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สารจำากคณะกรรมูการบริษััท

ดร.ถกล นันธิิราภากร

นายวิิรัฐ สุข้ชััย

ประธิานกรรมูการบริษััท

ประธิานเจำ้าหน้าท่�บริหาร

ในรอบปีีที่่�ผ่่านมา บริษััที่ หาญเอ็นจิิเน่ยริ�ง โซลููชั่ั�นส์์ จิำากััด (มหาชั่น)
ตััวย่อหลูักัที่รัพย์ HARN ซ่�งดำาเนินธุุรกัิจิจิำาหน่ายส์ินค้้าแลูะให้บริกัาร
ในระบบวิศวกัรรมหลูากัหลูายปีระเภที่ ได้แกั่ ผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบดับเพลูิง
ผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบปีรับอากัาศ ผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบที่ำาค้วามเย็น ผ่ลูิตัภัณฑ์์
ระบบกัารพิมพ์ดจิิ ที่ิ ลูั แลูะบริษัที่ั ในเค้รือ ได้ยา้ ยส์ำานักังานใหญ่มาใชั่้อาค้าร
หลูังใหม่ ซ่�ง HARN ได้ลูงทีุ่นตัิดตัั�งอุปีกัรณ์ตั่างๆ ของ HARN รวมถึ่ง
ม่กัารจิัดที่ำาห้อง Learning Lobby ส์ำาหรับกัารเร่ยนรู้ผ่ลูิตัภัณฑ์์ตั่างๆ แลูะ
เปีิ ด ให้ ลูู กั ค้้ า เข้ า เย่� ย มชั่มกัิ จิ กัาร ถึ่ ง แม้ ยั ง ค้งได้ รั บ ผ่ลูกัระที่บจิากักัาร
แพร่ระบาดของโค้วิด-19 ซ่�งส์่งผ่ลูให้เกัิดกัารชั่ะลูอตััวที่างด้านเศรษัฐกัิจิ
มาตั่อเนื�องถึ่งส์องปีี HARN ยังค้งพยายามขยายธุุรกัิจิโดยนำาส์ินค้้าใหม่ๆ
เข้ามาจิำาหน่ายเพิ�มเตัิม แตั่ยังไม่ส์ามารถึส์ร้างรายได้เพิ�มข่�นได้มากัพอ
เนื�องจิากัส์ถึานกัารณ์แลูะส์ภาวะเศรษัฐกัิจิที่่�ยังไม่เอื�ออำานวยนักั ซ่�งที่ำาให้
ผ่ลูกัารดำาเนินงานของ HARN ในปีีที่่�ผ่่านมาไม่เปี็นไปีตัามเปี้าหมายที่่�ได้
กัำาหนดไว้ อย่างไรกั็ตัาม ค้ณะกัรรมกัารบริษัที่ั แลูะพนักังานได้มงุ่ มัน� ในกัาร
ดำาเนินธุุรกัิจิอย่างรอบค้อบแลูะรัดกัุม เพือ� ลูดผ่ลูกัระที่บจิากัส์ภาวะดังกัลู่าว
จิ่งส์่งผ่ลูให้ HARN ยังค้งม่ปีระกัอบกัารที่่�ม่กัำาไรมาอย่างตั่อเนื�อง แม้จิะ
ลูดลูงจิากัที่่�ผ่่านมาบ้าง แตั่เรายังค้งมุ่งมั�นในกัารขยายธุุรกัิจิด้วยกัารหา
ส์ินค้้าใหม่เข้าส์ู่ตัลูาดที่่�ยังม่โอกัาส์ในชั่่วงที่่�ผ่่านมา เชั่่น ม่กัารจิัดตัั�งบริษััที่
ย่อยที่่�ได้ดำาเนินธุุรกัิจิที่่�เกั่�ยวข้องกัับไอโอที่่ ขยายธุุรกัิจิกัารพิมพ์แบบดิจิิที่ัลู
ในปีระเที่ศเว่ยดนาม แลูะม่กัารขยายงานให้บริกัารเพิ�มข่�นในแตั่ลูะหน่วย
ธุุรกัิจิ เชั่่น โรงปีระกัอบชัุ่ดเค้รื�องที่ำาค้วามเย็น แลูะโรงบรรจิุส์ารดับเพลูิงที่่�
ได้มาตัรฐานส์ากัลู ซ่�งได้เริ�มใชั่้งานในชั่่วงกัลูางปีีที่่�ผ่่านมา เพื�อส์ร้างรายได้
จิากักัารให้บริกัารที่่เ� พิม� มากัข่น� นอกัจิากันัน� ในปีีที่ผ่่� า่ นมา HARN ยังได้เปีิด
โชั่ว์รูม Digital Centre of Excellence เพื�อให้ลููกัค้้าที่ั�งในแลูะตั่างปีระเที่ศ
ส์ามารถึเข้าชั่มแลูะได้ที่ดลูองส์าธุิตักัารใชั่้งานเค้รือ� งพิมพ์แบบดิจิที่ิ ลูั อ่กัด้วย

HARN ม่ค้วามพร้อมที่างด้านฐานะกัารเงินที่่ม� น�ั ค้ง ซ่ง� ที่ำาให้มค้่ วามส์ามารถึ
ในกัารหาโอกัาส์ที่างธุุรกัิจิใหม่ๆ ในอนาค้ตัได้ ซ่�งพวกัเรามั�นใจิว่า หลูังจิากั
ส์ถึานกัารณ์กัารแพร่ระบาดของโค้วิด-19 ค้ลู่�ค้ลูายลูงแลู้ว จิะที่ำาให้ HARN
กัลูับมาม่ผ่ลูปีระกัอบกัารที่่�ด่แลูะส์ามารถึส์ร้างธุุรกัิจิเตัิบโตัได้อย่างมั�นค้ง
ตั่อเนื�องได้อย่างแน่นอน
ส์่วนกัารดำาเนินงานภายใตั้นโยบายกัารกัำากัับดูแลูกัิจิกัารที่่�ด่ HARN
ได้ให้ค้วามส์ำาค้ัญในกัารปีฏิิบัตัิตัามหลูักักัารกัำากัับดูแลูกัิจิกัารที่่�ด่มาอย่าง
ตั่อเนื�อง ม่กัารดำาเนินงานด้วยค้วามรับผ่ิดชั่อบตั่อลููกัค้้า พนักังาน ผู่้ถึือหุ้น
แลูะผู่้ม่ส์่วนได้เส์่ยทีุ่กัฝ่่ายอย่างเปี็นธุรรม โปีร่งใส์แลูะตัรวจิส์อบได้ ซ่�ง
จิะเห็นได้อย่างเปี็นรูปีธุรรมจิากักัารที่่ไ� ด้รบั ค้ะแนนกัารกัำากัับดูแลูกัิจิกัารที่่ด� ่
ในระดับส์ูงส์ุด (CG score 5 ดาว) อย่างตั่อเนื�องมา 3 ปีี อ่กัที่ั�ง HARN ยัง
ได้ผ่่านกัารรับรองเปี็นส์มาชั่ิกัภาค้่เค้รือข่ายตั่อตั้านทีุ่จิริตัค้อร์รัปีชั่ัน ม่กัาร
จิัดที่ำาคู้่มือ ออกันโยบายแลูะปีระกัาศเจิตันารมณ์ให้แกั่พนักังาน คู้่ค้้า แลูะ
ส์าธุารณชั่น จิัดให้ม่กัระบวนกัารตัรวจิส์อบ แจิ้งเบาะแส์ ฝ่ึกัอบรม ตัลูอด
จินส์ร้างแนวที่างปีฏิิบตัั ิ เพือ� แส์ดงให้เห็นถึ่งค้วามมุง่ มัน� ในกัารตั่อตั้านทีุ่จิริตั
ค้อร์รปีั ชั่ัน โดยมุง่ หวังให้ธุรุ กัิจิส์ามารถึเตัิบโตัได้อย่างยัง� ยืนแลูะได้รบั ค้วาม
เชั่ื�อมั�นจิากัพนักังาน คู้่ค้้า ตัลูอดจินนักัลูงทีุ่นที่ั�วไปี
ในนามของค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ ขอขอบพระคุ้ณผู่้ถึือหุ้น ลููกัค้้า คู้่ค้้า
พันธุมิตัรที่างธุุรกัิจิ ตัลูอดจินค้ณะกัรรมกัาร ผู่้บริหาร แลูะพนักังานทีุ่กัที่่าน
ที่่ใ� ห้ค้วามไว้วางใจิแลูะค้อยส์นับส์นุนกัารดำาเนินงานของ HARN ด้วยด่เส์มอมา
แลูะขอให้ค้ำามัน� ว่าค้ณะกัรรมกัารบริษัที่ั ผู่บ้ ริหารแลูะพนักังานของเราทีุ่กัค้น
จิะร่วมมือ มุ่งมั�นฝ่่าฟัันอุปีส์รรค้ตั่างๆ เพื�อพัฒนา HARN ให้เตัิบโตัอย่าง
ยั�งยืนภายใตั้หลูักักัารกัำากัับดูแลูกัิจิกัารที่่�ด่ เพื�อให้เกัิดปีระโยชั่น์ส์ูงส์ุดตั่อ
ผู่ม้ ส์่ ว่ นได้ส์ว่ นเส์่ยทีุ่กัฝ่่าย แลูะกั่อให้เกัิดกัารพัฒนาแลูะส์่งผ่ลูด่ตัอ่ ภาพรวม
ที่างเศรษัฐกัิจิแลูะส์ังค้มตั่อไปี
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ส่วินท่� 1
การประกอบธิุรกิจำและผลการดำาเนินงาน
1. โครงสร้างและการดำาเนินงานข้องกลุ่มูบริษััท
1.1 นโยบายและภาพรวิมูการประกอบธิุรกิจำ
ควิามูเป็นมูา
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
ส์ูกั่ ารบริหารงานแบบมืออาชั่่พ HARN จิ่งได้จิดที่ะเบ่ยนจิัดตััง� ข่น� เมือ�
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
แลูะจิำาหน่ายผ่ลูิตัภัณฑ์์วาลู์วแลูะอุปีกัรณ์ระบบดับเพลูิง วาลู์วแลูะ
อุปีกัรณ์ระบบส์ุขาภิบาลูแลูะปีรับอากัาศ แลูะให้บริกัารตัิดตัั�งระบบ
ดั บ เพลูิ ง งานโค้รงกัาร ตั่ อ มาเมื� อ วั น ที่่� 21 กัุ ม ภาพั น ธุ์ 2546,
24 กัรกัฎาค้ม 2549 แลูะ10 ตัุ ลู าค้ม 2555 HARN ได้ เพิ� ม ทีุ่ น
จิดที่ะเบ่ยนเปี็น 3 ลู้านบาที่, 4 ลู้านบาที่ แลูะ 65 ลู้านบาที่ตัามลูำาดับ
เพื�อใชั่้เปี็นเงินทีุ่นหมุนเว่ยนในกัารดำาเนินธุุรกัิจิ
ในเดื อ นพฤศจิิ กั ายน 2559 ได้ ปี รั บ เปีลู่� ย นชั่ื� อ จิากับริ ษัั ที่
ไฟัร์วิค้เตัอร์จิำากััด (มหาชั่น) หลูังจิากักัารเข้าค้วบรวมกัิจิกัารกัับ
บริษััที่ ชั่ิลูแมที่ชั่์ จิำากััด แลูะ บริษััที่ ค้ิว ทีู่ เอส์ จิำากััด แตั่เดิมนั�น
บริษััที่ที่ั�งส์ามเค้ยเปี็นหน่วยธุุรกัิจิของ บ.หาญฯ ซ่�งม่ปีระวัตัิยาวนาน
ในด้านกัารเปี็นตััวแที่นจิำาหน่ายแลูะกัารให้ค้ำาปีร่กัษัาออกัแบบระบบ
วิศวกัรรมตัั�งแตั่ปีี 2508 ด้วยปีระส์บกัารณ์แลูะชั่ื�อเส์่ยงกัว่า 60 ปีี
กัารค้วบรวมกัิจิกัารในค้รั�งน่�ที่ำาให้ HARN พร้อมที่่�จิะมุ่งเน้นกัารเปี็น
ผู่น้ าำ กัารให้บริกัารโซลููชั่น�ั ที่่ย� ง�ั ยืนของงานระบบวิศวกัรรมค้วามปีลูอดภัย
ระบบที่ำาค้วามเย็น ระบบปีรับอากัาศ แลูะระบบกัารพิมพ์ดิจิิที่ัลูใน
ปีระเที่ศไที่ยแลูะปีระเที่ศเพื�อนบ้าน
ส์ำา หรั บ โซลูู ชั่ั� น ระบบวิ ศ วกัรรมค้วามปีลูอดภั ย ในปีี 2544
เริม� ดำาเนินธุุรกัิจินำาเข้าแลูะจิำาหน่ายผ่ลูิตัภัณฑ์์วาลู์วแลูะอุปีกัรณ์ระบบ
ดับเพลูิง วาลู์วแลูะอุปีกัรณ์ส์ุขาภิบาลูแลูะปีรับอากัาศพร้อมกัับให้
1
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บริกัารตัิดตัั�งระบบดับเพลูิงงานโค้รงกัาร ตั่อมาในปีี 2546 ได้ขยาย
กัิจิกัารโดยเพิม� แผ่นกัขายโค้รงกัาร เพือ� บริกัารให้ค้ำาปีร่กัษัา ออกัแบบ
แลูะตัิดตัั�งระบบดับเพลูิงตั่างๆ เชั่่น ระบบดับเพลูิงด้วยนำ�า, ระบบโฟัม
ดับเพลูิง (Foam Fire Protection), ระบบส์ัญญาณแจิ้งเหตัุเพลูิงไหม้
(Fire Alarm Systems) แลูะระบบกัลู้องวงจิรปีิด โดยที่่มงานวิศวกัร
ผู่้เชั่่�ยวชั่าญ มุ่งเน้นกัารรับงานโค้รงกัารที่่�ม่ขนาดไม่ใหญ่มากันักั
เชั่่น โรงงานขนาดกัลูาง แลูะโรงงานขนาดเลู็กั แลูะในปีี 2548 เพิ�ม
ผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบดับเพลูิงอัตัโนมัตัิ ด้วยกั๊าซค้าร์บอนไดออกัไซด์ (CO2)
แลูะระบบดับเพลูิงส์ารส์ะอาด FM-2002 จินถึ่ง ณ ปีัจิจิุบันได้ม่กัาร
เพิ�มผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบดับเพลูิงอัตัโนมัตัิด้วยส์ารส์ะอาด Novec 1230,
ระบบดับเพลูิงด้วยกั๊าซเฉื่ือ� ย (Inert Gas), ระบบดับเพลูิงห้องค้รัว Wet
Chemical
ในปีี 2550 ได้รับรางวัลูปีระกัาศเกั่ยรตัิคุ้ณ Outstanding
Distributor Award จิากั NIBCO Inc. ปีระเที่ศส์หรัฐอเมริกัา ปีัจิจิุบัน
HARN ได้ขยายกัิจิกัารเข้าไปีในระบบดับเพลูิงส์ำาหรับอุตัส์าหกัรรม
ปีิโตัรเค้มิค้ัลูพร้อมกัับระบบรักัษัาค้วามปีลูอดภัย
เปี็นเวลูากัว่า 60 ปีี ที่่� HARN ม่ปีระส์บกัารณ์ในกัารให้บริกัาร
ด้านโซลููชั่น�ั ของระบบที่ำาค้วามเย็นคุ้ณภาพส์ูงส์ำาหรับส์ินค้้าอุตัส์าหกัรรม
แลูะเกัษัตัรกัรรม โดยที่่มวิศวกัรที่่�ม่ค้วามชั่ำานาญในกัารออกัแบบ
ระบบที่ำาค้วามเย็นให้เหมาะกัับกัารถึนอมส์ินค้้าเพื�อรักัษัาคุ้ณภาพ
นำ�าหนักั แลูะค้วามส์ดใหม่ อย่างส์ูงส์ุด นับแตั่ปีี 2545 ได้เกัิดวิกัฤตั
ด้านพลูังงานข่�นหลูายค้รั�ง ที่ำาให้ HARN พัฒนาค้วามรู้ค้วามชั่ำานาญ
ในด้านพัฒนาโซลููชั่ั�นที่่�ปีระหยัดพลูังงานจินได้รับกัารยอมรับอย่าง
กัว้างขวาง ปีัจิจิุบัน HARN เปี็นผู่้นำาเที่ค้โนโลูย่ระบบที่ำาค้วามเย็นใน
ปีระเที่ศไที่ยแลูะยังค้งเตัิบโตัอย่างมั�นค้งตั่อไปี
ในด้านระบบกัารพิมพ์ดิจิิที่ัลู HARN เริ�มดำาเนินธุุรกัิจิเกั่�ยวกัับ
เค้รื�องพิมพ์แลูะอุปีกัรณ์กัารพิมพ์ วันเดือนปีีที่�่ผ่ลูิตั/หมดอายุ ตัั�งแตั่
ปีี 2508 โดยมุ่งมั�นที่่�จิะดำาเนินธุุรกัิจิจิัดจิำาหน่าย แลูะให้บริกัารหลูัง

กัลูุ่มนามส์กัุลูชั่าญณรงค้์ ปีระกัอบด้วย นางปีระยูรศร่ ชั่าญณรงค้์ นางส์ิริมา เอ่�ยมส์กัุลูรัตัน์ แลูะนายเจิน ชั่าญณรงค้์
ระบบดับเพลูิงอัตัโนมัตัิ FM 200 เปี็นระบบดับเพลูิงด้วยส์ารส์ะอาด ซ่�งได้รับกัารรับรองมาตัรฐาน UL/FM โดยใชั่้ส์ารค้เม่ชั่นิดที่่�ไม่ที่ำาค้วามเส์่ยหายตั่ออุปีกัรณ์ค้อมพิวเตัอร์
อุปีกัรณ์อิเลู็กัที่รอนิกัส์์ แลูะไม่เปี็นอันตัรายตั่อมนุษัย์ เหมาะส์ำาหรับตัิดตัั�งในห้องส์ำาค้ัญ เชั่่น Server Room, Data Center, UPS Room
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

กัารขาย โดยย่ดหลูักัเรือ� งค้วามเร็วแลูะคุ้ณภาพเพือ� ให้ลูกัู ค้้าพ่งพอใจิ
ส์ูงส์ุด ปีัจิจิุบัน HARN เปี็นผู่้นำาเที่ค้โนโลูย่กัารพิมพ์ดิจิิที่ัลูส์ำาหรับ
ส์ายกัารผ่ลูิตัในปีระเที่ศไที่ยแลูะได้รบั ค้วามไว้วางใจิจิากับริษัที่ั ชั่ัน� นำา
ที่ั�วปีระเที่ศ ในปีี 2558 ได้ขยายกัิจิกัารเข้าส์ู่โซลููชั่ั�นกัารพิมพ์ส์ามมิตัิ
จินส์ามารถึผ่ลูักัดันให้เกัิดกัารส์ร้างตั้นแบบอย่างรวดเร็วแลูะกัารผ่ลูิตั
ระบบดิจิที่ิ ลูั ในภาค้กัารศ่กัษัา ที่ันตักัรรม กัารแพที่ย์ แลูะอุตัส์าหกัรรม
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
บริษััที่ย่อยค้ิดเปี็นส์ัดส์่วนร้อยลูะ 100 ของทีุ่นจิดที่ะเบ่ยน เมื�อวันที่่�
30 กัรกัฎาค้ม 2562
ที่ั�งน่� HARN ได้นำามาตัรฐานส์ากัลูในกัารบริหารงานคุ้ณภาพ
มาปีฏิิบัตัิ ปีัจิจิุบันได้รับกัารรับรองมาตัรฐานกัารบริหารงานคุ้ณภาพ
ISO 9001:2015 จิากัส์ถึาบั น UKAS (UNITED KINGDOM
ACCREDITATION SERVICE) ซ่�งเปี็นส์ถึาบันที่่�ให้กัารรับรองระดับ
โลูกัจิากัปีระเที่ศส์หราชั่อาณาจิั กั ร ด้ ว ยกัารตัรวจิปีระเมิ น ระบบ
คุ้ณภาพ จิากั บริษััที่ เอส์จิ่เอส์ (ปีระเที่ศไที่ย) จิำากััด โดย HARN ได้
รับกัารรับรองมาตัรฐาน ISO 9001:2000 ตัั�งแตั่ปีี 2549 แลูะพัฒนา

เปี็น ISO 9001:2008 ตัั�งแตั่ปีี 2552 จินพัฒนาเปี็น ISO 9001:2015
ในปีี 2560
ในปีี 2564 HARN ยังค้งม่เปี้าหมายที่่�จิะเปี็นผู่้นำากัารให้บริกัาร
โซลููชั่ั�นที่่�ยั�งยืน ผ่่านกัารส์ร้างค้วามหลูากัหลูายเชั่ิงธุุรกัิจิ ค้วบคู้่ไปีกัับ
กัารส์่งมอบผ่ลูตัอบแที่นที่่ย� งั� ยืน แลูะเส์ริมคุ้ณภาพชั่่วตัิ ที่่ด� ข่ องผู่ม้ ส์่ ว่ น
ได้ส์ว่ นเส์่ย เพือ� ส์นับส์นุนให้บรรลูุวส์ิ ยั ที่ัศน์ พันธุกัิจิ แลูะเปี้าหมายกัาร
ดำาเนินธุุรกัิจิ
ที่ั�งน่� เพื�อส์นับส์นุนให้กัลูยุที่ธุ์ของ HARN ปีระส์บผ่ลูส์ำาเร็จิ
อย่างม่ปีระส์ิที่ธุิภาพ ค้ณะกัรรมกัารบริษัที่ั ได้ที่บที่วนวิส์ยั ที่ัศน์ พันธุกัิจิ
ที่ิ ศ ที่างกัารดำา เนิ น ธุุ ร กัิ จิ แลูะม่ ม ตัิ อ นุ มั ตัิ กั ลูยุ ที่ ธุ์ ใ นกัารกัำา หนด
เปี้าหมายกัารเตัิบโตัระยะยาว 3 ปีีข้างหน้า ที่่�มุ่งเน้นกัารดำาเนินงาน
ด้วยแนวที่าง 3 ส์่วน ได้แกั่
1) SMART Business โดยกัารส์ร้างผ่ลูตัอบแที่นที่่ด� ตั่ อ่ ผู่ถึ้ อื หุน้ แลูะ
ส์ร้างค้วามพ่งพอใจิให้ลููกัค้้า
2) SMART People โดยกัารส์ร้างบรรยากัาศกัารที่ำางานที่่�ม่ค้วาม
ส์ุขให้กัับพนักังาน แลูะ
3) SMART Environment โดยกัารส์ร้างคุ้ณค้่าระยะยาวแลูะเส์ริม
คุ้ณภาพชั่่วิตัให้แกั่ผู่้ม่ส์่วนได้ส์่วนเส์่ยทีุ่กัฝ่่าย

เป้าหมูายระยะยาวิ
สร้างยอดข้าย
มูากกว็่า

1,500 ล้านบาท

จำ่ายเงินปันผลไมู่น้อยกว็่า

40% ข้องกำาไรสุที่ธิิ
ห้ลังห้ักภาษัีเงินได้และ
ห้ลังห้ักสำารองต์ามูกฎห้มูาย

รักษัาคว็ามูพึ่งพึอใจำ
ข้องลูกค้ามูากกว็่า

รักษัาคว็ามูพึ่งพึอใจำ
ข้องพึนักงานมูากกว็่า

90%

85%

อ่กัที่ัง� กัารใชั่้ปีระโยชั่น์จิากัองค้์ค้วามรูแ้ ลูะฐานธุุรกัิจิที่่ม� ่อยู่ เพือ�
เพิม� ข่ดค้วามส์ามารถึในกัารแข่งขัน นอกัจิากันัน� ยังให้ค้วามส์ำาค้ัญใน
กัารดูแลูส์ิ�งแวดลู้อม ส์ังค้ม แลูะบรรษััที่ภิบาลู เพื�อให้บรรลูุเปี้าหมาย
กัารเปี็นองค้์กัรที่่�ยั�งยืนอย่างแที่้จิริง โดยผู่้บริหารระดับส์ูงได้ม่กัาร

ดำาเนินธิุรกิจำต์ามูแผน
โดยคำาน่งถื่งสิ�งแว็ดล้อมู
สังคมู และบรรษััที่ภิบาล

100%
ถึ่ายที่อดแผ่นดังกัลู่าวไปีส์ู่ผู่้บริหารแลูะพนักังานทีุ่กัระดับให้ได้ที่ราบ
แลูะตัิดตัามดูแลูให้มกั่ ารนำากัลูยุที่ธุ์ไปีปีฏิิบตัั ิ ให้เปี็นไปีตัามเปี้าหมาย
ที่่ไ� ด้กัำาหนดไว้ พร้อมที่ัง� รายงานค้วามค้ืบหน้าให้ค้ณะกัรรมกัารบริษัที่ั
ที่ราบทีุ่กัไตัรมาส์

1.1.1 วิิสัยทัศน์ พันธิกิจำ และเป้าหมูายการดำาเนินธิุรกิจำ
วิิสัยทัศน์ พันธิกิจำ และเป้าหมูายการดำาเนินธิุรกิจำ

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

บริษััท หาญ เอ็นจำิเน่ยริ�ง โซลูชัั�นส์ จำำากัด (มูหาชัน)
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พันธิกิจำ
1 1

2 2

3 3

4 4

เราจำะสร้างควิามูพึงพอใจำ
ให้ลูกค้า 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

ค่านิยมูองค์กร

P

O

S

I

T

I

V

E

Professional
Responsibility

Ownership

Sustainable
Development

Integrity

Teamwork

Innovation

Value
Creation

Excellence

ควิามูรับผิดชัอบ
อย่างมูืออาชัีพ

มู่ควิามูรัก
ผูกพัน และเป็น
เจำ้าข้ององค์กร

การพัฒนา
อย่างยั�งยืน

ควิามูซ่�อสัตืย์
และยึดมูั�น
ในควิามูถูกตื้อง
และเป็นธิรรมู

ควิามูร่วิมูมูือ
ทำางานเป็นท่มู

ควิามูคิดริเริ�มู
สร้างสรรค์

การสร้าง
คุณค่า

การมูุ่งมูั�นสู่
ควิามูเป็นเลิศ

เป้าหมูายการดำาเนินธิุรกิจำ

1

2

3

4

มูุ่งเน้นการบริหารงานโดย
การสร้างควิามูสัมูพันธิ์ท่�ด่
กับลูกค้าหลักอย่างตื่อเนื�อง
สมูำ�าเสมูอ

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

ข้ยายการจำำาหน่ายสินค้า
ไปยังกลุ่มูประเทศเพ่�อนบ้าน
เชั่น เมู่ยนมูา เวิียดนามู
กัมูพูชัา เป็นตื้น

รักษัาระบบการทำางาน
ท่�เป็นมูาตืรฐานสากล
และปรับปรุงกระบวินการ
ทำางานอย่างตื่อเนื�อง

8

7

6

5

ข้ยายฐานลูกค้ารับเหมูางาน
โครงการ กลุ่มูลูกค้าโรงงาน
อุตืสาหกรรมู และลูกค้ากลุ่มู
ผู้ใชั้งานตืรงมูากข้้�น

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

สร้างค่านิยมูร่วิมูกันภายใน
องค์กร เพ่�อให้มู่วิัฒนธิรรมู
การทำางานท่�ด่

สร้างองค์กรให้เกิดการเรียนรู้
เพ่�อเพิ�มูข้ีดควิามูสามูารถ
ท่�จำะข้ับเคลื�อนไปสู่ควิามูสำาเร็จำ
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

1.1.2 การเปล่ย� นแปลงและพัฒนาการท่ส� ำาคัญ
กั่อตัั�ง
ห้จำก.ห้าญว็ัฒนา

กั่อตัั�ง
บจำก.ห้าญเอ็นยิเนียริ�ง

กั่อตัั�ง
บจำก.ชิลแมูที่ช์

กั่อตัั�ง
บจำก.ไฟร์ว็ิคเต์อร์

กั่อตัั�ง
บจำก.คิว็ ทีู่ เอส

FIRE เข้าส์ู่
ตัลูาดหลูักัที่รัพย์ mai

เปีลู่�ยนชั่ื�อจิากั FIRE
เปี็น HARN แลูะเพิ�มทีุ่น
เปี็น 292.25 ลบ.

