  

- 

  

8,066,531 

 ค่าเสื่อมราคาของอปุกรณ ์ 188,805  (42,546)  -  231,351 

   สินทรพัยต์ามสญัญาเช่าการเงิน 564,065  (804,228)  -  1,368,293 

  รวม 13,373,495  3,559,801  -  9,813,694 

สินทรพัย ์(หนีส้ิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สทุธิ (2,166,298)      4,572,978 

รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สทุธิ   6,739,276  -   
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บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดตามบญัชี รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ในระหวา่งปี ยอดตามบญัชี
ณ ธ ค
ปรบัปรุงใหม)่

ในกาํไรขาดทนุ ในกาํไรขาดทนุ
เบ็ดเสร็จอ่ืน

ณ ธ.ค. 

กาํไร (ขาดทนุ) จากการลงทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริง
ของเงินลงทนุชั่วคราว

   

(487,854)
   

ความสมัพนัธล์กูคา้ (จากการปรบัปรุงมลูค่า
ยติุธรรมของการรวมกิจการ)

      

ค่าเสื่อมราคาของอปุกรณ์   (25,661)    

สินทรพัยต์ามสญัญาเช่าการเงิน
รวม       

สินทรพัย ์(หนีส้ิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี สทุธิ        

รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี สทุธิ     (208,036)   

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดตามบญัชี รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ในระหวา่งปี ยอดตามบญัชี
ณ ธ ค ในกาํไรขาดทนุ ในกาํไรขาดทนุ

เบ็ดเสร็จอ่ืน
ณ ธ.ค. 
ปรบัปรุงใหม)่

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี   

ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู       

ค่าเผ่ือการลดมลูค่าของสนิคา้คงเหลือ       

ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทนุ
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของอปุกรณ์
สญัญาเช่า
ประมาณการหนีส้ินผลประโยชนพ์นกังาน
หนีส้ินสญัญาอนพุนัธ์   (46,236)    

ค่าใชจ้่ายโครงการสะสมหุน้สาํหรบัพนกังาน      

รวม      

หนีส้ินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี
สินคา้คงเหลือ (จากการปรบัปรุงมลูค่ายติุธรรม

ของการรวมกิจการ)
อปุกรณ ์(จากการปรบัปรุงมลูค่ายติุธรรมของการ

รวมกิจการ)
      

กาํไร (ขาดทนุ) จากการลงทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริง
ของเงินลงทนุชั่วคราว

     

ความสมัพนัธล์กูคา้ (จากการปรบัปรุงมลูค่า
ยติุธรรมของการรวมกิจการ)

      

ค่าเสื่อมราคาของอปุกรณ์ (42,546)
สินทรพัยต์ามสญัญาเช่าการเงิน (804,228)

รวม       

สินทรพัย ์(หนีส้ิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี สทุธิ (2,166,298)       

รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี สทุธิ       

18. เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มนุเวียนอ่ืน 

 เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มนุเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2564  2563  2564  2563 

เจา้หนีก้ารคา้        

 เจา้หนีก้ารคา้ - บริษัทอ่ืน 115,246,936  93,625,735  114,457,732  90,604,594 

เจา้หนีห้มนุเวียนอ่ืน        

 ค่านายหนา้คา้งจ่าย 13,220,166  13,891,115  13,220,166  13,891,115 

 ค่าโบนสัคา้งจ่าย 10,202,941  13,957,340  10,202,941  13,849,556 

 เงินรบัลว่งหนา้ค่าสินคา้และบริการ 35,351,729  20,832,788  35,091,043  20,533,687 

 ค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ คา้งจา่ย 18,842,437  14,228,808  18,315,201  14,105,711 

 เจา้หนีส้รรพากร 2,978,290  4,330,726  2,806,379  4,266,891 

 เงินมดัจาํรบัอ่ืน 1,244,220  1,094,940  1,322,220  1,094,940 

 อ่ืนๆ 6,863,430  5,698,544  6,863,430  5,698,544 

 รวม 88,703,213  74,034,261  87,821,380  73,440,444 

รวมเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 203,950,149  167,659,996  202,279,112  164,045,038 

 

19. หนีส้ินตามสญัญาเช่า  

  มลูคา่ตามบญัชีของหนีส้ินตามสญัญาเช่าและการเคล่ือนไหวสาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 แสดงไดด้งันี ้
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

    

 2564  2563  2564  2563 

ยอดคงเหลือยกมา 104,970,733  2,814,619  104,970,733  2,814,619 

เพ่ิมขึน้ 442,996  105,099,557  442,996  105,099,557 

เพ่ิมขึน้จากดอกเบีย้ 2,301,737  90,655  2,301,737  90,655 

เงินจ่ายชาํระ (11,277,500)  (738,630)  (11,277,500)  (738,630) 
ลดลงจากการยกเลิกสญัญา -  (2,295,468)  -  (2,295,468) 
ยอดคงเหลือยกไป 96,437,966  104,970,733  96,437,966  104,970,733 

หกั สว่นท่ีถึงกาํหนดชาํระในหนึง่ปี (9,055,775)  (8,918,127)  (9,055,775)  (8,918,127) 
หนีส้ินตามสญัญาเช่า - สทุธิจากสว่นท่ี                           
ถึงกาํหนดชาํระในหนึ่งปี 

 

87,382,191 

  

96,052,606 

  

87,382,191 

  

96,052,606 

 
   คา่ใชจ่้ายเก่ียวกบัสญัญาเช่าท่ีรบัรูใ้นรายการต่อไปนีใ้นส่วนของกาํไรหรือขาดทนุสาํหรบัปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 

2563 มีดงันี ้

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

ค่าเสื่อมราคาของสินทรพัยส์ิทธิการใช ้ 11,157,618  678,541  11,157,618  678,541 

ดอกเบีย้จา่ยจากหนีส้ินตามสญัญาเช่า 2,301,737  90,655  2,301,737  90,655 

ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าระยะสัน้ 380,552  8,987,586  380,552  8,836,786 

ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าซึง่สินทรพัยอ์า้งอิงมีมลูค่าตํ่า 268,214  511,399  237,756  508,950 

 รวม 14,108,121  10,268,181  14,077,663  10,114,932 

สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บรษัิทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจ่ายทัง้หมดของสญัญาเช่าจาํนวนเงิน 
11,926,266 บาท และ 10,237,615 บาท ตามลําดับ (เฉพาะบริษัทจํานวนเงิน  11,895,808 บาท และ 10,084,366 บาท 
ตามลาํดบั) และมีการเพ่ิมขึน้ของสินทรพัยส์ิทธิการใช้และหนีส้ินตามสัญญาเช่าท่ีไม่ใช่เงินสดจาํนวนเงิน 442,996 บาท และ 

105,099,557 บาท ตามลาํดบั (เฉพาะบรษัิทจาํนวนเงิน 442,996 บาท และ 105,099,557 บาท ตามลาํดบั)  
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20. ประมาณการหนีส้ินไม่หมนุเวียนสาํหรบัผลประโยชนพ์นกังาน 

 การเปล่ียนแปลงของประมาณการหนีส้ินไม่หมนุเวียนสาํหรบัผลประโยชนพ์นกังานปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 

สรุปไดด้งันี ้

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2564  2563  2564  2563 

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชนย์กมา 27,765,012  25,513,846  27,684,826  25,513,846 

ตน้ทนุบริการปัจจบุนั และดอกเบีย้ 1,907,265  2,651,166  1,811,827  2,570,980 

ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกั        

  คณิตศาสตรป์ระกนัภยั (1,040,182)  -  (1,040,182)  - 

ผลประโยชนจ์่ายโดยโครงการ (664,000)  (400,000)  (664,000)  (400,000) 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชนย์กไป 27,968,095  27,765,012  27,792,471  27,684,826 

 

 คา่ใชจ่้ายท่ีรบัรูใ้นงบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ดงันี ้

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2564  2563  2564  2563 

ตน้ทนุบริการปัจจบุนั        

     ตน้ทนุขาย 219,465  410,182  204,414  379,291 

     ตน้ทนุในการจดัจาํหน่าย 569,377  852,641  569,377  852,641 

     ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 728,697  964,055  648,310  914,760 

     ดอกเบีย้จากภาระผกูพนั 389,726  424,288  389,726  424,288 

รวม 1,907,265  2,651,166  1,811,827  2,570,980 

 

 ผล (กาํไร) ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั  

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

ผล (กาํไร) ขาดทนุท่ีเกิดจาก        

การเปลี่ยนแปลงขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร ์ 387,723  -  387,723  - 

การเปลี่ยนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน (2,371,661)  -  (2,371,661)  - 

ประสบการณ ์ 943,756  -  943,756  - 

รวม (1,040,182)  -  (1,040,182)  - 

 

ขอ้สมมตฐิานหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตรป์ระกนัภยั สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 

ดงันี ้

 รอ้ยละ 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2564  2563  2564  2563 

อตัราคิดลด 1.92 - 2.32  1.50 - 1.80  1.92 - 2.32  1.50 - 1.80 

อตัราการเพ่ิมขึน้ของเงินเดือน 4.00  4.50  4.00  4.50 

อตัราการหมนุเวียนพนกังาน 4.78 - 28.65  4.78 - 28.65  4.78 - 28.65  4.78 - 28.65 

อตัราการมรณะ 105.00% ของ ตาราง
มรณะไทย 

ปี 2560 

 100.00% ของ ตาราง
มรณะไทย 

ปี 2560 

 105.00% ของ ตาราง
มรณะไทย 

ปี 2560 

 100.00% ของ ตาราง
มรณะไทย 

ปี 2560 
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ประมาณการหนีส้ินไม่หมนุเวียนสาํหรบัผลประโยชนพ์นกังาน
การเปล่ียนแปลงของประมาณการหนีส้ินไม่หมนุเวียนสาํหรบัผลประโยชนพ์นกังานปีสิน้สุดวนัท่ี ธันวาคม และ 

สรุปไดด้งันี ้
บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชนย์กมา
ตน้ทนุบริการปัจจบุนั และดอกเบีย้
ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตรป์ระกนัภยั (1,040,182)   (1,040,182) 
ผลประโยชนจ์่ายโดยโครงการ (664,000)  (400,000)  (664,000) (400,000) 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชนย์กไป 5  2  1 6 

คา่ใชจ่้ายท่ีรบัรูใ้นงบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี ธนัวาคม และ ดงันี้
บาท

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

ตน้ทนุบริการปัจจบุนั    

ตน้ทนุขาย    

ตน้ทนุในการจดัจาํหน่าย    

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร    

ดอกเบีย้จากภาระผกูพนั
รวม

ผล กาํไร) ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั
บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ผล (กาํไร) ขาดทนุท่ีเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์
การเปลี่ยนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน (2,371,661) (2,371,661)
ประสบการณ์

รวม (1,040,182)    (1,040,182)   

ขอ้สมมตฐิานหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตรป์ระกนัภยั สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี ธนัวาคม และ 
ดงันี้

รอ้ยละ
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

อตัราคิดลด    

อตัราการเพ่ิมขึน้ของเงินเดือน    

อตัราการหมนุเวียนพนกังาน    

อตัราการมรณะ ของ ตาราง
มรณะไทย
ปี 

 ของ ตาราง
มรณะไทย
ปี 

 ของ ตาราง
มรณะไทย
ปี 

 ของ ตาราง
มรณะไทย
ปี 

  การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว   
  ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสาํคญัต่อมลูค่าปัจจุบนัของภาระผูกพันผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งันี ้

 2564 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 รอ้ยละ  บาท 

 เพ่ิมขึน้  ลดลง  เพ่ิมขึน้  ลดลง 

อตัราคิดลด 1  (1)  (2,440,716)  2,850,146 

อตัราการขึน้เงินเดือน 1  (1)  2,402,291  (2,092,552) 
อตัราการเปลี่ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน  20  (20)  (2,862,237)  3,448,983 

อตัรามรณะ  20  (20)  (282,946)  286,890 

 

 2563 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 รอ้ยละ  บาท 

 เพ่ิมขึน้  ลดลง  เพ่ิมขึน้  ลดลง 

อตัราคิดลด 1  (1)  (2,507,936)  2,929,634 

อตัราการขึน้เงินเดือน 1  (1)  2,645,897  (2,292,562) 
อตัราการเปลี่ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน  20  (20)  (3,346,202)  4,149,202 

อตัรามรณะ  20  (20)  (316,605)  321,329 

 

21. ส่วนเกินมลูคา่หุน้สามญั 

ตามบทบญัญัตแิห่งพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบรษัิทเสนอขายหุน้สูงกว่ามลูค่าหุน้ท่ี
จดทะเบียนไว ้บริษัทจะตอ้งนาํค่าหุน้ส่วนเกินนีต้ัง้เป็นทนุสาํรอง (“ส่วนเกินมลูค่าหุน้”) ส่วนเกินมลูคา่หุน้นีจ้ะนาํไปจ่ายเงินปันผล
ไม่ได ้

 

22. โครงการสะสมหุน้สาํหรบัพนกังาน 

เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2558 สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยใ์หค้วามเหน็ชอบโครงการสะสม
หุน้สาํหรบัพนกังาน (Employee Joint Investment Program หรือ EJIP) โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

ระยะเวลาโครงการ ตัง้แตว่นัที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวนัที่ 30 เมษายน 2568 รวมระยะเวลา 5 ปี (เดิมตัง้แตว่นัที่ 1  

 พฤษภาคม 2558 ถึงวนัที่ 30 เมษายน 2563) 
พนกังานที่มีสิทธิเขา้รว่มโครงการ พนกังานประจาํที่มีอายงุานตัง้แต ่1 ปี ขึน้ไป หรอื  

 ผูบ้รหิารระดบัผูอ้าํนวยการฝ่ายขึน้ไป โดยเป็นไปตามความสมคัรใจ  

รูปแบบโครงการ เงินสว่นที่พนกังานจา่ยเพ่ือเขา้รว่มโครงการ: อตัรารอ้ยละ 5 ของเงินเดือน   

 

เงินส่วนที่ผูบ้รหิารจา่ยเพ่ือเขา้รว่มโครงการ: อตัรารอ้ยละ 5 - 30 ของเงินเดือน (เดิม รอ้ยละ 5 - 

25 ของเงินเดือน) 

 

เงินส่วนที่บริษัทจ่ายสมทบที่เขา้รว่มโครงการ: อตัรารอ้ยละ 100 ของเงินที่พนักงานหรือผูบ้ริหาร
จา่ยเขา้โครงการ  

กาํหนดการซือ้หุน้เขา้โครงการ ทกุเดือน 

เง่ือนไขการถือครองหลกัทรพัย ์ ปีที่ 1 - 2 ไมส่ามารถขายหุน้ได ้ 

 ครบ 2 ปี สามารถขายหุน้ไดร้อ้ยละ 25 ของจาํนวนหุน้ที่สะสมได ้  

 ครบ 3 ปี สามารถขายหุน้ไดร้อ้ยละ 50 ของจาํนวนหุน้ที่สะสมได ้  

 ครบ 4 ปี สามารถขายหุน้ไดร้อ้ยละ 75 ของจาํนวนหุน้ที่สะสมได ้  

 ครบ 5 ปี สามารถขายหุน้ไดท้ัง้จาํนวน  

ตวัแทนดาํเนินการ บรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  
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การเปล่ียนแปลงของเงินโครงการสะสมหุน้สาํหรบัพนกังานปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งันี ้

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563 

 สว่นเกินทนุ 

จากการจ่ายโดย
ใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

 (หกั)  
หุน้ทนุซือ้คืน 

 สทุธิ  สว่นเกินทนุ 

จากการจ่ายโดย
ใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

 (หกั)  
หุน้ทนุซือ้คืน 

 สทุธิ 

ยอดคงเหลือยกมาตน้ปี 6,602,402  (2,869,554)  3,732,848  -  -  - 

การเปลี่ยนแปลงในระหวา่งปี            

- ค่าใชจ้่ายโครงการสะสมหุน้สาํหรบัพนกังาน  7,219,655  -  7,219,655  6,602,402  -  6,602,402 

- จ่ายเงินสมทบโครงการสะสมหุน้สาํหรบัพนกังาน  -  (4,556,124)  (4,556,124)  -  (2,869,554)  (2,869,554) 
ยอดคงเหลือยกไปสิน้ปี 13,822,057  (7,425,678)  6,396,379  6,602,402  (2,869,554)  3,732,848 

  

 

คา่ใชจ่้ายท่ีรบัรูใ้นงบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ดงันี ้

 บาท 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพะกิจการ 

 2564  2563 

ตน้ทนุการใหบ้ริการ 1,049,582  979,861 

ตน้ทนุในการจดัจาํหน่าย 2,683,116  2,408,721 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 3,486,957  3,213,820 

 7,219,655  6,602,402 

 

23. ทนุสาํรองตามกฎหมาย 

ตามบทบญัญัติแห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 บริษัทจะตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วน
หนึ่งไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมายไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละหา้ของกาํไรสุทธิประจาํปีหกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุน
สาํรองนีจ้ะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละสิบของทนุจดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักลา่วไม่สามารถนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลได ้

 

24. การจดัสรรกาํไรสะสม 

 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพันธ ์2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2564 ไดมี้มติอนุมัติใหจ่้าย  เงินปันผลในอัตราหุน้ละ 

0.13 บาท สาํหรบัหุน้ท่ีออกจาํหน่ายและไดร้บัชาํระแลว้จาํนวน 584,500,000 หุน้ คิดเป็นจาํนวนเงนิ 75,984,558 บาท และไดร้บั
การอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ครัง้ท่ี 1/2564 แล้วเม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2564 ซึ่งมีการจ่ายเงินปันผลแล้วในวนัท่ี 14 

พฤษภาคม 2564 

  ตามการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ของบริษัทประจาํปี 2563 เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2563 ผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิการจดัสรรสาํรองตาม
กฎหมายรอ้ยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีเป็นจาํนวนเงิน 2.16 ลา้นบาท และ พิจารณารบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลท่ี
ไดร้บัอนมุตัิจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2563 เม่ือวนัท่ี 16 เมษายน 2563 โดยคณะกรรมการไดมี้มติอนมุตักิารการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุน้ละ 0.18 บาท สาํหรบัหุน้ท่ีออกจาํหน่ายและไดร้บัชาํระแลว้จาํนวน 584,500,000 หุน้ คิด
เป็นจาํนวนเงิน 105,209,568 บาท ซึง่มีการจ่ายเงินปันผลแลว้ในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2563  
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การเปล่ียนแปลงของเงินโครงการสะสมหุน้สาํหรบัพนกังานปีสิน้สดุวนัท่ี ธนัวาคม และ สรุปไดด้งันี ้
บาท

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ
 

สว่นเกินทนุ
จากการจ่ายโดย
ใชหุ้น้เป็นเกณฑ์

หกั) 
หุน้ทนุซือ้คืน

สทุธิ สว่นเกินทนุ
จากการจ่ายโดย
ใชหุ้น้เป็นเกณฑ์

หกั) 
หุน้ทนุซือ้คืน

สทุธิ

ยอดคงเหลือยกมาตน้ปี   (2,869,554)    

การเปลี่ยนแปลงในระหวา่งปี            

ค่าใชจ้่ายโครงการสะสมหุน้สาํหรบัพนกังาน          

จ่ายเงินสมทบโครงการสะสมหุน้สาํหรบัพนกังาน   (4,556,124)  (4,556,124)   (2,869,554)  (2,869,554) 
ยอดคงเหลือยกไปสิน้ปี (7,425,678) (2,869,554)

คา่ใชจ่้ายท่ีรบัรูใ้นงบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี ธนัวาคม และ ดงันี้
บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพะกิจการ

ตน้ทนุการใหบ้ริการ 2  1 

ตน้ทนุในการจดัจาํหน่าย 6  1 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 7  0 

5  2 

ทนุสาํรองตามกฎหมาย
ตามบทบญัญัติแห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกดั พ ศ มาตรา บริษัทจะตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วน

หนึ่งไวเ้ป็นทนุสาํรองตามกฎหมายไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละหา้ของกาํไรสุทธิประจาํปีหกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา ถา้มี) จนกว่าทุน
สาํรองนีจ้ะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละสิบของทนุจดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักลา่วไม่สามารถนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้

การจดัสรรกาํไรสะสม
เม่ือวนัท่ี กุมภาพันธ์ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี ไดมี้มติอนุมัติใหจ่้าย เงินปันผลในอัตราหุน้ละ

บาท สาํหรบัหุน้ท่ีออกจาํหน่ายและไดร้บัชาํระแลว้จาํนวน หุน้ คิดเป็นจาํนวนเงิน บาท และไดร้บั
การอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ครัง้ท่ี แล้วเม่ือวันท่ี เมษายน ซึ่งมีการจ่ายเงินปันผลแล้วในวนัท่ี
พฤษภาคม

ตามการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ของบริษัทประจาํปี เม่ือวนัท่ี สิงหาคม ผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิการจดัสรรสาํรองตาม
กฎหมายรอ้ยละ ของกาํไรสทุธิประจาํปีเป็นจาํนวนเงิน ลา้นบาท และ พิจารณารบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลท่ี
ไดร้บัอนมุตัิจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี เม่ือวนัท่ี เมษายน โดยคณะกรรมการไดมี้มติอนมุตักิารการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุน้ละ บาท สาํหรบัหุน้ท่ีออกจาํหน่ายและไดร้บัชาํระแลว้จาํนวน หุน้ คิด
เป็นจาํนวนเงิน บาท ซึง่มีการจ่ายเงินปันผลแลว้ในวนัท่ี พฤษภาคม

25. กองทนุสาํรองเลีย้งชีพ 

  บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลีย้งชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ  พ.ศ. 2530 ซึ่ง
ประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษัทจ่ายสมทบให ้ในปัจจุบนักองทนุสาํรองเลีย้งชีพนีบ้รหิารโดยบรษัิทหลกัทรพัย์
จดัการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จาํกัด กองทุนสาํรองเลีย้งชีพนีไ้ดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนสาํรองเลีย้งชีพตามขอ้กาํหนดของ
กระทรวงการคลงัและจดัการกองทนุโดยผูจ้ดัการกองทนุท่ีไดร้บัอนญุาต 

สาํหรบัปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทและบริษัทย่อยไดจ่้ายเงินสมทบเข้ากองทุนสาํรองเลีย้งชีพ และ
บนัทกึเป็นค่าใชจ่้ายเป็นจาํนวน 4.46 ลา้นบาท และ 4.23 ลา้นบาท ตามลาํดบั (เฉพาะบรษัิทจาํนวนเงิน 4.46 ลา้นบาท และ 4.23 

ลา้นบาท ตามลาํดบั) 
 

26. ส่วนงานดาํเนินงาน 

  บริษัทและบริษัทย่อยไดน้าํเสนอข้อมูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจ รูปแบบหลักในการรายงานส่วนงานธุรกิจ 
พิจารณาจากระบบการบรหิารการจดัการและโครงสรา้งการรายงานทางการเงินภายในของบรษัิทเป็นเกณฑ ์

  บรษัิทเสนอส่วนงานธุรกิจท่ีสาํคญั ดงันี ้ 
  ส่วนงาน 1 ผลิตภณัฑร์ะบบดบัเพลิงและงานโครงการ 

  ส่วนงาน 2 ผลิตภณัฑร์ะบบสขุาภิบาลและปรบัอากาศ 

  ส่วนงาน 3 ผลิตภณัฑร์ะบบทาํความเย็น 

  ส่วนงาน 4 ผลิตภณัฑร์ะบบพิมพด์จิิตอล 

                  ส่วนงาน 5 ผลิตภณัฑร์ะบบไอโอทีโซลชูั่นสส์าํหรบังานอาคาร 

 