ได้รับการรับรองเปี็นส์มาชั่ิกั
แนวร่วมในการต์่อต์้าน
การทีุ่จำริต์ (CAC)

เข้าร่วมประกาศเจำต์นารมูณี์ - จิัดตัั�งบริษััที่ย่อย ห้าญ
เปี็นแนวร่วมในการต์่อต์้านการ
เว็ียดนามู ที่่�เว่ยดนาม
ทีุ่จำริต์ (CAC)
- ได้ค้ะแนน CG ระดับ
ดีเลิศ 5 ดาว็

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

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

ในชั่่วงปีี 2560 - 2564 ม่กัารเปีลู่�ยนแปีลูงแลูะพัฒนากัารที่่�ส์ำาค้ัญ ส์รุปีได้ดังน่�
ปี 2564
• HARN ได้รบั กัารรับรอง CG Score ว่าม่หลูักักัารกัำากัับดูแลูกัิจิกัารที่่ด� ่ ส์ำาหรับบริษัที่ั
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
ปี 2563
• 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�งได้ส์ำาเร็จิโดยที่่มวิศวกัรเว่ยดนาม โดยไม่ได้ม่วิศวกัรจิากัตั่างปีระเที่ศเข้าไปีส์นับส์นุน เนื�องจิากัส์ถึานกัารณ์โค้วิด-19 ที่่�ไม่
อนุญาตัให้ชั่าวตั่างชั่าตัิเดินที่างเข้าปีระเที่ศในชั่่วงเวลูานั�น
• HARN ได้ขยายค้วามร่วมมือกัับ Domino UK Ltd. ผู่ผ่้ ลูิตัแลูะจิำาหน่ายเค้รือ� งพิมพ์ลูาเบลูส์ตัิกั� เกัอร์ระบบ UV Digital Inkjet เพือ� จิัดตััง� โชั่ว์รมู
ขนาดพื�นที่่� 120 ตัรม. ตัั�งเค้รื�องพิมพ์ฯ ที่่�ชั่ั�น 1 อาค้ารส์ำานักังานใหม่ ค้าดว่าจิะแลู้วเส์ร็จิในไตัรมาส์ 1/2564 ซ่�งจิะใชั่้เพื�อส์นับส์นุนกัารขาย
กัารจิัดอบรม กัารให้ลูกัู ค้้าเย่ย� มชั่มที่่โ� ชั่ว์รมู แลูะกัารเย่ย� มชั่มผ่่านระบบออนไลูน์ ส์ำาหรับลููกัค้้าในปีระเที่ศไที่ย แลูะกัลูุม่ ปีระเที่ศอาเซ่ย� น โดย
Domino ตักัลูงเปี็นผู่้จิ่ายค้่าเชั่่าพื�นที่่� แลูะจิำาหน่ายเค้รื�องให้ HARN ในราค้าลูดพิเศษั พร้อมด้วยระยะเวลูาชั่ำาระเงินนานถึ่ง 1 ปีี หรือเมื�อ
จิำาหน่ายเค้รื�องฯ ให้ลููกัค้้าได้

บริษััท หาญ เอ็นจำิเน่ยริ�ง โซลูชัั�นส์ จำำากัด (มูหาชัน)
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ปี 2562
• 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 ถึือหุน้ ในบริษัที่ั ย่อยค้ิดเปี็นส์ัดส์่วนร้อยลูะ 100 ของทีุ่นจิดที่ะเบ่ยน เมือ� วันที่่� 30 กัรกัฎาค้ม 2562
ปี 2561
• HARN ได้รับทีุ่นส์นับส์นุน โค้รงกัาร HARN 3DMed: กัารส์ร้างแบบจิำาลูองอวัยวะด้วยเที่ค้โนโลูย่กัารพิมพ์ส์ามมิตัิขั�นส์ูง เพื�อวินิจิฉื่ัยแลูะ
วางแผ่นกัารรักัษัาอย่างม่ปีระส์ิที่ธุิภาพ จิากัส์ำานักังานนวัตักัรรมแห่งชั่าตัิ (องค้์กัารมหาชั่น) ในรูปีแบบแปีลูงเที่ค้โนโลูย่เปี็นทีุ่น เมื�อวันที่่�
15 พฤษัภาค้ม 2561
• HARN ได้รับกัารรับรองกัารเปี็นส์มาชั่ิกัแนวร่วมปีฏิิบัตัิของภาค้เอกัชั่นไที่ยในกัารตั่อตั้านกัารทีุ่จิริตั (CAC) รอบไตัรมาส์ 3/2561 เมื�อวันที่่�
5 พฤศจิิกัายน 2561
ปี 2560
• HARN เข้าร่วมกัารปีระกัาศเจิตันารมย์เปี็นแนวร่วมปีฏิิบัตัิ (Collective Action Coalition : CAC) ของภาค้เอกัชั่นไที่ยในกัารตั่อตั้านกัาร
ทีุ่จิริตั เมื�อวันที่่� 21 ม่นาค้ม 2560
• HARN ให้กัารส์นับส์นุนงาน International Packaging and Printing Exhibition for Asia (Packprint International 2017) ณ ศูนย์นที่ิ รรศกัาร
แลูะกัารปีระชัุ่มไบเที่ค้ กัรุงเที่พฯ เมื�อวันที่่� 20-23 กัันยายน 2560 แลูะได้รับใบปีระกัาศน่ยบัตัร จิากัส์มาค้มกัารพิมพ์ไที่ย แลูะส์มาค้มกัาร
บรรจิุภัณฑ์์ไที่ยแลูะ บริษััที่เมส์เซ่ ดุส์เซลูดอร์ฟั เอเชั่่ย
• HARN ได้เข้าร่วมโค้รงกัารส์่งเส์ริมค้วามส์ามารถึที่างนวัตักัรรมส์ำาหรับบริษััที่จิดที่ะเบ่ยนในตัลูาดหลูักัที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ย 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

1.1.3 วิัตืถุประสงค์ข้องการระดมูทุน
- ไม่ม่ -

1.1.4 ข้้อผูกพันท่�บริษััทให้คำามูั�นไวิ้ในแบบแสดงรายการข้้อมููลการเสนอข้ายหลักทรัพย์
- ไม่ม่ -

1.2 ลักษัณะการประกอบธิุรกิจำ
HARN ดำาเนินธุุรกัิจินำาเข้าแลูะจิัดจิำาหน่ายผ่ลูิตัภัณฑ์์ในระบบ
ดับเพลูิง ระบบปีรับอากัาศแลูะส์ุขาภิบาลู ระบบที่ำาค้วามเย็น ระบบ
กัารพิมพ์ดจิิ ที่ิ ลูั ให้บริกัารพัฒนาระบบ IOT Products and Solutions
รวมที่ั�งให้ค้ำาปีร่กัษัาแลูะออกัแบบระบบในโค้รงกัารตั่างๆ แลูะกัารให้

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

ปี 25641)

ร้อยละ
การถือหุ้น
ข้องบริษััท

ล้านบาท

100.00

423.94

ร้อยละ

ปี 2563
ล้านบาท

ร้อยละ

ปี 2562
ล้านบาท

ร้อยละ

รายได้จำากการข้ายและบริการ
• ผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบดับเพลูิง แลูะงานโค้รงกัาร
ตัิดตัั�งระบบดับเพลูิง
• ผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบปีรับอากัาศ แลูะระบบส์ุขาภิบาลู
• ผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบที่ำาค้วามเย็น
• ผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบกัารพิมพ์ดิจิิที่ัลู
• ผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบไอโอที่่ (ไอยราหาญ)
รวมรายได้จิากักัารขายแลูะบริกัาร
รายได้อื�น 2)
รายได้รวม
ห้มูายเห้ต์ุ :

1)
2)

100.00
100.00
100.00
65.00

40.53 534.18 45.68

47.85
4.57
197.35 18.86
351.90 33.64
4.94
0.47
1,025.98 98.07
20.15
1.93
1,046.13 100.00

63.82
202.83
349.07
2.43
1,152.33
17.10
1,169.43

644.12 46.21

5.46
81.10 5.82
17.34 262.00 18.80
29.85 379.66 27.24
0.21
98.54 1,366.88 98.07
1.46
27.09 1.93
100.00 1,393.97 100.00

อ้างอิงข้อมูลูจิากังบกัารเงินรวมของบริษััที่ หาญ เอ็นจิิเน่ยริ�ง โซลููชั่ั�นส์์ จิำากััด (มหาชั่น)
รายได้อื�น ปีระกัอบด้วยกัำาไรขาดทีุ่นจิากัเงินลูงทีุ่นในกัองทีุ่นรวมแลูะหลูักัที่รัพย์ในค้วามตั้องกัารของตัลูาด ดอกัเบ่�ยรับ รายได้เงินปีันผ่ลู แลูะกัำาไรขาดทีุ่นจิากัอัตัรา
แลูกัเปีลู่�ยน รวมที่ั�งรายได้ค้่าเชั่่าแลูะค้่าบริกัารจิากัอส์ังหาริมที่รัพย์เพื�อกัารลูงทีุ่น เปี็นตั้น

โครงสร้างรายได้ปี 2564
40.53%
33.64%
18.86%
1,046.13

4.57%
1.93%
0.47%

ผลิตืภัณฑ์์ระบบดับเพลิงฯ
423.94 ล้านบาท
ผลิตืภัณฑ์์ระบบการพิมูพ์ดิจำิทัล
351.90 ล้านบาท
ผลิตืภัณฑ์์ระบบทำาควิามูเย็น
197.35 ล้านบาท
ผลิตืภัณฑ์์ระบบปรับอากาศฯ
47.85 ล้านบาท
รายได้อื�นๆ
20.15 ล้านบาท
ผลิตืภัณฑ์์ระบบไอโอท่
4.94 ล้านบาท

ห้มูายเห้ต์ุ : ข้อมูลูที่่�นำาเส์นอใชั่้ข้อมูลูตัามงบกัารเงินรวม

บริษััท หาญ เอ็นจำิเน่ยริ�ง โซลูชัั�นส์ จำำากัด (มูหาชัน)
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ข้้อมููลทางการเงินท่�สำาคัญ
25644) 25634)5) 25624)
ผลการดำาเนินงาน
รายได้จิากักัารขายแลูะบริกัาร
รายได้รวม
ตั้นทีุ่นขายแลูะบริกัาร
กัำาไรขั�นตั้น
กัำาไร / (ขาดทีุ่น) ส์ุที่ธุิ (ไม่รวม NCI)
กัำาไรขาดทีุ่นเบ็ดเส์ร็จิรวม (ไม่รวม NCI)

ลู้านบาที่
ลู้านบาที่
ลู้านบาที่
ลู้านบาที่
ลู้านบาที่
ลู้านบาที่

1,025.98
1,046.13
713.71
312.27
72.27
73.52

1,152.33
1,169.43
799.83
352.49
97.98
97.58

1,366.88
1,393.97
948.69
418.19
149.62
147.98

ส์ินที่รัพย์รวม
หน่�ส์ินรวม
ส์่วนของผู่้ถึือหุ้นรวม

ลู้านบาที่
ลู้านบาที่
ลู้านบาที่

1,685.72
367.19
1,317.97

1,658.20
339.83
1,317.77

1,596.30
274.64
1,321.66

%
%
%
%
เที่่า
เที่่า

5.49
5.52
30.44
6.90
0.28
0.63

7.65
7.72
30.59
8.37
0.26
0.72

11.56
11.89
30.59
10.73
0.21
0.89

บาที่
บาที่/หุ้น
บาที่/หุ้น
ร้อยลูะ
บาที่/หุ้น

0.50
2.25
0.10
83.33
0.12

0.50
2.25
0.13
76.47
0.17

0.50
2.26
0.18
69.23
0.26

ฐานะทางการเงิน

อัตืราส่วินทางการเงิน
อัตัราผ่ลูตัอบแที่นผู่้ถึือหุ้น 1)
อัตัราผ่ลูตัอบแที่นจิากัส์ินที่รัพย์ 2)
อัตัรากัำาไรขั�นตั้น
อัตัรากัำาไรส์ุที่ธุิ 1)
อัตัราส์่วนหน่�ส์ินตั่อส์่วนของผู่้ถึือหุ้น
อัตัรากัารหมุนของส์ินที่รัพย์รวม
ข้้อมููลสำาคัญในตืลาดทุน
ราค้าพาร์ตั่อหุ้น
มูลูค้่าหุ้นตัามบัญชั่่
เงินปีันผ่ลูตั่อหุ้น 3)
อัตัรากัารจิ่ายเงินปีันผ่ลู
กัำาไร / (ขาดทีุ่น) ตั่อหุ้น
ห้มูายเห้ต์ุ :

1)
2)
3)
4)
5)

ใชั่้กัำาไร(ขาดทีุ่น)ส์ุที่ธุิรวมในกัารค้ำานวณ
ใชั่้กัำาไรกั่อนหักัภาษั่แลูะตั้นทีุ่นที่างกัารเงินในกัารค้ำานวณ
ยังม่ค้วามไม่แน่นอนจินกัว่าจิะได้รับอนุมัตัิจิากัที่่�ปีระชัุ่มส์ามัญผู่้ถึือหุ้นปีระจิำาปีี 2565
อ้างอิงข้อมูลูจิากังบกัารเงินรวมของบริษััที่ หาญ เอ็นจิิเน่ยริ�ง โซลููชั่ั�นส์์ จิำากััด (มหาชั่น)
ข้อมูลูที่างกัารเงินปีี 2563 ได้ปีรับปีรุงรายกัารเกั่�ยวกัับโค้รงกัารส์ะส์มหุ้นพนักังานให้เปี็นไปีตัาม TFRS 2 กัารจิ่ายโดยใชั่้หุ้นเปี็นเกัณฑ์์
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1.2.2 ข้้อมููลเก่�ยวิกับผลิตืภัณฑ์์และบริการ
ผ่ลูิตัภัณฑ์์แลูะบริกัาร แบ่งออกัเปี็น 5 ผ่ลูิตัภัณฑ์์ ได้แกั่

ผลิต์ภัณีฑ์์ระบบดับเพึลิง
และงานโครงการต์ิดต์ั�ง
ระบบดับเพึลิง

ผลิต์ภัณีฑ์์ระบบ
ปรับอากาศและ
ระบบสุข้าภิบาล

ผลิต์ภัณีฑ์์ระบบ
ที่ำาคว็ามูเย็น

ผลิต์ภัณีฑ์์ระบบการ
พึิมูพึ์ดิจำิที่ัล และระบบ
การพึิมูพึ์ 3 มูิต์ิชีว็ภาพึ

ผลิต์ภัณีฑ์์
ระบบไอโอที่ี (IoT)

เปี็นผู่้นำาเข้าแลูะผู่้แที่นจิำาหน่าย
อุปีกัรณ์ระบบดับเพลูิงค้รบวงจิร

เปี็นผู่้นำาเข้าแลูะผู่้แที่นจิำาหน่าย
อุปีกัรณ์ระบบปีรับอากัาศ

เปี็นผู่้นำากัารขายอุปีกัรณ์เค้รื�อง
ที่ำาค้วามเย็น เชั่่�ยวชั่าญกัาร
ออกัแบบแลูะให้ค้ำาปีร่กัษัา
ระบบที่ำาค้วามเย็น

เปี็นผู่้นำาด้านกัารให้บริกัารโซลููชั่ั�น
ด้านวิศวกัรรม ระบบพิมพ์ดิจิิที่ัลู
แลูะกัารพิมพ์ 3 มิตัิ

ให้บริกัารตัิดตัามกัารที่ำางาน
ของระบบพื�นฐานของ
งานอาค้ารจิากัส์่วนกัลูาง

ผลิตืภัณฑ์์ระบบดับเพลิง และงานโครงการตืิดตืั�งระบบดับเพลิง
FIRE PROTECTION
& SAFETY

NOVEC 1230

WATER MIST SYSTEM

PETROCHEMICAL

FM-200

WET CHEMICAL

AIR SAMPLING SMOKE
DETECTION (ASD)

IG-100

FIRE ALARM

VIDEO IMAGE DETECTION

FOAM CONCENTRATE

ผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบดับเพลูิงเปี็นอุปีกัรณ์ในระบบอาค้ารโรงงาน
อุตัส์าหกัรรมขนาดเลู็กัแลูะใหญ่ รวมที่ั�งโรงผ่ลูิตัไฟัฟั้าแลูะ โรงงาน
อุตัส์าหกัรรมปีิโตัรเค้ม่ ส์ำาหรับกัารปี้องกััน เตัือนภัย แลูะเพื�อค้วบคุ้ม
เพลูิงแลูะค้วันไฟั ผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบดับเพลูิงที่่� HARN จิัดจิำาหน่าย
ปีระกัอบด้วย วาลู์วแลูะข้อตั่อ ซ่�งเปี็นอุปีกัรณ์ที่่�ใชั่้ตัิดตัั�งในระบบ
ปี้องกัันอัค้ค้่ภยั โดยวาลู์วชั่่วยในกัารเปีิดหรือปีิดนำ�าของระบบดับเพลูิง
ที่่ตั� ดิ ตััง� อยูกั่ บั ที่่อนำ�าของระบบดังกัลู่าว เชั่่น วาลู์วค้วบคุ้มกัารไหลูของ
นำ�าในระบบ วาลู์วเปีิดปีิดนำ�าเมื�อตั้องกัารซ่อมบำารุงรักัษัาระบบ วาลู์ว
ปี้องกัันนำ�าย้อนไหลูกัลูับ เปี็นตั้น ส์ำาหรับอุปีกัรณ์ดบั เพลูิง เปี็นอุปีกัรณ์
ที่่เ� ปี็นส์่วนปีระกัอบหรืออุปีกัรณ์รว่ มที่่ใ� ชั่้งานคู้กั่ บั อุปีกัรณ์หลูักัในระบบ
ดับเพลูิง เพื�อให้ระบบดับเพลูิงใชั่้งานได้อย่างส์มบูรณ์ แลูะรวมถึ่ง
อุปีกัรณ์ตัา่ งๆ ที่่ชั่� ว่ ยในกัารปี้องกัันเพลูิงไหม้ ได้แกั่ วาลู์วระบบดับเพลูิง
เชั่่น ข้อตั่อ ตัู้ส์ายฉื่่ดนำ�าดับเพลูิง รวมถึ่งอุปีกัรณ์ภายใน ส์ายฉื่่ดนำ�า
ดับเพลูิง ถึังดับเพลูิง แลูะระบบส์ปีริงเกัอร์(หัวกัระจิายนำ�าดับเพลูิง)
ข้อตั่ออ่อนส์ำาหรับตัิดตัั�งหัวกัระจิายนำ�าดับเพลูิง ส์วิตัชั่์แจิ้งส์ัญญาณ
แลูะปีั�มส์ูบนำ�าดับเพลูิง ที่ั�งน่� HARN เปี็นเจิ้าของตัราส์ินค้้าถึังดับเพลูิง
Guardian (กัาร์เด่ยน) ส์ำาหรับผ่ลูิตัภัณฑ์์เค้รื�องดับเพลูิง

ส์ำาหรับงานโค้รงกัารตัิดตัั�งระบบดับเพลูิง HARN ให้ค้ำาปีร่กัษัา
ออกัแบบ แลูะตัิดตัั�งระบบดับเพลูิงตั่างๆ เชั่่น ระบบโฟัมดับเพลูิง
ระบบปีั�มดับเพลูิง ระบบที่่อนำ�าดับเพลูิง ระบบดับเพลูิงอัตัโนมัตัิด้วย
กั๊าซ (FM-200, NOVEC 1230, CO2, Inert Gas) แลูะระบบส์ัญญาณ
แจิ้งเหตัุเพลูิงไหม้ ที่ัง� ในอาค้ารแลูะโรงงานตั่างๆ ตัลูอดจินอุตัส์าหกัรรม
ปีิโตัรเค้ม่แลูะโรงไฟัฟั้า ที่่ม� แ่ นวโน้มค้วามตั้องกัารตัิดตััง� ระบบดับเพลูิง
เพิม� ข่น� เพือ� ให้เปี็นไปีตัามกัฎหมายค้วบคุ้มอาค้ารแลูะโรงงานที่่ตั� อ้ งม่
กัารปีรับปีรุง ให้ม่ระบบปี้องกัันอัค้ค้่ภัยที่่�ได้มาตัรฐาน โดย HARN ม่
ที่่มงานวิศวกัรที่่�เชั่่�ยวชั่าญตัิดตั่อปีระส์านงานกัับลููกัค้้า แนะนำาส์ินค้้า
ที่่�จิำาหน่าย รวมถึ่งกัารออกัแบบ แลูะนำาเส์นอส์ินค้้าแลูะบริกัารให้แกั่
ลููกัค้้าตัามมาตัรฐานดับเพลูิงส์ากัลู กัารที่ดส์อบระบบหลูังกัารตัิดตัั�ง
แลู้ว รวมถึ่งงานบริกัารตัรวจิส์อบระบบดับเพลูิง ซ่ง� ในกัารตัิดตััง� ระบบ
ดับเพลูิง จิะม่กัารใชั่้วาลู์วแลูะอุปีกัรณ์ระดับเพลูิง ร่วมกัับอุปีกัรณ์
ที่่�เกั่�ยวข้องในระบบดับเพลูิงตั่างๆ ได้แกั่ ระบบโฟัมดับเพลูิง ระบบ
ดับเพลูิงอัตัโนมัตัิด้วยกั๊าซ ระบบส์ัญญาณแจิ้งเหตัุเพลูิงไหม้ แลูะ
ระบบกัลู้องตัรวจิจิับค้วันไฟัแลูะเปีลูวไฟั

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

ผลิตืภัณฑ์์ระบบดับเพลิง
1. ว็าล์ว็ระบบดับเพึลิง (Fire Protection Valve) ใชั่้ส์ำาหรับตัิดตััง�
ในระบบปี้องกัันอัค้ค้่ภยั เปี็นวาลู์วที่่ไ� ด้รบั กัารรับรองให้ใชั่้ส์ำาหรับ
ระบบปี้องกัันอัค้ค้่ภยั โดยได้รบั กัารรับรองมาตัรฐานจิากั UL/FM
ม่ค้ณ
ุ ส์มบัตัส์ิ ามารถึที่นแรงดันขณะใชั่้งาน (working pressure)
ได้ไม่น้อยกัว่า 175 psi (pound per square inch หรือปีอนด์
ตั่อตัารางนิ�ว) ปีระกัอบด้วย วาลู์วปีระเภที่ตั่างๆ ตััวอย่างเชั่่น
วาลู์วปีระตัูนำ�า
Valve)
วาลนาํ้ว(OS&Y
ประตู
ํ้ Gate
OS&Y
Gate Valve)
วาลวประตู
OS&YนาGate
Valve)
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4. ข้้อต์่ออ่อนสำาห้รับต์ิดต์ั�งห้ัว็กระจำายนำ�าดับเพึลิง (Flexible
Sprinkler) ใชั่้ในกัารตัิดตัั�งหัวกัระจิายนำ�าดับเพลูิงซ่�งส์ามารถึ
ตัิดตััง� ได้เร็วกัว่ากัารตัิดตััง� แบบเชั่ือ� มถึ่ง 10เที่่า โดยส์ามารถึย้าย
แกั้ไขหรือปีรับระดับข่�นลูงให้เหมาะส์มกัับระดับของฝ่้าได้โดย
ที่ันที่่ จิ่งที่ำาให้เราส์ามารถึลูดเวลูากัารที่ำางานหรือหมดปีัญหากัับ
กัารแกั้ไขงานได้

วาลู์วปีีกัผ่่เส์ื�อ
(Butterfly
Valve)
วาลวปี กผีValve)
เสือ้ Butterfly Valve)
วาล
วปี กผีเสือ้ (Butterfly

วาลู์วกัันกัลูับ
บอลูวาลู์ว
โกัลู์บวาลู์ว
(Ball
Valve)Valve)โกล
Valve)
วกันกลัValve)
บ Check
วาลว(Check
กันValve)
กลับ Valve)
(Check
บอลวาล
ว (Globe
Ball
โกลบวาล
ว Globe
โกลบValve)
วาลว Globe Valve)
ลับวาล
Check
บอลวาลValve)
ว Ball
Valve)ว (Ballบอลวาล
บวาลValve)
ว (Globe
Valve)

ing

2. ข้้อต์่อ (Grooved Coupling and Fitting) ใชั่้ส์ำาหรับเชั่ื�อม
ตั่อที่่อในระบบดับเพลูิง โดยใชั่้แที่นกัารเชั่ือ� มที่่อแบบเดิมๆ ที่่ตั� อ้ ง
ใชั่้เค้รือ� งเชั่ือ� มไฟัฟั้าแลูะลูวดเชั่ือ� มในกัารเชั่ือ� มตั่อที่่อเข้าด้วยกััน
Grooved Coupling บางรุ่นยังส์ามารถึรองรับกัารขยายแลูะ
หดตััว หรือกัารเค้ลูื�อนตััวของที่่อแลูะอาค้าร แลูะยังเชั่ื�อมตั่อที่่อ
ได้เร็วกัว่ากัารเชั่ื�อมที่่อแบบเดิมๆ ถึ่ง 10 เที่่า
Coupling
Coupling

Fitting
Fitting

5. ต์ูส้ ายฉีดนำ�าดับเพึลิง (Fire Hose Cabinet)
และอุปกรณี์ภายใน
•

ตัู้ส์ายฉื่่ดนำ�าดับเพลูิง (Fire Hose Cabinet)
เปี็นตัู้ส์่งนำ�าดับเพลูิงม่ลูักัษัณะเปี็นตัู้ส์่แดง
ด้านหน้าเปี็นกัระจิกัที่่�ส์ามารถึเปีิดหรือทีุ่บ
ให้แตักัเพื�อนำาอุปีกัรณ์ชั่่วยเหลูือออกัมาได้
เมื�อเกัิดเหตัุฉืุ่กัเฉื่ิน
•

•

วาลู์วที่่�ใชั่้ส์ำาหรับส์ายฉื่่ดนำ�าดับเพลูิง (Hose
Valve) เปี็นวาลู์วจิ่ายนำ�าออกัจิากัระบบที่่อดับ
เพลูิงส์ู่ภายนอกั

•

ชัุ่ดส์ายฉื่่ดนำ�าดับเพลูิง (Hose Station) ได้แกั่•

Fitting

ส์ายฉื่่ดนำ�าดับเพลูิงแบบผ่้าใบ

สายฉีดนํา้ ดับเพลิงแบบผสายฉี
าใบ(Fire
ดนํา้ ดัHose
บเพลิRack)
งแบบผาใบ

ส์ายฉื่่ดนำ�าดับเพลูิงแบบม้วน
สายฉี
า้ ดับเพลิ
งแบบมสายฉี
วน ดนํา้ ดับเพลิงแบบ
(FireดนํHose
Reel)

3. ระบบห้ัว็กระจำายนำ�าดับเพึลิง (Sprinkler) ใชั่้ในระบบดับเพลูิง
(Fire Hose Reel)
(Fire Hose Reel)
อัตัโนมัตัิเพื�อปี้องกัันที่รัพย์ส์ิน แลูะชั่่วิตัอันอาจิจิะเกัิ(Fire
ดข่�นHose
จิากั Rack) (Fire Hose Rack)
อั ค้ ค้่ ภัยม่ คุ้ ณส์มบั ตัิ ดั บ เพลูิ ง โดยอั ตั โนมั ตัิ โดยไม่ ตั้ อ งม่ ค้ น
ค้วบคุ้ม ส์ามารถึค้วบคุ้มเพลูิงไหม้ที่่�เกัิดข่�นได้ที่ันที่่ขณะที่่�เพลูิง
ยังม่ขนาดเลู็กั ที่ำาให้เพลูิงไหม้หยุดกัารขยายตััวลูุกัลูาม ม่ค้วันไฟั
น้อยลูง แลูะเกัิดในพื�นที่่�จิำากััด ระบบดับเพลูิงอัตัโนมัตัิจิะที่ำาให้
ใชั่้ ส์ำ า หรั บ ดั บ เชั่ื� อ เพลูิ งปีระเภที่ที่่� เ ปี็ นส์ารปีระกัอบของธุาตัุ
ค้นในอาค้ารม่เวลูาเพิ�มมากัข่�นในกัารอพยพหน่ไฟั
ค้าร์บอน เชั่่น ไม้ กัระดาษั ผ่้า ขยะ เปี็นตั้น ม่คุ้ณส์มบัตัิดับเพลูิง
โดยอาศัยม่านของค้วามเย็นเข้าไปีด่งเอาค้วามร้อนออกัจิากัวัส์ดุ
เชั่ือ� เพลูิง จินกัระที่ัง� ถึ่งจิุดที่่ไ� ม่ส์ามารถึตัิดไฟัได้ ที่ัง� น่� HARN เปี็น
เจิ้าของ ตัราส์ินค้้า Spark (ส์ปีาร์ค้) ส์ำาหรับผ่ลูิตัภัณฑ์์ชัุ่ดส์าย
ฉื่่ดนำ�าดับเพลูิง
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•

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

หัวรับนำ�าดับเพลูิง (Fire Department Connection)
เปี็นอุปีกัรณ์รับนำ�าจิากัภายนอกัอาค้าร หรือรถึดับ
เพลูิง เพือ� จิ่ายเข้าไปี ในระบบดับเพลูิงภายในอาค้าร
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) ผ่งเค้ม่แห้ง (Multi-Purpose Dry Chemical) บรรจิุ
ในถึังส์่แดง ปีระกัอบด้วยผ่งเค้ม่หลูายชั่นิด ซ่�งถึูกั
อัดด้วยแรงดันเข้าไปี ส์ามารถึดับเพลูิงปีระเภที่
A B C หรืออาจิดับเพลูิงปีระเภที่ D ได้หากับรรจิุ
ผ่งเค้ม่พิเศษั ราค้าถึูกั หาซื�อง่าย ใชั่้ส์ำาหรับพื�นที่่�
ที่ั�วไปี เชั่่น ส์ำานักังาน บ้านพักัอาศัย
(2) กั๊าซค้าร์บอนไดออกัไซด์ (CO2) บรรจิุในถึังส์่แดง
ปีลูายส์ายฉื่่ดม่ลูักัษัณะเปี็นกัรวย กั๊าซที่่�ฉื่่ดออกั
มาเปี็นไอเย็นจิัด ค้ลู้ายนำ�าแข็งแห้ง ลูดค้วามร้อน
ของไฟัได้ ไม่ที่ิ�งค้ราบส์กัปีรกั ส์ามารถึดับเพลูิง
ปีระเภที่ B C เหมาะส์ำา หรั บ กัารใชั่้ ง านในห้ อ ง
เค้รื� อ งจิั กั ร ส์ายกัารผ่ลูิ ตั ในอุ ตั ส์าหกัรรมตั่ า งๆ
ห้องเค้รื�องไฟัฟั้า เปี็นตั้น
(3) นำ�า (Water) บรรจิุ ใ นถึั ง แส์ตันเลูส์ ส์ามารถึ
ดับเพลูิง ปีระเภที่ A เหมาะส์ำาหรับกัารดับเพลูิง
กัลูางแจิ้งที่่�ไม่ม่ส์ื�อ นำาไฟัฟั้า
(4) โฟัม (Foam) บรรจิุในถึังส์แตันเลูส์ เมื�อฉื่่ดออกัมา
จิะเปี็นฟัองโฟัมค้ลูุผ่วิ เชั่ือ� เพลูิงที่่ลู� กัุ ไหม้
จิ่งส์ามารถึดับเพลูิงได้ปีระเภที่ A B ได้
แตั่ไม่ส์ามารถึนำาไปีดับเพลูิงปีระเภที่ C
ได้เพราะเปี็นส์ือ� นำาไฟัฟั้า เหมาะส์ำาหรับ
ดั บ เพลูิ ง ในภาค้อุ ตั ส์าหกัรรม หรื อ
ดับเชั่ื�อเพลูิงปีระเภที่ที่ินเนอร์ แลูะส์ารระเหยตัิดไฟั
(5) เค้ม่เปีียกั ส์ำาหรับห้องค้รัว (Wet Chemical-Kitchen)
บรรจิุในถึังแส์ตันเลูส์ส์ามารถึดับเพลูิงปีระเภที่ K
เหมาะกัับใชั่้ในห้องค้รัว เนื�องจิากัส์ามารถึดับเพลูิง
ที่่�เกัิดจิากันำ�ามันที่อดได้
(6) ฮาโลูตัรอน (Halotron-1) บรรจิุในถึังส์่แดง หรือ
ส์่เข่ยว ภายในบรรจิุส์ารส์ะอาด หรือฮาโลูตัรอนวัน เมือ�
ฉื่่ดแลู้วจิะระเหยไปีเอง ไม่ที่งิ� ค้ราบส์กัปีรกั ส์ามารถึ
ดับเพลูิงปีระเภที่ A B C เหมาะส์ำาหรับกัารใชั่้งาน
ในห้องค้อมพิวเตัอร์ ค้ลู่นรูม ห้องไฟัฟั้า ห้องเกั็บ
อุปีกัรณ์อิเลู็กัที่รอนิกัส์์

ที่ั�งน่� HARN เปี็นเจิ้าของ ตัราส์ินค้้าถึังดับเพลูิง Guardian
(กัาร์เด่ยน) ส์ำาหรับผ่ลูิตัภัณฑ์์เค้รื�องดับเพลูิง
6. สว็ิต์ช์แจำ้งสัญญาณี (Switch)
•

อุปีกัรณ์ตัรวจิจิับกัารไหลูในเส์้นที่่อ (Flow Switch) เปี็นอุปีกัรณ์
ที่่อ� ยูใ่ นระบบดับเพลูิงแบบที่่อเปีียกั ที่ำาหน้าที่่ส์� ง่ ส์ัญญาณมายัง
แผ่งค้วบคุ้มระบบส์ัญญาณแจิ้งเหตัุเพลูิงไหม้ในกัรณ่ที่อ่� ปีุ กัรณ์
ตัรวจิพบว่าม่กัารไหลูในเส์้นที่่ออันเกัิดจิากัหัวกัระจิายนำา� ดับเพลูิง
ที่ำางาน หรือม่กัารใชั่้ส์ายฉื่่ดนำ�าดับเพลูิง

•

ส์วิตัซ์ตัรวจิจิับค้วามดัน (Pressure Switch) ใชั่้ตัรวจิจิับค้วามดัน
ในระบบที่่อนำ�าดับเพลูิง ในกัรณ่ที่่�ค้วามดันเปีลู่�ยนแปีลูงเพื�อ
ส์่งส์ัญญาณแจิ้งไปีที่่�ห้องค้วบคุ้ม

•

ระฆัังนำ�า (Alarm Gong) ใชั่้ส์ำาหรับแจิ้งเตัือนภัยด้วยเส์่ยงเมือ� เกัิด
เพลูิงไหม้ ม่ค้ณ
ุ ส์มบัตัส์ิ ง่ เส์่ยงเตัือนภัยเมือ� เกัิดเพลูิงไหม้ โดยใชั่้
กัารไหลูของนำ�าเปี็นตััวขับเค้ลูื�อนกัลูไกั

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

งานโครงการตืิดตืั�งระบบดับเพลิง
HARN ม่บริกัารให้ค้ำาปีร่กัษัา ออกัแบบ แลูะตัิดตััง� ระบบดับเพลูิง
ตั่างๆ เชั่่น ระบบโฟัมดับเพลูิง (Foam Fire Protection System) ระบบ
ปีั�มดับเพลูิง ระบบที่่อนำ�าดับเพลูิง ระบบดับเพลูิงอัตัโนมัตัิด้วยกั๊าซ
(FM-200, NOVEC 1230, CO2, Inert Gas) แลูะระบบส์ัญญาณ
แจิ้งเหตัุเพลูิงไหม้ Fire Alarm System) ส์ำาหรับงานโค้รงกัาร ที่ั�งใน
อาค้ารแลูะโรงงานตั่างๆ ตัลูอดจินอุตัส์าหกัรรมปีิโตัรเค้ม่แลูะโรงไฟัฟั้า
ที่่�ม่แนวโน้มค้วามตั้องกัารตัิดตัั�งระบบดับเพลูิงเพิ�มข่�น เพื�อให้เปี็นไปี
ตัามกัฎหมายค้วบคุ้มอาค้ารแลูะโรงงานที่่�ตั้องม่กัารปีรับปีรุงให้ม่
ระบบปี้องกัันอัค้ค้่ภัยที่่�ได้มาตัรฐาน โดย HARN ม่ที่่มงานวิศวกัร
ผู่้เชั่่�ยวชั่าญตัิดตั่อปีระส์านงานกัับลููกัค้้า แนะนำาส์ินค้้าที่่�จิำาหน่าย
รวมถึ่ ง ออกัแบบ แลูะนำา เส์นอส์ิ น ค้้ า แลูะบริ กั ารให้ แ กั่ ลูู กั ค้้ า ตัาม
มาตัรฐานดับเพลูิงส์ากัลูแลูะกัารที่ดส์อบหลูังตัิดตััง� ระบบแลู้ว รวมถึ่ง
งานบริกัารตัรวจิส์อบระบบดับเพลูิง ซ่�งในกัารตัิดตัั�งระบบดับเพลูิง
จิะม่กัารใชั่้วาลู์วแลูะอุปีกัรณ์ระดับเพลูิง (ส์ินค้้าตัามข้อ 1) ร่วมกัับ
อุ ปี กัรณ์ ที่่� เ กั่� ย วข้ อ งในระบบดั บ เพลูิ ง ตั่ า งๆ โดยรายลูะเอ่ ย ดงาน
โค้รงกัารในระบบดับเพลูิง ปีรากัฎดังน่�
1. ระบบโฟมูดับเพึลิง เปี็นระบบที่่ม� กั่ ารผ่ส์มระหว่างนำ�าแลูะนำ�ายา
โฟัมเข้มข้น (Foam Concentrate) เพื�อดับเพลูิง โดยใชั่้หลูักักัาร
ส์ร้างฟัองโฟัม หรือส์ร้างผ่ิวของโฟัมบนของเหลูวตัิดไฟัเพื�อกัั�น
ออกัซิเจินจิากัเชั่อ�ื เพลูิง โดยระบบโฟัมดับเพลูิงม่อปีุ กัรณ์ส์าำ ค้ัญ ได้แกั่

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

•

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

•

นำ�ายาโฟมูเข้้มูข้้น (Foam Concentrate)
(1) Aqueous Film Forming Foam นำ�ายาโฟัมที่่ใ� ชั่้ส์ำาหรับดับไฟั
ที่่เ� กัิดจิากัเชั่ือ� เพลูิงปีระเภที่ไฮโดรค้าร์บอน (Hydrocarbon)
เชั่่น นำ�ามันดิบ นำ�ามันเบนซิน นำ�ามันด่เซลู เปี็นตั้น ซ่�งไม่
เหมาะกัับกัารดับไฟัที่่�เกัิดจิากัเชั่ื�อเพลูิงปีระเภที่ Polar
Solvent (เปี็นเชั่ื�อเพลูิงซ่�งรวมตััวกัับนำ�าได้ เชั่่น ที่ินเนอร์
แอลูกัอฮอลู์
(2) Alcohol Resistant Aqueous Film Forming Foam
นำ�ายาโฟัมที่่�ใชั่้ส์ำาหรับดับไฟัที่่�เกัิดจิากัเชั่ื�อเพลูิงปีระเภที่
ไฮโดรค้าร์บอน แลูะ Polar Solvent

•

อุปกรณี์ผสมูโฟมูกับนำ�า และอุปกรณี์ฉีดโฟมู
อุปีกัรณ์ผ่ส์มโฟัมกัับนำ�า

อุปีกัรณ์ฉื่่ดโฟัม

2. ระบบดับเพึลิงอัต์โนมูัต์ิด้ว็ยก๊าซ เปี็นระบบดับเพลูิงที่่�ส์าร
ดับเพลูิง ไม่นำาไฟัฟั้า ไม่ที่งิ� ส์่งตักัค้้างแลูะไม่ที่ำาค้วามเส์่ยหายตั่อ
อุปีกัรณ์ตั่างๆ หลูังจิากักัารฉื่่ดส์ารเพื�อดับเพลูิง เหมาะส์ำาหรับ
ดับเพลูิง เชั่ื�อเพลูิงปีระเภที่ Class A,B,C โดยเฉื่พาะห้องไฟัฟั้า/
อุปีกัรณ์อิเลู็กัที่รอนิกัส์์ ได้แกั่
•

ระบบดับเพึลิงอัต์โนมูัต์ิ
(1) ชั่นิดกั๊าซค้าร์บอนได ออกัไซด์ (CO2)
(2) ชั่นิด Inert gas เชั่่น กั๊าซไนโตัรเจิน (N2), กั๊าซอาร์กัอน (Ar),
กั๊าซ Inergen (N2+Ar+CO2), กั๊าซ Argonite N2+Ar)

•

ระบบดับเพึลิงอัต์โนมูัต์ิ
FM-200

•
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ระบบดับเพึลิงอัต์โนมูัต์ิ
NOVEC 1230

3. ระบบสัญญาณีแจำ้งเห้ต์ุเพึลิงไห้มู้ (Fire Alarm System)
เปี็นระบบแจิ้งเตัือนเมื�อเกัิดเหตัุเพลูิงไหม้ เพื�อกัารอพยพแลูะ
เพื�อดำาเนินกัารดับไฟั ชั่่วยลูดค้วามส์ูญเส์่ยชั่่วิตัแลูะที่รัพย์ส์ิน
อุปีกัรณ์หลูักัในระบบปีระกัอบด้วย ตัู้ค้วบคุ้ม (Control Panel)
อุปีกัรณ์ตัรวจิจิับ (Detectors), ส์ัญญาณแจิ้งเหตัุด้วยเส์่ยงหรือ
แส์ง, อุปีกัรณ์แจิ้งเหตัุด้วยมือ (Manual switch)

4. ระบบกล้องต์รว็จำจำับคว็ันไฟและเปลว็ไฟ (Video Fire
Detection System - VFDS) เปี็นอุปีกัรณ์ตัรวจิจิับ (Detectors)
ปีระเภที่หน่ง� ซ่ง� ใชั่้หลูักักัารวิเค้ราะห์จิากัภาพ ว่าม่เหตัุเกัิดค้วันไฟั
หรือเปีลูวไฟัในบริเวณที่่�ม่กัารตัรวจิจิับหรือไม่ โดยอุปีกัรณ์น่�
จิะตั่อเข้ากัับ ตัู้ค้วบคุ้มของอาค้าร หากัม่เหตัุเกัิดค้วันไฟัหรือ
เปีลูวไฟัอุปีกัรณ์จิะส์่งส์ัญญานไปีที่่�ตัู้ค้วบคุ้ม เพื�อส์่งส์ัญญาน
แจิ้งเหตัุ อุปีกัรณ์หลูักัในระบบปีระกัอบด้วย กัลู้อง (Camera),
VFDS Sever, อุปีกัรณ์ส์่งส์ัญญาน Alarm box, จิอ Monitor

ที่ัง� น่� ในกัารดำาเนินงานโค้รงกัารตั่างๆ HARN อาจิที่ำาปีระกัันภัย
กัับบริษัที่ั ปีระกัันภัยเพือ� ปีกัปี้องค้วามเส์่ยหายที่่อ� าจิเกัิดข่น� จิากั
กัารตัิดตัั�งระบบงาน โดยจิะพิจิารณาจิากัลูักัษัณะของงานใน
แตั่ลูะงานเปี็นค้ราวๆ ไปี เชั่่น กัารที่ำาปีระกัันค้วามเส์่ยหายของ
ส์ินค้้า/ที่รัพย์ส์ินของผู่้ว่าจิ้างในกัรณ่กัารตัิดตัั�งระบบดับเพลูิง
ในพื�นที่่�ที่่�ม่กัารใชั่้งาน อาที่ิ ค้ลูังส์ินค้้าที่่�ม่ส์ินค้้าเกั็บอยู่ เปี็นตั้น
รวมถึ่ง HARN ได้เพิม� กัารคุ้ม้ ค้รองถึ่งค้วามบาดเจิ็บที่างร่างกัาย
ตั่อลููกัจิ้างหรือตััวแที่นของผู่้ว่าจิ้าง HARN ให้บริกัารตัามระยะ
เวลูาที่่กั� ำาหนด (Regular Service) โดยกัารเข้าตัรวจิเชั่็ค้อุปีกัรณ์
ที่่จิ� ำาหน่ายเมือ� ค้รบตัามกัำาหนด กัรณ่ที่ส์่� นิ ค้้าหรืออุปีกัรณ์นนั� ยัง
อยู่ในระยะปีระกััน หรืออยู่ในส์ัญญาบริกัาร ที่ั�งน่�ในกัรณ่ส์ินค้้า
ที่่�จิำาหน่ายให้ลููกัค้้าม่ปีัญหา HARN จิะตัิดตั่อปีระส์านงานกัับ
ผู่้จิำาหน่ายส์ินค้้าในตั่างปีระเที่ศ พิจิารณาส์าเหตัุค้วามเส์่ยหาย
ที่่�เกัิดข่�นร่วมกััน เพื�อเจิรจิาเค้ลูมปีระกัันส์ินค้้าตัามข้อตักัลูง
กัารรั บ ปีระกัั น ส์ิ น ค้้ า กัลู่ า วค้ื อ ม่ ร ะยะเวลูาปีระกัั น ส์ิ น ค้้ า
ปีระมาณ 1-2 ปีี นับแตั่วันที่่�ส์ินค้้าออกัจิากัที่่าเรือของปีระเที่ศ
ผู่้จิำาหน่ายส์ินค้้านั�นๆ
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ผลิตืภัณฑ์์ระบบปรับอากาศ และระบบสุข้าภิบาล

ผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบปีรับอากัาศ เปี็นอุปีกัรณ์ร่วมที่่�ปีระกัอบรวม
กัับระบบปีรับอากัาศหลูักัในอาค้ารขนาดใหญ่ที่่�ใชั่้ระบบปีรับอากัาศ
ด้วยนำ�าเย็นส์ำาหรับกัารปีรับที่ั�งอุณหภูมิ เเลูะคุ้ณภาพอากัาศให้อยู่
ในอุณหภูมิ แลูะคุ้ณภาพที่่�เหมาะส์ม ในขณะที่่�ผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบ
ส์ุขาภิบาลูเปี็นอุปีกัรณ์ในระบบอาค้ารได้แกั่ ระบบปีระปีา ระบบที่่อ
ระบายนำ�าที่ิง� แลูะระบบที่่อระบายอากัาศ เปี็นตั้น HARN จิัดจิำาหน่าย
ผ่ลูิตัภัณฑ์์ที่เ่� ปี็นอุปีกัรณ์ในระบบค้วบคุ้มระบบปีรับอากัาศ แลูะระบบ
ส์ุขาภิบาลู ได้แกั่ วาลู์ว ซ่ง� เปี็นอุปีกัรณ์ที่ชั่่� ว่ ยในกัารเปีิดหรือปีิดนำ�าเย็น
แลูะค้วบคุ้มอัตัรากัารไหลูของนำ�าให้ค้งที่่�เพื�อที่่�จิะที่ำาให้เค้รื�องปีรับ
อากัาศที่ำางานได้อย่างเตั็มปีระส์ิที่ธุิภาพ แลูะระบบส์ุขาภิบาลูที่่ตั� ดิ ตััง�
อยูกั่ บั ที่่อของระบบดังกัลู่าว นอกัจิากัน่� ในระบบปีรับอากัาศ แลูะระบบ
ส์ุขาภิบาลู ยังม่อุปีกัรณ์ที่�่เปี็นส์่วนปีระกัอบหรืออุปีกัรณ์ร่วมที่่�ส์ำาค้ัญ
ได้แกั่ วาลู์วเปีิดปีิดนำ�า, เกัจิวัดค้วามดัน, เที่อร์โมมิเตัอร์ (อุปีกัรณ์
วัดอุณหภูมแิ ลูะแรงดันของนำ�าในระบบ), ส์วิตัชั่์แจิ้งกัารไหลูของนำ�าใน
ระบบ (Flow Switch), แผ่่นกัรองอากัาศ, ข้อตั่อ, ห้องปีั�ม, ที่่อที่องแดง
แลูะข้อตั่อที่องแดง แลูะนำ�ายาส์ารที่ำาค้วามเย็น ที่ั�งน่� นอกัเหนือจิากั
กัารนำาเข้าแลูะจิัดจิำาหน่ายตัราส์ินค้้าจิากัตั่างปีระเที่ศที่่�ม่ชั่�ือเส์่ยง
HARN ยั ง เปี็ น เจิ้ า ของตัราส์ิ น ค้้ า Valtec (วาลู์ ว เที่ค้) ส์ำา หรั บ
ผ่ลูิตัภัณฑ์์วาลู์วแลูะผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบส์ุขาภิบาลูแลูะปีรับอากัาศ แลูะ
เปี็นเจิ้าของ ตัราส์ินค้้า Koppar (ค้๊อปีปี้า) ส์ำาหรับผ่ลูิตัภัณฑ์์
ที่่อที่องแดง
1. ว็าล์ว็เปิดปิดนำ�า ใชั่้ค้วบคุ้มกัารไหลูของนำ�าไม่ว่าจิะเปี็นกัาร
ปีิด-เปีิด หรือปีรับอัตัรากัารไหลูของนำา� แบ่งเปี็นปีระเภที่หลูักัๆ ค้ือ
•

วาลู์วปีระตัูนำ�า (Gate Valve) ใชั่้ส์ำาหรับปีิด-เปีิดนำ�า ม่นำ�าหนักัมากั
แลูะตั้องใชั่้เนือ� ที่่ใ� นกัารตัิดตััง� เหมาะ
ส์ำาหรับใชั่้ในห้องเค้รื�องส์ูบนำา� ห้อง
ปีั�มนำ�าดับเพลูิง ใชั่้ภายนอกัอาค้าร
หรือพื�นที่่�ที่ั�วไปี ไม่เหมาะส์ำาหรับใชั่้
ค้วบคุ้มอัตัรากัารไหลูของนำ�า

•

วาลู์ ว ปีี กั ผ่่ เ ส์ื� อ (Butterfly Valve)
ใชั่้ส์ำาหรับปีิด-เปีิดนำ�า ม่นำ�าหนักัเบาใชั่้
พื�นที่่�น้อยในกัารตัิดตัั�ง ใชั่้ตัิดตัั�งใน
อาค้ารหรื อ พื� น ที่่� ที่�ั ว ไปี ไม่ เ หมาะ
ส์ำาหรับใชั่้ค้วบคุ้มอัตัรากัารไหลูของนำา�

•

บอลูวาลู์ว (Ball Valve) ใชั่้ส์าำ หรับปีิดเปีิดนำา� เหมาะกัับกัารใชั่้กับั ที่่อขนาดเลู็กั
ส์ามารถึปีิด-เปีิดนำา� ได้ที่นั ที่่ กัารรัว� ซ่มม่
น้อยกัว่ากัารใชั่้วาลู์วปีระตัูนา�ำ เนือ� งจิากั
หน้าส์ัมผ่ัส์ของวาลู์วปีิดส์นิที่กัว่า

•

โกัลู์บวาลู์ว (Globe Valve) ใชั่้ส์าำ หรับ
ค้วบคุ้มอัตัรากัารไหลูของนำา� เปี็นวาลู์ว
ที่่ที่� าำ ให้แรงดันของนำา� ลูดลูงระหว่าง
ส์่วนหน้าวาลู์วแลูะส์่วนหลูังวาลู์ว

•

วาลู์วปีรับปีริมาณนำ�า (Balancing Valve) ใชั่้ส์ำาหรับปีรับส์มดุลู
ของนำ�าในระบบปีรับอากัาศ เพือ� ปีรับอัตัรากัารไหลูให้ได้ค้า่ ตัามที่่�
ตั้องกัาร ม่คุ้ณส์มบัตัิปีรับปีริมาณนำ�า
ให้ไหลูเข้าเค้รื�องส์่งลูมเย็น ในระบบ
ปีรับอากัาศให้ตัรงตัามส์ถึานะที่่อ� อกัแบบ

•

วาลู์วค้วบคุ้มอุณหภูมิแลูะปีรับอัตัรากัารไหลูแรงนำ�าอัตัโนมัตัิ
(PICV) ใชั่้ส์ำาหรับค้วบคุ้มกัารเปีิดปีิดนำ�าเย็น แลูะปีริมาณอัตัรา
กัารไหลูของนำ� า ที่่� ส์ ่ ง เข้ า เค้รื�องลูมเย็นในระบบปีรับอากัาศ
เพื�อให้เค้รื�องปีรับอากัาศ
ส์่งค้วามเย็นได้ตัามที่่�ได้
กัำาหนดไว้
ที่ัง� น่� นอกัเหนือจิากักัารนำา
เข้าแลูะจิัดจิำาหน่ายตัราส์ินค้้าจิากัตั่างปีระเที่ศที่่�ม่ชั่ื�อเส์่ยง
HARN ยังเปี็นเจิ้าของตัราส์ินค้้า Valtec (วาลู์วเที่ค้) ส์ำาหรับ
ผ่ลูิตัภัณฑ์์วาลู์วแลูะผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบส์ุขาภิบาลูแลูะปีรับอากัาศ