  ส่วนงานดาํเนินงานจาํแนกตามประเภทธุรกิจในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรบัปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 
2563 มีดงันี ้

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  
 2564  2563  

(ปรบัปรุงใหม่) 
 สว่นงาน 1  สว่นงาน 2  สว่นงาน 3  สว่นงาน 4  สว่นงาน 5  รวม  สว่นงาน 1  สว่นงาน 2  สว่นงาน 3  สว่นงาน 4  สว่นงาน 5  รวม 

รายไดจ้ากการขาย  351,478    47,848    197,352    312,481    -      909,159   438,907  63,816  202,828  308,747  -  1,014,298 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ  72,459    -      -      39,421    4,944    116,824   95,275  -  -  40,317  2,435  138,027 

ตน้ทนุขาย (250,652)  (33,741)  (143,173)  (188,048)   -     (615,614)  (313,761)  (43,868)  (138,122)  (184,646)  -  (680,397) 
ตน้ทนุการใหบ้ริการ (60,723)   -      -     (33,995)  (3,373)  (98,091)  (83,608)  -  -  (33,752)  (2,072)  (119,432) 
กาํไรขัน้ตน้ 112,562   14,107   54,179   129,859   1,571   312,278   136,813  19,948  64,706  130,666  363  352,496 

รายไดอ้ื่น          20,150           17,101 

ตน้ทนุในการจดัจาํหน่าย          (107,572)           (108,690) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร          (132,501)           (139,105) 
กาํไรจากกจิกรรมดาํเนินงาน          92,355           121,802 

ตน้ทนุทางการเงิน          (2,310)           (91) 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้          (17,813)           (23,822) 
กาํไรสทุธิสาํหรบังวด          72,232           97,889 

กาํไรเบด็ (ขาดทนุ) เสร็จอื่น          1,248            (400) 
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรบังวด          73,480           97,489 

 

 

 

 

 



แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)190

 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  

(ปรบัปรุงใหม่) 
 สว่นงาน 1  สว่นงาน 2  สว่นงาน 3  สว่นงาน 4  รวม  สว่นงาน 1  สว่นงาน 2  สว่นงาน 3  สว่นงาน 4  รวม 

รายไดจ้ากการขาย  351,553    47,848    197,352    304,027    900,780   438,907  63,816  202,828  285,467  991,018 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ  72,459    -      -      38,379    110,838   95,275   -  -  38,665  133,940 

ตน้ทนุขาย (250,719)  (33,741)  (143,173)  (182,725)  (610,358)  (313,761)  (43,868)  (138,122)  (163,693)  (659,444) 
ตน้ทนุการใหบ้ริการ (60,724)   -      -     (33,024)  (93,748)  (83,607)  -   -  (32,244)  (115,851) 
กาํไรขัน้ตน้ 112,569  14,107  54,179  126,657  307,512  136,814  19,948  64,706  128,195  349,663 

รายไดอ้ื่น         21,187          16,931 

ตน้ทนุในการจดัจาํหน่าย         (105,426)          (107,446) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร         (131,159)          (138,031) 
กาํไรจากกจิกรรมดาํเนินงาน         92,114          121,117 

ตน้ทนุทางการเงิน         (2,302)          (91) 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้         (17,649)          (23,833) 
กาํไรสาํหรบัปี         72,163          97,193 

กาํไรเบด็เสร็จอื่น         832          - 

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรบัปี         72,995          97,193 

 

ส่วนงานดาํเนินงานจาํแนกตามประเภทธุรกิจในงบแสดงฐานะการเงินยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มี
ดงันี ้

 พนับาท 

งบการเงินรวม 

 2564  2563  

(ปรบัปรุงใหม่) 
 สว่นงาน 1  สว่นงาน 2  สว่นงาน 3  สว่นงาน 4  สว่นงาน 5  รวม  สว่นงาน 1  สว่นงาน 2  สว่นงาน 3  สว่นงาน 4  สว่นงาน 5  รวม 

สนิทรพัยร์วมของสว่นงาน                        

     ลกูหนีก้ารคา้  122,386    16,377    45,003    51,288    -      235,054   119,907  16,737  35,533  46,115  -  218,292 

     สนิคา้คงเหลอื  183,577    4,063    66,656    73,795    205    328,296   127,853  6,282  58,918  64,799  -  257,852 

     ค่าความนิยม - -  200,066  134,606  -  334,672  - -  200,066  134,606  -  334,672 

     ความสมัพนัธก์บัลกูคา้ - -  19,242  7,236  -  26,478  - -  29,318  11,015  -  40,333 

   สนิทรพัยท่ี์ใชร้่วมกนั                     

   - อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทนุ - -  -  -  -  153,943  - -  - -  -  154,591 

   - ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์ - -  -  -  -  135,775  - -  - -  -  129,528 

   - สนิทรพัยส์ทิธิการใช ้ - -  -  -  -  94,254  - -  - -  -  104,968 

   - สนิทรพัยไ์ม่มีตวัตน - -  -  -  -  15,985  - -  - -  -  18,016 

   - อื่นๆ - -  -  -  -  361,266  - -  - -  -  399,952 

สนิทรพัยร์วมของสว่นงาน 305,963  20,440  330,967  266,925  205  1,685,723  247,760  23,019  323,835  256,535  -  1,658,204 

                        

หนีส้นิรวมของสว่นงาน - -  -  -  -  367,190  - -  -  -  -  339,829 
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พนับาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ปรบัปรุงใหม่)
สว่นงาน   สว่นงาน 2  สว่นงาน 3  สว่นงาน 4  รวม  สว่นงาน   สว่นงาน 2  สว่นงาน 3  สว่นงาน 4  รวม

รายไดจ้ากการขาย             0   7  6  8  7  8 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ         8   5    5  0 

ตน้ทนุขาย (250,719)  (33,741)  (143,173)  (182,725)  (610,358) (313,761)  (43,868)  (138,122)  (163,693)  (659,444) 
ตน้ทนุการใหบ้ริการ (60,724)    (33,024)  (93,748)  (83,607)    (32,244)  (115,851) 
กาํไรขัน้ตน้         2  4  8  6  5  3 

รายไดอ้ื่น       7       1 

ตน้ทนุในการจดัจาํหน่าย     (105,426)      (107,446) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร     (131,159)      (138,031) 
กาํไรจากกจิกรรมดาํเนินงาน     4      7 

ตน้ทนุทางการเงิน     (2,302)      (91) 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้     (17,649)      (23,833) 
กาํไรสาํหรบัปี     3      3 

กาํไรเบด็เสร็จอื่น     2      

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรบัปี     5      3 

ส่วนงานดาํเนินงานจาํแนกตามประเภทธุรกิจในงบแสดงฐานะการเงินยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี ธันวาคม และ มี
ดงันี้

พนับาท
งบการเงินรวม

 

ปรบัปรุงใหม่)
สว่นงาน 1  สว่นงาน 2  สว่นงาน 3  สว่นงาน 4  สว่นงาน 5  รวม  สว่นงาน 1  สว่นงาน 2  สว่นงาน 3  สว่นงาน 4  สว่นงาน 5  รวม

สนิทรพัยร์วมของสว่นงาน                        

ลกูหนีก้ารคา้ 6   7   3   8     4   7  7  3  5   2 

สนิคา้คงเหลอื 7   3   6   5   5   6   3  2  8  9   2 

ค่าความนิยม 6  6   2   6  6   2 

ความสมัพนัธก์บัลกูคา้ 2  6   8   8  5   3 

สนิทรพัยท่ี์ใชร้่วมกนั              

อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทนุ   3     1 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์   5    8 

สนิทรพัยส์ทิธิการใช้   4    8 

สนิทรพัยไ์ม่มีตวัตน   5     6 

อื่นๆ   6     2 

สนิทรพัยร์วมของสว่นงาน 3  0  7  5  5  3  0  9  5  5   4 

                  

หนีส้นิรวมของสว่นงาน  0    9 

 

 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  

(ปรบัปรุงใหม่) 
 สว่นงาน 1  สว่นงาน 2  สว่นงาน 3  สว่นงาน 4  รวม  สว่นงาน 1  สว่นงาน 2  สว่นงาน 3  สว่นงาน 4  รวม 

สนิทรพัยร์วมของสว่นงาน            

     ลกูหนีก้ารคา้ 122,385  16,377  45,003  49,383  233,148  119,907  16,737  35,533  45,741  217,918 

     สนิคา้คงเหลอื 183,577  4,063  66,655  71,695  325,990  127,853  6,282  58,918  61,103  254,156 

     ค่าความนิยม -  -  200,066  134,606  334,672  -  -  200,066  134,606  334,672 

     ความสมัพนัธก์บัลกูคา้ -  -  19,242  7,236  26,478  -  -  29,318  11,015  40,333 

   สนิทรพัยท่ี์ใชร้่วมกนั                    

    - อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทนุ -  -  - -  153,943  -  -  -  -  154,591 

     - ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์ -  -  - -  135,659  -  -  -  -  129,411 

     - สนิทรพัยส์ทิธิการใช ้ -  -  - -  94,254  -  -  -  -  104,968 

     - สนิทรพัยไ์ม่มีตวัตน -  -  - -  15,985  -  -  -  -  18,016 

     - อื่นๆ -  -  - -  362,609  -  -  -  -  400,468 

สนิทรพัยร์วมของสว่นงาน 305,962  20,440  330,966  262,920  1,682,738  247,760  23,019  323,835  252,465  1,654,533 

                    

หนีส้นิรวมของสว่นงาน -  -  -  -  364,660  -  -  -  -  336,129 

 

  ในระหว่างปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีรายไดจ้ากการขายและบริการกับลูกค้า
บคุคลภายนอกรายใดรายหนึ่งท่ีมีจาํนวนเงินตัง้แตร่อ้ยละ 10 ขึน้ไป ของรายไดร้วม 

 

27. คา่ใชจ่้ายตามลกัษณะ 

   รายการค่าใชจ่้ายตามลักษณะสาํหรบัปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคัญ
ดงัตอ่ไปนี ้

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2564  2563 

(ปรบัปรุงใหม)่ 
 2564  2563 

(ปรบัปรุงใหม)่ 
ซือ้สินคา้สาํเร็จรูป 675,993,144  634,274,550  671,651,943  611,319,681 

การเปลี่ยนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและ        

    งานระหวา่งทาํ (70,444,004)  47,187,888  (71,835,105)  48,627,117 

ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัพนกังาน 184,861,927  189,859,891  179,543,249  186,721,203 

ค่าเช่าและค่าบริการสาํนกังาน 1,036,850  10,429,235  987,127  10,227,436 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 44,020,523  34,998,103  43,992,038  34,985,483 

อ่ืนๆ 118,309,361  130,875,133  116,351,745  128,891,619 

รวม 953,777,801  1,047,624,800  940,690,997  1,020,772,539 
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28. คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้

28.1 ส่วนประกอบหลกัของคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้

      สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย  

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563 

(ปรบัปรุงใหม)่ 
 2564  2563 

(ปรบัปรุงใหม)่ 
ค่าใชจ้า่ยภาษีเงินไดปี้ท่ีแสดงอยุใ่นกาํไรขาดทนุ :       

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดข้องปัจจบุนั :       

ค่าใชจ้า่ยภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลสาํหรบัปี 22,803,504  30,577,605 22,674,224 30,572,330 

ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :       

การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว        

 ท่ีรบัรูเ้มื่อเริ่มแรกและท่ีกลบัรายการ (4,990,231)  (6,755,910) (5,024,897)  (6,739,276) 
 รวม 17,813,273  23,821,695 17,649,327  23,833,054 

ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสว่นประกอบของกาํไรขาดทนุ       

เบ็ดเสร็จอ่ืน :       

ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั       

 กาํไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูค่าใหมข่องผลประโยชน ์        

  พนกังาน 208,036  - 208,036  - 

 รวม 18,021,309  23,821,695 17,857,363  23,833,054 

 

 28.2 การกระทบยอดระหวา่งจาํนวนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดแ้ละผลคณูของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใช ้

   สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งันี ้

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563 

(ปรบัปรุงใหม)่ 
 2564  2563 

(ปรบัปรุงใหม)่ 
กาํไรทางบญัชีสาํหรบัปี 90,045,119  121,711,020  89,812,214  121,026,017 

อตัราภาษีท่ีใช ้(%) 20%  20% 20%  20% 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดค้าํนวณตามอตัราภาษีท่ีใช ้ 18,009,024  24,342,204  17,962,443  24,205,203 

รายการกระทบยอด        

 ผลกระทบทางภาษีของค่าใชจ้่ายท่ีไมส่ามารถนาํมาหกัใน        

  การคาํนวณกาํไรทางภาษี        

-  ค่าใชจ้่ายท่ีไมอ่นญุาตใหถื้อเป็นรายจ่ายในการคาํนวณ        

กาํไรทางภาษี 417,247  184,927  362,777  122,762 

    ค่าใชจ้่ายท่ีถือเป็นรายจ่ายทางภาษีไดเ้พ่ิมขึน้ (705,156)  (498,287)  (701,781)  (494,911) 
 อ่ืนๆ 92,158  (207,149)  25,888  - 

รวมรายการกระทบยอด (195,751)  (520,509)  (313,116)  (372,149) 
รวมค่าใชจ้า่ย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ 17,813,273  23,821,695  17,649,327  23,833,054 

 

 28.3 การกระทบยอดระหวา่งอตัราภาษีท่ีแทจ้รงิถวัเฉล่ียและอตัราภาษีท่ีใช ้

  สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งันี ้

 งบการเงินรวม 

 2564  2563  

(ปรบัปรุงใหม)่ 
 จาํนวนภาษี  

(บาท) 
 อตัราภาษี  

(%) 
 จาํนวนภาษี  

(บาท) 
 อตัราภาษี  

(%) 
กาํไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดส้าํหรบัปี 90,045,119    121,711,020   

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีใช ้ 18,009,024  20.00  24,342,204  20.00 

รายการกระทบยอด (195,751)  (0.22)  (520,509)  (0.43) 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉลี่ย 17,813,273  19.78  23,821,695  19.57 
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คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้
ส่วนประกอบหลกัของคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้
สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี ธนัวาคม และ ประกอบดว้ย

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ปรบัปรุงใหม)่ ปรบัปรุงใหม)่
ค่าใชจ้า่ยภาษีเงินไดปี้ท่ีแสดงอยุใ่นกาํไรขาดทนุ 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดข้องปัจจบุนั 
ค่าใชจ้า่ยภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลสาํหรบัปี

ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว

ท่ีรบัรูเ้มื่อเริ่มแรกและท่ีกลบัรายการ (4,990,231) (6,755,910) (5,024,897) (6,739,276)
รวม

ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสว่นประกอบของกาํไรขาดทนุ
เบ็ดเสร็จอ่ืน :

ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กาํไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูค่าใหมข่องผลประโยชน์

พนกังาน
รวม

การกระทบยอดระหวา่งจาํนวนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดแ้ละผลคณูของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใช้
สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี ธนัวาคม และ สรุปไดด้งันี ้

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ปรบัปรุงใหม)่ ปรบัปรุงใหม)่
กาํไรทางบญัชีสาํหรบัปี
อตัราภาษีท่ีใช ้(%)
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดค้าํนวณตามอตัราภาษีท่ีใช้
รายการกระทบยอด

ผลกระทบทางภาษีของค่าใชจ้่ายท่ีไมส่ามารถนาํมาหกัใน
การคาํนวณกาํไรทางภาษี

ค่าใชจ้่ายท่ีไมอ่นญุาตใหถื้อเป็นรายจ่ายในการคาํนวณ
กาํไรทางภาษี

ค่าใชจ้่ายท่ีถือเป็นรายจ่ายทางภาษีไดเ้พ่ิมขึน้ (705,156) (498,287) (701,781) (494,911)
อ่ืนๆ (207,149)

รวมรายการกระทบยอด (195,751) (520,509) (313,116) 49)
รวมค่าใชจ้า่ย (รายได)้ ภาษีเงินได ้

การกระทบยอดระหวา่งอตัราภาษีท่ีแทจ้รงิถวัเฉล่ียและอตัราภาษีท่ีใช้
สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี ธนัวาคม และ สรุปไดด้งันี ้

งบการเงินรวม

ปรบัปรุงใหม)่
จาํนวนภาษี 

บาท)
อตัราภาษี 

(%)
จาํนวนภาษี 

บาท)
อตัราภาษี 

(%)
กาํไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดส้าํหรบัปี
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีใช้
รายการกระทบยอด 1) (0.22) (520,509) (0.43)
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉลี่ย

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  

(ปรบัปรุงใหม)่ 
 จาํนวนภาษี  

(บาท) 
 อตัราภาษี  

(%) 
 จาํนวนภาษี  

(บาท) 
 อตัราภาษี  

(%) 
กาํไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดส้าํหรบัปี 89,812,214    121,026,017   

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีใช ้ 17,962,443  20.00  24,205,203  20.00 

รายการกระทบยอด (313,116)  (0.35)  (372,149)  (0.30) 
ค่าใชจ้่าย ภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉลี่ย 17,649,327  19.65  23,833,054  19.70 

 

29. กาํไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน 

  กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสาํหรบัปีดว้ยจาํนวนหุน้สามัญถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัท่ีออกและชาํระแล้วใน
ระหวา่งปี 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2564  2563  

(ปรบัปรุงใหม)่ 
 2564  2563  

(ปรบัปรุงใหม)่ 
กาํไรสาํหรบัปีท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ (บาท) 72,271,139  97,983,060  72,162,887  97,192,963 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกั  (หุน้) 584,500,000  584,500,000  584,500,000  584,500,000 

กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานของบริษัทใหม ่ (บาทต่อหุน้) 0.12  0.17  0.12  0.17 

 

30. ภาระผกูพนัและหนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บรษัิทและบรษัิทย่อยมีภาระผูกพนัและหนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้ ดงันี ้ 
30.1  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนังสือค ํา้ประกันท่ีออกโดยธนาคารเพ่ือใชใ้นการคํา้ประกันสินคา้

และผลงานตามสญัญาว่าจา้งงานติดตัง้ระบบดงันี ้

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

ลา้นบาท 32.90  21.04  32.90  21.04 

ลา้นดอลลารส์หรฐัอเมริกา 0.15  0.27  0.15  0.27 

 

30.2  วงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ดงันี ้

 

  งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  วงเงิน (ลา้นบาท)  อา้งอิงอตัราดอกเบีย้ (รอ้ยละต่อปี) 
ประเภทสินเช่ือ  2564  2563  2564  2563 

เงินเบิกเกินบญัชี  10.00  10.00  MOR, MOR-0.50  MOR, MOR-0.50 

เลตเตอร ์ออฟ เครดิต/ทรสัตร์ซีีท  150.00  150.00  MLR-1, MMR  MLR-1, MMR 

หนงัสือคํา้ประกนั  74.00  74.00  1.25 - 2%  1.25 - 2% 

สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศลว่งหนา้  560.00  560.00   -   - 

รวม  794.00  794.00     

สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศลว่งหนา้         

(ลา้นดอลลารส์หรฐัอเมรกิา)  7.00  7.00     

 

30.3  คา่เช่าและคา่บรกิารขัน้ต ํา่ท่ีตอ้งจ่ายมีดงันี ้

  ลา้นบาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ระยะเวลาการชาํระ  2564  2563  2564  2563 

ครบกาํหนดไมเ่กิน 1 ปี  0.53  0.84  0.52 0.81 

ครบกาํหนดเกิน 1 ปี แต่ไมเ่กิน 5 ปี  1.04  1.38  1.04 1.37 

 

ค่าเช่าและค่าบริการสาํหรบัปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีจาํนวนเงิน 1.04 ล้านบาท และ 10.43 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั (เฉพาะบรษัิทจาํนวน 0.99 ลา้นบาท และ 10.23 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 



แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)194

 

30.4  ภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทนุ 

30.4.1 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีภาระผูกพันท่ีจะต้องจ่ายเงินตามสัญญาซือ้ขายอุปกรณ์และระบบความ
ปลอดภยัการเขา้ออกอาคารสาํนักงาน มีมลูค่าตามสัญญารวม 13.89 ลา้นบาท บรษิัทมีภาระผูกพนัตามสญัญา
คงเหลือ 5.93 ลา้นบาท  

30.4.2 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีภาระผูกพันท่ีจะตอ้งจ่ายเงินตามสัญญาซือ้ขายเครื่องตกแต่งแลติดตัง้ มีมูลค่า
ตามสญัญารวม 2.18 ลา้นบาท บรษัิทมีภาระผกูพนัตามสญัญาคงเหลือ 0.45 ลา้นบาท 

 

31. การวดัมลูค่ายตุธิรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

บรษัิทและบริษัทย่อยใชว้ิธีราคาตลาดในการวดัมลูค่ายุติธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
เก่ียวขอ้งกาํหนดใหต้อ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือ้
ขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บรษัิทและบริษัทย่อยจะใชว้ิธีราคาทุนหรือวิธีรายไดใ้นการวดัมลูค่ายุติธรรมของสินทรพัยแ์ละ
หนีส้ินดงักล่าวแทน 

 

ลาํดบัชัน้ของมลูคา่ยตุธิรรม 

  ในการนาํเทคนิคการวัดมูลค่ายุติธรรมข้างตน้มาใช้ บริษัทและบริษัทย่อยจะตอ้งพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตได้ท่ี
เก่ียวขอ้งกับสินทรพัยห์รือหนีส้ินท่ีจะวดัมูลค่ายตุิธรรมนัน้ใหม้ากท่ีสุด มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 เรื่อง มูลค่า
ยตุธิรรม กาํหนดลาํดบัชัน้ของมลูคา่ยตุธิรรมออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มลูท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมลูค่ายุตธิรรม ดงันี ้

  ระดบั 1  ใชข้อ้มลูราคาเสนอซือ้ขายของสินทรพัยห์รือหนีส้ินอย่างเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

  ระดบั 2  ใชข้อ้มลูอ่ืนท่ีสามารถสงัเกตไดข้องสินทรพัยห์รือหนีส้ิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มลูทางตรงหรือทางออ้ม 

  ระดบั 3  ใชข้อ้มลูท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มลูเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตท่ีบรษัิทประมาณขึน้  
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรพัยแ์ละหนีส้ินทางการเงินท่ีวดัดว้ยมลูค่ายุติธรรมซึ่งแยก
ตามลาํดบัชัน้ของมลูคา่ยตุธิรรมได ้ดงันี ้

 บาท 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 

 ระดบั 1   ระดบั 2   ระดบั 3   รวม 

สินทรพัย ์(หนีส้ิน) ทางการเงินท่ีวดัดว้ยมลูค่ายติุธรรม        

เงินลงทนุในหน่วยลงทนุ -  39,614,195  -  39,614,195 

สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศลว่งหนา้          -  (16,713)           -  (16,713) 
 

 บาท 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 

 ระดบั 1   ระดบั 2   ระดบั 3   รวม 

สินทรพัย ์(หนีส้ิน) ทางการเงินท่ีวดัดว้ยมลูค่ายติุธรรม        

เงินลงทนุในหน่วยลงทนุ -  6,957,944  -  6,957,944 

สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศลว่งหนา้ -  (361,039)  -  (361,039) 
 