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

2. เกจำว็ัดคว็ามูดัน (Pressure Gauge) ใชั่้ส์ำาหรับแส์ดงค้่าแรงดัน
ม่หน่วยเปี็นแรงปีอนด์ตัอ่ ตัารางนิว� (PSI) แลูะกัิโลูกัรัมตั่อตัาราง
เซนตัิเมตัร (kg/cm2) แบ่งเปี็นปีระเภที่หลูักัๆ ค้ือ
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•

เกัจิวัดค้วามดันแบบม่นำ�ามัน (Liquid
Filled Gauge) เหมาะส์ำาหรับตัิดตััง� ในที่่�
ที่่ม� กั่ ารส์ัน� ส์ะเที่ือน ชั่่วยลูดแรงกัระแที่กั
ของแรงดัน ที่ำาให้ยืดอายุกัารใชั่้งานให้
นานข่�น

6. ข้้อต์่อ (Grooved Coupling and Fitting) ใชั่้ส์าำ หรับเชั่ือ� มตั่อที่่อ
ในระบบปีรับอากัาศด้วยนำ�า โดยใชั่้แที่นกัารเชั่ื�อมที่่อแบบเดิมๆ
ที่่�ตั้องใชั่้เค้รื�องเชั่ื�อมไฟัฟั้าแลูะลูวดเชั่ื�อมในกัารเชั่ื�อมตั่อที่่อเข้า
ด้วยกััน Grooved Coupling บางรุ่น
ยังส์ามารถึรองรับกัารขยายแลูะหด
ตััว หรือกัารเค้ลูื�อนตััวของที่่อแลูะ
อาค้าร แลูะยังเชั่ื�อมตั่อที่่อได้เร็วกัว่า
กัารเชั่ื�อมที่่อแบบเดิมๆ ถึ่ง 10 เที่่า

•

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

7. ห้้องปั�มู
(Pump Room Solutions)

3. เที่อร์โมูมูิเต์อร์ (Thermometer) ใชั่้ส์าำ หรับวัดระดับอุณหภูมิ
หรือค้วามร้อน แบ่งเปี็นปีระเภที่หลูักัๆ ค้ือ
•

เที่อร์โมมิเตัอร์แบบแที่่งแกั้ว (Liquid-inGlass Thermometer) ใชั่้ส์ำาหรับวัดอุณหภูมิ
ที่ัว� ไปี ม่ค้ณ
ุ ส์มบัตัขิ ยายตััวของของเหลูวเมือ�
ได้รบั ค้วามร้อน แลูะหดตััวเมือ� ค้ลูายค้วามร้อน
จิะม่หน่วยเปี็นองศาฟัาเรนไฮตั์ (F) แลูะองศา
เซลูเซ่ยส์ (C)

•

เที่อร์ โ มมิ เ ตัอร์ แ บบไบเมที่ั ลู (BiMetal
Thermometer) ม่คุ้ณส์มบัตัิขยายตััวของ
โลูหะ 2 ชั่นิด เมื�อได้รับค้วามร้อนโลูหะที่ั�ง 2
ชั่นิด เกัิดกัารขยายตััวไม่เที่่ากััน โดยที่ั�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
ส์ะอาดมากัยิง� ข่น� ใชั่้ส์ำาหรับปี้องกัันฝุ่น่ แลูะ
ส์ิง� ส์กัปีรกัเข้าไปีอุดตัันในเค้รือ� งปีรับอากัาศ
ม่คุ้ณส์มบัตัิลู้างนำ�าได้ ส์ามารถึกัรองฝุ่่น ส์ิ�ง
ส์กัปีรกัในอากัาศ ชั่่วยให้กัารระบายอากัาศ
ม่ค้วามส์ะอาดมากัยิ�งข่�น

8. ที่่อที่องแดงและข้้อต์่อที่องแดง
เหมาะส์ำาหรับใชั่้ในงานในระบบที่ำาค้วามเย็นแลูะปีรับอากัาศ
ทีุ่กัชั่นิด ที่ั�งน่�ที่่อที่องแดงที่่� HARN จิัดจิำาหน่ายม่หลูายปีระเภที่
แลูะขนาด ม่ที่ง�ั ที่่อตัรง (ขนาด K, L ,M) ที่่อม้วน (Pancake coil)
รวมถึ่งข้อตั่อที่องแดงชั่นิดตั่างๆ HARN เปี็นเจิ้าของ ตัราส์ินค้้า
Koppar (ค้๊อปีปี้า) ส์ำาหรับผ่ลูิตัภัณฑ์์ที่่อที่องแดง

COPPER TUBE and PANCAKE

COPPER FITTING

BRAZING ROD

9. นำา� ยาสารที่ำาคว็ามูเย็น ที่ำาหน้าที่่เ� ปี็นส์ารตััวกัลูางส์ำาหรับถึ่ายเที่
ค้วามร้อนออกัจิากัห้องโดยส์าร โดยดูดซ่มค้วามร้อนเข้าส์ูตั่ วั เอง
ในขณะที่่�อุณหภูมิแลูะค้วามดันตัำ�า แลูะถึ่ายเที่ค้วามร้อนออกั
จิากัตััวเองในขณะที่่�อุณหภูมิแลูะค้วามดันส์ูง
ที่ั�งน่� HARN เปี็นเจิ้าของ ตัราส์ินค้้า Yuki (ยูกัิ) ซ่�งเปี็นตัรา
ส์ินค้้าส์ำาหรับผ่ลูิตัภัณฑ์์นำ�ายาที่ำาค้วามเย็น
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

10. ระบบที่ำา คว็ามูเย็ น ชนิ ด VRF ห้รื อ ระบบ Variable
Refrigerant Flow เปี็นระบบเค้รื�องปีรับอากัาศที่่�ลูักัษัณะกัาร
ที่ำางานที่่�ส์ามารถึเปีลู่�ยนเเปีลูงปีริมาณส์ารที่ำาค้วามเย็นตัาม
ภาระโหลูดของกัารที่ำาค้วามเย็นเเลูะจิำานวนตััวเค้รื�องภายใน
ที่่� ที่ำา กัารตัิ ด ตัั� ง เปี็ น ระบบเค้รื� อ งปีรั บ อากัาศในเชั่ิ ง พาณิ ชั่ ย์
ที่่เ� หมาะในลูักัษัณะกัารตัิดตััง� ที่่จิ� ำากััดด้วยพืน� ที่่ตัดิ ตััง� ค้อยลู์รอ้ น
(Outdoor unit) เนื�องจิากัค้อยลู์ 1 ตััว ส์ามารถึตัิดตัั�งค้อยลู์เย็น
(Indoor Unit) ได้หลูายตััวเเลูะหลูายชั่ัน� ซ่ง� ค้อยลู์เย็นจิะเเยกักัาร
ที่ำางานโดยอิส์ระ จิ่งส์ามาถึค้วบคุ้บอุณหภูมิได้เเม่นยำา เเลูะ
ที่ิวที่ัศน์ของตััวอาค้ารดูเปี็นระเบ่ยบ

ผลิตืภัณฑ์์ระบบทำาควิามูเย็น

Factory

New Business

ผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบที่ำ าค้วามเย็นเปี็นอุปีกัรณ์ในระบบห้องเย็น
หรือระบบขนส์่งส์ินค้้าเพือ� ที่ำากัารแชั่่แข็งหรือลูดอุณหภูมขิ องส์ินค้้าซ่ง�
ตั้องกัารกัารค้วบคุ้มอุณหภูมิที่่�ค้งที่่� โดยที่ั�วไปีระบบที่ำาค้วามเย็น
ส์ามารถึลูดอุณหภูมิได้ตัั�งแตั่ -30ðC ถึ่ง +25ðC HARN จิัดจิำาหน่าย
ผ่ลูิ ตั ภั ณ ฑ์์ ร ะบบที่ำา ค้วามเย็ น อย่ า งค้รบวงจิร ซ่� ง ปีระกัอบด้ ว ย
ค้อมเพรส์เซอร์, ค้อยลู์รอ้ น, ค้อยลู์เย็น, ค้อยลู์เย็นแบบพิเศษั, อุปีกัรณ์
ปีระหยัดพลูังงาน, อุปีกัรณ์ค้วบคุ้มกัารลูะลูายนำ�าแข็งอัตัโนมัตัิ (DOD)
อินเวอเตัอร์ส์ำาหรับค้อมเพรส์เซอร์ แลูะในระบบที่ำาค้วามเย็นยังม่วาลู์ว
โดย HARN ม่จิำาหน่ายหลูายปีระเภที่ไม่ว่าจิะเปี็น Check-Valve,
Ball-Valve, Shut off valve, Solenoid valve แลูะ Expansion-valve
ซ่ง� เปี็นอุปีกัรณ์ที่ส์่� ำาค้ัญ ที่่ชั่� ว่ ยในกัารเปีิดหรือปีิดของเหลูวแลูะค้วบคุ้ม
ค้วามดันของระบบที่ำาค้วามเย็น
นอกัจิากัน่� HARN ได้ออกัแบบแลูะผ่ลูิตัชัุ่ดค้อนเดนซิง� แบบเด่ย� ว
แลูะแบบแร๊ค้ โดยใชั่้ค้อมเพรส์เซอร์ชั่นิดลููกัส์ูบ แลูะชั่นิดส์กัรู รวมถึ่ง
ออกัแบบแลูะผ่ลูิตั ชัุ่ดเค้รือ� งที่ำาค้วามเย็นขนาดเลู็กั ส์ำาหรับตัูข้ ายเค้รือ� งดืม�
อัตัโนมัตัิ โดยกัารปีระกัอบรวมอุปีกัรณ์แลูะหลูักักัารระบบที่ำาค้วาม
เย็นตั่างๆ เปี็นหน่วยผ่ลูิตัภัณฑ์์หน่�ง ซ่�งส์ามารถึใชั่้ตัิดตัั�งระบบห้อง
เย็นหรือระบบขนส์่งส์ินค้้าได้ที่นั ที่่ นอกัจิากัน่ย� งั จิัดจิำาหน่ายในส์่วนชัุ่ด
ค้อนเดนซิ�งขนาดเลู็กัส์ำาเร็จิรูปี ย่�ห้อแดนฟัอส์ ส์ำาหรับใชั่้ในห้องเย็น
ขนาดเลู็กั หรือร้านส์ะดวกัซื�อ

New Business

New Product

1. คอมูเพึรสเซอร์ (Compressor) ใชั่้ส์าำ หรับอัดส์ารที่ำาค้วามเย็น
(นำ�ายาที่ำาค้วามเย็น) ในส์ถึานะที่่�เปี็นไอ โดยส์ร้างแรงดัน ส์่ง
ไปีตัามที่่อนำ�ายาที่่�เปี็นที่่อที่องแดง ไปียังค้อยลู์เย็น ค้อยลู์ร้อน
เอ็กัแปีนชั่ัน� วาลู์ว โดยม่ค้อมเพรส์เซอร์เปี็นส์่วนปีระกัอบหน่ง� ใน
ชัุ่ดค้อนเด็นซิ�งยูนิตั (Condensing Unit)

Piston

Scroll

Screw

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

2. คอยล์ ร้ อ น (Condenser) เปี็ น อุ ปี กัรณ์ ค้ วบแน่ น ส์าร
ที่ำาค้วามเย็นที่่�ม่ค้วามดันส์ูง แลูะเปีลู่�ยนส์ถึานะนำ�ายาจิากัไอ
ให้กัลูายเปี็นของเหลูว โดยแบ่งเปี็นกัารระบายค้วามร้อนออกั
จิากันำ�ายา ด้วยพัดลูมระบายอากัาศ (Air Cooled Condenser)
ที่่เ� ราส์ามารถึมองเห็นจิากัภายนอกัตััวค้อยลู์รอ้ น แลูะแบบใชั่้นำ�า
(Watercooled-Condenser) ที่่ใ� ชั่้นำ�าระบายค้วามร้อนของนำ�ายา

3. คอยล์เย็น (Evaporator) เปี็นอุปีกัรณ์ระเหยส์ารที่ำาค้วามเย็น
ที่่ค้� วามดันตัำ�า แลูะเปีลู่ย� นส์ถึานะนำ�ายา จิากัของเหลูวกัลูายเปี็นไอ
โดยกัารพาค้วามเย็นในตััวค้อยลู์เย็นออกัส์ูห่ อ้ งเพือ� ที่ำาให้อณ
ุ หภูมิ
ในห้องเย็นลูงด้วยพัดลูม ที่่เ� รามองเห็นตัิดตััง� แขวนอยูบ่ นเพดาน
ในห้อง

4. คอยล์เย็นแบบพึิเศษั (Customized Evaporator) ค้อยลู์เย็น
ที่่�ส์ามารถึส์ั�งผ่ลูิตัแลูะออกัแบบให้ตัรงกัับกัารใชั่้งานได้เปี็น
อย่างด่ รองรับกัารใชั่้งานที่่ห� ลูากัหลูาย ส์ามารถึรองรับได้ตังั� แตั่
อุตัส์าหกัรรมที่ำาค้วามเย็นที่ัว� ไปี จินถึ่งอุตัส์าหกัรรมที่ำาค้วามเย็น
ที่่ตั� อ้ งกัารอุปีกัรณ์ที่ม่� ค้่ วามที่นที่าน แลูะม่ค้วามปีลูอดภัยส์ูงส์ุด
เชั่่น อุตัส์าหกัรรมที่่�เกั่�ยวข้องกัับส์ารเค้ม่ วัตัถึุไวไฟั ด้วยกัาร
ปี้องกัันที่่�หลูากัหลูาย ไม่ว่าจิะเปี็น กัารที่นตั่อกัารกััดกัร่อนของ
ส์ารเค้ม่ กัารปี้องกัันกัารระเบิด (ATEX) กัารปี้องกัันเชั่ือ� โรค้ เปี็นตั้น
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5. ว็าล์ว็คว็บคุมูระบบที่ำาคว็ามูเย็น ได้แก่
•

วาลู์วลูดค้วามดัน (Expansion Valve) ใชั่้ส์ำาหรับลูดค้วาม
ดั น ของส์ารที่ำา ค้วามเย็ น ในค้อยลู์ เ ย็ น ซ่� ง เปี็ น กัารค้วบคุ้ ม
อุณหภูมิระเหย ในค้อยลู์เย็นวาลู์วได้รับ
กัารออกัแบบส์ำาหรับกัารใชั่้งานที่่�เฉื่พาะ
เจิาะจิง ส์ำาหรับงานอุณหภูมริ ะบบปีรับอากัาศ
(Air Condition) งานห้องเย็น (Cold Room)
แลูะงานห้องเย็นจิัด (Freezer Room)

•

วาลู์วลูดแรงดันแบบไฟัฟั้า (Electronic Expansion Valve)
ใชั่้ส์ำาหรับลูดค้วามดันของส์ารที่ำาค้วามเย็น
ในค้อยลู์เย็น ค้วบคุ้มด้วยส์ัญญาณไฟัฟั้า ให้
ค้วามแม่นยำาที่่�ส์ูง เพิ�มข่ดค้วามส์ามารถึใน
กัารที่ำาค้วามเย็น แลูะมอบค้วามส์ะดวกัในกัาร
ใชั่้งาน แลูะเพิ�มมูลูค้่าแกั่ระบบที่ำาค้วามเย็น
ส์ามารถึที่ำางานได้ในทีุ่กัชั่่วงอุณหภูมิ

•

วาลู์วเปีิด-ปีิดไฟัฟั้า(Solenoid Valve) ถึูกัออกัแบบมาหลูากัหลูาย
ส์ำ า หรั บ กัารใชั่้ ง านเฉื่พาะในโรงงาน
ที่ำาค้วามเย็นที่่ม� ที่่ กัุ แรงดันไฟัฟั้าแลูะทีุ่กัชั่่วง
ค้วามถึ่� นอกัจิากัน่ว� าลู์วยังส์ามารถึออกัแบบ
ตัามค้วามตั้องกัารของลููกัค้้าได้ด้วย

•

วาลู์วปีิด (Shut-off Valve) เปี็นวาลู์วแบบใชั่้มือ เปีิด-ปีิด
ออกัแบบมาส์ำาหรับตัิดตัั�งในที่่อส์ารที่ำาค้วามเย็นด้านของเหลูว
ด้านดูด แลูะด้านกั๊าซร้อนของระบบ
ที่ำาค้วามเย็น วาลู์วส์ามารถึเชั่ื�อมตั่อ
กัั บ ที่่ อ ที่องแดงด้ ว ยกัารเชั่ื� อ มหรื อ
ขันเกัลู่ยว

•

บอลูวาลู์ว (Ball Valve) เปี็นวาลู์วแบบใชั่้มอื เปีิด-ปีิด ในกัารใชั่้งาน
ส์ารที่ำาค้วามเย็นส์ามารถึไหลูได้ที่ง�ั ส์องที่ิศที่างตัามค้วามตั้องกัาร
Ball Valve ได้รับกัารออกัแบบมาส์ำาหรับตัิดตัั�งในที่่อที่่�ม่ค้วาม
หนาแน่นของปีระเกั็นส์ูง แลูะยังที่ำาให้แรงดันที่่ส์� ญ
ู เส์่ยน้อยลูง ม่
กัารไหลูของส์ารที่ำาค้วามเย็นส์ูงส์ุด
เมื�อเปีิดอย่างเตั็มที่่� Ball Valve ได้
รับกัารออกัแบบ
ส์ำาหรับกัารดำาเนินงานในชั่่วงอุณหภูมิที่่�กัว้างแลูะได้รับกัาร
รับรองให้ใชั่้กับั ส์ารที่ำาค้วามเย็น fluorinated ใดๆ กั็ได้ Ball Valve
มาตัรฐานอาจิถึูกันำามาใชั่้ในกัารใชั่้งานโดยใชั่้ส์ารที่ำาค้วามเย็น
แรงดันส์ูงรวมที่ัง� R410A ส์ำาหรับกัารใชั่้งาน CO2 ส์ามารถึใชั่้ได้
กัับค้วามดันส์ูงส์ุดถึ่ง 90 บาร์ (1300 psig)
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ที่ั�งน่� HARN เปี็นเจิ้าของ ต์ราสินค้า
Blue Ice (บลู ไ อซ์ ) ส์ำาหรับผ่ลูิตัภัณฑ์์
อุ ปี กัรณ์ ที่ำา ค้วามเย็ น ได้ แ กั่ วาลู์ ว ระบบ
ที่ำา ค้วามเย็ น อุ ปี กัรณ์ ร ะบายค้วามร้ อ น
อุปีกัรณ์ดูดค้วามชั่ื�น แลูะมาตัรวัดค้วามดัน
เปี็นตั้น
6. ชุดคอนเดนซิ�งยูนิต์ (Condensing units) HARN ได้ออกัแบบ
แลูะผ่ลูิตัชัุ่ดค้อนเดนซิ�ง (Condensing Units) ตัามมาตัรฐาน
ยุ โ รปีเพื� อ กัารใชั่้ ง านที่่� ที่ นที่านยาวนาน เพื� อ ค้วามส์ะดวกั
ในกัารบริ กั ารแลูะตัิ ด ตัั� ง ง่ า ย ส์ามารถึเลูื อ กัได้ ห ลูากัหลูาย
อุณหภูมิ เหมาะอย่างยิ�งส์ำาหรับห้องแชั่่แข็ง ห้องเกั็บค้วามเย็น
ไฮเปีอร์มาร์เกั็ตั ซูเปีอร์มาร์เกั็ตั ร้านส์ะดวกัซื�อ อุตัส์าหกัรรม
ที่ำาค้วามเย็น ระบบปีรับอากัาศ หรือที่่�ตั้องกัารค้วามปีระหยัด
แลูะม่ปีระส์ิที่ธุิภาพ อุณหภูมิห้องม่ให้เลูือกัตัั�งแตั่ -30ðC ถึ่ง
+25ðC ค้วามส์ามารถึในกัารที่ำาค้วามเย็นตัั�งแตั่ 4 ถึ่ง 112
กัิโลูวัตัตั์ หรือ 2 ถึ่ง 50 hp โดยมุ่งส์ู่ระบบข้อมูลูด้วย Industrial
Internet of Thing (IIOT) ดังน่�
•

•

ชัุ่ดอุปีกัรณ์ค้วบคุ้ม ปี้องกัันแลูะปีระหยัดพลูังงาน ชั่่วยลูดค้่ากัาร
ใชั่้จิา่ ยด้านพลูังงานไฟัฟั้า ชั่่วยเตัือนแลูะปี้องกัันปีัญหาในระบบ
ที่ำาค้วามเย็น ลูดตั้นทีุ่นกัารบำารุงรักัษัา แลูะส์ร้างมูลูค้่าเพิ�ม

•

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

ชัุ่ด Multi Compressor Rack (Screw and Piston Compressor)
เปี็นกัารผ่น่กัเค้รือ� งค้อมเพรส์เซอร์หลูายตััวไว้ในชัุ่ดเด่ยวกััน ชั่่วย
ลูดค้่าใชั่้จิ่ายด้านพลูังงาน ปีระหยัดค้่าใชั่้จิ่ายแลูะเวลูาในกัาร
ตัิดตัั�ง ค้่าบำารุงรักัษัาตัำ�า อายุกัารใชั่้งานยาวนาน แลูะม่ค้วาม
ส์ามารถึในกัารที่ำาค้วามเย็นที่่ม� ากักัว่า แลูะส์ามารถึใชั่้งานได้ใน
หลูายชั่่วงอุณหภูมิ เหมาะส์ำาหรับธุุรกัิจิในเชั่ิงอุตัส์าหกัรรมแลูะ
เชั่ิงพาณิชั่ย์ เชั่่น ห้างส์รรพส์ินค้้า ศูนย์กัระจิายส์ินค้้า เปี็นตั้น
7. อุ ป กรณี์ ค ว็บคุ มู การละลายนำ�า แข้็ ง อั ต์ โนมูั ต์ิ (DOD)
เหมาะส์ำาหรับกัารใชั่้งานในห้องเย็นทีุ่กัชั่นิดเพือ� เกั็บรักัษัาส์ินค้้า
ไมโค้รโพรเซส์เซอร์ใน DOD จิะชั่่วยในกัารค้วบคุ้มอุณหภูมิ
กัารจิัดกัารพลูังงาน แลูะระดับค้วามชั่ืน� ในอากัาศ รวมถึ่งค้วามถึ่�
ในกัารลูะลูายนำ�าแข็ง ให้เปี็นไปีตัามส์ภาวะกัารที่ำางานที่่�แที่้จิริง
โดยไม่ตั้องปีรับแตั่งค้่าใดๆ ให้ยุ่งยากัเหมือนอุปีกัรณ์ค้วบคุ้ม
ย่�ห้ออื�นๆ ที่ำาให้ง่ายตั่อกัารนำาไปีใชั่้งาน ด้วยระบบค้วบคุ้มกัาร
ลูะลูายนำ�าแข็งอัจิฉื่ริยะที่่�แม่นยำา รวมถึ่งกัารนำาพลูังงานที่่�เหลูือ
ในกัารลูะลูายนำ�าแข็ง (Latent Energy) มาใชั่้ให้เกัิดปีระโยชั่น์
ส์่งผ่ลูให้ปีระหยัดค้่าใชั่้จิ่ายด้านพลูังงานได้ถึ่ง 15 - 25%

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

8. อุ ป กรณี์ ป ระห้ยัดพึลังงาน (INVERTER) ชั่่วยค้วบคุ้ม
ค้วามเร็วรอบของเค้รือ� งค้อมเพรส์เซอร์ให้ที่ำางานอย่างตั่อเนือ� ง
ตัามส์ภาวะโหลูดกัารที่ำาค้วามเย็นที่่�เปี็นจิริง ด้วยกัารค้วบคุ้ม
กัารที่ำางานอย่างตั่อเนือ� ง ชั่่วยเพิม� ปีระส์ิที่ธุิภาพในกัารที่ำาค้วามเย็น
แลูะชั่่วยลูดกัารเปีลู่�ยนแปีลูงอุณหภูมิในพื�นที่่�ที่ำาค้วามเย็น
ที่ำาให้อุณหภูมิ ณ จิุดที่ำาค้วามเย็นม่ค้วามแม่นยำา ส์่งผ่ลูให้
ระดับอุณหภูมิที่่�ตัั�งไว้ม่ค้วามส์มำ�าเส์มอ ที่ำาให้ส์ินค้้าที่่�จิัดเกั็บ
ม่คุ้ณภาพด่แลูะค้งค้วามส์ดได้ยาวนาน ส์ามารถึปีระหยัด
พลูังงานไฟัฟั้าได้มากัส์ูงส์ุดถึ่ง 40% รวมที่ั�ง
ยังชั่่วยยืดอายุกัารใชั่้งานของค้อมเพรส์เซอร์
ให้นานข่�น เพราะในขณะที่่�เริ�ม
ที่ำางาน ค้อมเพรส์เซอร์จิะไม่เกัิด
อากัารฉืุ่ดกัระชั่ากัแตั่อย่างใด
9. แดนฟอส์ส คอนเดนซิง� ยูนต์ิ (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
ห้องเย็นส์ำาเร็จิรูปี แลูะห้องแชั่่แข็งในร้านอาหารที่่ม� พ่ นื� ที่่ใ� ชั่้ส์อย
จิำากััด โดยถึูกัออกัแบบมาค้ำาน่งถึ่งปีระส์ิที่ธุิภาพกัารที่ำาค้วาม
เย็นส์ูงส์ุดม่รปีู ที่รงกัระที่ัดรัด เส์่ยงรบกัวนน้อย นำ�าหนักัเบา ง่าย
ส์ำาหรับกัารตัิดตัั�งแลูะบำารุงรักัษัา
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• ลูดปีริมาณกัารเตัิมส์ารที่ำาค้วามเย็นได้ถึ่ง 35%
• ส์ามารถึตัิดตัั�งได้ที่ั�งในอาค้ารแลูะนอกัอาค้าร
• ส์ามารถึใชั่้ส์ารที่ำาค้วามเย็นได้หลูายชั่นิดในรุ่นเด่ยว
• ส์ามารถึที่ำางานได้ที่อ่� ณ
ุ หภูมภิ ายนอกั ได้ส์งู ถึ่ง 48 องศาเซลูเซ่ยส์
• ลูดเวลูาในกัาร service แลูะ Maintenance
• แผ่งค้อยลู์ Micro channel แลูะ Panel ที่นตั่อกัารกััดกัร่อนได้ด่
10. ชุดเครื�องที่ำาคว็ามูเย็นข้นาดเล็ก สำาห้รับต์ู้ข้ายเครื�องดื�มู
อั ต์ โนมูั ต์ิ ชัุ่ ด ที่ำา ค้วามเย็ น ขนาดเลู็ กั ส์ำา หรั บ ตัู้ ข ายเค้รื� อ งดื� ม
อัตัโนมัตัิ ม่ขนาดกัะที่ัดรัดส์ามารถึนำาไปีใชั่้กัับตัู้แชั่่ขนาดเลู็กั
หรือ ตัู้แชั่่เค้รื�องดื�มหยอดเหร่ยญอัตัโนมัตัิได้ โดยได้ออกัแบบให้
ที่ำาค้วามเย็นได้อย่างเตั็มปีระส์ิที่ธุิภาพ ม่ค้วามที่นที่าน ค้รอบค้ลูุม
ทีุ่กัฟัังกั์ชั่ั�นกัารใชั่้งาน แลูะค้ำาน่งถึ่งกัารปีระหยัดพลูังงานเปี็นส์ิ�ง
ส์ำาค้ัญค้วบคู้่ในกัารออกัแบบ

ผลิตืภัณฑ์์ระบบการพิมูพ์ดิจำิทัล และระบบการพิมูพ์ 3 มูิตืิชัีวิภาพ
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HARN จิั ด จิำา หน่ า ยผ่ลูิ ตั ภั ณ ฑ์์ ร ะบบกัารพิ ม พ์ ดิ จิิ ที่ั ลู แลูะ
ระบบกัารพิมพ์ 3 มิตัิชั่่วภาพ ได้แกั่ เค้รื�องพิมพ์ระบบ Ink Jet (CIJ
- Continuous InkJet), เค้รื�องพิมพ์ระบบเลูเซอร์, เค้รื�องพิมพ์ระบบ
Thermal Transfer แลูะเค้รือ� งพิมพ์ลูาเบลูส์ตัิกั� เกัอร์ Digital UV Inkjet,
เค้รือ� งพิมพ์บรรจิุภณ
ั ฑ์์แลูะอุปีกัรณ์บรรจิุภณ
ั ฑ์์อนื� ๆ, อุปีกัรณ์กัารพิมพ์
แลูะวัส์ดุส์นิ� เปีลูืองปีระเภที่ตั่างๆ รวมถึ่งเค้รือ� งพิมพ์ 3 มิตัิ เปี็นตั้น โดย
รายลูะเอ่ยดผ่ลูิตัภัณฑ์์ม่ดังน่�
•

ผลิต์ภัณีฑ์์ระบบการพึิมูพึ์ดจำิ ที่ิ ลั กลุมู่ เครือ� งพึิมูพึ์ว็นั ที่ีผ� ลิต์/
ห้มูดอายุ ล็อต์นัมูเบอร์ ปีระกัอบด้วย เค้รือ� งพิมพ์ขอ้ ค้วามบน
บรรจิุภัณฑ์์ เค้รื�องปี้อนชั่ิ�นงาน อุปีกัรณ์กัารพิมพ์ แลูะวัส์ดุส์�ิน
เปีลูืองปีระเภที่ตั่างๆ เปี็นตั้น เค้รื�องพิมพ์ที่่� HARN จิัดจิำาหน่าย
เปี็นเค้รือ� งพิมพ์ที่ใ่� ชั่้เพือ� กัารพิมพ์รหัส์ (Coding) ได้แกั่ วันที่่ผ่� ลูิตั
วันหมดอายุแลูะข้อค้วามตั่างบนบรรจิุภัณฑ์์ อาที่ิเชั่่น ลู็อตั
นัมเบอร์ เปี็นตั้น แลูะยังส์ามารถึพิมพ์ภาพกัราฟัิค้ Barcode, 2D
Datamatrix, QR Code พิมพ์เลูขรหัส์ชั่ิงโชั่ค้ ได้ด้วย พื�นผ่ิวที่่�
พิมพ์ได้มด่ งั น่� บรรจิุภณ
ั ฑ์์ที่เ่� ปี็นขวดพลูาส์ตัิกั ขวดแกั้ว กัระปี๋อง
โลูหะ อลููมิเน่ยม กัลู่องกัระดาษั กัระดาษัผ่ิวมัน ซองพลูาส์ตัิกั
ฟัอยลู์อลููมิเน่ยม ถึ้วยพลูาส์ตัิกัแลูะอื�นๆ ด้วยเที่ค้โนโลูย่หลูาย
ชั่นิดเชั่่น ชั่นิดเลูเซอร์ไม่ใชั่้หม่กั ชั่นิดพิมพ์ดว้ ยหม่กัโดยไม่ส์มั ผ่ัส์
พื�นผ่ิว ชั่นิดพิมพ์ผ่่านริบบอนหม่กั ชั่นิดตัลูับหม่กั เปี็นตั้น

•

ผลิต์ภัณีฑ์์ระบบการพึิมูพึ์ดิจำิที่ัลกลุ่มูเครื�องพึิมูพึ์ 3 มูิต์ิ จิัด
จิำาหน่าย แลูะให้บริกัารพิมพ์ ส์ำาหรับส์ร้างชั่ิน� งานจิากัไฟัลู์ดจิิ ที่ิ ลูั
ส์ำาหรับอุตัส์าหกัรรมกัารแพที่ย์ในยุค้ 4.0 ค้ือ กัารให้บริกัารปีรับ
เปีลู่�ยนไฟัลู์จิากัเค้รื�องส์แกันชั่นิด MRI/CT Scan เปี็นไฟัลู์ 3D
PDF วัตัถึุปีระส์งค้์เพื�อแส์ดงเปี็นภาพคุ้ณภาพส์ูง บ่งชั่่�บริเวณที่่�
ปีกัตัิ หรือผ่ิดปีกัตัิได้ชั่ดั เจิน แลูะยังรวมถึ่งกัารพิมพ์โมเดลูอวัยวะ
จิากัไฟัลู์ MRI/CT Scan ซ่�งจิะส์นับส์นุนกัารศ่กัษัา กัารวินิจิจิัย
กัารวางแผ่นกั่อนผ่่าตััดรักัษัา แลูะยังรวมถึ่งกัารวิจิยั แลูะพัฒนา
ที่างกัารแพที่ย์ด้วยเที่ค้โนโลูย่ดิจิิที่ัลู

•

ผลิต์ภัณีฑ์์ระบบการพึิมูพึ์ดิจำิที่ัลกลุ่มูเครื�องพึิมูพึ์ลาเบล
สต์ิ�กเกอร์ระบบ Digital UV Inkjet จิัดจิำาหน่ายเค้รื�องพิมพ์
ลูาเบลูส์ตัิ�กัเกัอร์ระบบ UV Digital Inkjet ซ่�งส์ามารถึพิมพ์
ลูาเบลูส์ตัิกั� เกัอร์ดว้ ยเที่ค้โนโลูย่ดจิิ ที่ิ ลูั คุ้ณภาพส์ูง ค้มชั่ัดส์วยงาม
ส์่ส์ันส์ดใส์ ที่่�ค้วามเร็วส์ูง แลูะชั่่วยลูดตั้นทีุ่นให้กัับโรงงานผู่้ผ่ลูิตั
ลูาเบลูส์ตัิ�กัเกัอร์

•

การให้้บริการห้ลังการข้าย ส์ินค้้าทีุ่กักัลูุม่ ที่่จิ� ำาหน่ายค้รอบค้ลูุม
รวมถึ่งกัารให้ค้ำาปีร่กัษัาแนะนำากัารเลูือกัส์เปีค้ให้ตัรงตัามค้วาม
ตั้องกัาร กัารตัิดตััง� เค้รือ� ง กัารฝ่ึกัอบรม กัารบริกัาร แลูะกัารบำารุง
รักัษัาเค้รื�อง กัารรับปีระกััน เปี็นตั้น

ผลิตืภัณฑ์์ระบบพิมูพ์ดิจำิทัล
1. เครื�องพึิมูพึ์ระบบ Ink Jet (CIJ - Continuous InkJet) ใชั่้
ส์ำาหรับพิมพ์วันที่่�ผ่ลูิตั วันที่่�หมดอายุ แลูะลู็อตันัมเบอร์ ลูงบน
ส์ินค้้าได้เกัือบทีุ่กัปีระเภที่พื�นผ่ิว เชั่่น พลูาส์ตัิกั โลูหะ แกั้ว
กัระจิกั อลููมิเน่ยม ฟัิลู์ม กัระดาษั ไม้ แลูะไม้ส์ังเค้ราะห์ รวมถึ่ง
พื�นผ่ิวตั่างๆ เชั่่น พื�นผ่ิวเร่ยบ ขรุขระ หรือโค้้งเว้า ที่ำาให้เปี็น
เที่ค้โนโลูย่กัารพิมพ์ที่ปี่� รับใชั่้งานได้หลูากัหลูายแลูะได้รบั ค้วาม
นิยมส์ูง เหมาะส์ำาหรับใชั่้งานกัับส์ายพานกัารผ่ลูิตัอัตัโนมัตัิ
กั่�งอัตัโนมัตัิ หรือตัิดตัั�งใชั่้งานร่วมกัับเค้รื�องจิักัรอื�น นอกัจิากัน่�
ยั ง ม่ ข้ อ เด่ น ค้ื อ ม่ ร ะบบปี้ อ งกัั น หั ว ฉื่่ ด อุ ด ตัั น ปีรั บ ใชั่้ ง านได้
ทีุ่กัรูปีแบบ ม่หม่กัให้เลูือกัหลูายส์่ หลูากัคุ้ณส์มบัตัิ ค้่าใชั่้จิ่าย
ในกัารพิมพ์ตัำ�า ปีระหยัดพลูังงาน แลูะม่หม่กัชั่นิดเปี็นมิตัรกัับ
ส์ิ�งแวดลู้อมให้เลูือกัใชั่้

2. เครื�องพึิมูพึ์ระบบเลเซอร์ (Laser Printer) ใชั่้ส์ำาหรับพิมพ์วัน
ที่่ผ่� ลูิตั วันที่่ห� มดอายุ แลูะลู็อตันัมเบอร์ ฯลูฯ ลูงบนส์ินค้้าปีระเภที่
พลูาส์ตัิกั แกั้ว กัระดาษั แลูะส์ตัิ�กัเกัอร์ เปี็นระบบแส์งเลูเซอร์
ที่่�ใชั่้พลูังงานค้วามร้อนที่ำาปีฏิิกัิริยากัับพื�นผ่ิวพิมพ์เปี็นตััวเลูข /
ตััวอักัษัรโดยไม่ตัอ้ งใชั่้หม่กั ที่ำางานอัตัโนมัตับิ นส์ายพานกัารผ่ลูิตั
โดยปี้อนตััวเลูขหรือตััวอักัษัรที่่ตั� อ้ งกัารพิมพ์ที่ห่� น้าจิอค้อนโที่รลู
แลูะอัพเดที่ตัามวัน เวลูาจิริง ม่ข้อเด่นค้ือปีระหยัดค้่าใชั่้จิ่าย
ค้วามเร็วส์ูง ชั่่วยเพิ�มปีระส์ิที่ธุิภาพกัารผ่ลูิตั แลูะลูดภาระกัาร
ดูแลู/บำารุงรักัษัาระหว่างใชั่้งาน

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

3. เครือ� งพึิมูพึ์ระบบ Thermal Transfer ใชั่้ส์ำาหรับพิมพ์วนั ที่่ผ่� ลูิตั
วันที่่�หมดอายุ แลูะลู็อตันัมเบอร์ โลูโกั้ บาร์โค้๊ด 2D Datamatrix
แลูะ QR Code ฯลูฯ ลูงบนฟัิลูม์ พลูาส์ตัิกั กัระดาษั ที่่ซ� ง่� ผ่ิวเร่ยบ
เค้รื�องพิมพ์ระบบ Thermal Transfer ใชั่้ค้วามร้อนของหัวพิมพ์
ลูะลูายหม่กัเพื�อพิมพ์ตััวเลูข ตััวอักัษัร ขนาดพื�นที่่�พิมพ์ใหญ่ส์ุด
128 มม. พิมพ์ข้อค้วามรายลูะเอ่ยดได้อย่างถึูกัตั้อง แลูะค้มชั่ัด
ส์ามารถึระบุข้อค้วามที่่�ตั้องกัารพิมพ์ที่่�หน้าจิอค้อนโที่รลู แลูะ
อัพเดที่ตัามวัน เวลูาจิริง ตัิดตัั�งใชั่้งานกัับเค้รื�องบรรจิุส์ินค้้าชั่นิด
ซองได้ทีุ่กัปีระเภที่ ม่ข้อเด่นค้ือ เปี็นเที่ค้โนโลูย่ส์ะอาด ไม่กั่อให้
เกัิดส์ารระเหย คุ้ณภาพส์ูง ค้มชั่ัดอ่านง่าย ส์วยงาม พิมพ์ข้อมูลู
ปีริมาณมากัๆ ได้เหมาะส์ม ปีระหยัดค้่าใชั่้จิ่าย ค้วามเร็วส์ูง
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5. เครื�องพึิมูพึ์ 3 มูิต์ิ (3D Printer) เปี็นเค้รื�องพิมพ์ในกัารส์ร้าง
โมเดลูหรือกัารข่น� รูปีชั่ิน� งานตัามแบบเฉื่พาะของลููกัค้้า โดยพิมพ์
ชั่ิ�นงานด้วยนำ�ายาเรซิ�นที่่�ม่ปีระส์ิที่ธุิภาพ แลูะคุ้ณภาพส์ูง ในกัาร
ส์ร้างโมเดลู ม่พน�ื ผ่ิวชั่ิน� งานที่่เ� น่ยนเร่ยบแลูะค้มชั่ัดทีุ่กัจิุด เหมาะกัับ
งานพิมพ์ เชั่่น กัารออกัแบบบรรจิุภัณฑ์์ผ่ลูิตัภัณฑ์์ ที่ันตักัรรม
อุปีกัรณ์ชั่่วยฟััง จิิวเวลูลู่� แลูะยานยนตั์ เปี็นตั้น ปีัจิจิุบัน HARN
จิำา หน่ า ยแลูะให้ บ ริ กั ารงานพิ ม พ์ แ บบ 3 มิ ตัิ ส์ำา หรั บ ลูู กั ค้้ า
อุตัส์าหกัรรมแลูะที่ัว� ไปีที่่ตั� อ้ งกัารส์ร้างชั่ิน� งานตั้นแบบที่่ตั� อ้ งกัาร
แลูะยังได้เพิ�มบริกัารใหม่ส์ำาหรับอุตัส์าหกัรรมกัารแพที่ย์ในยุค้
4.0 ค้ือ กัารให้บริกัารปีรับเปีลู่�ยนไฟัลู์จิากัเค้รื�องส์แกันชั่นิด
MRI/CT Scan เปี็นไฟัลู์ 3D PDF วัตัถึุปีระส์งค้์เพื�อแส์ดงเปี็น
ภาพคุ้ณภาพส์ูง บ่งชั่่�บริเวณที่่�ปีกัตัิ หรือผ่ิดปีกัตัิได้ชั่ัดเจิน แลูะ
ยังรวมถึ่งกัารพิมพ์โมเดลูอวัยวะจิากัไฟัลู์ MRI/CT Scan ซ่�งจิะ
ส์นับส์นุนกัารศ่กัษัา กัารวินิจิฉื่ัย กัารวางแผ่นกั่อนผ่่าตััดรักัษัา
แลูะยังรวมถึ่ง กัารวิจิยั แลูะพัฒนาที่างกัารแพที่ย์ดว้ ยเที่ค้โนโลูย่
ดิจิิที่ัลู

4. เครื�องพึิมูพึ์ลาเบลสต์ิ�กเกอร์ Digital UV Inkjet ส์ามารถึ
พิมพ์ลูาเบลูส์ตัิกัเกัอร์ด้วยเที่ค้โนโลูย่ดิจิิที่ัลู คุ้ณภาพส์ูง ค้มชั่ัด
ส์วยงาม ส์่ส์ันส์ดใส์ที่่�ค้วามเร็วส์ูงลูงบนวัส์ดุตั่างๆ เชั่่นกัระดาษั
พลูาส์ตัิกั ฟัอยลู์ ลูามิเนตัลูงบนวัส์ดุมาตัรฐานจิากัโรงงาน
ปีระส์ิที่ธุิภาพกัารย่ดเกัาะด่ ส์่ม่ค้วามค้งที่นไม่ซ่ดจิางง่าย แลูะ
ชั่่ ว ยลูดตั้ น ทีุ่ น ให้ กัั บ โรงงานผู่้ ผ่ ลูิ ตั ลูาเบลูส์ตัิ�กั เกัอร์ แลูะยั ง
ส์ามารถึเพิม� รูปีแบบพิเศษัเพือ� ด่งดูดค้วามส์นใจิให้กับั ผ่ลูิตัภัณฑ์์
ได้เชั่่นกัารพิมพ์ลูายนูนบนพืน� ผ่ิว กัารพิมพ์ Variable Information
แบบตััวเลูข ตััวอักัษัร กัราฟัิค้ Barcode, QR Code, 2D Datamatrix
เปี็นตั้น
6. เครือ� งพึิมูพึ์บรรจำุภณี
ั ฑ์์และอุปกรณี์บรรจำุภณี
ั ฑ์์อนื� ๆ ได้แกั่
เค้รื� อ งฉื่ลูุ อั กั ษัรส์ำ า หรั บ งานพิ ม พ์ ข ้ า งบรรจิุ ภั ณ ฑ์์ ชั่�ิ น ใหญ่ ที่่�
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�า หม่ กั พิ ม พ์ นำ�า ยาผ่ส์มหม่ กั นำ�า ยาลู้ า งหม่ กั ริ บ บอนหม่ กั
นำ�ายาเรซิ�น ชัุ่ดกัรอง แลูะอะไหลู่เค้รื�องอุปีกัรณ์ เค้รื�องพิมพ์แบบ
Manual ชัุ่ดลููกักัลูิ�งแลูะฟัอยลู์พิมพ์วันที่่�ผ่ลูิตั เปี็นตั้น
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ผลิตืภัณฑ์์ระบบไอโอท่ (IoT)

บริษััที่ ไอยราหาญ จิำากััด (บริษััที่ย่อย) ดำาเนินกัารธุุรกัิจิระบบ
ตัิดตัามส์าธุารณูปีโภค้แบบออนไลูน์ ชั่่วยให้ชั่่างอาค้ารแลูะ ผู่้จิัดกัาร
โค้รงกัาร ได้ตัดิ ตัามกัารที่ำางานของระบบปีระกัอบอาค้าร แลูะส์ามารถึ
เห็นข้อมูลูย้อนหลูังได้ แลูะยังชั่่วยลูดกัารเดินที่าง ลูดส์ัมผ่ัส์หน้างานได้
โดยในปีีที่่�ผ่่านมา ที่างไอยราหาญได้ดำาเนินกัารตัิดตัั�งไปีแลู้วรวม
8 แห่ง ที่ั�งในกัรุงเที่พ แลูะตั่างจิังหวัด รวมถึ่งยังได้ดำาเนินกัารตั่อยอด
ส์ร้างธุุรกัิจิใหม่ เกั่�ยวข้องระบบอาค้ารอัตัโนมัตัิ (BAS) ส์ร้างระบบ
ค้วบคุ้มอาค้ารให้ม่ค้วามฉื่ลูาดมากัข่�น ที่ั�งเชั่ื�อมตั่อกัับผู่้ใชั่้ แลูะโลูกั
ภายนอกั ส์ำาหรับลููกัค้้าหลูักัจิะปี็นกัลูุ่มอส์ังหาริมรัพย์ ค้อนโด แลูะ
โรงงาน ซ่�งผ่ลูงานที่่�ผ่่านมากั่อนเข้าร่วมทีุ่นกัับ HARN ได้พัฒนา
โซลููชั่ั�นไอโอที่่ให้กัับค้อนโดมิเน่ยม อาค้ารส์ำานักังาน โรงงานกัารผ่ลูิตั
ระดับกัลูาง อุปีกัรณ์เค้รือ� งมือ นำามาปีระมวลูผ่ลูเปี็นข้อมูลูจิำานวนมากั
ไอยราหาญได้เห็นกัารตัื�นตััวของเที่ค้โนโลูย่ในปีระเที่ศไที่ย
ส์ูงมากั แลูะอินเตัอร์เน็ตัในทีุ่กัส์รรพส์ิง� (IoT) เปี็นกัุญแจิส์ำาค้ัญอย่างหน่ง�
ชั่่วยที่ำาให้ได้ข้อมูลูอัตัโนมัตัิ ซ่�งในปีระเที่ศไที่ยเริ�มม่กัารปีระยุกัตั์ใชั่้
ในระบบตัิดตัามคุ้ณภาพ แลูะนำาข้อมูลูไปีวิเค้ราะห์ดูแนวโน้มได้ โดย
ข้อมูลูที่่�ถึูกัตั้องจิะชั่่วยให้ภาค้ธุุรกัิจิ แลูะอุตัส์าหกัรรม นำาไปีวิเค้ราะห์
วางแผ่น แลูะค้าดกัารณ์ลูว่ งหน้าได้ ซ่ง� ไอยราหาญค้าดว่าอินเตัอร์เน็ตั
ในทีุ่กัส์รรพส์ิ�งจิะเปี็นที่่�ตั้องกัารส์ูงข่�นในปีีน่�
โดยที่่�ผ่่านมางานระบบตัิดตัามส์าธุารณูปีโภค้แบบออนไลูน์
จิะปีระกัอบไปีด้วย งานระบบอาค้ารหลูายส์่วนที่่�เกั่�ยวข้อง ที่ำาให้
ตัิดตัั�งใชั่้เวลูานาน แลูะค้่าใชั่้จิ่ายในตัิดตัั�งส์ูง ระบบจิ่งไม่เหมาะกัับ
อาค้ารที่่�ส์ร้างเส์ร็จิแลู้ว โดยในแนวโน้มในปีี 2565 ไอยราหาญมุ่งมั�น
ที่่�จิะพัฒนาระบบตัิดตัามส์าธุารณูปีโภค้แบบเฉื่พาะระบบ แลูะเพิ�ม
ค้วามส์ามารถึในกัารส์ื�อส์ารแบบไร้ส์าย เพื�อให้ตัิดตัั�งง่าย แลูะราค้า
เข้าถึ่งลููกัค้้าได้มากัข่�น

การรับประกันสินค้า
HARN รับปีระกัันค้วามเส์่ยหายหรือชั่ำารุดของส์ินค้้า ตัามเงือ� นไข
กัารรับปีระกัันส์ินค้้าที่่� HARN จิำาหน่ายหรือตัิดตััง� ให้แกั่ลูกัู ค้้าเปี็นระยะ
เวลูา 1 ปีี หรือ 6 เดือน ส์ำาหรับส์ินค้้าปีระเภที่เค้รื�อง แลูะอะไหลู่ตัาม
ลูำาดับ ซ่�งส์ินค้้าของ HARN ได้รับกัารรับปีระกัันมาจิากัผู่้ผ่ลูิตัส์ินค้้า
อ่กัที่อดหน่�งเปี็นระยะเวลูาอย่างน้อย 1 ปีี หรือ 6 เดือนเชั่่นกััน
ส์ำาหรับงานโค้รงกัาร ภายหลูังตัิดตัั�งงานแลู้วเส์ร็จิ HARN ม่
กัารรับปีระกัันผ่ลูงานหลูังตัิดตัั�ง โดยรับปีระกัันส์ินค้้าที่่�จิำาหน่ายตัาม
เงื�อนไขกัารรับปีระกัันเปี็นเวลูา 1 ปีี ซ่�งผู่้ผ่ลูิตัส์ินค้้าม่กัารรับปีระกััน
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 จิังหวัดส์มุที่รปีรากัาร 10540 พื�นที่่�รวม 6,374.23
ตัารางเมตัร ซ่�ง HARN เปี็นเจิ้าของกัรรมส์ิที่ธุิ� เพื�อใชั่้เปี็นพื�นที่่�เกั็บ
ผ่ลูิตัภัณฑ์์วาลู์ว แลูะผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบดับเพลูิง ระบบปีรับอากัาศ
ระบบส์ุขาภิบาลู แลูะผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบที่ำาค้วามเย็น แลูะผ่ลูิตัภัณฑ์์
ระบบกัารพิมพ์ดจิิ ที่ิ ลูั รวมที่ัง� ใชั่้เปี็นพืน� ที่่กั� ารปีระกัอบชั่ิน� ส์่วนอุปีกัรณ์
ตั่างๆ ตัามค้ำาส์ั�งซื�อ
คลังสินค้าแห้่งที่ี� 2 ตัั�งอยู่ที่่� 509 ซอยศูนย์วิจิัย 4 ถึนนพระราม 9
แขวงบางกัะปีิ เขตัห้วยขวาง กัรุงเที่พมหานค้ร 10310 ซ่ง� เชั่่าจิากับุค้ค้ลู
ที่่�เกั่�ยวข้องกัับ HARN เพื�อใชั่้เปี็นพื�นที่่�เกั็บส์ินค้้า ปีระกัอบ แลูะซ่อม
บำารุงรักัษัาเค้รื�องพิมพ์แลูะอุปีกัรณ์ รวมถึ่งดำาเนินกัิจิกัารอื�นในระบบ
กัารพิมพ์ดิจิิที่ัลู

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

คลังสินค้าแห้่งที่ี� 3 ตััง� อยูที่่ ่� 38/43 หมู่ 4 ถึนนลูำาลููกักัา ตัำาบลูลูำาลููกักัา
อำาเภอลูำาลููกักัา จิังหวัดปีทีุ่มธุาน่ 12150 พื�นที่่�รวม 80 ตัารางเมตัร
ซ่ง� เชั่่ากัับบุค้ค้ลูภายนอกัที่่ใ� ห้บริกัารค้ลูังส์ินค้้าแลูะไม่มค้่ วามเกั่ย� วข้อง
กัับ HARN เพื�อใชั่้เปี็นพื�นที่่�เกั็บส์ารเค้ม่อันตัรายที่่�ส์�ังซื�อจิากัผู่้ผ่ลูิตั
แลูะรอกัารจิัดส์่งให้แกั่ลูกัู ค้้า หรือนำาไปีใชั่้ในงานโค้รงกัารตัิดตััง� ระบบ
ดับเพลูิงให้แกั่ลููกัค้้า
HARN จิัดส์่งส์ินค้้าจิากัค้ลูังส์ินค้้าให้แกั่ลููกัค้้า (ค้่าจิัดส์่งรวมอยู่
ในราค้าส์ินค้้าแลู้ว) โดยใชั่้รถึบรรทีุ่กัขนส์่งของ HARN แลูะรถึบรรทีุ่กั
ขนาดตั่างๆ ที่่� HARN ได้วา่ จิ้างผู่ปี้ ระกัอบกัารขนส์่งจิากัภายนอกัที่่ไ� ม่ม่
ค้วามเกั่�ยวข้องใดๆ กัับ HARN ซ่�งผ่่านกัารค้ัดเลูือกัแลูะข่�นที่ะเบ่ยน
ผู่้ขาย (Approved Vendor List (AVL)) กัับ HARN นอกัจิากัน่� HARN
ได้ที่ำ าปีระกัันภัยส์ินค้้าที่่�เกั็บในค้ลูังส์ินค้้าเพื�อคุ้้มค้รองอุบัตัิเหตัุที่่�
อาจิเกัิดข่�นในระหว่างกัารเกั็บส์ินค้้าหรือกัารปีฏิิบัตัิงานโดยคุ้้มค้รอง
ภัยตั่างๆ เชั่่น ไฟัไหม้ ฟั้าผ่่า แผ่่นดินไหว ลูมพายุ นำ�าที่่วม รวมถึ่ง
อุบัตัิเหตัุตั่างๆ ที่่�เกัิดข่�นในค้ลูังส์ินค้้าที่่�ส์่งผ่ลูให้ที่รัพย์ส์ินเส์่ยหาย ซ่�ง
ปีัจิจิุบันกัารปีระกัันภัยค้รอบค้ลูุมมูลูค้่าที่รัพย์ส์ินในส์ำานักังานใหญ่
แลูะส์ินค้้าในค้ลูังส์ินค้้า ณ วันที่่� 31 ธุันวาค้ม 25643 รวมที่ั�ง HARN
ม่กัารที่ำาปีระกัันภัยส์ินค้้าที่่ข� นส์่งในปีระเที่ศส์ำาหรับค้ำาส์ัง� ซือ� ที่่ม� ม่ ลูู ค้่าส์ูง
เพื�อคุ้้มค้รองค้วามเส์่ยหาย หรือค้วามส์ูญเส์่ยของส์ินค้้าจิากัอุบัตัิเหตัุ
กัารยกัขนส์ิ น ค้้ า ข่� น ไปียั ง พาหนะที่่� ใ ชั่้ ข นส์่ ง แลูะคุ้้ ม ค้รองตัลูอด
ระยะเวลูาที่่�ส์ินค้้านั�นอยู่บนพาหนะที่่�ใชั่้ขนส์่ง โดยม่ HARN เปี็นผู่้รับ
ผ่ลูปีระโยชั่น์แตั่เพ่ยงผู่เ้ ด่ยว แลูะตััง� แตั่ปีี 2555-ปีัจิจิุบนั HARN ยังไม่ม่
ปีระวัตัิกัารเค้ลูมปีระกัันภัยส์ินค้้าที่่�เกัิดจิากัเหตัุกัารณ์ร้ายแรงยกัเว้น
อุบตัั เิ หตัุที่เ่� กัิดจิากักัารเค้ลูือ� นย้ายส์ินค้้าในค้ลูังส์ินค้้า ซ่ง� ค้วามเส์่ยหาย
แตั่ลูะค้รั�งไม่เกัิน 10,000 บาที่