เทคนิคการประเมินมลูคา่ยตุธิรรมและขอ้มลูท่ีใชส้าํหรบัการวดัมลูคา่ยตุธิรรมระดบั 2 

มลูค่ายุติธรรมของเงินลงทนุในหน่วยลงทุนท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย คาํนวณโดยใชมู้ลค่าสินทรพัย์
สทุธิตอ่หน่วยท่ีประกาศโดยผูจ้ดัการกองทนุ  



บริษััท หาญ เอ็นจำิเน่ยริ�ง โซลูชัั�นส์ จำำากัด (มูหาชัน) 195

ภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทนุ
ณ วันท่ี ธันวาคม บริษัทมีภาระผูกพันท่ีจะต้องจ่ายเงินตามสัญญาซือ้ขายอุปกรณ์และระบบความ
ปลอดภยัการเขา้ออกอาคารสาํนักงาน มีมลูค่าตามสัญญารวม ลา้นบาท บริษัทมีภาระผูกพนัตามสญัญา
คงเหลือ ลา้นบาท 
ณ วนัท่ี ธันวาคม บริษัทมีภาระผูกพันท่ีจะตอ้งจ่ายเงินตามสัญญาซือ้ขายเครื่องตกแต่งแลติดตัง้ มีมูลค่า
ตามสญัญารวม ลา้นบาท บรษัิทมีภาระผกูพนัตามสญัญาคงเหลือ ลา้นบาท

การวดัมลูค่ายตุธิรรมของเครื่องมือทางการเงิน
บรษัิทและบริษัทย่อยใชว้ิธีราคาตลาดในการวดัมลูค่ายุติธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี

เก่ียวขอ้งกาํหนดใหต้อ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือ้
ขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บรษัิทและบริษัทย่อยจะใชว้ิธีราคาทุนหรือวิธีรายไดใ้นการวดัมลูค่ายุติธรรมของสินทรพัยแ์ละ
หนีส้ินดงักล่าวแทน

ลาํดบัชัน้ของมลูคา่ยตุธิรรม
ในการนาํเทคนิคการวัดมูลค่ายุติธรรมข้างตน้มาใช้ บริษัทและบริษัทย่อยจะตอ้งพยายามใช้ข้อมูลท่ีสามารถสังเกตได้ท่ี

เก่ียวขอ้งกับสินทรพัยห์รือหนีส้ินท่ีจะวดัมูลค่ายตุิธรรมนัน้ใหม้ากท่ีสุด มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี เรื่อง มูลค่า
ยตุธิรรม กาํหนดลาํดบัชัน้ของมลูคา่ยตุธิรรมออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มลูท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมลูค่ายุตธิรรม ดงันี้

ระดบั ใชข้อ้มลูราคาเสนอซือ้ขายของสินทรพัยห์รือหนีส้ินอย่างเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง
ระดบั ใชข้อ้มลูอ่ืนท่ีสามารถสงัเกตไดข้องสินทรพัยห์รือหนีส้ิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มลูทางตรงหรอืทางออ้ม
ระดบั ใชข้อ้มลูท่ีไม่สามารถสงัเกตได้ เช่น ขอ้มลูเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตท่ีบรษัิทประมาณขึน้ 

ณ วนัท่ี ธันวาคม และ บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรพัยแ์ละหนีส้ินทางการเงินท่ีวดัดว้ยมลูค่ายุติธรรมซึ่งแยก
ตามลาํดบัชัน้ของมลูคา่ยตุธิรรมได ้ดงันี้

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ระดบั ระดบั ระดบั รวม
สินทรพัย์ หนีส้ิน) ทางการเงินท่ีวดัดว้ยมลูค่ายติุธรรม        

เงินลงทนุในหน่วยลงทนุ      

สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศลว่งหนา้  (16,713)   (16,713) 

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ระดบั ระดบั ระดบั รวม
สินทรพัย์ หนีส้ิน) ทางการเงินท่ีวดัดว้ยมลูค่ายติุธรรม        

เงินลงทนุในหน่วยลงทนุ      

สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศลว่งหนา้  (361,039)   (361,039) 
 

เทคนิคการประเมินมลูคา่ยตุธิรรมและขอ้มลูท่ีใชส้าํหรบัการวดัมลูคา่ยตุธิรรมระดบั 
มลูค่ายุติธรรมของเงินลงทนุในหน่วยลงทุนท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย คาํนวณโดยใชมู้ลค่าสินทรพัย์

สทุธิตอ่หน่วยท่ีประกาศโดยผูจ้ดัการกองทนุ 

มลูค่ายุติธรรมของตราสารอนพุนัธค์าํนวณโดยใชเ้ทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและแบบจาํลองตามทฤษฎีในการ
ประเมินมูลค่า ซึ่งขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้นตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น อัตรา
แลกเปล่ียนทนัที อตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ของเงินตราตา่งประเทศ และอตัราผลตอบแทนของอตัราดอกเบีย้ เป็นตน้  

ในระหวา่งปีไมมี่การโอนรายการระหวา่งลาํดบัชัน้ของมลูคา่ยุตธิรรม 

 

สินทรพัยท์างการเงินและหนีส้ินทางการเงินท่ีวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุธิรรม 

 ตารางต่อไปนีแ้สดงการวิเคราะหส์ินทรพัยท์างการเงินและหนีส้ินทางการเงินท่ีวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรมตามลาํดบัชัน้ของ
มลูคา่ยตุธิรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 

  บาท     

สินทรพัยท์างการเงิน  มลูค่ายติุธรรม  ลาํดบัขัน้  เทคนิคการประเมินมลูค่า 

หนีส้ินทางการเงิน  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ  มลูค่ายติุธรรม  และขอ้มลูท่ีใชใ้นการวดัมลูค่ายติุธรรม 

  2564  2563    

สินทรพัย(์หนีส้ิน)ทางการเงิน       

 สญัญาซือ้ขายเงินตรา
ะเทศลว่งหนา้ 

 (16,713)  (361,039)  ลาํดบั 2  ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด  
โดยกระแสเงินสดในอนาคตประมาณจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (จาก
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าท่ี
สามารถสงัเกตได ้ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน) 
และอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าตามสัญญา ซึ่งคิด
ลดด้วยอัตราท่ีสะท้อนถึงความเสี่ยงด้านสินเช่ือ
ของคู่สญัญาต่าง  ๆ

 

สินทรพัยท์างการเงินและหนีส้ินทางการเงินขา้งตน้ แสดงรวมเป็นส่วนหนึ่งของสินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืนและหนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 
ในงบแสดงฐานะการเงิน 

วธีิการท่ีบรษัิทและบรษัิทย่อยใชใ้นการประมาณมลูคา่ของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมลูคา่ดว้ยมลูค่ายตุิธรรม 
มีดงันี ้

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีห้มนุเวียนอ่ืน ลูกหนีต้ามสญัญาเช่าทางการเงิน สว่นท่ีถงึกาํหนด
ชาํระภายในหนึ่งปีมีราคาตามบญัชี ใกลเ้คียงกบัมลูค่ายุตธิรรม เน่ืองจากเครื่องมือทางการเงินเหล่านีจ้ะครบกาํหนดในระยะเวลา
อนัสัน้ 

เงินลงทนุทั่วไป มีมลูคา่ยตุธิรรมไม่ตา่งจากมลูคา่ตามบญัชี ณ วนัท่ีรายงานอย่างมีสาระสาํคญั 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มนุเวียนอ่ืน ประมาณการหนีส้ินระยะสัน้และหนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน มีราคาตามบญัชี ณ วนัท่ีรายงาน
ของหนีส้ินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมลูคา่ยตุธิรรมเน่ืองจากเครื่องมือทางการเงินเหล่านีจ้ะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสัน้ 

 

32. เครื่องมือทางการเงิน 

นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงนิ 
บริษัทและบริษัทย่อยมีความเส่ียงจากการดาํเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบีย้และอัตราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกาํหนดตามสัญญาของคู่สัญญา บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการถือหรือใช้
เครื่องมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนพุนัธ ์เพ่ือการเก็งกาํไรหรือการคา้  

การจัดการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีสาํคญัของธุรกิจของบริษัทและบรษัิทย่อย บริษัทและบรษัิทย่อยมีระบบในการควบคุมใหมี้
ความสมดลุของระดบัความเส่ียงท่ียอมรบัได ้โดยพิจารณาระหวา่งตน้ทนุท่ีเกิดจากความเส่ียงและตน้ทนุของการจดัการความเส่ียง 
ฝ่ายบริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจัดการความเส่ียงของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างต่อเน่ืองเพ่ือใหม้ั่นใจว่ามีความสมดุล
ระหวา่งความเส่ียงและการควบคมุความเส่ียง 

 



แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)196

การบริหารจัดการทุน 
นโยบายของคณะกรรมการบริษัทและบรษัิทย่อย คือการรกัษาระดบัเงินทนุใหม้ั่นคงเพ่ือรกัษานกัลงทนุ เจา้หนีแ้ละความเช่ือมั่นของ

ตลาดและก่อใหเ้กิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การกาํกบัดแูลผลตอบแทนจากการลงทนุ ซึง่บรษัิทและบรษัิท
ย่อยพิจารณาจากสดัส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาํเนินงานตอ่ส่วน ของผูถื้อหุน้ อีกทัง้ยงักาํกบัดแูลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผู้
ถือหุน้สามญั 

 

ความเสี่ยงจากเงนิตราต่างประเทศ 
บริษัทและบริษัทย่อยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเกิดจากการซือ้สินคา้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

บริษัทไดท้าํสญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศล่วงหนา้ ซึ่งรายการดงักล่าวจะมีอายไุม่เกินหนึ่งปี เพ่ือป้องกนัความเส่ียงของสินทรพัย์
และหนีส้ินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ  สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ณ วนัท่ีรายงานเป็นรายการท่ีเก่ียวขอ้งกับ
รายการซือ้สินคา้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศในงวดถดัไป 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บรษัิทและบรษัิทย่อยมีหนีส้ินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงันี ้ 
 เงินตราต่างประเทศ 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

ไมไ่ดป้อ้งกนัความเสี่ยง       

       ดอลลารส์หรฐัอเมริกา 722,806  - 722,806  - 

       ยโูร 124,492  178,477  124,492 178,477 

       ปอนดส์เตอรล์ิง 364,620  234,891  361,055 234,891 

       ดอลลารส์ิงคโปร ์ -  1,250  - 1,250 

 

สัญญาอนุพันธ ์
  สญัญาอนพุนัธ ์เป็นสญัญาซือ้เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ท่ีมีไวเ้พ่ือจุดประสงคใ์นการป้องกนัความเส่ียง ไม่ใช่เพ่ือการลงทนุ

เพ่ือหวงัผลกาํไร อย่างไรก็ตาม สญัญาอนพุนัธด์งักล่าวไม่เขา้เง่ือนไขการป้องกนัความเส่ียง สญัญาอนพุันธจ์ึงถูกจดัประเภทเป็น 
“เพ่ือคา้” ในการบนัทกึบญัชี และวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทนุ และสญัญาอนพุนัธน์ัน้จะแสดงรายการไวเ้ป็น
สินทรพัยห์รือหนีส้ินหมนุเวียน เน่ืองจากจะครบกาํหนดภายใน 12 เดือนหลงัรอบระยะเวลาบญัชี 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทกาํไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสัญญาอนุพันธ์ เป็น
จาํนวนเงิน (0.02) ลา้นบาท และ (0.36) ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

กาํไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน 
จาํนวนรวมของกาํไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ีรบัรูใ้นกาํไรขาดทนุ สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 

มีดงันี ้

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

กาํไร (ขาดทนุ) ท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริงจากอตัราแลกเปลี่ยน 1,464,834 333,095 1,615,513 41,531 

กาํไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลี่ยนสทุธิท่ีแสดงรวมไวใ้น     

- รายได ้ 2,140,457 1,604,608 2,081,156 1,296,854 

รวมกาํไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลี่ยนสทุธิ 

   ท่ีรบัรูใ้นกาํไรก่อนภาษีระหวา่งปี 3,605,291 1,937,703 3,696,669 1,338,385 
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การบริหารจัดการทุน 
นโยบายของคณะกรรมการบริษัทและบรษัิทย่อย คือการรกัษาระดบัเงินทนุใหม้ั่นคงเพ่ือรกัษานกัลงทนุ เจา้หนีแ้ละความเช่ือมั่นของ

ตลาดและก่อใหเ้กิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การกาํกบัดแูลผลตอบแทนจากการลงทนุ ซึง่บรษัิทและบรษัิท
ย่อยพิจารณาจากสดัส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาํเนินงานตอ่ส่วน ของผูถื้อหุน้ อีกทัง้ยงักาํกบัดแูลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผู้
ถือหุน้สามญั

ความเสี่ยงจากเงนิตราต่างประเทศ 
บริษัทและบริษัทย่อยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเกิดจากการซือ้สินคา้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

บริษัทไดท้าํสญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศล่วงหนา้ ซึ่งรายการดงักล่าวจะมีอายไุม่เกินหนึ่งปี เพ่ือป้องกนัความเส่ียงของสินทรพัย์
และหนีส้ินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ  สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ณ วนัท่ีรายงานเป็นรายการท่ีเก่ียวขอ้งกับ
รายการซือ้สินคา้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศในงวดถดัไป

ณ วนัท่ี ธนัวาคม และ บรษัิทและบรษัิทย่อยมีหนีส้ินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงันี ้
เงินตราต่างประเทศ

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ
   

ไมไ่ดป้อ้งกนัความเสี่ยง       

ดอลลารส์หรฐัอเมริกา 6  6  

ยโูร 2    2  

ปอนดส์เตอรล์ิง 0  1  5 1 

ดอลลารส์ิงคโปร์     

 

สัญญาอนุพันธ ์
สญัญาอนพุนัธ ์เป็นสญัญาซือ้เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ท่ีมีไวเ้พ่ือจุดประสงคใ์นการป้องกนัความเส่ียง ไม่ใช่เพ่ือการลงทนุ

เพ่ือหวงัผลกาํไร อย่างไรก็ตาม สญัญาอนพุนัธด์งักล่าวไม่เขา้เง่ือนไขการป้องกนัความเส่ียง สญัญาอนพุันธจ์งึถูกจดัประเภทเป็น 
เพ่ือคา้ ในการบนัทกึบญัชี และวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทนุ และสญัญาอนพุนัธน์ัน้จะแสดงรายการไวเ้ป็น

สินทรพัยห์รือหนีส้ินหมนุเวียน เน่ืองจากจะครบกาํหนดภายใน เดือนหลงัรอบระยะเวลาบญัชี
ณ วนัท่ี ธันวาคม และ บริษัทกาํไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสัญญาอนุพันธ์ เป็น

จาํนวนเงิน (0.02) ลา้นบาท และ (0.36) ลา้นบาท ตามลาํดบั

กาํไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน 
จาํนวนรวมของกาํไร ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ีรบัรูใ้นกาํไรขาดทนุ สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี ธันวาคม และ 

มีดงันี้
บาท

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไร ขาดทนุ) ท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริงจากอตัราแลกเปลี่ยน
กาํไร ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลี่ยนสทุธิท่ีแสดงรวมไวใ้น     

รายได้     

รวมกาํไร ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลี่ยนสทุธิ
ท่ีรบัรูใ้นกาํไรก่อนภาษีระหวา่งปี 

 
 
 

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ 
ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือความเส่ียงท่ีลกูคา้หรือคูส่ญัญาไม่สามารถชาํระหนีแ้ก่บริษัทและบริษัทย่อยตามเง่ือนไขท่ีตกลง

ไวเ้ม่ือครบกาํหนด 

ฝ่ายบริหารไดก้าํหนดนโยบายทางดา้นสินเช่ือเพ่ือควบคุมความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือดงักล่าวโดยสมํ่าเสมอโดยการวิเคราะห์
ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายท่ีขอวงเงินสินเช่ือในระดับหนึ่งๆ ณ วันท่ีในรายงานไม่พบว่ามีความเส่ียงจากสินเช่ือท่ีเป็น
สาระสาํคญั ความเส่ียงสงูสุดทางดา้นสินเช่ือแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรพัยท์างการเงินแต่ละรายการในงบแสดงฐานะ
การเงิน อย่างไรก็ตามเน่ืองจากบริษัทและบริษัทย่อยมีฐานลูกคา้จาํนวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ไดค้าดว่าจะเกิดผลเสียหายท่ีมี
สาระสาํคญัจากการเก็บหนีไ้ม่ได ้

 

ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง 
บรษัิทและบรษัิทย่อยมีการควบคมุความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรกัษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน

สดใหเ้พียงพอตอ่การดาํเนินงานของบรษัิทและบรษัิทย่อย และเพ่ือทาํใหผ้ลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 
 

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าสินทรัพยท์างการเงนิและหนีส้ินทางการเงนิ 
 บาท 

 งบการเงินรวม 

 2564  2563 

 มลูค่ายติุธรรม 

ผ่านกาํไรขาดทนุ  

ราคาทนุ 

ตดัจาํหน่าย  รวม  

มลูค่ายติุธรรม 

ผ่านกาํไรขาดทนุ  

ราคาทนุ 

ตดัจาํหน่าย  รวม 

สินทรพัยท์างการเงิน             

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด      -  242,830,421   242,830,421        -  306,074,340  306,074,340 

   ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน      -  255,438,587   255,438,587        -  250,986,608  250,986,608 

   สินทรพัยท่ี์เกิดจากสญัญา-หมนุเวียน      -  10,215,840  10,215,840       -  12,797,613  12,797,613 

สินทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน 39,614,195  - 39,614,195  6,957,944      -  6,957,944 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีไ้มห่มนุเวียนอ่ืน      - 9,182,297 9,182,297       -  11,251,986  11,251,986 

สินทรพัยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน      - 28,306,373 28,306,373       -  25,186,460  25,186,460 

 39,614,195  545,973,518  585,587,713  6,957,944  606,297,007  613,254,951 

หนีส้ินทางการเงิน             

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มนุเวียนอ่ืน       -  203,950,149  203,950,149   -  167,659,996  167,659,996 

สว่นของหนีส้ินตามสญัญาเช่าท่ีถึง            

กาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี       -  9,055,775  9,055,775        -  8,918,127  8,918,127 

เงินกูยื้มระยะสัน้จากิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั       -  500,000  500,000        -  -  - 

หนีส้ินตามสญัญาเช่า       -  87,382,191  87,382,191        -  96,052,606  96,052,606 

หนีส้ินไมห่มนุเวียนอ่ืน       -  26.067.217  26.067.217        -  24,937,360  24,937,360 

       -  326,955,332  326,955,332        -  297,568,089  297,568,089 

            

 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563 

 มลูค่ายติุธรรม 

ผ่านกาํไรขาดทนุ  

ราคาทนุ 

ตดัจาํหน่าย  รวม  

มลูค่ายติุธรรม 

ผ่านกาํไรขาดทนุ  

ราคาทนุ 

ตดัจาํหน่าย  รวม 

สินทรพัยท์างการเงิน             

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด -  237,687,826   237,687,826   -  299,318,282  299,318,282 

   ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน -  253,139,212   253,139,212   -  250,372,389  250,372,389 

   สินทรพัยท่ี์เกิดจากสญัญา-หมนุเวียน -  8,316,793  8,316,793  -  12,054,033  12,054,033 

สินทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน 39,614,195        - 39,614,195  6,957,944  -  6,957,944 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีไ้มห่มนุเวียนอ่ืน - 9,182,927 9,182,927  -  11,251,986  11,251,986 

สินทรพัยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน - 28,306,373 28,306,373  -  25,186,460  25,186,460 

 39,614,195  536,633,131  576,247,326  6,957,944  598,183,150  605,141,094 

หนีส้ินทางการเงิน             

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มนุเวียนอ่ืน       -  202,279,112  202,279,112   -  164,045,038  164,045,038 

สว่นของหนีส้ินตามสญัญาเช่าท่ีถึง            

กาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี       -  9,055,775  9,055,775        -  8,918,127  8,918,127 

หนีส้ินตามสญัญาเช่า       -  87,382,191  87,382,191        -  96,052,606  96,052,606 

หนีส้ินไมห่มนุเวียนอ่ืน       -  26,067,217  26,067,217        -  24,937,360  24,937,360 

       -  324,784,295  324,784,295        -  293,953,131  293,953,131 
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33. การเปล่ียนแปลงในหนีส้ินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

 การเปล่ียนแปลงในหนีส้ินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงินสาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงันี ้

 บาท 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ   กระแสเงินสด  รายการท่ีไมใ่ช่เงินสด  ยอดคงเหลือ   

 ณ 1 ม.ค. 64  เพ่ิม (ลด)*  เพ่ิมขึน้  ณ 31 ธ.ค. 64 

หนีส้ินตามสญัญาเช่า 104,970,733  (11,277,500) 2,744,733  96,437,966 

รวม 104,970,733  (11,277,500) 2,744,733  96,437,966 

 

 บาท 

 งบการเงินรวม  / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลอื   กระแสเงินสด  รายการท่ีไมใ่ช่เงินสด  ยอดคงเหลือ   

 ณ 1 ม.ค. 63  เพ่ิม (ลด)*  เพ่ิมขึน้  ณ 31 ธ.ค. 63 

หนีส้ินตามสญัญาเช่า 2,814,619  (738,630) 102,894,744  104,970,733 

รวม 2,814,619  (738,630) 102,894,744  104,970,733 

 

   * กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินสทุธิรวมจาํนวนเงินสดรบัและเงินสดชาํระคืนในงบกระแสเงินสด 

 

34. เหตกุารณภ์ายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

      การจ่ายเงินปันผล 

ตามมตท่ีิประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ท่ี 1/2565 เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2565 คณะกรรมการ  มีมตอินมุตัิการจ่ายเงินปัน
ผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท สําหรับหุ้นท่ีออกจําหน่ายและได้รับชําระแล้วจํานวน 584,500,000 หุ้น คิดเป็นจํานวนเงิน 
58,450,000 บาท โดยจะนาํเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้สามญัครัง้ตอ่ไป เพ่ือพิจารณาอนมุตัเิงินปันผลดงักล่าว 

 

35. การอนมุตังิบการเงิน 

   งบการเงินนีไ้ดร้บัอนมุตัใิหอ้อกโดยคณะกรรมการของบรษัิทเม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2565 
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การเปล่ียนแปลงในหนีส้ินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
การเปล่ียนแปลงในหนีส้ินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงินสาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี ธนัวาคม และ มีดงันี้

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  รายการท่ีไมใ่ช่เงินสด  ยอดคงเหลือ
ณ ม.ค. เพ่ิม (ลด)* เพ่ิมขึน้ ณ ธ.ค. 

หนีส้ินตามสญัญาเช่า 3  (11,277,500)   6 

รวม 3  (11,277,500)   6 

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลอื  กระแสเงินสด  รายการท่ีไมใ่ช่เงินสด  ยอดคงเหลือ
ณ ม.ค.  เพ่ิม (ลด)*  เพ่ิมขึน้  ณ ธ.ค. 

หนีส้ินตามสญัญาเช่า (738,630)
รวม 9  (738,630)   3 

* กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินสทุธิรวมจาํนวนเงินสดรบัและเงินสดชาํระคืนในงบกระแสเงินสด

เหตกุารณภ์ายหลงัรอบระยะเวลารายงาน
การจ่ายเงินปันผล

ตามมตท่ีิประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ท่ี เม่ือวนัท่ี กมุภาพนัธ ์ คณะกรรมการ มีมตอินมุตัิการจ่ายเงินปัน
ผลในอัตราหุ้นละ บาท สําหรับหุ้นท่ีออกจําหน่ายและได้รับชําระแล้วจํานวน หุ้น คิดเป็นจํานวนเงิน 

บาท โดยจะนาํเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้สามญัครัง้ตอ่ไป เพ่ือพิจารณาอนมุตัเิงินปันผลดงักล่าว

การอนมุตังิบการเงิน
งบการเงินนีไ้ดร้บัอนมุตัใิหอ้อกโดยคณะกรรมการของบรษัิทเม่ือวนัท่ี กมุภาพนัธ ์

การรับรองควิามูถูกตื้องข้องข้้อมููล

ส่วินท่� 4

	 HARN	ได้ส์อบที่านข้อมูลูในแบบแส์ดงรายกัารข้อมูลูปีระจิำาปีี/
รายงานปีระจิำาปีี	 (แบบ	56-1	One	Report)	 ฉื่บับน่�แลู้ว	 ด้วยค้วาม
ระมัดระวัง	 HARN	 ขอรับรองว่า	 ข้อมูลูดังกัลู่าวถูึกัต้ัองค้รบถึ้วน	
ไม่เปี็นเที่็จิ	ไม่ที่ำาให้ผู่้อื�นส์ำาค้ัญผ่ิด	หรือไม่ขาดข้อมูลูที่่�ค้วรตั้องแจิ้งใน
ส์าระส์ำาค้ัญ	นอกัจิากัน่�	HARN	ขอรับรองว่า

	 (1)	 งบกัารเงินแลูะข้อมูลูที่างกัารเงินท่ี่�ส์รุปีมาในแบบแส์ดง
รายกัารขอ้มลููปีระจิำาปี/ีรายงานปีระจิำาปี	ี(แบบ	56-1	One	Report)	ได้
แส์ดงข้อมลููอยา่งถึกูัต้ัองค้รบถึว้นในส์าระส์ำาคั้ญเกั่�ยวกัับฐานะกัารเงนิ	
ผ่ลูกัารดำาเนินงาน	แลูะกัระแส์เงินส์ดของ	HARN	แลูะบริษััที่ย่อยแลู้ว

	 (2)	 HARN	ได้จิัดให้ม่ระบบกัารเปีิดเผ่ยข้อมูลูที่่�ด่	เพื�อให้แน่ใจิ
ว่าบริษััที่ได้เปีิดเผ่ยข้อมูลูในส์่วนท่ี่�เปี็นส์าระส์ำาค้ัญทัี่�งของ	 HARN	
แลูะบริษัทัี่ย่อยอย่างถูึกัต้ัองค้รบถ้ึวนแลู้ว	รวมทัี่�งค้วบคุ้มดแูลูให้มก่ัาร
ปีฏิิบัตัิตัามระบบดังกัลู่าว

ชั่�อ

ชั่�อผู้รับมูอบอำานาจำ

1. นายวิิรัฐ สุข้ชััย

นายวิิรัฐ สุข้ชััย

2. นายเจำน ชัาญณรงค์

ตืำาแหน่ง

ตืำาแหน่ง

กรรมูการผู้มู่อำานาจำลงนามู ...........................................................

...........................................................

...........................................................กรรมูการผู้มู่อำานาจำลงนามู

กรรมูการผู้มู่อำานาจำลงนามู

	 (3)	 HARN	ไดจ้ิดัใหม้ร่ะบบกัารค้วบค้มุภายในท่ี่�ด	่แลูะค้วบคุ้ม
ดูแลูให้ม่กัารปีฏิิบัตัิตัามระบบดังกัลู่าว	แลูะ	HARN	ได้แจิ้งข้อมูลูกัาร
ปีระเมินระบบกัารค้วบคุ้มภายใน	ณ	วันที่่�	 25	กัุมภาพันธุ์	 2565	ตั่อ
ผู้่ส์อบบัญชั่แ่ลูะกัรรมกัารตัรวจิส์อบของ	HARN	แลู้ว	ซ่�งค้รอบค้ลุูมถ่ึง
ข้อบกัพร่องแลูะกัารเปีลู่�ยนแปีลูงท่ี่�ส์ำาค้ญัของระบบกัารค้วบคุ้มภายใน
รวมทัี่�งกัารกัระที่ำาท่ี่�มิชั่อบท่ี่�อาจิมผ่่ลูกัระที่บต่ัอกัารจัิดที่ำารายงานที่าง
กัารเงินของ	HARN	แลูะบริษััที่ย่อย

	 ในกัารน่�	 เพื�อเป็ีนหลัูกัฐานว่าเอกัส์ารทัี่�งหมดเป็ีนเอกัส์ารชุั่ด
เดย่วกันักัับท่ี่�	HARN	ได้รบัรองค้วามถึกูัต้ัองแลู้ว	HARN	ได้มอบหมายให้
นายวิรัฐ	 ส์ุขชัั่ย	 เปี็นผู้่ลูงลูายมือชั่ื�อกัำากัับเอกัส์ารน่�ไว้ทุี่กัหน้าด้วย	
หากัเอกัส์ารใดไม่ม่ลูายมือชั่ื�อของ	นายวิรัฐ	ส์ุขชั่ัย	 กัำากัับไว้	HARN	
จิะถึือว่าไม่ใชั่่ข้อมูลูท่ี่�	 HARN	 ได้รับรองค้วามถึูกัต้ัองของข้อมูลูแลู้ว
ดังกัลู่าวข้างตั้น

ลายมูือชั่�อ

ลายมูือชั่�อ
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คณะกรรมูการ และผู้มู่อำานาจำควิบคุมู
ณ วิันท่� 31 ธิันวิาคมู 2564

เอกสารแนบ 1

01 นายถกล นันธิิราภากร
กัรรมกัารอิส์ระ	(ไม่เปี็นผู่้บริหาร)	/
ปีระธุานกัรรมกัาร	/
ปีระธุานกัรรมกัารตัรวจิส์อบ

05 นางคุณวิล่รัตืน์ เชั่�อบุญชััย
กัรรมกัาร	(ไม่เปี็นผู่้บริหาร)

09 นางสิริมูา เอ่�ยมูสกุลรัตืน์
กัรรมกัาร	(ไม่เปี็นผู่้บริหาร)	/
กัรรมกัารส์รรหาแลูะพิจิารณาค้่าตัอบแที่น	
แลูะกัรรมกัารผู่้ม่อำานาจิลูงนามผู่กัพันบริษััที่

03 นายประเสริฐ ด่จำงกิจำ
กัรรมกัารอิส์ระ	(ไม่เปี็นผู่้บริหาร)	/
กัรรมกัารตัรวจิส์อบ

07 นายธิรรมูนูญ ตืรีเพ็ชัร
กัรรมกัาร	/	กัรรมกัารบริหาร	/
กัรรมกัารบริหารค้วามเส์่�ยง	
แลูะกัรรมกัารผู่้ม่อำานาจิลูงนามผู่กัพันบริษััที่

02 นางสาวิวิรนุชั สุไพบูลย์พิพัฒน์
กัรรมกัารอิส์ระ	(ไม่เปี็นผู่้บริหาร)	/
ปีระธุานกัรรมกัารส์รรหาแลูะพิจิารณาค้่าตัอบแที่น	/	
กัรรมกัารตัรวจิส์อบ

06 นายวิิรัฐ สุข้ชััย
กัรรมกัาร	/	ปีระธุานกัรรมกัารบริหาร	/
รักัษัากัารปีระธุานกัรรมกัารบริหารค้วามเส์่�ยง	
แลูะกัรรมกัารผู่้ม่อำานาจิลูงนามผู่กัพันบริษััที่

04 นายภาคภูมูิ วิ่องไพฑ์ูรย์
กัรรมกัารอิส์ระ	(ไม่เปี็นผู่้บริหาร)	/
กัรรมกัารส์รรหาแลูะพิจิารณาค้่าตัอบแที่น

08 ดร. เจำน ชัาญณรงค์
กัรรมกัาร	(ไม่เปี็นผู่้บริหาร)	/
กัรรมกัารบริหาร	
แลูะกัรรมกัารผู่้ม่อำานาจิลูงนามผู่กัพันบริษััที่

รายละเอ่ยดท่�เก่�ยวิข้้องเปิดเผยบนเวิ็บไซตื์ข้อง HARN ตืามูลิงค์ด้านล่าง ซ้�งถือเป็นส่วินหนึ�งข้องแบบ 56-1 One Report ฉบับน่�
https://www.harn.co.th/about/board-of-directors/

รายละเอ่ยดเก่�ยวิกับกรรมูการ ผู้บริหาร ผู้มู่อำานาจำควิบคุมู ผู้ท่�ได้รับมูอบหมูาย
ให้รับผิดชัอบสูงสุดในสายงานบัญชีัและการเงิน ผู้ท่�ได้รับมูอบหมูายให้รับผิดชัอบ
โดยตืรงในการควิบคุมูดูแลการทำาบัญชัี และเลข้านุการบริษััท
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คณะผู้บริหาร ผู้ท่�ไดรั้บมูอบหมูายให้รับผิดชัอบสงูสุดในสายงานบญัชีัและการเงิน ผู้ท่�ได้
รบัมูอบหมูายใหร้บัผดิชัอบโดยตืรงในการควิบคมุูดแูลการทำาบญัชั ีและเลข้านกุารบรษิัทั
ณ วิันท่� 31 ธิันวิาคมู 2564

01 นายวิิรัฐ สุข้ชััย
ปีระธุานเจิ้าหน้าที่่�บริหาร
กัรรมกัารผู่้จิัดกัาร:	ธุุรกัิจิระบบดับเพลูิง	
ปีรับอากัาศ	แลูะส์ุขาภิบาลู	
แลูะนักัลูงทีุ่นส์ัมพันธุ์

05 นายรัตืนพันธิ์ มูุข้หริวิัฒนานนท์
ผู่้อำานวยกัารส์ายงานขาย:	ธุุรกัิจิระบบ
ดับเพลูิง	ปีรับอากัาศ	แลูะส์ุขาภิบาลู

09 นายวิชัิรวิิทย์ อัครเศรณ่
ผู่้อำานวยกัารส์ายงานขายโค้รงกัาร:	
ธุุรกัิจิระบบที่ำาค้วามเย็น

12 นายพงษั์สวิัสดิ� เพ่งเล็งผล
ผู่้อำานวยกัารส์ายงานขายส์ินค้้าพิเศษั:	
ธุุรกัิจิระบบกัารพิมพ์ดิจิิที่ัลู

07 นายสุชัาตืิ สุวิัฒโนดมู
ผู่้อำานวยกัารส์ายงาน
ขายปีิโตัรเค้ม่:	ธุุรกัิจิระบบดับเพลูิง
ปีรับอากัาศ	แลูะส์ุขาภิบาลู

10 นายสุกิจำ ลิตืิกรณ์
ผู่้อำานวยกัารส์ายงานส์นับส์นุนวิศวกัรรม:	
ธุุรกัิจิระบบที่ำาค้วามเย็น

13 นางสาวิอนัญญา โปรยเงิน
ผู่้จิัดกัารบัญชั่่	/	ผู่้ค้วบคุ้มดูแลูกัารที่ำาบัญชั่่

02 นายธิรรมูนูญ ตืรีเพ็ชัร
กัรรมกัารผู่้จิัดกัาร:	
ธุุรกัิจิระบบกัารพิมพ์ดิจิิที่ัลู

06 นายประชัา พร้อมูพรชััย
ผู่้อำานวยกัารส์ายงานขายโค้รงกัาร:	
ธุุรกัิจิระบบดับเพลูิง	ปีรับอากัาศ	
แลูะส์ุขาภิบาลู

04 นางวิรินกาญจำน์ ธิ่ระอัมูรานนท์
ปีระธุานเจิ้าหน้าที่่�ปีฏิิบัตัิกัาร

08 นายกิตืตืิพงษั์ กิตืตืิเมูธิาวิีนันท์
ผู่้อำานวยกัารส์ายงานขาย:	
ธุุรกัิจิระบบที่ำาค้วามเย็น

11 นายวิิฑ์ูรย์ ทามู่
ผู่้อำานวยกัารส์ายงานขาย:	
ธุุรกัิจิระบบกัารพิมพ์ดิจิิที่ัลู

14 นางสาวิวิาสุกาญจำน์ บุญมู่
เลูขานุกัารบริษััที่

รายละเอ่ยดท่�เก่�ยวิข้้องเปิดเผยบนเวิ็บไซตื์ข้อง HARN ตืามูลิงค์ด้านล่าง ซ้�งถือเป็นส่วินหนึ�งข้องแบบ 56-1 One Report ฉบับน่�
https://www.harn.co.th/management/ และ 

https://www.harn.co.th/investor-relations/shareholders-information/information/

03 นายวิิศิษัฏิ์ วิชัิรลาภไพฑ์ูรย์
ปีระธุานเจิ้าหน้าที่่�กัารเงิน	แลูะผู่้รับผ่ิดชั่อบ
ส์ูงส์ุดในส์ายงานบัญชั่่แลูะกัารเงิน



แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)202

ดร.ถกล  นันธิิราภากร
กัรรมกัารอิส์ระ	(ไม่เปี็นผู่้บริหาร)	/	
ปีระธุานกัรรมกัารบริษััที่	แลูะปีระธุานกัรรมกัารตัรวจิส์อบ
อายุ	76	ปีี

• สัดส่วินการถือหุ้นบริษััท (ณ วิันท่���� 31 ธิ.ค. 2564)	 -	ไม่ม่	-
• วิันท่����ได้รับการแตื่งตืั�ง   5	กัันยายน	2555
	 	(บริษััที่ฯ	เข้าจิดที่ะเบ่ยนในตัลูาดหลูักัที่รัพย์	ปีี	2557	ที่ำาให้ดำารงตัำาแหน่งตั่อเนื�องมา)
• คุณวิุฒิการศึกษัา
 •	 ปีริญญาเอกั		Col.	of	BAd./Accounting,	MIS,	Economics,		
	 	 	University	of	Arkansas,	USA.
 •	 ปีริญญาโที่		Col.	of	BAd./MBA,	University	of	Louisiana,	Monroe,	USA.
 •	 ปีริญญาตัร่	 Business	 Administration/BS	 (Finance),	West	 Liberty	 State	

University,	West	Virginia
 •	 ปีระกัาศน่ยบัตัรชั่ั�นส์ูง	(กัารเงินกัารธุนาค้าร)		มหาวิที่ยาลูัยหอกัารค้้าไที่ย
• ประวิัตืิการฝ่ึกอบรมู
 ห้ลักสูต์รอบรมูข้องสมูาคมูส่งเสริมูสถืาบันกรรมูการบริษััที่ไที่ย (IOD)
	 1.	 หลูักัส์ูตัร	Role	of	the	Chairman	Program	(RCP)	รุ่น	43/2018
	 2.	 หลูักัส์ูตัร	Anti-Corruption	the	Practical	Guide	(ACPG)	รุ่น	36/2017
	 3.	 หลูักัส์ูตัร	Chairman	Forum	(R-CF)	รุ่น	1/2016
	 4.	 หลูักัส์ูตัร	Directors	Certification	Program	(DCP)	รุ่น	228/2016
	 5.	 หลูักัส์ูตัร	Ethical	Leadership	Program	(ELP)	รุ่น	3/2016
	 6.	 หลูักัส์ูตัร	Audit	Committee	Program	(ACP)	รุ่น	8/2005
	 7.	 หลูักัส์ูตัร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่น	8/2004

 ห้ลักสูต์รอื�นๆ
	 1.	 หลูักัส์ูตัร	P01	พื�นฐานด้านค้วามยั�งยืนของธุุรกัิจิ
	 2.	 หลูักัส์ูตัร	S01-S03	ชัุ่ดหลูักัส์ูตัรกัลูยุที่ธุ์ด้านค้วามยั�งยืนของธุุรกัิจิ
	 3.	 หลูักัส์ูตัร	S04	กัารวิเค้ราะห์ค้วามเส์่�ยงแลูะปีระเด็นส์ำาค้ัญด้านค้วามยั�งยืน
	 4.	 หลูักัส์ูตัร	S05	หลูักัส์ูตัรกัารปีระเมินผ่ลูแลูะกัารจิัดกัารข้อมูลูด้านค้วามยั�งยืน
	 5.	 หลูักัส์ูตัรแนวโน้มเศรษัฐกัิจิไที่ย	ปีี	2563
	 6.	 หลูักัส์ูตัร	Internal	Audit�s	Challenge	in	Value	Adding

• ประสบการณ์การทำางานในชั่วิงระยะเวิลา 5 ปี
 •	 2562	-	ปีัจิจิุบัน	 กัรรมกัาร	แลูะกัรรมกัารตัรวจิส์อบ,	

		 		 	 บมจิ.ยูไนเตั็ด	เปีเปีอร์
•	 2558	-	ปีัจิจิุบัน		 กัรรมกัารอิส์ระ	ปีระธุานกัรรมกัารบริษััที่	
		 		 	 แลูะปีระธุานกัรรมกัารตัรวจิส์อบ,	
		 		 	 บมจิ.หาญ	เอ็นจิิเน่ยริ�ง	โซลููชั่ั�นส์์
•	 2545	-	ปีัจิจิุบัน	 กัรรมกัารอิส์ระแลูะปีระธุานกัรรมกัารตัรวจิส์อบ,
		 		 	 บมจิ.ราชั่ธุาน่ลูิส์ซิ�ง
•	 2555	-	2558		 กัรรมกัารอิส์ระ	แลูะปีระธุานกัรรมกัารตัรวจิส์อบ,	
		 		 	 บมจิ.หาญ	เอ็นจิิเน่ยริ�ง	โซลููชั่ั�นส์์
•	 2555	-	2558	 ค้ณบด่	ค้ณะบัญชั่่,	มหาวิที่ยาลูัยหอกัารค้้าไที่ย
•	 2548	-	2554	 รองอธุิกัารบด่	ฝ่่ายบริหารธุุรกัิจิ,	มหาวิที่ยาลูัยหอกัารค้้า

• ตืำาแหน่งท่�สำาคัญอื�นๆ ในปัจำจำุบัน 

	 1.	 บริษััที่จิดที่ะเบ่ยนในตัลูาดหลูักัที่รัพย์ฯ	(2)	
    •	 บริษััที่	ราชั่ธุาน่ลูิส์ซิ�ง	จิำากััด	(มหาชั่น)
    •	 บริษััที่	ยูไนเตั็ด	เปีเปีอร์	จิำากััด	(มหาชั่น)
	 2.	 บริษััที่จิำากััด/บริษััที่มหาชั่น	 	 -	ไม่ม่	-
	 3.	 องค้์กัรหรือหน่วยงานอื�นๆ	 	 -	ไม่ม่	-
	 4.	 รัฐวิส์าหกัิจิ	 	 	 	 -	ไม่ม่	-
• การมู่ส่วินได้เส่ยพิเศษัท่�แตืกตื่างจำากกรรมูการอื�น -	ไม่ม่	-
• ควิามูสัมูพันธิ์ทางครอบครัวิระหวิ่างกรรมูการด้วิยกัน -	ไม่ม่	-
• ประวิัตืิการกระทำาผิดกฎหมูายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง -	ไม่ม่	-
• การมู่ส่วินร่วิมูในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจำ้าง  -	ไม่ม่	-
 หร่อท่�ปร้กษัาท่�ได้รับเงินเดือนประจำำา 

• การเป็นผู้ให้บริการทางวิิชัาชัีพ เชั่น ผู้สอบบัญชัีท่�ปร้กษัา -	ไม่ม่	-
 ทางกฎหมูาย 

• ควิามูสัมูพันธิ์ทางธิุรกิจำอย่างมู่นัยสำาคัญอันอาจำมู่ผลทำาให้ -	ไม่ม่	-
 ไมู่สามูารถทำาหน้าท่�ได้อย่างอิสระ



บริษััท หาญ เอ็นจำิเน่ยริ�ง โซลูชัั�นส์ จำำากัด (มูหาชัน) 203

นางสาวิวิรนุชั สุไพบูลย์พิพัฒน์ นายประเสริฐ ด่จำงกิจำ
กัรรมกัารอิส์ระ	(ไม่เปี็นผู่้บริหาร)	/	
กัรรมกัารตัรวจิส์อบ	แลูะปีระธุานกัรรมกัาร
ส์รรหาแลูะพิจิารณาค้่าตัอบแที่น
อายุ	58	ปีี

กัรรมกัารอิส์ระ	(ไม่เปี็นผู่้บริหาร)	/	
กัรรมกัารตัรวจิส์อบ	
อายุ	55	ปีี

• สัดส่วินการถือหุ้นบริษััท (ณ วิันท่���� 31 ธิ.ค. 2564)	 -	ไม่ม่	-
• วิันท่����ได้รับการแตื่งตืั�ง   5	กัันยายน	2555
	 	(บริษััที่ฯ	เข้าจิดที่ะเบ่ยนในตัลูาดหลูักัที่รัพย์	ปีี	2557	ที่ำาให้ดำารงตัำาแหน่งตั่อเนื�องมา)
• คุณวิุฒิการศึกษัา
 •	 บริหารธุุรกัิจิมหาบัณฑ์ิตั		Middle	Tennessee	State	University,	USA.
 •	 เศรษัฐศาส์ตัรบัณฑ์ิตั	จิุฬาลูงกัรณ์มหาวิที่ยาลูัย
• ประวิัตืิการฝ่ึกอบรมู
 ห้ลักสูต์รอบรมูข้องสมูาคมูส่งเสริมูสถืาบันกรรมูการบริษััที่ไที่ย (IOD)

1.	 หลูักัส์ูตัร	Board	Nomination	&	Compensation	Program	(BNCP)	รุ่น	8/2019
2.	 หลูักัส์ูตัร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่น	281/2019
3.	 หลูักัส์ูตัร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่น		SET/2012
 ห้ลักสูต์รอื�นๆ
1.	 หลูักัส์ูตัร	Executive	Development	Program	(Thai	Listed	Companies
	 Association)	รุ่นที่่�	10

• ประสบการณ์การทำางานในชั่วิงระยะเวิลา 5 ปี
 •	 2561	-	ปัีจิจุิบัน	 กัรรมกัารอสิ์ระ	กัรรมกัารตัรวจิส์อบ	แลูะปีระธุานกัรรมกัารส์รรหา
	 			 	 		 	 แลูะพิจิารณาค้่าตัอบแที่น,	บมจิ.หาญ	เอ็นจิิเน่ยริ�ง	โซลููชั่ั�นส์์
 •	 2555	-	2561	 กัรรมกัารอิส์ระ	แลูะกัรรมกัารตัรวจิส์อบ,	
	 			 	 		 	 บมจิ.หาญ	เอ็นจิิเน่ยริ�ง	โซลููชั่ั�นส์์
 •	 2530	-	2561	 First	Senior	Vice	President,	
	 			 	 		 	 บมจิ.ที่ิส์โกั้	ไฟัแนลูเชั่่ยลูกัรุ๊ปี
• ตืำาแหน่งท่�สำาคัญอื�นๆ ในปัจำจำุบัน 

	 1.	 บริษััที่จิดที่ะเบ่ยนในตัลูาดหลูักัที่รัพย์ฯ		 -	ไม่ม่	-
	 2.	 บริษััที่จิำากััด/บริษััที่มหาชั่น	 	 -	ไม่ม่	-
	 3.	 องค้์กัรหรือหน่วยงานอื�นๆ	 	 -	ไม่ม่	-
	 4.	 รัฐวิส์าหกัิจิ	 	 	 	 -	ไม่ม่	-
• การมู่ส่วินได้เส่ยพิเศษัท่�แตืกตื่างจำากกรรมูการอื�น -	ไม่ม่	-
• ควิามูสัมูพันธิ์ทางครอบครัวิระหวิ่างกรรมูการด้วิยกัน -	ไม่ม่	-
• ประวิัตืิการกระทำาผิดกฎหมูายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง -	ไม่ม่	-
• การมู่ส่วินร่วิมูในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจำ้าง  -	ไม่ม่	-
 หร่อท่�ปร้กษัาท่�ได้รับเงินเดือนประจำำา 