กระบวินการรับสินค้าเข้้าเก็บในคลังสินค้าและ
การจำัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า
กระบวินการข้ั�นตือนการรับสินค้าจำากผู้ผลิตืสินค้า
1. เมื�อพนักังานค้ลูังส์ินค้้าได้รับใบตัรวจิรับส์ินค้้าจิากัฝ่่ายจิัดซื�อ
จิะจิัดเตัร่ยมบาร์โค้้ดส์ินค้้า ส์ถึานที่่�จิัดวางส์ินค้้า
2. เมื�อม่กัารส์่งส์ินค้้ามาที่่�ค้ลูังส์ินค้้า พนักังานค้ลูังส์ินค้้าจิะตัรวจิ
รับส์ินค้้าตัามรายลูะเอ่ยดที่่ไ� ด้รบั แจิ้งจิากัแผ่นกัจิัดซือ� ตัิดบาร์โค้้ด
ที่่�ส์ินค้้า จิัดที่ำาใบแจิ้งรับส์ินค้้า
3. พนักังานค้ลูังส์ินค้้าซ่�งที่ำาหน้าที่่�จิัดเกั็บส์ินค้้า จิะตัรวจิส์อบ
ปีระเภที่ ส์ภาพส์ินค้้า จิำานวน แลูะบาร์โค้้ดกัับใบแจิ้งรับส์ินค้้า
ว่าถึูกัตั้องค้รบถึ้วนตัรงกััน จิากันัน� นำาส์ินค้้าเข้าเกั็บในค้ลูังส์ินค้้า
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จิัดเร่ยงส์ินค้้าที่่�รับเข้ากั่อนไว้ด้านนอกัแลูะส์ินค้้าที่่�รับเข้าที่่หลูัง
จิัดเร่ยงไว้ด้านใน เพื�อค้วามส์ะดวกัในกัารเบิกัจิ่ายตั่อไปี แลูะ
บันที่่กัส์ตั็อค้ ส์ินค้้า พร้อมที่ั�งส์่งรายลูะเอ่ยดให้แกั่ฝ่่ายอื�นๆ
ที่่�เกั่�ยวข้อง ได้แกั่ ฝ่่ายจิัดซื�อ แลูะฝ่่ายบัญชั่่
4. ในกัรณ่ที่ตั่� รวจิรับไม่ตัรงตัามกัารส์ัง� ซือ� หรือม่ส์นิ ค้้าชั่ำารุดเส์่ยหาย
พนักังานค้ลูังส์ินค้้าจิะแจิ้งข้อมูลูมาที่่ฝ่� า่ ยจิัดซือ� เพือ� ให้ตัรวจิส์อบ
แลูะดำาเนินกัารแจิ้งผู่ผ่้ ลูิตั แลูะ/หรือ บริษัที่ั ที่่ร� บั ปีระกัันภัยส์ินค้้า
ตั่อไปี

กระบวินการและข้ั�นตือนการเบิกสินค้าเพ่�อจำัดส่งให้แก่ลูกค้า

1. พนักังานจิัดส์่ง บันที่่กัรายกัารจิัดของ (Picking List) ส์่งมอบ
ให้แกั่พนักังานค้ลูังส์ินค้้า เพื�อเตัร่ยมส์ินค้้าส์่งมอบให้แกั่ลููกัค้้า
รวมที่ั�งที่ำาหน้าที่่�ตัรวจิส์อบรายชั่ื�อลููกัค้้า ปีริมาณส์ินค้้า ส์ถึานที่่�
ส์่งมอบ เพือ� วางแผ่นเส์้นที่างกัารจิัดส์่งส์ินค้้า ตัิดตั่อปีระส์านงาน
กัับฝ่่ายกัารเงินเพื�อรับเอกัส์ารที่่�ใชั่้ในกัารจิัดส์่งส์ินค้้า
2. พนักังานจิัดส์่ง จิัดที่ำาใบค้วบคุ้มกัารขนส์่งส์ินค้้า เพื�อบันที่่กั
รายกัารในแตั่ลูะเส์้นที่างกัารจิัดส์่งให้เร่ยบร้อยภายในเวลูา
09.00 น. ของทีุ่กัวันที่ำากัาร เพือ� ให้ฝ่า่ ยขายม่ขอ้ มูลูปีระส์านงาน
กัับลููกัค้้าในกัารแจิ้งชั่่วงเวลูาโดยปีระมาณที่่�ส์ินค้้าจิะส์่งถึ่ง
3. ในกัรณ่กัารขนส์่งส์ินค้้าเร่งด่วน หรือกัารจิองเวลูาจิัดส์่งส์ินค้้า
ลู่ ว งหน้ า พนั กั งานจิั ด ส์่ ง จิะรั บ ใบแจิ้ ง กัารจิั ด ส์่ ง ส์ิ น ค้้ า จิากั
พนักังานขาย แลูะที่ำาหน้าที่่�ปีระส์านงานกัับผู่้ให้บริกัารขนส์่ง
ตัามรายชั่ื�อที่่� HARN ได้อนุมัตัิไว้ โดยแจิ้งผู่้ให้บริกัารขนส์่งถึ่ง
กัำาหนดเวลูาในกัารเข้ารับส์ินค้้า ณ ค้ลูังส์ินค้้า กัำาหนดเวลูาใน
กัารส์่งมอบ แลูะเส์้นที่างในกัารส์่งมอบส์ินค้้าให้ลูกัู ค้้า แลูะจิัดที่ำา
ใบค้วบคุ้มกัารขนส์่งส์ินค้้า
4. พนั กั งานจิั ด ส์่ ง ส์่ ง เอกัส์ารที่่� ใ ชั่้ ใ นกัารจิั ด ส์่ ง ส์ิ น ค้้ า รวมที่ั� ง
ใบค้วบคุ้มกัารขนส์่งส์ินค้้าให้พนักังานขับรถึ/พนักังานส์่งของ
โดยพนักังานขับรถึ/พนักังานส์่งของตัรวจิส์อบปีระเภที่ผ่ลูิตัภัณฑ์์
จิำานวนส์ินค้้ากัับรายลูะเอ่ยดเอกัส์ารที่่�ใชั่้ในกัารจิัดส์่ง แลูะเซ็น
ชั่ือ� ผู่ร้ บั ส์ินค้้าในส์ำาเนาส์่วนของค้ลูังส์ินค้้า จิากันัน� นำาส์ินค้้าออกั
จิากัพืน� ที่่เ� ตัร่ยมจิ่ายข่น� รถึตัามเส์้นที่างที่่ไ� ด้วางแผ่นไว้ แลูะจิัดส์่ง
ส์ินค้้าตัามเส์้นที่าง ชั่่�แจิงแลูะที่บที่วนรายกัารส์ินค้้าที่่�ส์่งมอบ
กัับเอกัส์ารที่่�ใชั่้ในกัารจิัดส์่งกัับลููกัค้้า แลูะให้ลููกัค้้าเซ็นชั่ื�อผู่้รับ
ส์ินค้้าในเอกัส์ารที่่�ใชั่้ในกัารจิัดส์่ง จิากันั�นนำาเอกัส์ารปีระกัอบ
ด้วยเอกัส์าร อาที่ิ ตั้นฉื่บับใบวางบิลู ส์ำาเนาใบกัำากัับภาษั่ กัลูับค้ืน
จิากัลููกัค้้าแลูะนำาส์่งให้พนักังานจิัดส์่งเพื�อที่ำาหน้าที่่�รวบรวม
เอกัส์ารให้ฝ่่ายกัารเงินตัิดตัามกัารชั่ำาระเงินตัามระเบ่ยบปีฏิิบัตัิ
ที่างกัารเงินแลูะบัญชั่่ตั่อไปี

บริษััที่กัำาหนดทีุ่นปีระกัันภัยในแตั่ลูะปีี โดยพิจิารณาจิากัมูลูค้่าที่รัพย์ส์ินตัามงบกัารเงินงวดลู่าส์ุดกั่อนที่่�จิะม่กัารที่ำาปีระกัันภัยนั�นๆ
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

คุณภาพและมูาตืรฐานผลิตืภัณฑ์์ท่�จำำาหน่าย

เศรษัฐกิจำไที่ยในปี 2564

HARN ให้ค้วามส์ำาค้ัญกัับคุ้ณภาพแลูะมาตัรฐานของส์ินค้้าที่่จิ� ดั
จิำาหน่าย เพือ� ให้ลูกัู ค้้ามัน� ใจิในคุ้ณภาพแลูะค้วามปีลูอดภัยของส์ินค้้า
ว่าเปี็นไปีตัามข้อกัำาหนดที่่ไ� ด้ตักัลูงไว้ โดยส์ินค้้าที่่� HARN จิัดจิำาหน่าย
ส์่วนใหญ่ผ่า่ นกัารรับรองมาตัรฐาน 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

เศรษัฐกัิจิไที่ยในไตัรมาส์ที่่ส์� ามของปีี 2564 ปีรับตััวลูดลูงร้อยลูะ
0.3 เที่่ยบกัับกัารขยายตััวร้อยลูะ 7.6 ในไตัรมาส์กั่อนหน้า (%YoY)
แลูะเมื�อปีรับผ่ลูของฤดูกัาลูออกัแลู้ว เศรษัฐกัิจิไที่ยในไตัรมาส์ที่่�ส์าม
ของปีี 2564 ลูดลูงจิากัไตัรมาส์ที่่� ส์ องของปีี 2564 ร้ อ ยลูะ 1.1
(QoQ_SA)รวม 9 เดือนแรกัของปีี 2564 เศรษัฐกัิจิไที่ยขยายตััว
ร้อยลูะ 1.3

1.2.3 การตืลาดและการแข้่งข้ัน
HARN ปีระกัอบธุุรกัิจินำา เข้า แลูะจิำา หน่า ยผ่ลูิตั ภัณฑ์์ระบบ
ดับเพลูิง ผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบปีรับอากัาศแลูะส์ุขาภิบาลู ผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบ
ที่ำาค้วามเย็น แลูะผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบกัารพิมพ์ดจิิ ที่ิ ลูั ส์ำาหรับอุตัส์าหกัรรม
รวมที่ั�งให้บริกัารให้ค้ำาปีร่กัษัา ออกัแบบ แลูะตัิดตัั�งระบบดับเพลูิงให้
กัับงานโค้รงกัารตั่างๆ โดยส์ินค้้าส์่วนใหญ่ที่่�เกั่�ยวข้องกัับวิศวกัรรม
อาค้าร เชั่่น ระบบดับเพลูิง ระบบปีรับอากัาศ ระบบส์ุขาภิบาลู แลูะ
ระบบที่ำาค้วามเย็น กัว่าร้อยลูะ 50 ของรายได้จิากักัารขาย จิำาหน่ายให้
แกั่กัลูุม่ ลููกัค้้าผู่ร้ บั เหมาซ่ง� ส์่วนใหญ่เปี็นผู่ร้ บั เหมากั่อส์ร้างงานอาค้าร
งานภาค้รัฐ หรือโรงงานตั่างๆ ได้แกั่ อาค้ารส์ำานักังาน ค้อนโดมิเน่ยม
โรงพยาบาลู ห้างส์รรพส์ินค้้า โค้รงกัารรถึไฟัฟั้า โรงงานอุตัส์าหกัรรม
แลูะห้องเย็น เปี็นตั้น ที่ำาให้กัารดำาเนินธุุรกัิจิของ HARN ม่ค้วามส์ัมพันธุ์
โดยตัรงกัับกัารเตัิบโตัของอุตัส์าหกัรรมกั่อส์ร้าง ซ่�งเปี็นอุตัส์าหกัรรม
ที่่�ม่กัารเตัิบโตัส์อดค้ลู้องกัับกัารเตัิบโตัของเศรษัฐกัิจิ หรือกัารเตัิบโตั
ของผ่ลูิตัภัณฑ์์มวลูรวมภายในปีระเที่ศ (Gross Domestic Product: GDP)
แตั่จิะม่ค้วามผ่ันผ่วนมากักัว่า กัลู่าวค้ือ เมื�อเศรษัฐกัิจิเริ�มขยายตััว
กัารกั่อส์ร้างอส์ังหาริมที่รัพย์ตัา่ งๆ จิะขยายตััวได้มากัแลูะเร็วกัว่า แตั่เมือ�
เศรษัฐกัิจิเริ�มชั่ะลูอตััว กัารกั่อส์ร้างอส์ังหาริมที่รัพย์ตั่างๆ จิะชั่ะลูอตััว
ลูงเร็วกัว่า แลูะส์อดค้ลู้องกัับพืน� ที่่ไ� ด้รบั อนุญาตัให้กัอ่ ส์ร้างในแตั่ลูะปีี
อย่างไรกั็ตัาม HARN ม่กัารกัระจิายค้วามเส์่ย� งด้านธุุรกัิจิได้หลูากัหลูาย
โดยจิะเห็นได้ว่าธุุรกัิจิระบบที่ำาค้วามเย็น แลูะธุุรกัิจิระบบพิมพ์แบบ
ดิจิที่ิ ลูั ม่ค้วามส์ัมพันธุ์กับั กัลูุม่ อุตัส์าหกัรรมอาหาร แลูะบรรจิุภณ
ั ฑ์์ ซ่ง�
ม่ค้วามแตักัตั่างจิากัธุุรกัิจิระบบดับเพลูิงแลูะระบบปีรับอากัาศ เปี็นตั้น

4
5
6
7
8

ด้านการใช้จำ่าย กัารบริโภค้ภาค้เอกัชั่นแลูะกัารลูงทีุ่นภาค้รัฐ
ปีรับตััวลูดลูง ขณะที่่�กัารส์่งออกัส์ินค้้า กัารลูงทีุ่นภาค้เอกัชั่นแลูะกัาร
ใชั่้จิ่ายภาค้รัฐขยายตััว
ด้านการผลิต์ ส์าขากัารผ่ลูิตัอุตัส์าหกัรรมส์าขาที่่�พักัแรมแลูะ
บริกัารด้านอาหาร ส์าขากัารกั่อส์ร้าง ส์าขากัารขนส์่งแลูะส์ถึานที่่�เกั็บ
ส์ินค้้าแลูะส์าขาไฟัฟั้าแลูะกั๊าซฯ ปีรับตััวลูดลูง ขณะที่่ส์� าขากัารขายส์่ง
กัารขายปีลู่กัแลูะกัารซ่อมแซมฯ ขยายตััว แลูะส์าขาเกัษัตัรกัรรมขยาย
ตััวเร่งข่�น
แนว็โน้มูเศรษัฐกิจำไที่ยปี 2564 ค้าดว่าจิะขยายตััวร้อยลูะ
1.2 ปีรับตััวด่ข่�นอย่างชั่้าๆ จิากักัารลูดลูงร้อยลูะ 6.1 ในปีี 2563
อัตัราเงินเฟั้ออยู่ที่่�ร้อยลูะ 1.2 แลูะบัญชั่่เดินส์ะพัดขาดดุลูร้อยลูะ 2.5
ของ GDP
แนว็โน้มูเศรษัฐกิจำไที่ยปี 2565
ค้าดว่าจิะขยายตััวในชั่่วงร้อยลูะ 3.5 - 4.5 โดยม่ปีจิั จิัยส์นับส์นุนจิากั
1) กัารฟั้น� ตััวของอุปีส์งค้์ในปีระเที่ศแลูะภาค้กัารผ่ลูิตัตัามส์ถึานกัารณ์
กัารระบาดของโรค้โค้วิด-19 ที่่ม� แ่ นวโน้มค้ลู่ค้� ลูายลูงตัามลูำาดับ
2) กัารฟั้�นตััวอย่างชั่้าๆ ของภาค้ที่่องเที่่�ยวระหว่างปีระเที่ศภายใตั้
นโยบายกัารเปีิดปีระเที่ศของภาค้รัฐ
3) กัารขยายตััวในเกัณฑ์์ด่ของกัารส์่งออกัส์ินค้้า
4) กัารขับเค้ลูื�อนจิากักัารเบิกัจิ่ายงบปีระมาณภาค้รัฐ
5) ฐานกัารขยายตััวที่่�ยังอยู่ในระดับตัำ�า
ที่ัง� น่� ค้าดว่ามูลูค้่า กัารส์่งออกัส์ินค้้าในรูปีดอลูลูาร์ ส์รอ.จิะขยายตััว
ร้อยลูะ 4.9 กัารอุปีโภค้บริโภค้แลูะ กัารลูงทีุ่นภาค้เอกัชั่นขยายตััว
ร้อยลูะ 4.3 แลูะร้อยลูะ 4.2 ตัามลูำาดับ อัตัราเงินเฟั้อที่ั�วไปีเฉื่ลู่�ยอยู่
ในชั่่วงร้อยลูะ 0.9 - 1.9 แลูะดุลูบัญชั่่เดินส์ะพัดเกัินดุลูร้อยลูะ 1.0
ของ GDP ปีระเด็นกัารบริหารนโยบายเศรษัฐกัิจิในปีี 2565 ค้วรให้
ค้วามส์ำาค้ัญกัับ

Underwriters Laboratories (UL) มาตัรฐานค้วามปีลูอดภัย โดย Underwriters Laboratories Inc. (UL) ซ่�งเปี็นองค้์กัรอิส์ระที่่�ไม่แส์วงหาผ่ลูกัำาไรในปีระเที่ศส์หรัฐอเมริกัา เปี็น
ผู่้ดำาเนินกัารที่ดส์อบผ่ลูิตัภัณฑ์์ จิัดที่ำามาตัรฐานด้านค้วามปีลูอดภัย แลูะให้กัารรับรองค้วามปีลูอดภัยของส์ินค้้า
Factory Mutual (FM) หน่วยงานที่่�ที่ำากัารที่ดส์อบอุปีกัรณ์ปี้องกัันแลูะระงับอัค้ค้่ภัยของกัลูุ่มปีระกัันภัยในปีระเที่ศส์หรัฐอเมริกัา
British Standard (BS) มาตัรฐานค้วามปีลูอดภัย โดยส์ถึาบันมาตัรฐานแห่งปีระเที่ศส์หราชั่อาณาจิักัร (The British Standard Institution หรือ BSI)
Thai Industrial Standards (TIS) มาตัรฐานผ่ลูิตัภัณฑ์์อุตัส์าหกัรรม กัารรับรองคุ้ณภาพผ่ลูิตัภัณฑ์์โดยส์ำานักังานมาตัรฐานผ่ลูิตัภัณฑ์์อุตัส์าหกัรรมของปีระเที่ศไที่ย
VdS เปี็นส์ถึาบันอิส์ระที่่�ที่ำากัารที่ดส์อบอุปีกัรณ์ปี้องกัันแลูะระงับอัค้ค้่ภัย ที่่�รับรองค้วามปีลูอดภัย แลูะค้วามน่าเชั่ื�อถึือในด้านกัารปี้องกัันอัค้ค้่ภัยแลูะค้วามปีลูอดภัย ปีระเที่ศเยอรมัน

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

1) กัารปี้องกัันแลูะค้วบคุ้มส์ถึานกัารณ์กัารแพร่ระบาดภายใน
ปีระเที่ศให้อยู่ในวงจิำากััด โดย
•
•
•
•

กัารดำาเนินมาตัรกัารปี้องกัันแลูะค้วบคุ้มโรค้
กัารเร่งรัดกัระจิายวัค้ซ่นให้เพ่ยงพอแลูะที่ั�วถึ่ง
กัารค้วบคุ้มดูแลูกัิจิกัรรมเส์่�ยงตั่อกัารแพร่ระบาดของโรค้แลูะ
กัารเตัร่ยมแผ่นกัารรองรับกัารกัลูับมาระบาดของโรค้

•
•

•

2) กัารส์นับส์นุนกัารฟั้น� ตััวของภาค้ธุุรกัิจิ ค้วบคู้ไ่ ปีกัับกัารดูแลูภาค้
เศรษัฐกัิจิที่่�ยังม่ข้อจิำากััด ในกัารฟั้�นตััว โดย

•

กัารเร่งรัดตัิดตัามมาตัรกัารตั่างๆ ที่ั�งด้านกัารเงินกัารค้ลูังที่่�ได้
ดำ า เนิ น กัารไปีแลู้ ว ให้ ส์ ามารถึเข้ า ถึ่ ง กัลูุ ่ ม เปี้ า หมายอย่ า ง
ม่ ปี ระส์ิ ที่ ธุิ ภ าพ แลูะพิ จิ ารณามาตัรกัารเพิ� ม เตัิ ม ส์ำา หรั บ
กัลูุ่มที่่�ยังม่ข้อจิำากััดในกัารเข้าถึ่งมาตัรกัารค้วามชั่่วยเหลูือ
กัารพิจิารณามาตัรกัารเพื�อชั่่วยเหลูือแรงงานเพิ�มเตัิมส์ำาหรับ
ภาค้เศรษัฐกัิจิที่่�ยังม่ข้อจิำากััดในกัารฟั้�นตััว แลูะ
กัารปีระชั่าส์ัมพันธุ์มาตัรกัารของภาค้รัฐให้ปีระชั่าชั่นแลูะภาค้
ธุุรกัิจิม่ค้วามเข้าใจิแลูะส์ามารถึใชั่้ปีระโยชั่น์อย่างม่ปีระส์ิที่ธุิภาพ

•

•

•
•

3) กัารรักัษัาแรงขับเค้ลูื�อนจิากักัารใชั่้จิ่ายของภาค้ค้รัวเรือนแลูะ
กัารที่่องเที่่�ยวภายในปีระเที่ศ โดย
•

•
•

กัารตัิดตัามแลูะปีระเมินผ่ลูมาตัรกัารตั่างๆ ที่่�ดำาเนินกัารไปีแลู้ว
แลูะอยู่ระหว่างดำาเนินกัาร ค้วบคู้่ไปีกัับกัารปีรับมาตัรกัารแลูะ
ดำาเนินมาตัรกัารเพิ�มเตัิมอย่างเหมาะส์มกัับ
ส์ถึานกัารณ์เศรษัฐกัิจิโดยค้ำาน่งถึ่งค้วามเส์่�ยงที่่�ยังม่อยู่ในระยะ
ข้างหน้า
กัารดูแลูแลูะแกั้ไขปีัญหาหน่ส์� นิ ของค้รัวเรือน แลูะกัารดูแลูรายได้
เกัษัตัรกัร

4) กัารขับเค้ลูื�อนกัารส์่งออกัส์ินค้้า โดย
•

•
•
•

•

กัารขับเค้ลูื�อนกัารส์่งออกัส์ินค้้าส์ำาค้ัญไปียังตัลูาดหลูักัที่่�ม่กัาร
ฟั้�นตััวที่างเศรษัฐกัิจิที่่�ชั่ัดเจิน แลูะกัารส์ร้างตัลูาดใหม่ให้กัับ
ส์ินค้้าที่่�ม่ศักัยภาพ
กัารพัฒนาส์ินค้้าเกัษัตัร อาหาร แลูะส์ินค้้าอุตัส์าหกัรรม
กัารแกั้ปีญ
ั หาที่่เ� ปี็นอุปีส์รรค้ตั่อระบบกัารขนส์่งส์ินค้้าแลูะโลูจิิส์ตัิกัส์์
กัารใชั่้ปีระโยชั่น์จิากักัรอบค้วามตักัลูงหุ้นส์่วนที่างเศรษัฐกัิจิ
ระดับภูมิภาค้ (RCEP) ค้วบคู้่ไปีกัับกัารเร่งรัดกัารเจิรจิาค้วาม
ตักัลูงกัารค้้าเส์ร่ที่่�กัำาลูังอยู่ในขั�นตัอนของกัารเจิรจิา แลูะ
กัารปี้องกัันค้วามเส์่�ยงจิากัค้วามผ่ันผ่วนของอัตัราแลูกัเปีลู่�ยน
แลูะกัารเพิ�มข่�นของตั้นทีุ่นกัารผ่ลูิตั

5) กัารส์่งเส์ริมกัารลูงทีุ่นภาค้เอกัชั่น โดย
•

กัารเร่งส์ร้างค้วามเชั่ื�อมั�นให้แกั่นักัลูงทีุ่นตั่อกัารค้วบคุ้มกัาร
ระบาดของโรค้ภายในปีระเที่ศ