• การเป็นผู้ให้บริการทางวิิชัาชัีพ เชั่น ผู้สอบบัญชัีท่�ปร้กษัา -	ไม่ม่	-
 ทางกฎหมูาย 

• ควิามูสัมูพันธิ์ทางธิุรกิจำอย่างมู่นัยสำาคัญอันอาจำมู่ผลทำาให้ -	ไม่ม่	-
 ไมู่สามูารถทำาหน้าท่�ได้อย่างอิสระ

• สัดส่วินการถือหุ้นบริษััท (ณ วิันท่���� 31 ธิ.ค. 2564)	 -	ไม่ม่	-
• วิันท่����ได้รับการแตื่งตืั�ง   23	เมษัายน	2564	
• คุณวิุฒิการศึกษัา
 •	 บริหารธุุรกัิจิมหาบัณฑ์ิตั	(กัารจิัดกัารกัารเงิน	(เกั่ยรตัินิยมอันดับ	2)),	
	 			 บัณฑ์ิตัพัฒนบริหารศาส์ตัร์	(NIDA)
 •	 นิตัิศาส์ตัรบัณฑ์ิตั,	มหาวิที่ยาลูัยส์ุโขที่ัยธุรรมาธุิราชั่	นนที่บุร่
 •	 วิศวกัรรมศาส์ตัรบัณฑ์ิตั	(วิศวกัรรมเค้รื�องกัลู),	จิุฬาลูงกัรณ์มหาวิที่ยาลูัย
• ประวิัตืิการฝ่ึกอบรมู
 ห้ลักสูต์รอบรมูข้องสมูาคมูส่งเสริมูสถืาบันกรรมูการบริษััที่ไที่ย (IOD)

1.	 Director	Accreditation	Program	(DAP)		รุ่น	184/2021
 ห้ลักสูต์รอื�นๆ
1.	 กัฎหมาย	กัฎระเบ่ยบ	แลูะกัารบริหารค้วามเส์่�ยงกัารเงินกัารธุนาค้ารตัามหลูักั
	 กัฎหมายอิส์ลูาม	รุ่นปีี	2008,	Euromoney	ปีระเที่ศส์ิงค้โปีร์
2.	 หลูักัส์ูตัรพัฒนาผู่้บริหารระดับส์ูง	รุ่น	24/2553,	ส์ถึาบันบัณฑ์ิตับริหารธุุรกัิจิศศินที่ร์

แห่งจิุฬาลูงกัรณ์มหาวิที่ยาลูัย
3.	 โค้รงกัารส์ืบที่อดค้วามเปี็นผู่้นำา	(Leadership	Succession	Program)	รุ่น	2/2557,	

มูลูนิธุิส์ถึาบันวิจิัยแลูะพัฒนารัฐวิส์าหกัิจิแห่งปีระเที่ศไที่ย
4.	 Strategic	and	Innovation	for	Business	in	Asia	(SIBA)	รุ่น	4/2558,	มหาวิที่ยาลูัย

มหิดลู	(C	MMU)	แลูะ	Sloan	School	of	Management	(ส์ถึาบันในเค้รือของแมส์
ซาชัู่เซตัส์์)

5.	 Executive	Development	 Program	 (EDP)	 รุ่น	 12/2559,	 มูลูนิธิุส์ถึาบันวิจัิย
เศรษัฐกัิจิกัารค้ลูังกัระที่รวงกัารค้ลูัง

• ประสบการณ์การทำางานในชั่วิงระยะเวิลา 5 ปี
 •	 2564	-	ปีัจิจิุบัน	 กัรรมกัารอิส์ระ	กัรรมกัารตัรวจิส์อบ,	
	 			 	 		 	 บมจิ.หาญ	เอ็นจิิเน่ยริ�ง	โซลููชั่ั�นส์์
 •	 2564	-	ปีัจิจิุบัน	 กัรรมกัาร,	บริษััที่	ซ่เอ็มด่เอฟั	โค้รงส์ร้างพื�นฐานที่างดิจิิที่ัลู	จิำากััด
 •	 2563	-	ปีัจิจิุบัน	 ผู่้ชั่่วยกัรรมกัารผู่้จิัดกัารใหญ่	(Exclusive	Vice	President)	แลูะ
	 			 	 		 	 ผู่้จิัดกัารฝ่่ายทีุ่นธุนกัิจิ	ส์ายวานิชั่ธุนกัิจิ,	
	 			 	 		 	 ธุนาค้ารกัรุงเที่พ	จิำากััด	(มหาชั่น)
 •	 2562	-	ปีัจิจิุบัน	 กัรรมกัาร,	บริษััที่	ที่ริส์ค้อร์ปีอเรชั่ั�น	จิำากััด
 •	 2558	-	ปีัจิจิุบัน	 กัรรมกัาร,	ชั่มรมวาณิชั่ธุนกัิจิ	ส์มาค้มบริษััที่หลูักัที่รัพย์ไที่ย
 •	 2555	-	ปีัจิจิุบัน	 กัรรมกัาร,	กัองทีุ่นส์ำารองเลู่�ยงชั่่พพนักังาน
	 			 	 		 	 ธุนาค้ารกัรุงเที่พ	จิำากััด	(มหาชั่น)	ซ่�งจิดที่ะเบ่ยนแลู้ว
 •	 2563-2564	 อนกุัรรมกัารค้ณะกัรรมกัารด้านตัราส์ารหน่�,	ส์ำานักังานค้ณะกัรรมกัาร
	 			 	 		 	 กัำากัับหลูักัที่รัพย์แลูะตัลูาดหลูักัที่รัพย์ปีระเที่ศไที่ย
 •	 2552-2562	 รองผู่้จิัดกัารอาวุโส์	(Senior	Vice	President)	แลูะผู่้จิัดกัารฝ่่าย		

	 		 	 ทีุ่นธุนกัิจิ	ส์ายวานิชั่ธุนกัิจิ,	ธุนาค้ารกัรุงเที่พ	จิำากััด	(มหาชั่น)
• ตืำาแหน่งท่�สำาคัญอื�นๆ ในปัจำจำุบัน 
	 1.	 บริษััที่จิดที่ะเบ่ยนในตัลูาดหลูักัที่รัพย์ฯ	(1)	
    •	 ธุนาค้ารกัรุงเที่พ	จิำากััด	(มหาชั่น)
	 2.	 บริษััที่จิำากััด/บริษััที่มหาชั่น	(2)	
    •	 บริษััที่	ที่ริส์ค้อร์ปีอเรชั่ั�น	จิำากััด
    •	 บริษััที่	ซ่เอ็มด่เอฟั	โค้รงส์ร้างพื�นฐานที่างดิจิิที่ัลู	จิำากััด
	 3.	 องค้์กัรหรือหน่วยงานอื�นๆ	(2)
    •	 ชั่มรมวาณิชั่ธุนกัิจิ	ส์มาค้มบริษััที่หลูักัที่รัพย์ไที่ย
    •	 กัองที่นุส์ำารองเลู่�ยงชั่พ่พนักังานธุนาค้ารกัรุงเที่พ	จิำากััด	(มหาชั่น)	ซ่�งจิดที่ะเบย่นแลู้ว
	 4.	 รัฐวิส์าหกัิจิ	 	 	 	 -	ไม่ม่	-
• การมู่ส่วินได้เส่ยพิเศษัท่�แตืกตื่างจำากกรรมูการอื�น -	ไม่ม่	-
• ควิามูสัมูพันธิ์ทางครอบครัวิระหวิ่างกรรมูการด้วิยกัน -	ไม่ม่	-
• ประวิัตืิการกระทำาผิดกฎหมูายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง -	ไม่ม่	-
• การมู่ส่วินร่วิมูในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจำ้าง  -	ไม่ม่	-
 หร่อท่�ปร้กษัาท่�ได้รับเงินเดือนประจำำา 
• การเป็นผู้ให้บริการทางวิิชัาชัีพ เชั่น ผู้สอบบัญชัีท่�ปร้กษัา -	ไม่ม่	-
 ทางกฎหมูาย 

• ควิามูสัมูพันธิ์ทางธิุรกิจำอย่างมู่นัยสำาคัญอันอาจำมู่ผลทำาให้ -	ไม่ม่	-
 ไมู่สามูารถทำาหน้าท่�ได้อย่างอิสระ
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นายภาคภูมูิ วิ่องไพฑ์ูรย์ นางวิล่รัตืน์ เชั่�อบุญชััย
กัรรมกัารอิส์ระ	(ไม่เปี็นผู่้บริหาร)	/	
กัรรมกัารส์รรหาแลูะพิจิารณาค้่าตัอบแที่น
อายุ	81	ปีี

กัรรมกัาร	(ไม่เปี็นผู่้บริหาร)	
อายุ	67	ปีี

• สัดส่วินการถือหุ้นบริษััท (ณ วิันท่���� 31 ธิ.ค. 2564)	 4,230,325	หุ้น	(0.72%)
• วิันท่����ได้รับการแตื่งตืั�ง   25	กัุมภาพันธุ์	2564
• คุณวิุฒิการศึกษัา
 •	 วิศวกัรรมศาส์ตัร์มหาบัณฑิ์ตั	 (ส์าขาไฟัฟั้า)	 มหาวิที่ยาลูัย	 Illinois	 Institute	 of	

Technology,	U.S.A.
 •	 วิศวกัรรมศาส์ตัร์บัณฑ์ิตั	(ส์าขาไฟัฟั้า)	มหาวิที่ยาลูัย	University	of	Illinois,	USA.
• ประวิัตืิการฝ่ึกอบรมู
 ห้ลักสูต์รอบรมูข้องสมูาคมูส่งเสริมูสถืาบันกรรมูการบริษััที่ไที่ย (IOD)

1.	 หลูักัส์ูตัร	Anti-Corruption	for	Executive	Program	(ACEP)	รุ่น	14/2015
2.	 หลูักัส์ูตัร	Role	of	the	Chairman	Program	(RCP)	รุ่น	36/2015
3.	 หลูักัส์ูตัร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่น	42/2005
 ห้ลักสูต์รอื�นๆ
1.	 หลูักัส์ูตัร	กัารบริหารระบบคุ้ณภาพ		ISO	9001	:	2000
2.	 หลูักัส์ูตัร	Self	-Improvement	(7-Habits)
3.	 หลูักัส์ูตัร	ส์รุปีปีระเด็นกัฎหมายคุ้้มค้รองแรงงานฉื่บับใหม่	2551
4.	 หลูักัส์ูตัร	กัารตัรวจิส์อบแลูะกัารค้วบคุ้มภายในเพื�อเพิ�มปีระส์ิที่ธุิภาพขององค้์กัร
5.	 หลูักัส์ูตัร	กัารบัญชั่่	แบบ	�ลู่น�
6.	 หลูักัส์ูตัร	EVA	ส์ำาหรับผู่้บริหาร
7.	 หลูักัส์ูตัร	กัารปีระยุกัตั์ใชั่้	the	Balance	Scorecard	&	KPIs

• ประสบการณ์การทำางานในชั่วิงระยะเวิลา 5 ปี
•	 2564	-	ปีัจิจิุบัน	 กัรรมกัารอิส์ระ	กัรรมกัารส์รรหาแลูะพิจิารณาค้่าตัอบแที่น,	
	 	 	บมจิ.หาญ	เอ็นจิิเน่ยริ�ง	โซลููชั่ั�นส์์
•	 2558	-	2564	 กัรรมกัาร,	บมจิ.หาญ	เอ็นจิิเน่ยริ�ง	โซลููชั่ั�นส์์
•	 2542	-	2560	 กัรรมกัาร,	บจิกั.หาญเอ็นยิเน่ยริ�ง
•	 2545	-	2559	 กัรรมกัาร,	บจิกั.ค้ิว	ทีู่	เอส์
•	 2542	-	2559	 กัรรมกัาร,	บจิกั.ชั่ิลูแมที่ชั่์
•	 2555	-	2558	 ปีระธุานกัรรมกัาร,	บมจิ.หาญ	เอ็นจิิเน่ยริ�ง	โซลููชั่ั�นส์์
•	 2544	-	2555	 กัรรมกัารบริหาร,	บจิกั.ไฟัร์วิค้เตัอร์
•	 2541	-	2554	 กัรรมกัารผู่้จิัดกัาร,	บริษััที่ในเค้รือ	บจิกั.หาญเอ็นยิเน่ยริ�ง
•	 2535	-	2540	 กัรรมกัารผู่้จิัดกัาร,	บมจิ.อุตัส์าหกัรรมพรมไที่ย
•	 2528	-	2534	 กัรรมกัารแลูะผู่้จิัดกัารที่ั�วไปี,	บมจิ.ค้าร์เปีที่อินเตัอร์แนชั่ั�นแนลู

• ตืำาแหน่งท่�สำาคัญอื�นๆ ในปัจำจำุบัน 

	 1.	 บริษััที่จิดที่ะเบ่ยนในตัลูาดหลูักัที่รัพย์ฯ		 -	ไม่ม่	-
	 2.	 บริษััที่จิำากััด/บริษััที่มหาชั่น	 	 -	ไม่ม่	-
	 3.	 องค้์กัรหรือหน่วยงานอื�นๆ	 	 -	ไม่ม่	-
	 4.	 รัฐวิส์าหกัิจิ	 	 	 	 -	ไม่ม่	-
• การมู่ส่วินได้เส่ยพิเศษัท่�แตืกตื่างจำากกรรมูการอื�น -	ไม่ม่	-
• ควิามูสัมูพันธิ์ทางครอบครัวิระหวิ่างกรรมูการด้วิยกัน -	ไม่ม่	-
• ประวิัตืิการกระทำาผิดกฎหมูายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง -	ไม่ม่	-
• การมู่ส่วินร่วิมูในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจำ้าง  -	ไม่ม่	-
 หร่อท่�ปร้กษัาท่�ได้รับเงินเดือนประจำำา 

• การเป็นผู้ให้บริการทางวิิชัาชัีพ เชั่น ผู้สอบบัญชัีท่�ปร้กษัา -	ไม่ม่	-
 ทางกฎหมูาย 

• ควิามูสัมูพันธิ์ทางธิุรกิจำอย่างมู่นัยสำาคัญอันอาจำมู่ผลทำาให้ -	ไม่ม่	-
 ไมู่สามูารถทำาหน้าท่�ได้อย่างอิสระ

• สัดส่วินการถือหุ้นบริษััท (ณ วิันท่���� 31 ธิ.ค. 2564)	 5,677,686	หุ้น	(0.97%)
• วิันท่����ได้รับการแตื่งตืั�ง   5	กัันยายน	2555
	 		(บริษััที่ฯ	เข้าจิดที่ะเบ่ยนในตัลูาดหลูักัที่รัพย์	ปีี	2557	ที่ำาให้ดำารงตัำาแหน่งตั่อเนื�องมา)
• คุณวิุฒิการศึกษัา
 •	 บริหารธุุรกัิจิบัณฑ์ิตั	(บัญชั่่)	มหาวิที่ยาลูัยอัส์ส์ัมชั่ัญ
• ประวิัตืิการฝ่ึกอบรมู
 ห้ลักสูต์รอบรมูข้องสมูาคมูส่งเสริมูสถืาบันกรรมูการบริษััที่ไที่ย (IOD)

1.	 หลูักัส์ูตัร	Financial	Statements	for	Directors	(FSD)	รุ่น	28/2015
2.	 หลูักัส์ูตัร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่น	205/2015
3.	 หลูักัส์ูตัร	Anti-Corruption	for	Executive	Program	(ACEP)	รุ่น	14/2015
4.	 หลูักัส์ูตัร	Director	Accreditation	Program	(DAP)		รุ่น	SET/2012
 ห้ลักสูต์รอื�นๆ
1.	 หลูักัส์ูตัร	12	คุ้ณภาพผู่้นำาส์ู่กัารเปีลู่�ยนแปีลูงยุค้ดิจิิตัอลูแลูะ	AEC
2.	 หลูักัส์ูตัร	กัารบริหารค้วามเส์่�ยงขององค้์กัร
3.	 หลูักัส์ูตัร	4	ส์ุดยอดไอเด่ยเชั่ิงกัลูยุที่ธุ์
4.	 หลูักัส์ูตัร	Finance	for	Non-finance	Executive
5.	 หลูักัส์ูตัร	The	habits	of	Highly	Effective	Working	Person
6.	 หลูักัส์ูตัร	Marketing	3.0	Human	Spirit	Marketing
7.	 หลูักัส์ูตัร	เจิาะปีระเด็นปีัญหากัารหักัภาษั่เงินเดือนค้่าจิ้างส์วัส์ดิกัาร
8.	 หลูักัส์ูตัรผ่่านมาตัรฐานบัญชั่่ใหม่ที่่�กัระที่บธุุรกัิจิ
9.	 หลูักัส์ูตัร	เที่ค้นิค้กัารใชั่้ข้อมูลูบัญชั่่แลูะกัารเงินส์ำาหรับผู่้บริหาร

• ประสบการณ์การทำางานในชั่วิงระยะเวิลา 5 ปี
•	 2561	-	ปีัจิจิุบัน	 กัรรมกัาร,	บมจิ.นูที่ริกัซ์
•	 2561	-	ปีัจิจิุบัน	 กัรรมกัาร,	บมจิ.หาญ	เอ็นจิิเน่ยริ�ง	โซลููชั่ั�นส์์
•	 2555	-	2561	 กัรรมกัาร	แลูะกัรรมกัารบริหาร,	บมจิ.หาญ	เอ็นจิิเน่ยริ�ง	โซลููชั่ั�นส์์
•	 2555	-	2560	 ผู่้ชั่่วยกัรรมกัารผู่้จิัดกัาร	:	ด้านปีฏิิบัตัิกัาร,	
	 	 	บมจิ.หาญ	เอ็นจิิเน่ยริ�ง	โซลููชั่ั�นส์์
•	 2550	-	2559	 กัรรมกัาร	แลูะกัรรมกัารบริหาร,	บจิกั.ชั่ิลูแมที่ชั่์
•	 2550	-	2559	 กัรรมกัาร	แลูะกัรรมกัารบริหาร	บจิกั.ค้ิว	ทีู่	เอส์
•	 2552	-	2558	 กัรรมกัาร,	บจิกั.โปีรมาร์ค้
•	 2550	-	2555	 ผู่้อำานวยกัารส์ายงานกัารเงิน,	บจิกั.ไฟัร์วิค้เตัอร์

• ตืำาแหน่งท่�สำาคัญอื�นๆ ในปัจำจำุบัน 

	 1.	 บริษััที่จิดที่ะเบ่ยนในตัลูาดหลูักัที่รัพย์ฯ	 -	ไม่ม่	-
	 2.	 บริษััที่จิำากััด/บริษััที่มหาชั่น	(1)
    •	 บริษััที่	นูที่ริกัซ์	จิำากััด	(มหาชั่น)
	 3.	 องค้์กัรหรือหน่วยงานอื�นๆ	 	 -	ไม่ม่	-
	 4.	 รัฐวิส์าหกัิจิ	 	 	 	 -	ไม่ม่	-
• การมู่ส่วินได้เส่ยในบริษััทฯ  -	ไม่ม่	-
• ควิามูสัมูพันธิ์ทางครอบครัวิระหวิ่างกรรมูการด้วิยกัน -	ไม่ม่	-
• ประวิัตืิการกระทำาผิดกฎหมูายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง -	ไม่ม่	-



บริษััท หาญ เอ็นจำิเน่ยริ�ง โซลูชัั�นส์ จำำากัด (มูหาชัน) 205

• สัดส่วินการถือหุ้นบริษััท (ณ วิันท่���� 31 ธิ.ค. 2564)	 87,775,858	หุ้น	(15.02%)
• วิันท่����ได้รับการแตื่งตืั�ง   5	กัันยายน	2555
	 		(บริษััที่ฯ	เข้าจิดที่ะเบ่ยนในตัลูาดหลูักัที่รัพย์	ปีี	2557	ที่ำาให้ดำารงตัำาแหน่งตั่อเนื�องมา)
• คุณวิุฒิการศึกษัา
 •	 บริหารธุุรกัิจิมหาบัณฑ์ิตั	(E-MBA)	ส์ถึาบันบัณฑ์ิตัพัฒนบริหารศาส์ตัร์	(นิด้า)
 •	 บริหารธุุรกัิจิบัณฑ์ิตั	(กัารขายแลูะกัารตัลูาด)	มหาวิที่ยาลูัยกัรุงเที่พ
• ประวิัตืิการฝ่ึกอบรมู
 ห้ลักสูต์รอบรมูข้องสมูาคมูส่งเสริมูสถืาบันกรรมูการบริษััที่ไที่ย (IOD)
	 1.	หลูักัส์ูตัร	How	to	Develop	a	Risk	Management	(HRP)	รุ่น	12/2017
	 2.	หลูักัส์ูตัร	Successful	Formulation	&	Execution	of	Strategy	(SFE)	รุ่น	24/2015
	 3.	หลูักัส์ูตัร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่น	204/2015
	 4.	หลูักัส์ูตัร	Role	of	the	Chairman	Program	(RCP)	รุ่น	36/2015
	 5.	หลูักัส์ูตัร	Anti-Corruption	for	Executive	Program	(ACEP)	รุ่น	14/2015
	 6.	หลูักัส์ูตัร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่น	SET/2012

 ห้ลักสูต์รอื�นๆ
	 1.	หลูักัส์ูตัร	ผู่้บริหารระดับส์ูง	(วตัที่.)	รุ่นที่่�	29	
	 2.	หลูักัส์ูตัร	ISO	9001:2015	Understanding	and	Implementation
	 3.	หลูักัส์ูตัร	12	คุ้ณภาพผู่้นำาส์ู่กัารเปีลู่�ยนแปีลูงยุค้ดิจิิตัอลูแลูะ	AEC
	 4.	หลูักัส์ูตัร	กัารบริหารค้วามเส์่�ยงขององค้์กัร
	 5.	หลูักัส์ูตัร	4	ส์ุดยอดไอเด่ยเชั่ิงกัลูยุที่ธุ์
	 6.	หลูักัส์ูตัร	Finance	for	Non-finance	Executive
	 7.	หลูักัส์ูตัร	marketing	3.0	:	Human	Spirit	Marketing
	 8.	หลูักัส์ูตัร	Vice	Excellence
	 9.	หลูักัส์ูตัร	Root	Cause	Analysis	&	Corrective	Actions
	 10.	หลูักัส์ูตัร	กัารเส์ริมส์ร้างแลูะตั่อยอดที่างวิชั่ากัาร	Refreshment	Program	4th
	 11.	หลูักัส์ูตัร	TQM	:	กัารบริหารคุ้ณภาพที่ั�วที่ั�งองค้์กัร
	 12.	หลูักัส์ูตัร	กัารตัรวจิส์อบระบบค้วามปีลูอดภัยด้านอัค้ค้่ภัยของอาค้าร
• ประสบการณ์การทำางานในชั่วิงระยะเวิลา 5 ปี

•	 2559	-	ปีัจิจิุบัน	 ปีระธุานเจิ้าหน้าที่่�บริหาร	แลูะกัรรมกัารผู่้จิัดกัาร	:	ธุุรกัิจิระบบ
 	 ดบัเพลูงิ	ปีรับอากัาศ	แลูะส์ขุาภิบาลู,	บมจิ.หาญ	เอ็นจิเินย่ริ�ง	โซลููชั่ั�นส์์
•	 2555	-	2559	 กัรรมกัารผู่้จิัดกัาร,	บมจิ.หาญ	เอ็นจิิเน่ยริ�ง	โซลููชั่ั�นส์์
•	 2544	-	2555	 ผู่้จิัดกัารที่ั�วไปี,	บจิกั.ไฟัร์วิค้เตัอร์