•
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กัารเร่งรัดให้ผู่้ปีระกัอบกัารที่่�ได้รับอนุมัตัิแลูะออกับัตัรส์่งเส์ริม
กัารลูงทีุ่นในชั่่วงปีี 2561-2563 ให้เกัิดกัารลูงทีุ่นจิริง
กัารแกั้ไขปีัญหาที่่�นักัลูงทีุ่นแลูะผู่้ปีระกัอบกัารตั่างชั่าตัิเห็นว่า
เปี็นอุปีส์รรค้ตั่อกัารลูงทีุ่นแลูะกัารปีระกัอบธุุรกัิจิ รวมที่ั�งกัาร
ขาดแค้ลูนแรงงานในภาค้กัารผ่ลูิตั
กัารดำาเนินมาตัรกัารส์่งเส์ริมกัารลูงทีุ่นเชั่ิงรุกัแลูะอำานวยค้วาม
ส์ะดวกัเพื�อด่งดูดนักัลูงทีุ่นในกัลูุ่มอุตัส์าหกัรรมเปี้าหมาย
กัารส์่งเส์ริมกัารลูงทีุ่นในเขตัพัฒนาพิเศษัภาค้ตัะวันออกั (EEC)
เขตัพัฒนาเศรษัฐกัิจิพิเศษัตั่างๆ
กัารขับเค้ลูื�อนกัารลูงทีุ่นพัฒนาพื�นที่่�เศรษัฐกัิจิแลูะโค้รงส์ร้าง
พื�นฐานด้านกัารค้มนาค้มขนส์่งที่่�ส์ำาค้ัญ แลูะ
กัารพัฒนากัำาลูังแรงงานที่ักัษัะส์ูงเพื�อรองรับกัับอุตัส์าหกัรรม
ที่่เ� น้นเที่ค้โนโลูย่แลูะนวัตักัรรมเข้มข้นโดยเฉื่พาะกัลูุม่ อุตัส์าหกัรรม
เปี้าหมายใหม่

6) กัารขับเค้ลูื�อนกัารใชั่้จิ่ายแลูะกัารลูงทีุ่นภาค้รัฐ แลูะ
7) กัารตัิดตัามแลูะเฝ่้าระวัง ค้วามผ่ันผ่วนของภาค้เศรษัฐกัิจิตั่าง
ปีระเที่ศที่่ม� แ่ นวโน้มจิะส์่งผ่ลูกัระที่บตั่อเส์ถึ่ยรภาพที่างเศรษัฐกัิจิ
แลูะกัารดูแลูเส์ถึ่ยรภาพที่างกัารเมือง

ระบบดับเพลิง ปรับอากาศ และสุข้าภิบาล
การตืลาด
ส์ภาวะตัลูาดของธุุรกัิจิระบบดับเพลูิงแลูะปีรับอากัาศ ในปีี
2564 ยังม่ยอดขายลูดลูงกัว่าปีีที่�่ผ่่านมาปีระมาณ 17% เนื�องจิากั
ส์ถึานกัารณ์โค้วิด-19 ที่่กั� ลูายพันธุุอ์ ย่างตั่อเนือ� ง ที่ำาให้ลูกัู ค้้าไม่มค้่ วาม
มัน� ใจิในส์ถึานกัารณ์วา่ จิะกัลูับมาเปี็นปีกัตัิได้เมือ� ไร รวมถึ่งม่กัารปีรับ
ข่น� ราค้าของวัส์ดุกัอ่ ส์ร้าง เชั่่น เหลู็กั ส์ายไฟั ที่่อที่องแดง ที่ำาให้ผ่รู้ บั เหมา
โค้รงกัารหลูายรายปีระเมินราค้าตั้นทีุ่นตัำา� กัว่าราค้าซือ� ขายจิริงในตัลูาด
ปีัจิจิุบนั ส์่งผ่ลูที่ำาให้มกั่ ารชั่ะลูอโค้รงกัารเพิม� ข่น� กัว่าปีีที่ผ่่� า่ นมาจินเกัิด
ผ่ลูกัระที่บกัับเศรษัฐกัิจิภาพรวมของงานในกัลูุม่ ตัลูาดกั่อส์ร้างที่่ลู� ดลูง
ที่ำาให้กัลูุ่มลููกัค้้าที่่�เปี็นผู่้รับเหมางานระบบดับเพลูิงแลูะปีรับอากัาศ
หลูายรายได้ปีระส์บปีัญหาดังกัลู่าวข้างตั้นเพิ�มข่�น จิ่งที่ำาให้ยอดขาย
ลูดลูงกัว่าปีีที่่�ผ่่านมา อย่างไรกั็ตัาม ในปีี 2564 ที่างบริษััที่ฯกั็ยังม่
ส์ินค้้าส์่งมอบเข้าโค้รงกัารขนาดใหญ่หลูายโค้รงกัาร แลูะม่กัารผ่ลูักัดัน
ขายส์ินค้้า นวัฒกัรรมใหม่ๆ ที่่�ตัอบส์นองกัารที่ำางานของผู่้รับเหมา
ตัิดตัั�งงานโค้รงกัารให้ส์ามารถึที่ำางานได้เร็วข่�นแลูะง่ายข่�นโดยใชั่้ค้น
ที่ำางานน้อยลูง แลูะได้เพิ�มส์ินค้้าในระบบปีรับอากัาศค้ือส์ินค้้าระบบ
VRF เพื�อชั่่วยเพิ�มยอดขายเปี็นตั้น แลูะจิากัส์ถึานกัารณ์ของโค้วิที่-19
ที่่�เชั่ื�อกัลูายพันธุุ์ เปี็น โอไมค้รอนนั�น เราจิะเห็นได้ว่าม่ค้วามรุนแรง
น้อยลูง จิ่งค้าดว่าส์ถึานกัารณ์ในปีี 2565 นัน� จิะเริม� จิะด่ขน�่ ตัามลูำาดับ
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

สายงานข้ายระบบปรับอากาศและอุปกรณ์ดับเพลิง
ภาพรวมของปีี 2564 ม่ยอดขายรวมที่ั�ง 2 ระบบลูดลูงจิากั
ปีี 2563 ปีระมาณ 17% ส์าเหตัุเนื�องจิากัในปีีที่่�ผ่่านมาส์ถึานกัารณ์
โค้วิด-19 ยังไม่ดข่ น่� จิ่งที่ำาให้ยงั ม่กัารชั่ะลูอกัารกั่อส์ร้างโค้รงกัารตั่างๆ
หลูายแห่ง โดยเฉื่พาะงานกั่อส์ร้างค้อนโดมิเน่ย� มแลูะโรงงานจิ่งที่ำาให้
ค้วามตั้องกัารในกัารใชั่้อุปีกัรณ์ดับเพลูิงลูดลูงตัามไปีด้วย แตั่เราจิะ
ส์ังเกัตัุเห็นได้ว่า ส์ินค้้าบางรายกัารม่ยอดขายที่่�เพิ�มข่�น เชั่่น ส์ินค้้าใน
ระบบดับเพลูิง ค้ือ Flexible Sprinkler ที่่�ม่ยอดขายเพิ�มข่�นถึ่ง 40%
เนื�องจิากัส์ถึานกัารณ์ โค้วิด-19 ที่่�ลููกัค้้าตั้องกัารกัารตัิดตัั�งที่่�เร็วข่�น
แลูะใชั่้ค้นตัิดตััง� ให้นอ้ ยลูง จิ่งที่ำาให้ส์นิ ค้้าดังกัลู่าวเปี็นที่่น� ยิ มแลูะม่กัาร
ขายเพิม� ข่น� ในส์่วนระบบปีรับอากัาศเราได้มกั่ ารเพิม� ส์ินค้้าในส์่วนของ
VRF มาจิำาหน่ายเพิม� เตัิมซ่ง� ปีี 2564 เราม่ยอดขายจิากัส์ินค้้าชั่นิด VRF
กัว่า 4 ลู้านบาที่ ที่ั�งน่�เราได้ค้าดกัารณ์ตัลูาดในปีี 2565 ไว้ว่า งานใน
ส์่วนส์าธุารณูปีโภค้ภาค้รัฐ กัลูุม่ โรงพยาบาลูแลูะโรงงานอุตัส์าหกัรรม
ม่แนวโน้มที่่�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
ที่่�เปี็นกัลูุ่มผู่้รับเหมาส์ามารถึตัิดตัั�งงานได้รวดเร็วข่�น แลูะปีระหยัด
ค้่าแรงงานได้อย่างไรกั็ตัาม ตั้องตัิดตัามส์ถึานกัารณ์โค้วิด-19 ซ่�งจิะ
เปี็นปีัจิจิัยหลูักัที่่�จิะส์่งผ่ลูกัระที่บตั่ออุตัส์าหกัรรมโดยรวมตั่อไปี

สายงานข้ายระบบดับเพลิงโครงการอุตืสาหกรรมู
ภาพรวมของปีี 2564 ม่ยอดขายลูดลูงปีระมาณ 2.4% เมือ� เที่่ยบ
กัับปีีที่่�ผ่่านมา เนื�องจิากัปีัญหากัารแพร่ระบาดจิากัโค้วิด-19 ที่ำาให้ม่
กัารหยุดงาน,เลูือ� นแลูะชั่ะลูอโค้รงกัารตัิดตััง� แลูะรับมอบส์ินค้้าจิากัลููกัค้้าหลูายราย
ค้าดว่าในปีี 2565 จิะม่ยอดขายเพิ�มข่�น โดยม่ยอดขายค้้าง
ส์่งมอบจิากัปีี 2564 ปีระมาณ 90 ลู้านบาที่ ซ่�งค้าดว่าจิะรับรู้รายได้
ปีระมาณ 65-70 ลู้านบาที่ในปีี 2565 แลูะ ม่โอกัาส์ส์ูงที่่จิ� ะได้อกั่ หลูาย
งานจิากักัารปีระมูลู, งานบริกัารตัรวจิส์อบระบบดับเพลูิงม่แนวโน้ม
กัารเตัิบโตัที่่�ด่ จิากัฐานลููกัค้้าเกั่าในปีี 2564 ซ่�งม่ยอดขายงานบริกัาร
เพิ�มข่�น 33% จิากัปีี 2563 แลูะลููกัค้้าใหม่ของงานบริกัารที่่�จิะเพิ�มข่�น
หลูังจิากัหมดระยะเวลูากัารรับปีระกัันงานโค้รงกัารที่่� HARN ได้ตัดิ ตััง� ไปี

ซ่�งม่โอกัาส์ส์ูงที่่�ที่าง HARN จิะชั่นะกัารปีระมูลู ซ่�งม่มูลูค้่างานโดย
รวมปีระมาณ 50-60 ลู้านบาที่ จิากัอุตัส์าหกัรรมปีิโตัรเค้ม่รวมที่ั�ง
กัารปีรับปีรุงตั่อเตัิมแลูะขยายของส์่วนโรงไฟัฟั้าของระบบดับเพลูิง
เพิ�มเตัิมในระยะถึัดไปี

การแข้่งข้ัน
ธิุรกิจำนำาเข้้าและจำำาหน่ายผลิตืภัณฑ์์ระบบดับเพลิง
ม่ส์ภาพกัารแข่งขันระดับปีานกัลูาง แลูะยังเปี็นคู้่แข่งรายเดิมๆ
เนื�องจิากัเปี็นผ่ลูิตัภัณฑ์์เกั่�ยวกัับค้วามปีลูอดภัย จิ่งจิำาเปี็นตั้องใชั่้
ผ่ลูิตัภัณฑ์์ที่ม่� ค้่ ณ
ุ ภาพด่ ผ่่านกัารรับรองมาตัรฐานส์ากัลู แลูะม่ตัวั แที่น
จิำาหน่ายที่่�น่าเชั่ื�อถึือ คู้่แข่งส์ำาค้ัญของ HARN จิะเปี็นบริษััที่ที่่�เปี็น
กัลูุ่มตััวแที่นจิำาหน่ายส์ินค้้าจิากัตั่างปีระเที่ศ ซ่�งม่จิำานวนไม่มากันักั
เนื�องจิากัตัราส์ินค้้าม่ค้วามน่าเชั่ื�อถึือในระดับโลูกัม่ไม่มากั ปีระกัอบ
กัับนโยบายผู่้ผ่ลูิตัส์ินค้้าส์่วนใหญ่ม่นโยบายจิัดจิำาหน่ายผ่่านตััวแที่น
จิำาหน่ายแตั่เพ่ยงผู่เ้ ด่ยว หรือม่กัารแตั่งตััง� ตััวแที่นจิำาหน่ายให้มจิ่ าำ นวน
น้อยราย เพื�อปี้องกัันกัารแข่งขันกัันเองระหว่างตััวแที่นจิำาหน่าย ที่ั�งน่�
คู้แ่ ข่งขันที่างตัรงซ่ง� ดำาเนินธุุรกัิจินำาเข้าจิำาหน่ายผ่ลูิตัภัณฑ์์ดบั เพลูิงใน
ตัลูาดอาค้ารส์ูงแลูะโรงงานม่จิำานวน 4 - 5 ราย โดยกัารดำาเนินธุุรกัิจิ
ในบางค้รั�งคู้่แข่งขันอาจิเปี็นคู้่ค้้าในกัารซื�อส์ินค้้าจิากั HARN ได้เชั่่น
กััน หากัพิจิารณาส์่วนแบ่งตัลูาดของ HARN โดยเที่่ยบเค้่ยงรายได้ของ
HARN แลูะคู้่แข่งขันหลูักัรวม 3 ราย ค้รองส์่วนแบ่งตัลูาดปีระมาณ
ร้อยลูะ 80 โดย HARN ม่ส์่วนแบ่งกัารตัลูาดในตัลูาดอาค้ารส์ูงแลูะ
โรงงานปีระมาณร้อยลูะ 25 โดยหากัค้ิดที่ั�งอุตัส์าหกัรรมค้าดว่าม่ส์ว่ น
แบ่งกัารตัลูาดในอุตัส์าหกัรรมอุปีกัรณ์ระบบดับเพลูิงปีระมาณร้อยลูะ 10

ธิุรกิจำการให้บริการงานโครงการเพ่อ� รับเหมูา ออกแบบ
จำัดหา ตืิดตืั�ง ทดสอบระบบดับเพลิง
ม่จิำานวนคู้่แข่งขันน้อยราย เนื�องจิากังานโค้รงกัารตัิดตัั�งระบบ
ดับเพลูิงตั้องใชั่้ค้วามส์ามารถึที่างด้านวิศวกัรรมออกัแบบ คู้่แข่งหลูักั
จิะเปี็นกัลูุม่ ผู่จิ้ ดั จิำาหน่ายแลูะรับเหมางานวิศวกัรรมระบบดับเพลูิง โดย
ธุุรกัิจิน่�ยังม่โอกัาส์เตัิบโตัได้อ่กั เนื�องจิากัภาค้รัฐม่กัารออกักัฎหมาย
เพื�อปี้องกัันกัารเกัิดอัค้ค้่ภัยให้ม่ค้วามเข้มงวดมากัข่�น ตัลูอดจินกัาร
ปีรับปีรุงอาค้ารโรงงานเพื�อให้เปี็นไปีตัามกัฎหมายพระราชั่บัญญัตัิ
ค้วบคุ้มอาค้าร พ.ศ. 2535 ที่ำาให้ตัลูาดม่ค้วามตั้องกัารส์ินค้้าแลูะ
บริกัารเกั่�ยวกัับระบบดับเพลูิงมากัข่�น

สายงานข้ายระบบดับเพลิงโครงการปิโตืรเคมู่คัลและ
โรงไฟฟ้า

ธิุรกิจำนำาเข้้าและจำำาหน่ายผลิตืภัณฑ์์ระบบสุข้าภิบาล
และปรับอากาศ

แผ่นกัโค้รงกัารปีิโตัรเค้ม่ค้ัลูแลูะโรงไฟัฟั้า ภาพรวมของปีี 2564
ม่ยอดขายรวมที่ัง� 2 ตัลูาดลูดลูงจิากัปีี 2563 ปีระมาณ 44% เนือ� งจิากั
โค้รงกัารม่กัารขยายระยะเวลูาในกัารกั่อส์ร้างที่ำาให้เกัิดค้วามลู่าชั่้าใน
กัารรับรูร้ ายได้ เนือ� งจิากัส์ถึานกัารณ์โค้วิด-19 โดยส์ัดส์่วนยอดขายใน
ส์่วนที่่ย� งั ไม่ส์ามารถึส์่งมอบส์ินค้้าปีระมาณ 46 ลู้านบาที่ แลูะยังม่งาน
โค้รงกัารระหว่างกัารส์่งมอบให้แลู้วเส์ร็จิภายในไตัรมาส์ 1 แลูะค้าดว่า
ในปีี 2565 โค้รงกัารขนาดใหญ่ที่ปี่� ระมูลูไปีในปีี 2564 จิะปีระกัาศผ่ลู

ในปีีที่่�ผ่่านมายังม่ส์ภาพกัารแข่งขันรุนแรง แตั่เนื�องจิากัเปี็น
ตัลูาดที่่ใ� หญ่แลูะ HARN ยังม่ตัราส์ินค้้าหลูากัหลูายที่่ไ� ด้รบั กัารยอมรับ
ในกัลูุ่มลููกัค้้า แลูะม่กัารหาส์ินค้้าในกัลูุ่มงานระบบส์ุขาภิบาลูแลูะ
ปีรับอากัาศมาจิำาหน่ายเพิ�มข่�น จิ่งยังค้ิดว่าส์ามารถึเตัิบได้อย่างเนื�อง
แลูะ HARN ม่ชั่่องที่างจิำาหน่ายไปีส์ู่ลููกัค้้าได้อ่กัมากั โดย HARN ม่
จิุดเด่น ที่่�ม่ส์ินค้้าหลูากัหลูาย ส์ินค้้าม่ชั่�ือเส์่ยงในตัลูาด ส์ามารถึ
จิำาหน่ายให้ลููกัค้้าที่ั�วไปีแลูะลููกัค้้ากัลูุ่มผู่้รับเหมาได้อย่างที่ั�วถึ่ง

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

ธิุรกิจำระบบทำาควิามูเย็น
การตืลาด
ส์ำาหรับส์ภาวะตัลูาดเค้รื�องที่ำาค้วามเย็น ในปีี 2564 ในภาพรวม
ของกัารแข่งขันในธุุรกัิจิระบบที่ำาค้วามเย็นนั�น ยังค้งม่กัารแข่งขันที่่�ส์ูง
ที่ัง� ในด้านราค้า, คุ้ณภาพของส์ินค้้า แลูะค้วามพร้อมของส์ินค้้าในกัาร
จิำาหน่าย โดยส์ินค้้าที่่�จิัดจิำาหน่ายได้มากัที่่�ส์ุดในปีีที่่�ผ่่านมา ได้แกั่
ชัุ่ดค้อนเดนซิ�งยูนิตั, แรค้ค้อมเพรส์เซอร์ แลูะชัุ่ดเค้รื�องที่ำาค้วามเย็น
ขนาดเลู็กั ซ่�งลููกัค้้าม่ค้วามเชั่ื�อมั�นในกัารออกัแบบแลูะผ่ลูิตัส์ินค้้า
จิากั HARN ในตัลูาดเค้รื�องที่ำาค้วามเย็นในปีัจิจิุบัน ม่กัารแข่งขันส์ูง
ที่ั�งในแลูะตั่างปีระเที่ศ ในส์ภาวะที่่�งานโค้รงกัารขนาดใหญ่ม่เกัิดข่�น
ไม่มากันักั ผู่จิ้ ดั จิำาหน่ายหลูายรายหันไปีเน้นในเรือ� งของชัุ่ดค้อนเดนซิง�
ยูนิตัส์ำาเร็จิรูปีที่่�ส์ามารถึตัอบโจิที่ย์ห้องเย็นขนาดเลู็กัถึ่งขนาดกัลูาง
ส์ามารถึส์่งมอบแลูะตัิดตัั�งได้รวดเร็ว รวมถึ่งนำาเข้าส์ินค้้าที่่�ม่ราค้าถึูกั
แลูะม่คุ้ณภาพที่่�ด่ข่�นเข้ามาแข่งขันในตัลูาด ที่ำาให้เกัิดกัารแข่งขันที่่�
เข้มข้นมากัข่น� งานโค้รงกัารในกัารขยายกัำาลูังกัารผ่ลูิตัของผู่ปี้ ระกัอบ
กัารโรงงานอุตัส์าหกัรรมตั่างๆ ไม่ได้มแ่ ผ่นลูงทีุ่นมากันักัแตั่หนั มาเพิม�
ปีระส์ิที่ธุิภาพในกัารหารายได้แที่นจิากัที่รัพยากัรที่่ม� อ่ ยูเ่ ดิม โดยตัลูาด
กัลูุม่ ที่่ส์� ำาค้ัญแลูะม่ค้วามเกั่ย� วเนือ� งกัับธุุรกัิจิระบบที่ำาค้วามเย็น ได้แกั่
1. อุต์สาห้กรรมูเนื�อสัต์ว็์แปรรูป
ส์ำาหรับปีระเที่ศไที่ยม่ผ่ลูผ่ลูิตัไกั่เนื�อส์ูงเปี็นอันดับ 8 ของโลูกั
ในปีี 2563 ที่่�ระดับ 2.50 ลู้านตััน เพิ�มข่�นปีระมาณ 6% จิากัปีี 2562
อันเนือ� งมาจิากัค้วามตั้องกัารกัารบริโภค้ที่ัง� ในแลูะตั่างปีระเที่ศ ขณะที่่�
กัารบริโภค้เนื�อไกั่ในปีระเที่ศอยู่ที่่� 1.6 ลู้านตััน หรือปีระมาณ 62%
ของผ่ลูผ่ลูิตัไกั่เนื�อที่ั�งหมด ส์่วนใหญ่เปี็นกัารบริโภค้ในรูปีเนื�อไกั่
ส์ดชั่ำาแหลูะ ส์่วนผ่ลูผ่ลูิตัไกั่เนื�อที่่�เหลูือจิะถึูกันำาไปีเปี็นวัตัถึุดิบใน
อุตัส์าหกัรรมไกั่แปีรรูปีแลูะแชั่่แข็ง ซ่�งตัลูาดหลูักัค้ือตัลูาดส์่งออกั
โดยไที่ยม่มูลูค้่าส์่งออกัผ่ลูิตัภัณฑ์์ดังกัลู่าวเปี็นอันดับ 4 ของโลูกั ซ่�ง
ในปีี 2564ที่่�ผ่่านมาน่�มูลูค้่ากัารส์่งออกัไกั่ของไที่ยลูดลูงเลู็กัน้อยเมื�อ
เที่่ยบจิากัปีีกั่อนอันเนื�องมาจิากัวิกัฤตัโรค้โค้วิด-19 แลูะปีัญหากัาร
ขาดแค้ลูนตัู้ค้อนเที่นเนอร์ รวมถึ่งตั้นทีุ่นของอาหารส์ัตัว์ แลูะตั้นทีุ่น
ด้านแรงงาน ตั่างปีรับตััวส์ูงข่�นมากั โดยตัลูาดส์่งออกัที่่�ส์ำาค้ัญยังค้ง
เปี็นญ่�ปีุ่น, ส์หราชั่อาณาจิักัร, จิ่น, เนเธุอแลูนด์ แลูะเกัาหลู่ใตั้ โดยค้ิด
เปี็นร้อยลูะ 86.4 ของมูลูค้่ากัารส์่งออกัรวม
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ต์ลาดส่งออกสำาคัญ
มููลค่า : ล้านบาที่
ประเที่ศ

2563

2564

อัต์ราข้ยายต์ัว็ : ร้อยละ
2563

2564

สัดส่ว็น : ร้อยละ
2563

2564

(มู.ค. - ธิ.ค.) (มู.ค. - พึ.ย.) (มู.ค. - ธิ.ค.) (มู.ค. - พึ.ย.) (มู.ค. - ธิ.ค.) (มู.ค. - พึ.ย.)
52.45
-3.09
1. ญ่�ปีุ่น
54,152.97 48,618.90
-0.78
52.12
15.01
-11.19
2. ส์หราชั่อาณาจิักัร 16,842.94 13,91219 -12.19
16.21
10.30
-8.15
3. จิ่น
11,100.90 9,550.86 61.69
10.68
4.65
21.70
4. เนเธุอร์แลูนด์
3,901.88 4,308.79 -21.05
3.76
3.98
4.68
5. เกัาหลู่ใตั้
3,905.13 3,693.56 -20.69
3.76
2.82
-18.16
6. ส์ิงค้โปีร์
3,399.22 2,615.50 33.09
3.27
2.76
13.12
7. มาเลูเชั่่ย
2,478.01 2,554.94
2.39
0.25
2.35
-2.45
8. ฮ่องกัง
2,457.39 2,177.31 21.28
2.37
1.21
-17.78
9. เยอรมน่
1,474.09 1,124.16 -16.13
1.42
1.17
31.94
10. ไอร์แลูนด์
909.44 1,085.92
-8.54
0.88
96.71
-3.79
รว็มู 10 ประเที่ศ
100,621.97 89,642.13
0.32
96.85
3.29
1.88
อื�นๆ
3,272.60 3,052.98 -30.83
3.15
100.00
-3.62
มููลค่ารว็มู
103.89457 92,695.11
100.00
-1.08
ที่ีมู� า : ศูนย์เที่ค้โนโลูย่ส์ารส์นเที่ศแลูะกัารส์ือ� ส์าร ส์ำานักังานปีลูัดกัระที่รวงพาณิชั่ย์ โดยค้วามร่วมมือจิากักัรมศุลูกัากัร