• ตืำาแหน่งท่�สำาคัญอื�นๆ ในปัจำจำุบัน 

	 1.	 บริษััที่จิดที่ะเบ่ยนในตัลูาดหลูักัที่รัพย์ฯ		 -	ไม่ม่	-
	 2.	 บริษััที่จิำากััด/บริษััที่มหาชั่น	 	 -	ไม่ม่	-
	 3.	 องค้์กัรหรือหน่วยงานอื�นๆ	 	 -	ไม่ม่	-
	 4.	 รัฐวิส์าหกัิจิ	 	 	 	 -	ไม่ม่	-
• การมู่ส่วินได้เส่ยในบริษััทฯ  -	ไม่ม่	-
• ควิามูสัมูพันธิ์ทางครอบครัวิระหวิ่างกรรมูการด้วิยกัน -	ไม่ม่	-
• ประวิัตืิการกระทำาผิดกฎหมูายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง -	ไม่ม่	-

• สัดส่วินการถือหุ้นบริษััท (ณ วิันท่���� 31 ธิ.ค. 2564)	 22,373,795	หุ้น	(3.83%)
• วิันท่����ได้รับการแตื่งตืั�ง   1	พฤศจิิกัายน	2559
• คุณวิุฒิการศึกษัา
 •	 บริหารธุุรกัิจิบัณฑ์ิตั	(กัารจิัดกัารที่ั�วไปี)	มหาวิที่ยาลูัยอัส์ส์ัมชั่ัญ
• ประวิัตืิการฝ่ึกอบรมู
 ห้ลักสูต์รอบรมูข้องสมูาคมูส่งเสริมูสถืาบันกรรมูการบริษััที่ไที่ย (IOD)
	 1.	หลูักัส์ูตัร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่น	211/2015
	 2.	หลูักัส์ูตัร	Successful	Formulation	&	Execution	of	Strategy	(SFE)	รุ่น	24/2015
	 3.	หลูักัส์ูตัร	Financial	Statements	for	Directors	(FSD)	รุ่น	28/2015
	 4.	หลูักัส์ูตัร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่น	116/2015

 ห้ลักสูต์รอื�นๆ
	 1.	หลูักัส์ูตัร	Chief	Transformation	Officer	(CTO)
	 2.	หลูักัส์ูตัร	P01	กัารบริหารค้วามรับผ่ิดชั่อบตั่อส์ังค้มเพื�อกัารพัฒนาอย่างยั�งยืน
	 3.	หลูักัส์ูตัร	S01	กัารบริหารค้วามรับผ่ิดชั่อบตั่อส์ังค้มเชั่ิงกัลูยุที่ธุ์
	 4.	หลูักัส์ูตัร	S02	กัารเชั่ื�อมโยงห่วงโซ่อุปีที่านแลูะผู่้ม่ส์่วนได้เส์่ย
	 5.	หลูักัส์ูตัร	S03	กัารพัฒนากัิจิกัรรมเชั่ิงกัลูยุที่ธุ์เพื�อกัารพัฒนาอย่างยั�งยืน
	 6.	ISO	9001:2015	Understanding	and	Implementation
	 7.	หลูักัส์ูตัร	เจิ้าหน้าที่่�ค้วามปีลูอดภัยในกัารที่ำางาน
	 8.	หลูักัส์ูตัร	กัารพัฒนาค้วามค้ิดเชั่ิงกัลูยุที่ธุ์
	 9.	หลูักัส์ูตัร	Leadership	Skill
	 10.	หลูักัส์ูตัร	Internal	Quality	Audit
	 11.	หลูักัส์ูตัร	กัารปีระยุกัตั์ใชั่้	KPIs	กัับ	ISO	9001:2000
	 12.	หลูักัส์ูตัร	CRM	-	Strategy	&	Technology
• ประสบการณ์การทำางานในชั่วิงระยะเวิลา 5 ปี

•	 2564	-	ปีัจิจิุบัน	 กัรรมกัาร,	บจิกั.หาญเว่ยดนาม
•	 2563	-	ปีัจิจิุบัน	 กัรรมกัาร,	บจิกั.ไอยราหาญ
•	 2559	-	ปีัจิจิุบัน	 กัรรมกัารผู่้จิัดกัาร	:	ธุุรกัิจิระบบกัารพิมพ์ดิจิิที่ัลู,	
	 	 	บมจิ.หาญ	เอ็นจิิเน่ยริ�ง	โซลููชั่ั�นส์์
•	 2558	-	2559	 กัรรมกัารผู่้จิัดกัาร,	บจิกั.ค้ิว	ทีู่	เอส์
•	 2557	-	2559	 กัรรมกัาร,	บจิกั.ชั่ิลูแมที่ชั่์
•	 2553	-	2558	 กัรรมกัารแลูะผู่้จิัดกัารที่ั�วไปี,	บจิกั.ค้ิว	ทีู่	เอส์

• ตืำาแหน่งท่�สำาคัญอื�นๆ ในปัจำจำุบัน 

	 1.	 บริษััที่จิดที่ะเบ่ยนในตัลูาดหลูักัที่รัพย์ฯ	 -	ไม่ม่	-
	 2.	 บริษััที่จิำากััด/บริษััที่มหาชั่น	(2)
    •	 บริษััที่	ไอยราหาญ	จิำากััด
    •	 บริษััที่	หาญเว่ยดนาม	จิำากััด
	 3.	 องค้์กัรหรือหน่วยงานอื�นๆ	 	 -	ไม่ม่	-
	 4.	 รัฐวิส์าหกัิจิ	 	 	 	 -	ไม่ม่	-
• การมู่ส่วินได้เส่ยในบริษััทฯ  -	ไม่ม่	-
• ควิามูสัมูพันธิ์ทางครอบครัวิระหวิ่างกรรมูการด้วิยกัน -	ไม่ม่	-
• ประวิัตืิการกระทำาผิดกฎหมูายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง -	ไม่ม่	-

นายวิิรัฐ สุข้ชััย นายธิรรมูนูญ ตืรีเพ็ชัร
กัรรมกัาร	(เปีน็ผู่บ้รหิาร)	/	ปีระธุานกัรรมกัารบรหิาร
(รักัษัากัาร)	ปีระธุานกัรรมกัารบริหารค้วามเส์่�ยง	/
กัรรมกัารผู่้ม่อำานาจิลูงนามผู่กัพันบริษััที่	/
ปีระธุานเจ้ิาหนา้ท่ี่�บรหิาร	/	กัรรมกัารผู่จ้ิดักัาร:ธุุรกัจิิ
ระบบดับเพลูิง	ปีรับอากัาศแลูะส์ุขาภิบาลู	
แลูะนักัลูงทีุ่นส์ัมพันธุ์	
อายุ	56	ปีี

กัรรมกัาร	(เปี็นผู่้บริหาร)	/	
กัรรมกัารบริหาร	/	กัรรมกัารบริหารค้วามเส่์�ยง	/
กัรรมกัารผู่้ม่อำานาจิลูงนามผู่กัพันบริษััที่	 แลูะ
กัรรมกัารผู่จ้ิดักัาร	:	ธุุรกัจิิระบบกัารพิมพ์ดิจิิที่ลัู
อายุ	54	ปีี
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• สัดส่วินการถือหุ้นบริษััท (ณ วิันท่���� 31 ธิ.ค. 2564)	 72,319,130	หุ้น	(12.37%)
• วิันท่����ได้รับการแตื่งตืั�ง   28	เมษัายน	2560
• คุณวิุฒิการศึกษัา
 •	 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
 •	 วิศวกัรรมศาส์ตัรบัณฑ์ิตั	(เกั่ยรตัินิยม	อันดับ	1)	จิุฬาลูงกัรณ์มหาวิที่ยาลูัย
• ประวิัตืิการฝ่ึกอบรมู
 ห้ลักสูต์รอบรมูข้องสมูาคมูส่งเสริมูสถืาบันกรรมูการบริษััที่ไที่ย (IOD)

1.	 หลูักัส์ูตัร	How	to	Develop	a	Risk	Management	Plan	(HRP)	รุ่น	8/2015
2.	 หลูักัส์ูตัร	Successful	Formulation	&	Execution	of	Strategy	(SFE)	รุ่น	23/2015
3.	 หลูักัส์ูตัร	Family	Business	Sustainability	(FBS)	รุ่น	1/2014
4.	 หลูักัส์ูตัร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่น	173/2013
 ห้ลักสูต์รอื�นๆ
1.	 หลูักัส์ูตัร	ที่ิศที่างกัารขับเค้ลูื�อนธุุรกัิจิตัามเปี้าหมายกัารพัฒนาที่่�ยั�งยืน
2.	 หลูักัส์ูตัร	ที่ิศที่างแลูะแนวโน้มของเที่ค้โนโลูย่ส์ำาค้ัญส์ู่	Digital	Transformation
3.	 หลูักัส์ูตัร	P01	กัารบริหารค้วามรับผ่ิดชั่อบตั่อส์ังค้มเพื�อกัารพัฒนาอย่างยั�งยืน
4.	 หลูักัส์ูตัร	S01	กัารบริหารค้วามรับผ่ิดชั่อบตั่อส์ังค้มเชั่ิงกัลูยุที่ธุ์
5.	 หลูักัส์ูตัร	S02	กัารเชั่ื�อมโยงห่วงโซ่อุปีที่านแลูะผู่้ม่ส์่วนได้เส์่ย
6.	 หลูักัส์ูตัร	S03	กัารพัฒนากัิจิกัรรมเชั่ิงกัลูยุที่ธุ์เพื�อกัารพัฒนาอย่างยั�งยืน
7.	 หลูักัส์ูตัร	S04	กัารวิเค้ราะห์ค้วามเส์่�ยงแลูะปีระเด็นส์ำาค้ัญด้านค้วามยั�งยืน
8.	 หลูักัส์ูตัร	S05	กัารปีระเมินผ่ลูแลูะกัารจิัดกัารข้อมูลูด้านค้วามรับผ่ิดชั่อบตั่อส์ังค้ม
9.	 หลูักัส์ูตัร	S06	กัารจิัดที่ำารายงานแห่งค้วามยั�งยืน

• ประสบการณ์การทำางานในชั่วิงระยะเวิลา 5 ปี
•	 2563	-	ปีัจิจิุบัน	 กัรรมกัาร,	บจิกั.ไอยราหาญ
•	 2560	-	ปีัจิจิุบัน	 กัรรมกัาร	แลูะกัรรมกัารบริหาร,	บมจิ.หาญ	เอ็นจิิเน่ยริ�ง	โซลููชั่ั�นส์์
•	 2560	-	ปีัจิจิุบัน	 กัรรมกัาร,	บจิกั.เจินนพส์ิริ
•	 2560	-	ปีัจิจิุบัน	 กัรรมกัาร,	บจิกั.พระบริบาลู
•	 2550	-	ปีัจิจิุบัน	 กัรรมกัาร,	บจิกั.หาญเอ็นยิเน่ยริ�ง
•	 2544	-	2557	 ผู่้กั่อตัั�งแลูะปีระธุานเจิ้าหน้าที่่�บริหาร,	
	 	 Siam	General	Aviation	Company	Limited	(SGA)
•	 2542	-	2544	 กัรรมกัารแลูะผู่้จิัดกัารที่ั�วไปี,	
	 	 Siam	Land	Flying	Company	Limited
•	 2541	-	2543		 Business	Analyst,	ธุนาค้ารไที่ยพาณิชั่ย์	จิำากััด	(มหาชั่น)

• ตืำาแหน่งท่�สำาคัญอื�นๆ ในปัจำจำุบัน 

	 1.	 บริษััที่จิดที่ะเบ่ยนในตัลูาดหลูักัที่รัพย์ฯ	 -	ไม่ม่	-
	 2.	 บริษััที่จิำากััด/บริษััที่มหาชั่น	(4)	
    •	 บริษััที่	หาญเอ็นยิเน่ยริ�ง	จิำากััด
    •	 บริษััที่	เจินนพส์ิริ	จิำากััด
    •	 บริษััที่	พระบริบาลู	จิำากััด
    •	 บริษััที่	ไอยราหาญ	จิำากััด
	 3.	 องค้์กัรหรือหน่วยงานอื�นๆ	 	 -	ไม่ม่	-
	 4.	 รัฐวิส์าหกัิจิ	 	 	 	 -	ไม่ม่	-
• การมู่ส่วินได้เส่ยในบริษััทฯ  -	ไม่ม่	-
• ควิามูสัมูพันธิ์ทางครอบครัวิระหวิ่างกรรมูการด้วิยกัน 

	 น้องชั่าย	นางส์ิริมา	เอ่�ยมส์กัุลูรัตัน์
• ประวิัตืิการกระทำาผิดกฎหมูายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง -	ไม่ม่	-

• สัดส่วินการถือหุ้นบริษััท (ณ วิันท่���� 31 ธิ.ค. 2564)	 84,234,151	หุ้น	(14.41%)
• วิันท่����ได้รับการแตื่งตืั�ง   5	กัันยายน	2555
	 (บริษััที่ฯ	เข้าจิดที่ะเบ่ยนในตัลูาดหลูักัที่รัพย์	ปีี	2557	ที่ำาให้ดำารงตัำาแหน่งตั่อเนื�องมา)
• คุณวิุฒิการศึกษัา
 •	 บริหารธุุรกัิจิมหาบัณฑ์ิตั	MBA,	Stanford,	USA.
 •	 เศรษัฐศาส์ตัรบัณฑ์ิตั	จิุฬาลูงกัรณ์มหาวิที่ยาลูัย
• ประวิัตืิการฝ่ึกอบรมู
 ห้ลักสูต์รอบรมูข้องสมูาคมูส่งเสริมูสถืาบันกรรมูการบริษััที่ไที่ย (IOD)

1.	 หลูักัส์ูตัร	Board	Nomination	&	Compensation	Program	(BNCP)	รุ่น	5/2018
2.	 หลูักัส์ูตัร	Successful	Formulation	&	Execution	of	Strategy	(SFE)	รุ่น	24/2015
3.	 หลูักัส์ูตัร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่น	211/2015
4.	 หลูักัส์ูตัร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่น	SET/2012
 ห้ลักสูต์รอื�นๆ
1.	 หลูักัส์ูตัร	P01	กัารบริหารค้วามรับผ่ิดชั่อบตั่อส์ังค้มเพื�อกัารพัฒนาอย่างยั�งยืน
2.	 หลูักัส์ูตัร	S01	กัารบริหารค้วามรับผ่ิดชั่อบตั่อส์ังค้มเชั่ิงกัลูยุที่ธุ์
3.	 หลูักัส์ูตัร	S02	กัารเชั่ื�อมโยงห่วงโซ่อุปีที่านแลูะผู่้ม่ส์่วนได้เส์่ย
4.	 หลูักัส์ูตัร	S03	กัารพัฒนากัิจิกัรรมเชั่ิงกัลูยุที่ธุ์เพื�อกัารพัฒนาอย่างยั�งยืน
5.	 หลูักัส์ูตัร	S04	กัารวิเค้ราะห์ค้วามเส์่�ยงแลูะปีระเด็นส์ำาค้ัญด้านค้วามยั�งยืน
6.	 หลูักัส์ูตัร	S05	กัารปีระเมินผ่ลูแลูะกัารจิัดกัารข้อมูลูด้านค้วามรับผ่ิดชั่อบตั่อส์ังค้ม
7.	 หลูักัส์ูตัร	S06	กัารจิัดที่ำารายงานแห่งค้วามยั�งยืน
8.	 หลัูกัสู์ตัร	 ค้วามท้ี่าที่ายของผู่้ตัรวจิส์อบภายในต่ัอกัารส์ร้างมูลูค่้าเพิ�มในภาวะ

เศรษัฐกัิจิปีัจิจิุบัน
• ประสบการณ์การทำางานในชั่วิงระยะเวิลา 5 ปี

•	 2561	-	ปีัจิจิุบัน		 กัรรมกัาร	แลูะกัรรมกัารส์รรหาแลูะพิจิารณาค้่าตัอบแที่น,	
	 	 บมจิ.หาญ	เอ็นจิิเน่ยริ�ง	โซลููชั่ั�นส์์	
•	 2560	-	ปีัจิจิุบัน	 กัรรมกัาร,	บจิกั.เจินนพส์ิริ
•	 2560	-	ปีัจิจิุบัน	 กัรรมกัาร,	บจิกั.พระบริบาลู
•	 2532	-	ปีัจิจิุบัน	 กัรรมกัารบริหาร,	บจิกั.หาญเอ็นยิเน่ยริ�ง
•	 2559	-	2561		 กัรรมกัาร	แลูะปีระธุานกัรรมกัารบริหาร,	
	 	 บมจิ.หาญ	เอ็นจิิเน่ยริ�ง	โซลููชั่ั�นส์์	
•	 2555	-	2559	 กัรรมกัารบริหาร,	บมจิ.หาญ	เอ็นจิิเน่ยริ�ง	โซลููชั่ั�นส์์

• ตืำาแหน่งท่�สำาคัญอื�นๆ ในปัจำจำุบัน 

	 1.	 บริษััที่จิดที่ะเบ่ยนในตัลูาดหลูักัที่รัพย์ฯ	 -	ไม่ม่	-
	 2.	 บริษััที่จิำากััด/บริษััที่มหาชั่น	(3)	
    •	 บริษััที่	หาญเอ็นยิเน่ยริ�ง	จิำากััด
    •	 บริษััที่	เจินนพส์ิริ	จิำากััด
    •	 บริษััที่	พระบริบาลู	จิำากััด
	 3.	 องค้์กัรหรือหน่วยงานอื�นๆ	 	 -	ไม่ม่	-
	 4.	 รัฐวิส์าหกัิจิ	 	 	 	 -	ไม่ม่	-
• การมู่ส่วินได้เส่ยในบริษััทฯ  -	ไม่ม่	-
• ควิามูสัมูพันธิ์ทางครอบครัวิระหวิ่างกรรมูการด้วิยกัน
	 พ่�ส์าว	ดร.เจิน	ชั่าญณรงค้์
• ประวิัตืิการกระทำาผิดกฎหมูายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง -	ไม่ม่	-

ดร.เจำน ชัาญณรงค์ นางสิริมูา เอ่�ยมูสกุลรัตืน์
กัรรมกัาร	(ไม่เปี็นผู่้บริหาร)
กัรรมกัารบริหาร	
แลูะกัรรมกัารผู่ม้อ่ำานาจิลูงนามผู่กัพันบรษิัทัี่
อายุ	55	ปีี

กัรรมกัาร	(ไม่เปี็นผู่้บริหาร)
กัรรมกัารส์รรหาแลูะพิจิารณาค้่าตัอบแที่น	
แลูะกัรรมกัารผู่้ม่อำานาจิลูงนามผู่กัพันบริษััที่
อายุ	59	ปีี
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• สัดส่วินการถือหุ้นบริษััท (ณ วิันท่���� 31 ธิ.ค. 2564)	 542,345	หุ้น	(0.09%)
• วิันท่����ได้รับการแตื่งตืั�ง   16	ม่นาค้ม	2559
• คุณวิุฒิการศึกษัา
 •	 บัญชั่่มหาบัณฑ์ิตั	มหาวิที่ยาลูัยธุรรมศาส์ตัร์
 •	 นิตัิศาส์ตัร์บัณฑ์ิตั	(นิตัิศาส์ตัร์)	มหาวิที่ยาลูัยรามค้ำาแหง
 •	 บริหารธุุรกัิจิบัณฑ์ิตั	(กัารบัญชั่่)	มหาวิที่ยาลูัยรามค้ำาแหง
• ประวิัตืิการฝ่ึกอบรมู
	 1.	เค้รื�องมือกัารที่ำางานบัญชั่่ด้วยเที่ค้โนโลูย่	RPA,	AI	แลูะ	OCR
	 2.	กัารค้ำานวณผ่ลูปีระโยชั่น์ของพนักังาน	ปัีญหากัารจัิดที่ำาแลูะแนวที่างแก้ัไขให้ถึกูัต้ัอง
	 	ตัามมาตัรฐานกัารบัญชั่่
	 3.	อบรมพัฒนาค้วามรู้ตั่อเนื�องที่างวิชั่าชั่่พบัญชั่่	(CPD)	ส์ำาหรับผู่้ส์อบบัญชั่่แลูะ
	 	ผู่้ที่ำาบัญชั่่	ตัามข้อกัำาหนดของส์ภาวิชั่าชั่่พบัญชั่่ในพระบรมราชัู่ปีถึัมภ์
	 4.	โค้รงกัารที่ดส์อบนักับัญชั่่บริหารระดับส์ูง	วิชั่า	Financial	Strategy
	 5.	Update	กัฎหมายภาษั่อากัร	2563	แลูะปีระเด็นภาษั่ที่่�นิตัิบุค้ค้ลูไม่ค้วรพลูาด
	 6.	Account	Management	for	Listed	Company	(SET)
	 7.	กัลูยุที่ธุ์บริหารกัารเงิน	เพื�อพลูิกัฟั้�นองค้์กัรแลูะส์ร้างกัารเตัิบโตัในยุค้	
	 	New	Normal	(SET)
	 8.	The	New	CFO	(Crisis	Finance	Officer)	(SET)
	 9.	ปีระเด็นกัารเปีลู่�ยนแปีลูงของมาตัรฐานกัารรายงานที่างกัารเงิน	 3	 ฉื่บับส์ำาค้ัญ	

TFRS15,แลูะร่าง	TFRS9,TFRS16	ที่่�ม่ผ่ลูบังค้ับใชั่้	2562	แลูะ	2563
	 10.	เตัร่ยมค้วามพร้อม	มาตัรฐานกัารรายงานที่างกัารเงิน	ฉื่บับที่่�	9	เค้รื�องมือ
	 	ที่างกัารเงิน	(TFRS	9)	แลูะ	ฉื่บับที่่�	16	ส์ัญญาเชั่่า	(TFRS	16)

• ประสบการณ์การทำางาน
•	 2562	-	ปีัจิจิุบัน	 ปีระธุานเจิ้าหน้าที่่�กัารเงิน,	บมจิ.หาญ	เอ็นจิิเน่ยริ�ง	โซลููชั่ั�นส์์
•	 2559	-	2562	 ผู่้อำานวยกัารส์ายงานกัารเงิน,	บมจิ.หาญ	เอ็นจิิเน่ยริ�ง	โซลููชั่ั�นส์์
•	 2555	-	2559	 เจิ้าหน้าที่่�บริหารส์ายงานบัญชั่่แลูะกัารเงิน,	บมจิ.ฮอที่	พอที่

• สัดส่วินการถือหุ้นบริษััท (ณ วิันท่���� 31 ธิ.ค. 2564)	 1,222,162	หุ้น	(0.21%)
• วิันท่����ได้รับการแตื่งตืั�ง   10	ตัุลูาค้ม	2562
• คุณวิุฒิการศึกษัา
 •	 บริหารธุุรกัิจิบัณฑ์ิตั	(กัารบัญชั่่)	ส์ถึาบันเที่ค้โนโลูย่ราชั่มงค้ลู
• ประวิัตืิการฝ่ึกอบรมู
 ห้ลักสูต์รอบรมูข้องสมูาคมูส่งเสริมูสถืาบันกรรมูการบริษััที่ไที่ย (IOD)
	 1.	หลูักัส์ูตัร	Effective	Minute	Taking	Plan	(EMT)	รุ่น	36/2016
	 2.	หลูักัส์ูตัร	Company	Reporting	Program	(CRP)	รุ่น	16/2016
	 3.	หลูักัส์ูตัร	Company	Secretary	Program	(CSP)	รุ่น	72/2016
	 4.	หลูักัส์ูตัร	How	to	Develop	a	Risk	Management	Plan	(HRP)	รุ่น	8/2015

 ห้ลักสูต์รอื�นๆ
	 1.	กัฎหมายคุ้้มค้รองข้อมูลูส์่วนบุค้ค้ลู	(PDPA)	
	 2.	หลูักัส์ูตัร	P01	กัารบริหารค้วามรับผ่ิดชั่อบตั่อส์ังค้มเพื�อกัารพัฒนาอย่างยั�งยืน
	 3.	หลูักัส์ูตัร	S01-S03	ชัุ่ดหลูักัส์ูตัรกัลูยุที่ธุ์ด้านค้วามยั�งยืนของธุุรกัิจิ
	 4.	หลูักัส์ูตัร	S04	กัารวิเค้ราะห์ค้วามเส์่�ยงแลูะปีระเด็นส์ำาค้ัญด้านค้วามยั�งยืน
	 5.	หลูักัส์ูตัร	S05	กัารปีระเมินผ่ลูแลูะกัารจิัดกัารข้อมูลูด้านค้วามรับผ่ิดชั่อบตั่อส์ังค้ม
	 6.	หลูักัส์ูตัร	S06	กัารจิัดที่ำารายงานแห่งค้วามยั�งยืน
	 7.	หลูักัส์ูตัร	ยุที่ธุศาส์ตัร์กัารวัดค้วามส์ำาเร็จิขององค้์กัร	KPI
	 8.	หลูักัส์ูตัร	กัลูยุที่ธุ์กัารส์ื�อส์ารที่างกัารตัลูาด	360	องศา
	 9.	หลูักัส์ูตัร	Finance	for	Non-finance	Executive
	 10.	หลูักัส์ูตัร	Finance	for	the	Boss

• ประสบการณ์การทำางาน
•	 2564	-	ปีัจิจิุบัน	 ปีระธุานเจิ้าหน้าที่่�ปีฏิิบัตัิกัาร,	บมจิ.หาญ	เอ็นจิิเน่ยริ�ง	โซลููชั่ั�นส์์
•	 2562	-	2564	 ปีระธุานเจิ้าหน้าที่่�ปีฏิิบัตัิกัาร	แลูะเลูขานุกัารบริษััที่,	
	 	 บมจิ.หาญ	เอ็นจิิเน่ยริ�ง	โซลููชั่ั�นส์์
•	 2559	-	2562	 ผู่้อำานวยกัารส์ายงานกัำากัับดูแลูกัิจิกัาร	 แลูะเลูขานุกัารบริษััที่,	

บมจิ.หาญ	เอ็นจิิเน่ยริ�ง	โซลููชั่ั�นส์์
•	 2559	-	2560	 ผู่้ชั่่วยกัรรมกัารผู่้จิัดกัาร	:	ด้านกัำากัับดูแลูกัิจิกัาร,	
	 	 บมจิ.หาญ	เอ็นจิิเน่ยริ�ง	โซลููชั่ั�นส์์
•	 2557	-	2559	 ผู่้อำานวยกัารส์ายงานบริหารที่ั�วไปี,	
	 	 บมจิ.หาญ	เอ็นจิิเน่ยริ�ง	โซลููชั่ั�นส์์

นายวิิศิษัฏิ์ วิชัิรลาภไพฑ์ูรย์ นางวิรินกาญจำน์ ธิ่ระอัมูรานนท์
ปีระธุานเจิ้าหน้าที่่�กัารเงิน	
แลูะผู่้ที่่�ได้รับมอบหมายให้รับผ่ิดชั่อบส์ูงส์ุด
ในส์ายงานบัญชั่่แลูะกัารเงิน
อายุ	47	ปีี

ปีระธุานเจิ้าหน้าที่่�ปีฏิิบัตัิกัาร
อายุ	56	ปีี
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• สัดส่วินการถือหุ้นบริษััท (ณ วิันท่���� 31 ธิ.ค. 2564)	 11,540,145	หุ้น	(1.97%)
• วิันท่����ได้รับการแตื่งตืั�ง   1	มกัราค้ม	2557
• คุณวิุฒิการศึกษัา
 •	 วิศวกัรรมศาส์ตัรบัณที่ิตั	(เค้รื�องกัลู)	มหาวิที่ยาลูัยเที่ค้โนโลูย่พระจิอมเกัลู้าธุนบุร่
• ประวิัตืิการฝ่ึกอบรมู

1.	 ค้วามรู้เกั่�ยวกัับระบบเตัิมส์ารดับเพลูิงฮาโลูค้าร์บอน
2.	 ISO	9001:2015	Understanding	and	Implementation
3.	 หลูักัส์ูตัร	ISO	9000	:	2000	Introduction	&	Implementation
4.	 หลูักัส์ูตัร	กัารขายส์ินค้้าอุตัส์าหกัรรม
5.	 หลูักัส์ูตัร	กัารจิัดที่ำาแผ่นกัารขายเชั่ิงรุกั
6.	 หลูักัส์ูตัร	กัารบริหารค้วามเส์่�ยงองค้์กัร

• ประสบการณ์การทำางาน
•	 2557	-	ปีัจิจิุบัน	 ผู่้อำานวยกัารส์ายงานขายงานโค้รงกัาร	:	ธุุรกัิจิระบบดับเพลูิง	
	 	 ปีรับอากัาศ	แลูะส์ุขาภิบาลู,	บมจิ.หาญ	เอ็นจิิเน่ยริ�ง	โซลููชั่ั�นส์์
•	 2546	-	2556	 ผู่้จิัดกัารฝ่่ายขายโค้รงกัาร,	บจิกั.ไฟัร์วิค้เตัอร์
•	 2545	-	2546	 วิศวกัรขาย,	บจิกั.ไที่โกั้	อินเตัอร์เนชั่ั�นแนลู	(ปีระเที่ศไที่ย)

• สัดส่วินการถือหุ้นบริษััท (ณ วิันท่���� 31 ธิ.ค. 2564)	 3,087,621	หุ้น	(0.53%)
• วิันท่����ได้รับการแตื่งตืั�ง   1	มกัราค้ม	2557
• คุณวิุฒิการศึกษัา
 •	 บริหารธุุรกัิจิมหาบัณฑ์ิตั	(	Ex-MBA	รุ่นที่่�	25	)	มหาวิที่ยาลูัยเกัษัตัรศาส์ตัร์
 •	 อุตัส์าหกัรรมศาส์ตัร์บัณฑ์ิตั	(ส์าขาเค้รื�องกัลู)	มหาวิที่ยาลูัยศร่ปีทีุ่ม
• ประวิัตืิการฝ่ึกอบรมู
	 1.		 หลูักัส์ูตัร	Basic	of	Air-conditioning	System
	 2.		 หลูักัส์ูตัร	HVAC	Training	by	Victaulic
	 3.		 หลูักัส์ูตัร	P01	กัารบริหารค้วามรับผ่ิดชั่อบตั่อส์ังค้มเพื�อกัารพัฒนาอย่างยั�งยืน
	 4.		 หลูักัส์ูตัร	ISO	9001	:	2015	Understanding	and	Implementation
	 5.		 หลูกััสู์ตัร	Risk	Management	Certificate	Program	กัารบรหิารค้วามเส์่�ยงองค์้กัรรุน่ท่ี่�	10
	 6.		 หลูักัส์ูตัร	กัารออกัแบบระบบดับเพลูิงด้วยนำ�า
	 7.		 หลูักัส์ูตัร	กัารออกัแบบระบบดับเพลูิงค้ลูังส์ินค้้าแลูะส์ารส์ะอาดดับเพลูิง
• ประสบการณ์การทำางาน

•	 2557	-	ปัีจิจุิบัน		 ผู่อ้ำานวยกัารส์ายงานขาย	:	ธุุรกัจิิระบบดบัเพลูงิ	ปีรบัอากัาศ	แลูะ
ส์ุขาภิบาลู,	บมจิ.หาญ	เอ็นจิิเน่ยริ�ง	โซลููชั่ั�นส์์

•	 2551	-	2556	 ผู่้จิัดกัารฝ่่ายขาย,	บจิกั.ไฟัร์วิค้เตัอร์
•	 2546	-	2551	 วิศวกัรขาย,	บจิกั.ไฟัร์วิค้เตัอร์

นายรัตืนพันธิ์ มูุข้หริวิัฒนานนท์ นายประชัา พร้อมูพรชััย
ผู่้อำานวยกัารส์ายงานขาย	:	ธุุรกัิจิระบบ
ดับเพลูิง	ปีรับอากัาศ	แลูะส์ุขาภิบาลู
อายุ	43	ปีี

ผู่้อำานวยกัารส์ายงานขายงานโค้รงกัาร	:	
ธุุรกัิจิระบบดับเพลูิง	ปีรับอากัาศ	
แลูะส์ุขาภิบาลู
อายุ	48	ปีี		

• สัดส่วินการถือหุ้นบริษััท (ณ วิันท่���� 31 ธิ.ค. 2564)	 635,095	หุ้น	(0.11%)
• วิันท่����ได้รับการแตื่งตืั�ง   2		ม่นาค้ม		2558
• คุณวิุฒิการศึกษัา
 •	 วิศวกัรรมศาส์ตัรบัณที่ิตั	(อุตัส์าหกัาร)	มหาวิที่ยาลูัยเชั่่ยงใหม่
• ประวิัตืิการฝ่ึกอบรมู

1.	 หลูักัส์ูตัร	ISO	9001:2015	Understanding	and	Implementation
2.	 หลูักัส์ูตัร	กัารพัฒนาภาวะผู่้นำา	เพื�อเพิ�มปีระส์ิที่ธุิภาพในกัารบริหาร
3.	 หลูักัส์ูตัร	กัารออกัแบบระบบดับเพลูิงด้วยกั๊าซ	(Ansul,	Kidde-Fenwal)	
4.	 หลูักัส์ูตัร	เที่ค้นิค้กัารตัลูาดแลูะกัารขายอย่างมืออาชั่่พ
5.	 หลูักัส์ูตัร	จิรรยาบรรณในกัารที่ำางาน	แลูะกัารปีระกัอบธุุรกัิจิ
6.	 หลูักัส์ูตัร	กัารเตัร่ยมพร้อมของธุุรกัิจิกั่อนกั้าวส์ู่	AEC

• ประสบการณ์การทำางาน
•	 2558	-	ปีัจิจิุบัน	 ผู่้อำานวยกัารส์ายงานขายปีิโตัรเค้ม่	:	ธุุรกัิจิระบบดับเพลูิง	
	 	 ปีรับอากัาศ	แลูะส์ุขาภิบาลู,	บมจิ.หาญ	เอ็นจิิเน่ยริ�ง	โซลููชั่ั�นส์์
•	 2557	-	2558	 ผู่้อำานวยกัาร,	บจิกั.ที่ร่นิตั่�	ไดนามิค้
•	 2541	-	2557	 ผู่้จิัดกัารฝ่่ายขาย		บริษััที่	กัาร์ดไฟัร์

• สัดส่วินการถือหุ้นบริษััท (ณ วิันท่���� 31 ธิ.ค. 2564)	 70,564	หุ้น	(0.012%)
• วิันท่����ได้รับการแตื่งตืั�ง   1	มกัราค้ม	2563
• คุณวิุฒิการศึกษัา
 •	 วิศวกัรรมศาส์ตัรบัณฑ์ิตั	(กัารที่ำาค้วามเย็นแลูะปีรับอากัาศ),	
	 			 มหาวิที่ยาลูัยเที่ค้โนโลูย่พระจิอมเกัลู้าพระนค้รเหนือ
• ประวิัตืิการฝ่ึกอบรมู

1.	 หลูักัส์ูตัร	ค้วามรู้เกั่�ยวกัับส์กัรูค้อมเพรส์เซอร์ของผ่ลูิตัภัณฑ์์	BITZER
2.	 หลูกััสู์ตัร	ค้วามรูเ้กั่�ยวกัับไฟัฟ้ัา	กัารออกัแบบติัดตัั�งระบบไฟัฟ้ัา	แลูะเที่ค้โนโลูย่ระบบ

อัจิฉื่ริยะ
• ประสบการณ์การทำางาน

•	 2563	-	ปีัจิจิุบัน	 ผู่้อำานวยกัารส์ายงานขาย:	ธุุรกัิจิระบบที่ำาค้วามเย็น,	
	 	 บมจิ.หาญ	เอ็นจิิเน่ยริ�ง	โซลููชั่ั�นส์์
•	 2558	-	2563	 ผู่้จิัดกัารขาย,	บมจิ.หาญ	เอ็นจิิเน่ยริ�ง	โซลููชั่ั�นส์์

นายสุชัาตืิ สุวิัฒโนดมู นายกิตืตืิพงษั์ กิตืตืิเมูธิาวิีนันท์
ผู่้อำานวยกัารส์ายงานขายปีิโตัรเค้ม่	:	ธุุรกัิจิ
ระบบดับเพลูิง	ปีรับอากัาศ	แลูะส์ุขาภิบาลู
อายุ	48	ปีี

ผู่้อำานวยกัารส์ายงานขาย	:	
ธุุรกัิจิระบบที่ำาค้วามเย็น
อายุ	36	ปีี
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• สัดส่วินการถือหุ้นบริษััท (ณ วิันท่���� 31 ธิ.ค. 2564)	 62,552	หุ้น	(0.011%)
• วิันท่����ได้รับการแตื่งตืั�ง   1	มกัราค้ม	2563
• คุณวิุฒิการศึกษัา
 •	 วิศวกัรรมศาส์ตัรบัณฑ์ิตั	(เค้รื�องกัลู),	ส์ถึาบันเที่ค้โนโลูย่นานาชั่าตัิ	ส์ิรินธุร	
	 			 มหาวิที่ยาลูัยธุรรมศาส์ตัร์
• ประวิัตืิการฝ่ึกอบรมู

1.	 หลูักัส์ูตัร	ค้วามรู้เกั่�ยวกัับส์กัรูค้อมเพรส์เซอร์ของผ่ลูิตัภัณฑ์์	BITZER
2.	 หลัูกัสู์ตัร	ค้วามรูเ้กั่�ยวกัับไฟัฟัา้	กัารออกัแบบตัดิตัั�งระบบไฟัฟัา้	แลูะเที่ค้โนโลูย่ระบบ

อัจิฉื่ริยะ
• ประสบการณ์การทำางาน

•	 2563	-	ปีัจิจิุบัน	 ผู่้อำานวยกัารส์ายงานขายโค้รงกัาร:	ธุุรกัิจิระบบที่ำาค้วามเย็น,	
	 	 บมจิ.หาญ	เอ็นจิิเน่ยริ�ง	โซลููชั่ั�นส์์
•	 2559	-	2562	 ผู่้จิัดกัารขาย,	บมจิ.หาญ	เอ็นจิิเน่ยริ�ง	โซลููชั่ั�นส์์

• สัดส่วินการถือหุ้นบริษััท (ณ วิันท่���� 31 ธิ.ค. 2564)	 		526,853	หุ้น	(0.090%)
• วิันท่����ได้รับการแตื่งตืั�ง   1	ธุันวาค้ม	2559
• คุณวิุฒิการศึกษัา
 •	 วิศวกัรรมศาส์ตัรดุษัฎ่บัณฑ์ิตั	ส์าขาวิศวกัรรมเค้รื�องกัลู	(วศ.ด.	เค้รื�องกัลู),	
	 			 มหาวิที่ยาลูัยเกัษัตัรศาส์ตัร์	
 •	 วิศวกัรรมศาส์ตัรมหาบัณฑ์ิตั	(วิศวกัรรมเค้รื�องกัลู),	จิุฬาลูงกัรณ์มหาวิที่ยาลูัย	
 •	 วิศวกัรรมศาส์ตัรบัณฑ์ิตั	(วิศวกัรรมเค้รื�องกัลู),	มหาวิที่ยาลูัยเกัษัตัรศาส์ตัร์
• ประวิัตืิการฝ่ึกอบรมู

1.	 หลูกััส์ตูัร	ค้วามรูเ้กั่�ยวกัับไฟัฟัา้	กัารออกัแบบตัดิตัั�งระบบไฟัฟัา้	แลูะเที่ค้โนโลูย่ระบบ
อัจิฉื่ริยะ

2.	 หลูักัส์ูตัร	กัารบริหารค้วามเส์่�ยงองค้์กัร	จิุฬาลูงกัรณ์มหาวิที่ยาลูัย	
3.	 หลูักัส์ูตัร	ค้อมเพรส์เซอร์แลูะระบบที่ำาค้วามเย็นปีระยุกัตั์	BITZER		เยอรมันน่
4.	 หลูักัส์ูตัร	Creative	Sales	and	Marketing	Strategies	and	Prediction
5.	 หลูักัส์ูตัร	ค้วามรู้ด้านเที่ค้นิค้ของส์ินค้้า	KUBA

• ประสบการณ์การทำางาน
•	 22559	-	ปัีจิจุิบนั	 ผู่อ้ำานวยกัารส์ายงานส์นบัส์นนุวิศวกัรรม	:	ธุุรกัจิิระบบที่ำาค้วามเยน็,
	 	 บมจิ.หาญ	เอ็นจิิเน่ยริ�ง	โซลููชั่ั�นส์์
•	 2547	-	2559	 ผู่้จิัดกัารฝ่่ายวิศวกัรรม	/	ผู่้จิัดกัารฝ่่ายขาย,	บจิกั.ชั่ิลูแมที่ชั่์
•	 2544	-	2547	 วิศวกัรที่ั�วไปี,	บจิกั.ชั่ิลูแมที่ชั่์
•	 2543	-	2544	 วศิวกัรท่ี่�ปีรก่ัษัา	ระบบปีรับอากัาศ,	บจิกั.Project	Planning	Service

นายวิชัิรวิิทย์ อัครเศรณ่ นายสุกิจำ ลิตืิกรณ์
ผู่้อำานวยกัารส์ายงานขายโค้รงกัาร	:	
ธุุรกัิจิระบบที่ำาค้วามเย็น
อายุ	31	ปีี

ผู่้อำานวยกัารส์ายงานส์นับส์นุนวิศวกัรรม	:	
ธุุรกัิจิระบบที่ำาค้วามเย็น
อายุ	47	ปีี

• สัดส่วินการถือหุ้นบริษััท (ณ วิันท่���� 31 ธิ.ค. 2564)	 612,773	หุ้น	(0.105%)
• วิันท่����ได้รับการแตื่งตืั�ง   1	ธุันวาค้ม	2559
• คุณวิุฒิการศึกษัา
 •	 บริหารธุุรกัิจิมหาบัณฑ์ิตั	(กัารจิัดกัาร)	มหาวิที่ยาลูัยรามค้ำาแหง
 •	 วิศวกัรรมศาส์ตัรบัณฑ์ิตั	(วิศวกัรรมไฟัฟั้า)	มหาวิที่ยาลูัยเที่ค้โนโลูย่มหานค้ร
• ประวิัตืิการฝ่ึกอบรมู

1.หลูักัส์ูตัร	กัฎหมายคุ้้มค้รองข้อมูลูส์่วนบุค้ค้ลู	(PDPA)
2.	หลูักัส์ูตัร	เปีิดปีระตัู	ส์ู่อุตัส์าหกัรรมเค้รื�องมือแพที่ย์	
3.	 หลูักัส์ูตัร	P01	กัารบริหารค้วามรับผ่ิดชั่อบตั่อส์ังค้มเพื�อกัารพัฒนาอย่างยั�งยืน
4.	 หลูักัส์ูตัร	S01-S03	ชัุ่ดหลูักัส์ูตัรกัลูยุที่ธุ์ด้านค้วามยั�งยืนของธุุรกัิจิ
5.	 หลูักัส์ูตัร	Advance	Strategic	Planning	 :	ASP	Model	ส์ุดยอดเค้รื�องมือบริหาร

เชั่ิงกัลูยุที่ธุ์ในศตัวรรษั	21
6.	 หลูักัส์ูตัร	กัารพัฒนาค้วามค้ิดเชั่ิงกัลูยุที่ธุ์
7.	 หลูักัส์ูตัร	Finance	for	Non-finance	Executive

• ประสบการณ์การทำางาน
•	 2559	-	ปีัจิจิุบัน	 ผู่้อำานวยกัารส์ายงานขาย	:	ธุุรกัิจิระบบกัารพิมพ์ดิจิิที่ัลู,	
	 	 บมจิ.หาญ	เอ็นจิิเน่ยริ�ง	โซลููชั่ั�นส์์
•	 2549	-	2559	 ผู่้อำานวยกัารส์ายงานขาย	 Inkjet	 กัรุงเที่พ-OCG-ต่ัางจัิงหวัด	 /	

วิศวกัรขาย	Inkjet,	บจิกั.ค้ิว	ทีู่	เอส์
•	 2542-	2548	 วิศวกัรฝ่่ายขาย	/	วิศวกัรบริกัาร	/	ชั่่างเที่ค้นิค้,	
	 	 บจิกั.บ่.กัริม	เพาเวอร์

• สัดส่วินการถือหุ้นบริษััท (ณ วิันท่���� 31 ธิ.ค. 2564)	 8,689	หุ้น	(0.001%)
• วิันท่����ได้รับการแตื่งตืั�ง   5	ม่นาค้ม	2561
• คุณวิุฒิการศึกษัา
 •	 บริหารธุุรกัิจิมหาบัณฑ์ิตั	(บริหารธุุรกัิจิ)	มหาวิที่ยาลูัยมหาส์ารค้าม
 •	 บริหารธุุรกัิจิบัณฑ์ิตั	(บริหารงานบุค้ค้ลู)	มหาวิที่ยาลูัยหอกัารค้้าไที่ย
• ประสบการณ์การทำางาน

•	 2561	-	ปีัจิจิุบัน	 ผู่้อำานวยกัารขายส์ินค้้าพิเศษั	:	ธุุรกัิจิระบบกัารพิมพ์ดิจิิที่ัลู,	
	 	 บมจิ.หาญ	เอ็นจิิเน่ยริ�ง	โซลููชั่ั�นส์์
•	 2559	-	2561	 Sales	Director		Huynh	Long	Industrial	Equipment	JSC	
•	 2557	-	2559	 Regional	Sales	Manager	Videojet	Technology	(S)	PTE	LTD
•	 2548	-	2557	 ผู่้จิัดกัารขาย	ผ่ลูิตัภัณฑ์์เลูเซอร์,	บจิกั.ค้ิว	ทีู่	เอส์

นายวิิฑ์ูรย์ ทามู่ นายพงษั์สวิัสดิ� เพ่งเล็งผล
ผู่้อำานวยกัารส์ายงานขาย	:	
ธุุรกัิจิระบบกัารพิมพ์ดิจิิที่ัลู
อายุ	43	ปีี

ผู่้อำานวยกัารส์ายงานขายส์ินค้้าพิเศษั:	
ธุุรกัิจิระบบกัารพิมพ์ดิจิิที่ัลู
อายุ	48	ปีี
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• สัดส่วินการถือหุ้นบริษััท (ณ วิันท่���� 31 ธิ.ค. 2564)	 73,832	หุ้น	(0.013%)
• วิันท่����ได้รับการแตื่งตืั�ง   1	ธุันวาค้ม	2559
• คุณวิุฒิการศึกษัา
 •	 บัญชั่่มหาบัณฑ์ิตั	กัารบัญชั่่,	จิุฬาลูงกัรณ์มหาวิที่ยาลูัย
 •	 บริหารธุุรกัิจิบัณฑ์ิตั	(กัารบัญชั่่)	ส์ถึาบันเที่ค้โนโลูย่	ราชั่มงค้ลู	
	 			 วิที่ยาเขตัจิักัรพงษัภูวนารถึ
• ประวิัตืิการฝ่ึกอบรมู

1.	 กัารจิัดที่ำาบัญชั่่ภาษั่อากัรอย่างมืออาชั่่พ
2.	 FOCUS-ปีระเด็นส์ำาค้ัญในกัารตัรวจิส์อบงบกัารเงิน
3.	 กัารบัญชั่่ส์ินค้้าค้งเหลูือ
4.	 เค้ลู็ดลูับกัารจิัดที่ำาแลูะนำาเส์นองบกัระแส์เงินส์ดอย่างง่าย
5.	 โค้รงกัารที่ดส์อบนักับัญชั่่บริหารระดับส์ูง	วิชั่า	Financial	Strategy

• ประสบการณ์การทำางาน
•	 2559	-	ปีัจิจิุบัน	 ผู่้จิัดกัารบัญชั่่,	บมจิ.หาญ	เอ็นจิิเน่ยริ�ง	โซลููชั่ั�นส์์
•	 2557	-	2558	 ผู่้จิัดกัารบัญชั่่,	I	AM	Consulting	Co.,	Ltd.
•	 2556	-	2557	 Accounting	Supervisor,	Yum	Restaurants	International

• สัดส่วินการถือหุ้นบริษััท (ณ วิันท่���� 31 ธิ.ค. 2564)	 42,692	หุ้น	(0.007%)
• วิันท่����ได้รับการแตื่งตืั�ง   11	ส์ิงหาค้ม	2564
• คุณวิุฒิการศึกษัา
 •	 บริหารธุุรกัิจิบัณฑ์ิตั	(ค้อมพิวเตัอร์ธุุรกัิจิ)	มหาวิที่ยาลูัยราชั่ภัฎจิันที่รเกัษัม
• ประวิัตืิการฝ่ึกอบรมู
 ห้ลักสูต์รอบรมูข้องสมูาคมูส่งเสริมูสถืาบันกรรมูการบริษััที่ไที่ย (IOD)

1.	 หลูักัส์ูตัร	Effective	Minute	Taking	(EMT)	รุ่น	65/2015
2.	 หลูักัส์ูตัร	Company	Secretary	Program	(CSP)	รุ่น	64/2015

• ประสบการณ์การทำางาน
•	 2564	-	ปีัจิจิุบัน	 เลูขานุกัารบริษััที่,	บมจิ.หาญ	เอ็นจิิเน่ยริ�ง	โซลููชั่ั�นส์์
•	 2559	-	2564	 ผู่้ชั่่วยเลูขานุกัารบริษััที่,	บมจิ.หาญ	เอ็นจิิเน่ยริ�ง	โซลููชั่ั�นส์์
•	 2558	-	2559	 เลูขานุกัารบริษััที่	แลูะเลูขานุกัารค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบ,	
	 	 	บจิกั.ชั่ิลูแมที่ชั่์
•	 2550	-	2558	 พนักังานธุุรกัารบริหาร,	บจิกั.หาญเอ็นยิเน่ยริ�ง

นางสาวิอนัญญา โปรยเงิน นางสาวิวิาสุกาญจำน์ บุญมู่
ผู่้ค้วบคุ้มดูแลูกัารที่ำาบัญชั่่
อายุ	39	ปีี

เลูขานุกัารบริษััที่
อายุ	42	ปีี
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ข้้อมููลการดำารงตืำาแหน่งข้องกรรมูการและผู้บริหารในบริษััท/บริษััทย่อย/บริษััทท่�เก่�ยวิข้้อง 

รายชัื�อ บริษััท

การดำารงตืำาแหน่งในบริษััท / บริษััทย่อย / บริษััทท่�เก่�ยวิข้้อง

	 1.	นายถึกัลู	 นันธุิราภากัร	 X		,		/	 	 /	 /	 	 	 	 	 	 	
	 2.	นายวิรัฐ	 ส์ุขชั่ัย	 /	,		//	,		///	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 3.	นายธุรรมนูญ	 ตัร่เพ็ชั่ร	 /	,		//	,		///	 	 	 	 	 	 	 /,	//	 /
	 4.	นางส์ิริมา	 เอ่�ยมส์กัุลูรัตัน์	 /	 /	 	 	 	 /	 /	 	 	 	
	 5.	นายเจิน	 ชั่าญณรงค้์	 /	,		//	 /	 	 	 	 /	 /	 	 /
	 6.	นางวลู่รัตัน์	 เชั่ื�อบุญชั่ัย	 /	 	 	 	 /	 	 	 	 	 	
	 7.	นายภาค้ภูมิ	 ว่องไพฑ์ูรย์	 /	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 8.	นายปีระเส์ริฐ	 ด่จิงกัิจิ	 /	 	 	 	 	 	 	 	 	 /	
	 9.	นางส์าววรนุชั่	 ส์ุไพบูลูย์พิพัฒน์	 /	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	10.	นายวิศิษัฏิ์	 วชั่ิรลูาภไพฑ์ูรย์	 //	,		///	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	11.	นางวรินกัาญจิน์	 ธุ่ระอัมรานนที่์	 //	,		///	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	12.	นายปีระชั่า	 พร้อมพรชั่ัย	 ///	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	13.	นายรัตันพันธุ์	 มุขหริวัฒนานนที่์	 ///	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	14.	นายส์ุชั่าตัิ	 ส์ุวัฒโนดม	 ///	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	15.	นายกัิตัตัิพงษั์	 กัิตัตัิเมธุาว่นันที่์	 ///	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	16.	นายวชั่ิรวิที่ย์	 อัค้รเศรณ่	 ///	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	17.	นายส์ุกัิจิ	 ลูิตัิกัรณ์	 ///	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	18.	นายวิฑ์ูรย์	 ที่าม่	 ///	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	19.	นายพงษั์ส์วัส์ดิ�	 เพ่งเลู็งผ่ลู	 ///	 	 	 	 	 	 	

ห้มูายเห้ต์ุ :	 X		=		ปีระธุานกัรรมกัาร					/		=		กัรรมกัาร					//		=		กัรรมกัารบริหาร					///		=		ผู่้บริหาร	



บริษััท หาญ เอ็นจำิเน่ยริ�ง โซลูชัั�นส์ จำำากัด (มูหาชัน) 211

ห้มูายเห้ต์ุ :	 /		=		กัรรมกัาร					//		=		ผู่้บริหาร	

บริษััท หาญเวิียดนามู จำำากัด
	 ท่ี่�ปีระชุั่มค้ณะกัรรมกัารบริษััที่	 ค้รั�งท่ี่�	 5/2561	 เมื�อวันท่ี่�	 9	
พฤศจิกิัายน	2561	มม่ตัใิห้จิดัตัั�งบริษัทัี่ย่อยท่ี่�	HARN	ถืึอหุน้	100%	ใน
ปีระเที่ศเว่ยดนาม	เพื�อรองรับกัารขยายตัลูาดไปียังปีระเที่ศในภูมภิาค้
เอเชั่่ย	AEC	แลูะเพิ�มปีระสิ์ที่ธิุภาพในกัารบริกัารลููกัค้้าปัีจิจิุบันท่ี่�ตัั�ง
ฐานกัารผ่ลูิตัในเมืองโฮจิิมินที่์	 ปีระเที่ศเว่ยดนาม	ซ่�งกัลูุ่มเปี้าหมาย
ของ	HARN	 เน้นกัารให้บริกัารลููกัค้้าท่ี่�เปี็น	Global	Accounts	 ของ	
Domino	UK	แลูะบริษััที่อื�นๆ	 ในนิค้มอุตัส์าหกัรรมในเมืองหลัูกัของ
ปีระเที่ศเว่ยดนาม	ส์ำาหรับผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบพิมพ์ดิจิิที่ัลู	

	 HARN	จิดที่ะเบย่นจิดัตัั�งบรษิัทัี่	หาญ	เว่ยดนาม	จิำากััด	(�บรษิัทัี่ย่อย�)	
ปีระเที่ศเว่ยดนาม	ด้วยทีุ่นจิดที่ะเบ่ยน	 800,000,000	ดองเว่ยดนาม	
หรือปีระมาณ	1,057,444	บาที่	 เมื�อวันท่ี่�	 30	กัรกัฎาค้ม	2562	 โดย	
HARN	 ถึือหุ้นในบริษััที่ย่อยค้ิดเป็ีนสั์ดส่์วนร้อยลูะ	 100	 ของทุี่น
จิดที่ะเบย่น	โดยกัำาหนดกัรรมกัารผู่ม้อ่ำานาจิลูงนามผู่กัพัน	ของบรษิัทัี่ย่อย	
ค้ือ	นายธุรรมนูญ	ตัร่เพ็ชั่ร	ลูงลูายมือชั่ื�อแลูะปีระที่ับตัราส์ำาค้ัญบริษััที่	

เอกสารแนบ 2
รายละเอ่ยดเก่�ยวิกับกรรมูการข้องบริษััทย่อย

รายชั่�อ
ตืำาแหน่งในบริษััทย่อย

บริษััที่	หาญเว่ยดนาม	จิำากััด บริษััที่	ไอยราหาญ	จิำากััด

1.	 นายธุรรมนูญ	 ตัร่เพ็ชั่ร	 /,	//	 /
2.	 นายเจิน	 ชั่าญณรงค้์	 	 /
3.	 นายปีระเส์ริฐศักัดิ�	 เดชั่อุดม	 	 /,	//

รายละเอ่ยดท่�เก่�ยวิข้้องเปิดเผยบนเวิ็บไซตื์ข้อง HARN ตืามูลิงค์ด้านล่าง ซ้�งถือเป็นส่วินหนึ�งข้องแบบ 56-1 One Report ฉบับน่�
https://www.harn.co.th/about/business-structure/

บริษััท ไอยราหาญ จำำากัด
	 ท่ี่�ปีระชัุ่มค้ณะกัรรมกัารบริษััที่	 ค้รั�งท่ี่�	 4/2563	 เมื�อวันท่ี่�	 14	
พฤษัภาค้ม	2563	ม่มตัิให้จิัดตัั�งบริษััที่ย่อยที่่�	HARN	ถึือหุ้น	65%	เพื�อ
ปีระกัอบธุุรกิัจิใหบ้รกิัารพัฒนาอาค้ารอัจิฉื่รยิะ	(Smart	Building)	ภาย
ใตั้ชั่ื�อ	�ไอยราหาญ�	

	 HARN	 จิดที่ะเบ่ยนจัิดตัั�งบริษััที่	 ไอยราหาญ	จิำากััด	 (�บริษััที่
ย่อย�)	 ด้วยทุี่นจิดที่ะเบ่ยน	2,000,000	บาที่	 เมื�อวันท่ี่�	 8	 กัรกัฎาค้ม	
2563	โดย	HARN	ถึือหุ้นในบริษััที่ย่อยค้ิดเปี็นส์ัดส์่วนร้อยลูะ	65	ของ
ทีุ่นจิดที่ะเบ่ยน	 โดยกัำาหนดกัรรมกัารผู่้ม่อำานาจิลูงนามผู่กัพัน	 ของ
บริษััที่ย่อย	ค้ือ	นายเจิน	ชั่าญณรงค้์	นายธุรรมนูญ	ตัร่เพ็ชั่ร,	แลูะนาย
ปีระเส์ริฐศักัดิ�	เดชั่อุดม	ส์อง(2)	ในส์าม(3)	ค้นน่�ลูงลูายมือชั่ื�อร่วมกััน

ข้อมูลูกัารดำารงตัำาแหน่งกัรรมกัารของบริษััที่ย่อย



แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)212

หัวิหน้างานผู้ตืรวิจำสอบภายใน
	 HARN	ใชั่้บริกัารหน่วยงานภายนอกั	(Outsource)	เปี็นผู่้ตัรวจิส์อบภายในของ	HARN	ซ่�งได้แกั่	บริษััที่	อัลูที่ิมา	แอดไวเซอร่	จิำากััด	โดย
ได้มอบหมายให้	นางส์าวชั่ลูฎา	ธุ่ระพัฒนานนท์ี่	แลูะนางส์าวสิ์ริพรรณ	ตันัตัพิานิชั่พนัธ์ุ	เป็ีนหัวหน้างานตัรวจิส์อบภายในของ	HARN	รายลูะเอย่ดดังน่�

หัวิหน้างานกำากับดูแลการปฏิิบัตืิงาน
	 ปีระธุานเจิ้าหน้าที่่�ปีฏิิบัตัิกัาร	 เปี็นผู่้ดูแลูกัารปีฏิิบัตัิงานด้าน	Compliance	ของ	HARN	รายละเอียดประว็ัต์ิแสดงในเอกสารแนบ 1 
ห้น้า 207

เอกสารแนบ 3
รายละเอย่ดเก่�ยวิกับหัวิหน้างานผู้ตืรวิจำสอบภายใน และหัวิหน้างานกำากบัดแูลการ
ปฏิิบัตืิงานข้อง HARN (Compliance)

นางสาวิชัลฎา ธิ่ระพัฒนานนท์
Managing	Director
อายุ	53	ปีี

• สัดส่วินการถือหุ้นบริษััท (ณ วิันท่���� 31 ธิ.ค. 2564)	 -	ไม่ม่	-
• วิันท่����ได้รับการแตื่งตืั�ง   2	ธุันวาค้ม	2559
• คุณวิุฒิการศึกษัา
 •	 ปีริญญาโที่	บัญชั่่มหาบัณฑ์ิตั	ส์าขากัารบัญชั่่กัารเงิน,	จิุฬาลูงกัรณ์มหาวิที่ยาลูัย
 •	 ปีระกัาศน่ยบัตัรบัณฑ์ิตั	ด้านกัารส์อบบัญชั่่,	มหาวิที่ยาลูัยธุรรมศาส์ตัร์
 •	 ปีริญญาตัร่	บัญชั่่บัณฑ์ิตั	ส์าขากัารบัญชั่่,	มหาวิที่ยาลูัยธุรรมศาส์ตัร์
• ผู้สอบบัญชัีรับอนุญาตืแห่งประเทศไทย  เลูขที่ะเบ่ยน	4994
• การอบรมูสัมูมูนา / วิุฒิบัตืร / ประกาศน่ยบัตืร

1.	 โค้รงกัารอบรมเพื�อรับวุฒิบัตัรด้านกัารตัรวจิส์อบภายใน	รุ่นที่่�	3
2.	 หลูักัส์ูตัร	COSO	2013
3.	 กัารปีฏิิบัตัิงานตัรวจิส์อบภายในระบบส์ารส์นเที่ศ	รุ่นที่่�	2/2559

• ประสบการณ์การทำางานในชั่วิงระยะ 5 ปีย้อนหลัง
•	 2553	-	ปีัจิจิุบัน	 Managing	Director,	Ultima	Advisory	Co.,	Ltd.
•	 2548	-	2553		 Manager,	
	 	 Deloitte	Touche	Tohmatsu	Jaiyos	Advisory	Co.,	Ltd.
•	 2540	-	2548	 Financial	Controller,	Sensient	Technologies	(Thailand)	Ltd.
	 	 Accounting	 and	 Finance	 Department,	 Amex	 Team	

Advertising	Group	Manager,	Gilberte	Reed	Co.,	Ltd.
•	 2534	-	2539		 Audit	Manager,	Amex	Team	Advertising	Group	/	Gilberte	

Reed	Co.,	Ltd.	/	Ernst	&	Young	Office	Limited
• ควิามูสัมูพันธิ์ทางครอบครัวิระหวิ่างกรรมูการด้วิยกัน -	ไม่ม่	-
• การมู่ส่วินร่วิมูในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจำ้าง  -	ไม่ม่	-
 หร่อท่�ปร้กษัาท่�ได้รับเงินเดือนประจำำา 
• ควิามูสัมูพันธิ์ทางธิุรกิจำอย่างมู่นัยสำาคัญอันอาจำมู่ผลทำาให้ -	ไม่ม่	-
 ไมู่สามูารถทำาหน้าท่�ได้อย่างอิสระ

นางสาวิสิริพรรณ ตืันตืิพานิชัพันธิ์
Senior	Internal	Audit	Manager
อายุ	52	ปีี

• สัดส่วินการถือหุ้นบริษััท (ณ วิันท่���� 31 ธิ.ค. 2564)	 -	ไม่ม่	-
• วิันท่����ได้รับการแตื่งตืั�ง   10	ส์ิงหาค้ม	2560
• คุณวิุฒิการศึกษัา
 •	 ปีริญญาโที่	บริหารธุุรกัิจิมหาบัณฑ์ิตั,	ส์ถึาบันบัณฑ์ิตัพัฒนบริหารศาส์ตัร์
 •	 ปีริญญาตัร่	บัญชั่่บัณฑ์ิตั	ส์าขากัารบัญชั่่,	มหาวิที่ยาลูัยธุรรมศาส์ตัร์
• ผู้สอบบัญชัีรับอนุญาตืแห่งประเทศไทย  เลูขที่ะเบ่ยน	4820
• การอบรมูสัมูมูนา / วิุฒิบัตืร / ประกาศน่ยบัตืร

1.	 โค้รงกัารอบรมเพื�อรับวุฒิบัตัรด้านกัารตัรวจิส์อบภายใน	รุ่นที่่�	13
2.	 หลูักัส์ูตัร	COSO	2013
3.	 หลูักัส์ูตัร	COSO	ERM	2017
4.	 กัารปีฏิิบัตัิงานตัรวจิส์อบภายในระบบส์ารส์นเที่ศ	รุ่นที่่�	2/2559
5.	 หลูักัส์ูตัรกัารปี้องกัันกัารทีุ่จิริตัในองค้์กัร	รุ่นที่่�	16

• ประสบการณ์การทำางานในชั่วิงระยะ 5 ปีย้อนหลัง
•	 2559	-	ปีัจิจิุบัน	 Senior	Manager,	Ultima	Advisory	Co.,	Ltd.
•	 2536	-	2558		 Senior	Manager,	Ernst	&	Young	Office	Limited

• ควิามูสัมูพันธิ์ทางครอบครัวิระหวิ่างกรรมูการด้วิยกัน -	ไม่ม่	-
• การมู่ส่วินร่วิมูในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจำ้าง  -	ไม่ม่	-
 หร่อท่�ปร้กษัาท่�ได้รับเงินเดือนประจำำา 
• ควิามูสัมูพันธิ์ทางธิุรกิจำอย่างมู่นัยสำาคัญอันอาจำมู่ผลทำาให้ -	ไม่ม่	-
 ไมู่สามูารถทำาหน้าท่�ได้อย่างอิสระ

รายละเอ่ยดท่�เก่�ยวิข้้องเปิดเผยบนเวิ็บไซตื์ข้อง HARN ตืามูลิงค์ด้านล่าง ซ้�งถือเป็นส่วินหนึ�งข้องแบบ 56-1 One Report ฉบับน่�
https://www.harn.co.th/corporate-governance/corporate-governance-policy/



บริษััท หาญ เอ็นจำิเน่ยริ�ง โซลูชัั�นส์ จำำากัด (มูหาชัน) 213

 รายงานไว้ภายใตั้ส์่วนที่่�	1	�ห้ัว็ข้้อ 1.2.5 ที่รัพึย์สินที่ี�ใช้ในการประกอบธิุรกิจำ� ห้น้า 36-39	แลูะเปีิดเผ่ยบนเว็บไซตั์ของ	HARN	ตัาม
ลูิงค้์ด้านลู่าง	ซ่�งถึือเปี็นส์่วนหน่�งของแบบ	56-1	One	Report	ฉื่บับน่�	

 https://www.harn.co.th/corporate-governance/corporate-governance-policy/

รายละเอ่ยดเก่�ยวิกับรายการประเมูินราคาทรัพย์สิน                                                                     
	 -	ไม่ม่	-

เอกสารแนบ 4
ทรพัยสิ์นท่�ใชั้ในการประกอบธิรุกจิำและรายละเอย่ดเก่�ยวิกบัรายการประเมูนิราคา
ทรัพย์สิน

	 บริษััที่	หาญ	 เอ็นจิิเน่ยริ�ง	 โซลููชั่ั�นส์์	 จิำากััด	 (มหาชั่น)	 (�HARN�)	 ได้กัำาหนดนโยบายด้านกัารกัำากัับดูแลูกัิจิกัารที่่�ด่	 เพื�อให้ค้ณะกัรรมกัาร	
ผู่้บริหาร	พนักังานทีุ่กัค้น	บริษััที่ย่อย	บริษััที่ร่วม	บริษััที่อื�นที่่�บริษััที่ม่อำานาจิค้วบคุ้ม	รวมถึ่งตััวแที่นที่างธุุรกัิจิ	(ถึ้าม่)	ย่ดถึือเปี็นแนวที่างในกัาร
ปีฏิิบัตัิงาน	ร่วมกัับจิรรยาบรรณธุุรกัิจิ	แลูะนโยบายอื�นๆ	ที่่�	HARN	ปีระกัาศใชั่้	เพื�อส์่งเส์ริมให้	HARN	เปี็นบริษััที่ที่่�ม่ปีระส์ิที่ธุิภาพในกัารดำาเนิน
ธุุรกัิจิ	ม่กัารกัำากัับดูแลูกัิจิกัารแลูะกัารบริหารจิัดกัารที่่�เปี็นเลูิศ	ม่คุ้ณธุรรมในกัารดำาเนินธุุรกัิจิ	ม่ค้วามโปีร่งใส์	แลูะตัรวจิส์อบได้	

	 HARN	ได้ปีระกัาศหลูักักัารกัำากัับดูแลูกัิจิกัารที่่�ด่ของ	HARN	แลูะจิัดที่ำานโยบายแลูะหลูักักัารกัำากัับดูแลูกัิจิกัาร	จิรรยาบรรณธุุรกัิจิ	แลูะ
นโยบายอื�นๆ	 เพื�อให้ค้ณะกัรรมกัาร	 ผู้่บริหาร	แลูะพนักังานของ	HARN	 ทุี่กัค้นได้รับที่ราบ	แลูะย่ดถึือเปี็นหลัูกัปีฏิิบัติัในกัารดำาเนินงาน	 โดย
เอกัส์ารดังกัลู่าวถึูกัเผ่ยแพร่อยู่บนเว็บไซตั์ของ	HARN	ส์ำาหรับรายลูะเอ่ยดที่่�เกั่�ยวข้องเปีิดเผ่ยบนเว็บไซตั์ของ	HARN	ตัามลูิงค้์ด้านลู่าง	ซ่�งถึือ
เปี็นส์่วนหน่�งของแบบ	56-1	One	Report	ฉื่บับน่�

 https://www.harn.co.th/corporate-governance/corporate-governance-policy/

เอกสารแนบ 5
นโยบายและแนวิปฏิิบัตืิการกำากับดูแลกิจำการ และจำรรยาบรรณธิุรกิจำฉบับเตื็มู

	 รายงานไว้ภายใตั้ส์่วนที่่�	2	�ห้ัว็ข้้อ 8.2 รายงานผลการปฏ์ิบัต์ิห้น้าที่ี�ข้องคณีะกรรมูการต์รว็จำสอบ� ห้น้า 124-125	แลูะเปีิดเผ่ยบน
เว็บไซตั์ของ	HARN	ตัามลูิงค้์ด้านลู่าง	ซ่�งถึือเปี็นส์่วนหน่�งของแบบ	56-1	One	Report	ฉื่บับน่�	

 https://www.harn.co.th/corporate-governance/board-committee-directors/

เอกสารแนบ 6
รายงานคณะกรรมูการตืรวิจำสอบ



แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)214





บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จำกัด (มหาชน)
559 ซอยศูนยวิจัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Harn Engineering Solutions Public Company Limited
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