ปีริมาณกัารผ่ลูิตัไกั่แชั่่เย็น แชั่่แข็ง แลูะแปีรรูปีในปีี 2564-2566
ม่แนวโน้มเตัิบโตัเฉื่ลู่�ย 3-5% ตั่อปีี ตัามกัำาลูังซื�อที่่�ฟั้�นตััวอย่างค้่อย
เปี็นค้่อยไปี ปีัจิจิัยหนุนจิากัค้วามตั้องกัารบริโภค้เนื�อไกั่ในปีระเที่ศ
ที่่�เพิ�มข่�น ส์่วนหน่�งเปี็นผ่ลูจิากัเนื�อไกั่ม่ไขมันตัำ�าแลูะราค้าถึูกักัว่าเนื�อ
ส์ัตัว์ปีระเภที่อื�น ขณะที่่�กัารส์่งออกัเนื�อไกั่จิะเตัิบโตัจิากัตัลูาดที่่�ม่ฐาน
ลููกัค้้าแข็งแกัร่ง เชั่่น ญ่�ปีุ่นแลูะจิ่น เมื�อผ่นวกักัับค้วามเชั่ื�อมั�นของตั่าง
ปีระเที่ศตั่อมาตัรฐานกัารผ่ลูิตัส์ินค้้าไกั่ของไที่ย ตัลูอดจินค้วามตักัลูง
กัารค้้าเส์ร่ (FTA) ระหว่างไที่ยแลูะปีระเที่ศคู้่ค้้า ซ่�งม่ส์่วนเอื�อให้ไที่ย
ส์ร้างค้วามได้เปีร่ยบแลูะเพิ�มศักัยภาพกัารแข่งขันของผ่ลูิตัภัณฑ์์
ในตัลูาดโลูกั
ปีี 2564-2566 ค้วามตั้องกัารบริโภค้ไกั่เนื�อที่ั�วโลูกัม่แนวโน้ม
เพิม� ข่น� เฉื่ลู่ย� ปีีลูะ 1.0% อยูที่่ ่� 135 ลู้านตัันจิากั 131 ลู้านตัันปีี 2563 ซ่ง�
ส์่วนหน่ง� เปี็นผ่ลูจิากักัระแส์รักัษั์ส์ขุ ภาพที่่ที่� ำาให้มค้่ วามตั้องกัารบริโภค้
เนือ� ไกั่เพิม� ข่น� เนือ� งจิากัม่ไขมันตัำ�ากัว่าเนือ� ส์ัตัว์ปีระเภที่ส์ุกัรแลูะเนือ� วัว
แลูะกัารแพร่ระบาดเปี็นระยะของโรค้ไข้หวัดนกั แลูะโรค้อหิวาตั์
แอฟัริ กั าในส์ุ กั ร ที่ำา ให้ ปี ระเที่ศผู่้ ผ่ ลูิ ตั แลูะผู่้ ส์่ ง ออกัไกั่ เ นื� อ (อาที่ิ
จิ่น บราซิลู ยุโรปี แลูะส์หรัฐฯ) ที่่�ได้รับผ่ลูกัระที่บตั้องใชั่้เวลูาในกัาร
ฟั้�นตััว โดยโรค้อหิวาตั์แอฟัริกัาในส์ุกัรที่่�ระบาดในจิ่นแลูะเว่ยดนาม
ตั้องใชั่้เวลูามากักัว่า 3 ปีีกัว่าที่่�อุปีที่านจิากัผู่้ผ่ลูิตัจิะเที่่ากัับระดับ
กั่อนกัารแพร่ระบาด ขณะที่่�กัระบวนกัารผ่ลูิตัผ่ลูิตัภัณฑ์์ไกั่ของไที่ย
ได้มาตัรฐานตัามหลูักัส์ากัลู แลูะปีราศจิากัเชั่ือ� ปีนเปี้อ� นที่ัง� โรค้ระบาด
จิากัค้น (โค้วิด-19) แลูะส์ัตัว์ (HPAI แลูะ ASF) จิ่งได้รับกัารยอมรับ
ด้านคุ้ณภาพ ส์่งผ่ลูให้ค้วามตั้องกัารนำาเข้าไกั่จิากัไที่ยม่แนวโน้มเพิม� ข่น�
รวมถึ่งค้วามตักัลูงกัารค้้าเส์ร่ (FTA) ระหว่างไที่ยแลูะปีระเที่ศคู้่ค้้า
ม่ส์่วนเอื�อให้ไที่ยส์ร้างค้วามได้เปีร่ยบแลูะเพิ�มศักัยภาพกัารแข่งขัน
ส์ะที่้อนจิากัปีี 2562 ไที่ยม่มูลูค้่าส์่งออกัส์ินค้้าปีศุส์ัตัว์ไปีปีระเที่ศ
คู้เ่ จิรจิา FTA รวม 3.3 พันลู้านดอลูลูาร์ ค้ิดเปี็นส์ัดส์่วนส์ูงถึ่ง 82% ของ
กัารส์่งออกัส์ินค้้าปีศุส์ัตัว์ที่ั�งหมด โดยมูลูค้่าส์่งออกัไกั่ส์ดแลูะแปีรรูปี
ภายใตั้ข้อตักัลูง FTA เพิ�มข่�น 15% แลูะ 7% ตัามลูำาดับ ในระยะตั่อไปี
กัรมเจิรจิากัารค้้าระหว่างปีระเที่ศของไที่ยระบุจิะเจิรจิา FTA เพื�อเปีิด
ตัลูาดส์ินค้้าปีศุส์ัตัว์เพิ�มเตัิม อาที่ิ ตัุรกั่ ปีากั่ส์ถึาน ศร่ลูังกัา รวมถึ่ง
อังกัฤษัแลูะส์หภาพยุโรปี จิ่งค้าดว่าจิะที่ำาให้มูลูค้่าส์่งออกัส์ินค้้าไกั่
ของไที่ยเตัิบโตัได้ตั่อเนื�อง
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2. ธิุรกิจำร้านค้าปลีก
ภาพรวมกัารค้้าปีลู่กัไที่ย 2564 โดยรวมยังไม่ส์ดใส์มากันักั จิากั
กัำาลูังซื�อของผู่้บริโภค้ที่่�ยังไม่ฟั้�นตััวจิากัผ่ลูกัระที่บของโรค้ระบาดที่่�
ขยายวงกัว้าง รวมถึ่งภาระหน่�ส์ินภาค้ค้รัวเรือนยังค้งส์ูง แม้ว่าธุุรกัิจิ
ค้้าปีลู่กัตั้องเผ่ชั่ิญแรงกัดดันอย่างมากั จิากัมาตัรฐานค้วบคุ้มโรค้
ของรัฐบาลู แตั่กัารเข้าถึ่งวัค้ซ่นที่่ด� ข่ น�่ แลูะส์ถึานกัาร์จิำานวนผู่ตั้ ดิ เชั่ือ� ม่
แนวโน้มลูดลูงในชั่่วงปีลูายปีีที่่�ผ่่านมา เปี็นผ่ลูที่ำาให้ภาค้รัฐเริ�มม่กัาร
ผ่่อนค้ลูายมาตัรกัารตั่างๆ ที่ำาให้ผ่บู้ ริโภค้เริม� ม่กัารจิับจิ่ายใชั่้ส์อยมากัข่น�
แตั่ยังค้งอยู่ในหมวดหมู่ที่่�จิำากััด โดยเน้นไปีที่่�ส์ินค้้าอุปีโภค้ บริโภค้ที่่�ม่
ค้วามจิำาเปี็นในชั่่วตัิ ปีระจิำาวัน เชั่่นอาหารแลูะเค้รือ� งดืม� รวมถึ่งของใชั่้
ส์่วนตััวที่่�จิำาเปี็น
กัลูยุที่ธุ์ของผู่ปี้ ระกัอบกัารค้้าปีลู่กัในปีีที่ผ่่� า่ นมาเน้นกัารปีรับตััว
เพื� อ ขยายฐานลูู กั ค้้ า อย่ า งตั่ อ เนื� อ ง โดยกัารเร่ ง ขยายธุุ ร กัิ จิ ส์ู่
แพลูตัฟัอร์มออนไลูน์ รวมถึ่งขยายส์าขาในปีระเที่ศเพื�อนบ้าน เพื�อ
ส์ร้างกัลูุ่มลููกัค้้าเพิ�มเตัิมในอนาค้ตั
ดิสเคาที่์สโต์ร์ /ไฮเปอร์มูาร์เก็ต์ : ตัลูาดไฮเปีอร์มาร์เกั็ตั แลูะ
ดิส์เค้าที่์ส์โตัร์ ที่่ม� กั่ ารรวบรวมส์ินค้้าหลูายหมวดหมูไ่ ว้ในที่่เ� ด่ยวนัน� ได้
รับผ่ลูกัระที่บเปี็นอย่างมากัในปีีที่่�ผ่่านมา ลููกัค้้าเปี้าหมายส์่วนใหญ่
เปี็นกัลูุ่มรายได้ปีานกัลูางหรือน้อยกัว่า ส์่วนกัารแข่งขันด้านราค้า
ภายในธุุรกัิจิยังค้งรุนแรง ที่ั�งยังตั้องแข่งขันกัับร้านค้้าปีลู่กัอื�นๆ เชั่่น
ร้านส์ะดวกัซื�อ แลูะซุปีเปีอร์มาร์เกั็ตั โดยผู่้บริโภค้เข้ามาใชั่้บริกัาร
ที่่�ไฮเปีอร์มาร์เกั็ตัลูดลูงอย่างเห็นได้ชั่ัดในชั่่วงตั้นปีี 2564 ที่่�ผ่่านมา
เนื�องจิากัส์ถึานกัารณ์กัารแพร่ระบาดของโรค้โค้วิด-19 แลูะ ค้วาม
กัังวลูของผู่้บริโภค้ที่่�จิะไปีใชั่้บริกัาร ส์่งผ่ลูที่ำาให้ยอดขายของธุุรกัิจิ
กัลูุม่ น่ลู� ดลูงอย่างมากั แตั่อย่างไรกั็ดใ่ นชั่่วงปีลูายปีี 2564 หลูังจิากัที่่ม� ่
กัารผ่่อนค้ลูายมาตัรกัารตั่างๆลูง ยอดขายของธุุรกัิจิกัลูุม่ น่ที่� ยอยด่ขน�่
ตัามลูำาดับจิากักัารจิำาหน่ายส์ินค้้าอุปีโภค้บริโภค้ที่่จิ� ำาเปี็นในค้รัวเรือน
ซูเปอร์มูาร์เก็ต์: ธุุรกัิจิซุปีเปีอร์มาร์เกั็ตัซ่�งกัลูุ่มลููกัค้้าเปี้าหมาย
ส์่วนใหญ่ม่รายได้ปีานกัลูางถึ่งส์ูง ในปีี 2564 ม่อัตัราหดตััวลูงอยู่ที่่�
ปีระมาณ 6% แลูะส์ินค้้าที่่�ส์ร้างยอดขายให้แกั่ธุุรกัิจิกัลูุ่มน่�จิะจิำากััด
อยู่ในกัลูุ่มส์ินค้้าที่่�เปี็นส์ิ�งจิำาเปี็นในกัารดำารงชั่่วิตัปีระจิำาวันเที่่านั�น
เนื�องมาจิากัผู่้บริโภค้ยังค้งซื�อแตั่ส์ินค้้าจิำาเปี็นเพื�อปีระหยัดค้่าใชั่้จิ่าย
โดยยอดขายของส์ินค้้าที่่�เปี็นส์ินค้้าฟัุ่มเฟั้อยจิะลูดลูงอย่างเห็นได้ชั่ัด
ส์่วนส์ินค้้าจิำาเปี็นนัน� จิะยังใกัลู้เค้่ยงกัับปีกัตัิ เพ่ยงแตั่ค้วามถึ่ที่� ผ่่� บู้ ริโภค้
จิะมาซื�อส์ินค้้านั�นลูดลูง เนื�องจิากัค้วามกัังวลูตั่อโรค้ระบาดแลูะ
กัำาลูังซื�อที่่�ถึดถึอย รวมถึ่งยังได้รับผ่ลูกัระที่บจิากัจิำานวนนักัที่่องเที่่�ยว
ตั่างชั่าตัิที่ลู่� ดลูงอย่างมากัเนือ� งจิากัไม่ส์ามารถึเดินที่างมาที่่องเที่่ย� ว ได้
ที่ำาให้ยอดจิำาหน่ายส์ินค้้าปีระเภที่ของฝ่ากันั�นหายไปี แตั่อย่างไรกั็ด่
ผู่้ปีระกัอบกัารหลูายรายม่เร่งปีรับกัลูยุที่ธุ์ส์ู่กัารให้บริกัารส์ั�งซื�อส์ินค้้า
ออนไลูน์แลูะส์ัง� ส์ินค้้าลู่วงหน้าแลูะรับส์ินค้้าเอง เพือ� ส์ร้างค้วามส์ะดวกั
แลูะค้วามปีลูอดภัยให้กัับลููกัค้้า

ร้านสะดว็กซือ� / มูินมูิ าร์ที่ : ในปีี 2564 ม่อตัั รากัารเตัิบโตัลูดลูง
อยู่ปีระมาณ 6.6% ซ่�งที่่�ผ่่านมากัลูุ่มร้านส์ะดวกัซื�อได้รับผ่ลูกัระที่บ
โดยตัรงจิากัส์ถึานกัารณ์ของโรค้โค้วิด-19 แลูะจิากัมาตัรกัารของ
รัฐบาลูซ่�งที่ำาให้ไม่ส์ามารถึเปีิดที่ำากัารได้ตัลูอด 24 ชั่ม. ส์่งผ่ลูกัระที่บ
โดยตัรงตั่อยอดขาย แตั่ยงั ค้งม่กัารขยายส์าขาเพิม� เตัิมให้เข้าถึ่งแหลู่ง
ชัุ่มชั่นเพื�อให้ผู่้บริโภค้เข้าถึ่งได้ง่ายข่�น แตั่ในขณะเด่ยวกัันกัารขยาย
ส์าขากั็ส์่งผ่ลูที่ำาให้กัารแข่งขันส์ูงข่�นเชั่่นกััน เนื�องจิากัผู่้ปีระกัอบกัาร
ร้านส์ะดวกัซื�อมักัจิะจิำาหน่ายส์ินค้้าปีระเภที่เด่ยวกััน ที่ำาให้ไม่ได้
ม่ข้อแตักัตั่างกัันมากันักั รวมถึ่งผู่้ปีระกัอบกัารรายหลูายม่บริกัาร
เดลูิเวอร่�ส์่งตัรงถึ่งบ้าน เพื�อตัอบส์นองตั่อพฤตัิกัรรมของผู่้บริโภค้ที่่�
เปีลู่�ยนแปีลูงไปี
3. กลุ่มูธิุรกิจำเครื�องที่ำาคว็ามูเย็นข้นาดเล็ก
เพื� อ กัระจิายส์ิ น ค้้ า ไปีถึ่ ง มื อ ผู่้ บ ริ โ ภค้ แลูะด้ ว ยค้วามเจิริ ญ
กั้าวหน้าของเที่ค้โนโลูย่ ที่ำาให้กัารกัระจิายส์ินค้้าจิ่งไม่ได้จิาำ กััดอยู่
เพ่ยงแค้่ร้านค้้าที่ั�วไปีเที่่านั�น เค้รื�องจิำาหน่ายส์ินค้้าอัตัโนมัตัิ หรือ
Vending Machine กั็เปี็นหน่ง� ชั่่องที่างซ่ง� ถึูกัพัฒนามาจิากัเที่ค้โนโลูย่
ซ่�งตัู้อัตัโนมัตัิดังกัลู่าวส์ามารถึกัระจิายส์ินค้้าให้เข้าถึ่งกัลูุ่มผู่้บริโภค้
ได้ง่ายข่�น ตัอบโจิที่ย์ได้ที่ั�งผู่้บริโภค้แลูะเจิ้าของธุุรกัิจิ ใชั่้เงินลูงทีุ่นตัำ�า
เส์่ยค้่าเชั่่าพื�นที่่�ที่่�ขนาดเลู็กัลูง ใชั่้พื�นที่่�ไม่มากักั็ส์ามารถึแที่รกัเข้าไปี
ในที่ำาเลูที่่�ม่ราค้าส์ูงได้ง่ายข่�นที่ำาให้เข้าถึ่งได้ทีุ่กัพื�นที่่� แลูะส์ามารถึ
เปีลู่ย� นพืน� ที่่เ� ลู็กัๆ ให้กัลูายเปี็นพืน� ที่่ค้� า้ ปีลู่กัที่่ม� ม่ ลูู ค้่าด้วยค้วามส์ะดวกั
รวดเร็วแลูะส์ามารถึรองรับค้วามตั้องกัารได้แบบ 24 ชั่ั�วโมง
ส์ินค้้าหลูายปีระเภที่ในเค้รื�องจิำาหน่ายส์ินค้้าอัตัโนมัตัิ หรือ
Vending Machine ตั้องถึูกัจิัดเกั็บในตัู้ที่่�ที่ำาอุณหภูมิตัำ�า เพื�อให้ส์ินค้้า
ม่คุ้ณภาพส์ดใหม่อยู่เส์มอ จิ่งจิำาเปี็นตั้องใชั่้เค้รื�องที่ำาค้วามเย็นขนาด
เลู็กั เพื�อรักัษัาอุณหภูมิของส์ินค้้าโอกัาส์ที่างกัารตัลูาดในกัารขยาย
ธุุรกัิจิเค้รื�องที่ำาค้วามเย็นในกัลูุ่มของ Vending Machine ซ่�งปีัจิจิุบัน
ม่แนวโน้วเพิ�มข่�นเรื�อยๆ จิากัปีัจิจิุบันที่่�ม่อยู่ราว 21,100 ตัู้ แลูะค้าด
อ่กัว่าจิากัน่�ไปีระดับกัารขยายตััวจิะพุ่งส์ูงข่�นอย่างรวดเร็วจิากัค้วาม
ส์ะดวกัส์บายที่่ม� ากัข่น� โดยเฉื่พาะกัารจิ่ายเงินที่่ไ� ม่ได้จิำากััดเปี็นเหร่ยญ
หรือธุนบัตัร ซ่�งชั่ำาระได้หลูายรูปีแบบ เชั่่น ค้ิวอาร์โค้้ด วอลูเลูตั แลูะ
บัตัรเค้รดิตั-เดบิตั อ่กัที่ั�งปีัจิจิัยด้านกัารขยายตััวของเมือง ยังเอื�อให้
พื�นที่่�กัารวางตัู้ในที่ำาเลูใหม่ๆ ม่มากัข่�น โดยจิากัปีัจิจิัยดังกัลู่าวส์่งผ่ลู
ให้เค้รื�องที่ำาค้วามเย็นขนาดเลู็กัในกัลูุ่มของ Vending Machine เปี็น
กัลูุ่มตัลูาดใหม่ที่่�จิะส์ามารถึขยายธุุรกัิจิให้เตัิบโตัข่�น

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

การแข้่งข้ัน
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ธิุรกิจำนำาเข้้าและจำำาหน่ายผลิตืภัณฑ์์ระบบทำาควิามูเย็น

ธิุรกิจำระบบการพิมูพ์ดิจำิทัล
การตืลาด

ในปีี 2564 ภาพรวมของตัลูาดภายในปีระเที่ศยังค้งม่กัารแข่งขัน
ส์ูงด้านราค้าส์ินค้้า แลูะ ค้วามรวดเร็วในกัารส์่งมอบ ถึ่งแม้ผู่้จิัด
จิำาหน่ายรายหลูายจิะม่กัารปีรับเพิ�มราค้าส์ินค้้า แตั่ยังม่กัารนำาส์ินค้้า
ที่่�ม่ราค้าตัำ�ากัว่าจิากัปีระเที่ศจิ่น เข้ามาเพิ�มที่างเลูือกัให้กัับลููกัค้้าแลูะ
ส์ามารถึลูดตั้นทีุ่นในกัารส์ร้างห้องเย็นได้ อ่กัที่ัง� ยังเริม� ม่กัารนำาส์ินค้้าที่่�
เกั่ย� วข้องกัับระบบ IoT เข้ามาจิำาหน่ายเพือ� ส์ร้างจิุดเด่นแลูะมูลูค้่าเพิม�
ให้กับั แตั่ลูะแบรนด์ส์นิ ค้้า เนือ� งจิากัในปีัจิจิุบนั เจิ้าของกัิจิกัารที่่เ� ปี็นค้น
รุน่ ใหม่ที่ม่� ค้่ วามส์นใจิกัับกัารค้วบคุ้มแลูะส์ือ� ส์ารข้อมูลูแบบดิจิที่ิ ลูั มากัข่น�
จิ่งที่ำาให้อตัุ ส์าหกัรรมห้องเย็นตั้องม่กัารปีรับตััวให้เข้ากัับยุค้ส์มัย ไม่วา่
จิะเปี็นกัารนำาเที่ค้โนโลูย่กัารดูข้อมูลู อุณหภูมิห้องเย็น ส์ถึานะกัาร
ที่ำางานของเค้รื�อง แบบไร้ส์ายเข้ามาตัอบโจิที่ย์เจิ้าของกัิจิกัารกัลูุ่มน่�
ในปีี 2564 ที่่�ผ่่านมา งานโค้รงกัารส์่วนใหญ่ที่่�เกัิดข่�นถึูกัเลูื�อนกัาร
ส์่งมอบออกัไปีตัั�งแตั่ตั้นปีีที่่�ผ่่านมาเนื�องมาจิากัส์ถึานกัารณ์ของโรค้
ระบาดระลูอกัใหม่ที่เ่� กัิดข่น� หลูายค้รัง� รวมถึ่งส์ภาวะที่างเศรษัฐกัิจิที่่ไ� ม่
แน่นอน ซ่�งส์่งผ่ลูกัระที่บตั่อผู่้ปีระกัอบกัารธุุรกัิจิ อาหาร ค้่าส์่ง แลูะค้้า
ปีลู่กัในวงกัว้าง จิากักัำาลูังซือ� ของผู่บ้ ริโภค้ที่่ย� งั ไม่ฟัน้� ตััวมากันักั เปี็นผ่ลู
ที่ำาให้ไม่ส์ามารถึส์่งมอบงานได้หลูายโค้รงกัารรวมถึ่งบางโค้รงกัาร
ม่กัารเลูื�อนแผ่นกัปีรับปีรุงออกัไปีกั่อน

ส์ำาหรับธุุรกัิจิระบบกัารพิมพ์ดิจิิที่ัลู กัลูุ่มลููกัค้้าเปี้าหมายหลูักั
ของ HARN ได้แกั่ กัลูุม่ ลููกัค้้าโรงงานอุตัส์าหกัรรมซ่ง� เปี็นกัลูุม่ ผู่ใ้ ชั่้งาน
โดยตัรง (End user) เนื�องจิากักัระบวนกัารพิมพ์บรรจิุภัณฑ์์ถึือเปี็น
กัระบวนกัารที่่ส์� ำาค้ัญหน่ง� ในกัระบวนกัารผ่ลูิตัของโรงงานอุตัส์าหกัรรม
ตั่างๆ ซ่�งตั้องพิมพ์วันที่่�ผ่ลูิตัหมดอายุ หรือลู็อตักัารผ่ลูิตั หรือข้อค้วาม
ลูงบนส์ินค้้ากั่อนที่่จิ� ะจิัดจิำาหน่าย ซ่ง� จิะรวมถึ่งกัลูุม่ ลููกัค้้าโรงงานที่่เ� ปีิด
กัิจิกัารใหม่ ลููกัค้้าที่่ม� กั่ ารขยายส์ายกัารผ่ลูิตัเพิม� เตัิม รวมที่ัง� ลููกัค้้าที่่ม� ่
กัารเปีลู่�ยนแที่นระบบใหม่แลูะผ่ลูิตัภัณฑ์์ที่�่เส์ื�อมส์ภาพตัามอายุกัาร
ใชั่้งาน ปีัจิจิุบัน HARN จิัดจิำาหน่ายผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบกัารพิมพ์ดิจิิที่ัลู
ให้แกั่กัลูุ่มอุตัส์าหกัรรมหลูากัหลูายปีระเภที่ เนื�องจิากัผ่ลูิตัภัณฑ์์ที่่�
จิำาหน่ายส์ามารถึนำาไปีตัิดตัั�งใชั่้งานได้เกัือบทีุ่กัอุตัส์าหกัรรม อาที่ิ
อุตัส์าหกัรรมอาหารแลูะเค้รื�องดื�ม อุตัส์าหกัรรมเค้รื�องอุปีโภค้บริโภค้
อุตัส์าหกัรรมวัส์ดุกั่อส์ร้าง อุตัส์าหกัรรมยาแลูะเค้รื�องมือแพที่ย์ แลูะ
อุตัส์าหกัรรมไฟัฟั้าแลูะอิเลู็กัที่รอนิกัส์์ เปี็นตั้น ด้วยเหตัุนโ�่ ดยภาพรวม
ของภาวะอุตัส์าหกัรรมระบบกัารพิมพ์ดิจิิที่ัลูของ HARN จิ่งม่ค้วาม
ส์ัมพันธุ์โดยตัรงกัับดัชั่น่กัารลูงทีุ่นภาค้เอกัชั่น แลูะมูลูค้่าเงินลูงทีุ่น
กั่อส์ร้างโรงงานอุตัส์าหกัรรม ซ่�งส์ามารถึส์ะที่้อนภาวะโดยรวมของ
อุตัส์าหกัรรมตั่างๆ ได้

ส์ำาหรับส์ภาวะกัารแข่งขันของธุุรกัิจิที่ำาค้วามเย็น โดยรวมยังค้ง
ได้รบั แรงกัดดันจิากัหลูายด้าน ไม่วา่ จิะเปี็นจิากัตั้นทีุ่นของวัตัถึุดบิ หลูักั
ที่่�ใชั่้ในกัารผ่ลูิตัชั่ิ�นส์่วนเค้รื�องที่ำาค้วามเย็นที่่�ม่กัารปีรับตััวส์ูงข่�นเปี็น
อย่างมากัในชั่่วงที่่�ผ่่านมา ไม่ว่าจิะเปี็น ที่่อที่องแดง แลูะเหลู็กั ซ่�งเปี็น
วัตัถึุดบิ หลูักัที่่ใ� ชั่้ในกัารผ่ลูิตัอุปีกัรณ์ชั่น�ื ส์่วนของระบบที่ำาค้วามเย็น อ่กั
ที่ัง� ค้่าขนส์่ง แลูะค้่าระวางส์ินค้้ายังค้งม่กัารปีรับตััวส์ูงข่น� อย่างตั่อเนือ� ง
ในปีีที่่�ผ่่านมา ที่ำาให้ตั้นทีุ่นกัารนำาเข้าส์ินค้้าปีรับตััวส์ูงข่�น แตั่อย่างไร
กั็ดใ่ นส์่วนงานขายระบบที่ำาค้วามเย็นยังค้งม่ขอ้ ได้เปีร่ยบเรือ� งของกัาร
จิัดเตัร่ยมส์ตั๊อค้ส์ินค้้าลู่วงหน้า แลูะค้วามพร้อมในกัารบริกัารใน
เหตัุกัารณ์ไม่ปีกัตัิ เพื�อตัอบส์นองค้วามตั้องกัารของลููกัค้้าได้รวดเร็ว
แลูะไม่บกัพร่อง อ่กัที่ั�งในปีีที่่�ผ่่านมาส์ามารถึผ่ลูิตัชัุ่ดค้อนเดนซิ�งยูนิตั
แลูะแร๊ค้ค้อมเพรส์เซอร์ ออกัจิำาหน่ายส์ู่ตัลูาดได้เปี็นจิำานวนมากั แลูะ
ได้รับค้วามพ่งพอใจิจิากัลููกัค้้าในเรื�องของคุ้ณภาพส์ินค้้า แลูะบริกัาร
หลูังกัารขายที่่�ด่

การแข้่งข้ัน
ธิุรกิจำนำาเข้้าและจำำาหน่ายระบบการพิมูพ์ดิจำิทัล
ม่ส์ภาพกัารแข่งขันระดับปีานกัลูาง เนือ� งจิากัลููกัค้้าให้ค้วามส์ำาค้ัญ
กัับบริกัารหลูังกัารขายที่่ด� ่ แลูะค้วามพร้อมด้านบุค้ลูากัรส์ำาหรับบริกัาร
หลูังกัารขาย ส์ตั๊อค้ส์ินค้้าปีระเภที่วัส์ดุส์นิ� เปีลูือง แลูะอะไหลู่ ซ่ง� ลููกัค้้า
ม่ค้วามตั้องกัารใชั่้เปี็นปีระจิำาตั่อเนื�อง ส์ินค้้าที่่�จิำาหน่ายส์่วนใหญ่เปี็น
ส์ินค้้าที่่�ม่ชั่ื�อเส์่ยง แลูะม่คุ้ณภาพชั่ั�นนำา แลูะได้รับแตั่งตัั�งให้เปี็น
ผู่แ้ ที่นจิำาหน่ายแตั่เพ่ยงผู่เ้ ด่ยว โค้รงส์ร้างรายได้แบ่งเปี็น 3 ปีระเภที่หลูักั ค้ือ
1) รายได้จิากักัารจิำาหน่ายเค้รื�อง
2) รายได้จิากักัารจิำาหน่ายวัส์ดุส์ิ�นเปีลูือง แลูะ
3) รายได้จิากัค้่าอะไหลู่ ค้่าบริกัาร แลูะส์ัญญาบริกัาร
คู้แ่ ข่งหลูักัจิะเปี็นบริษัที่ั ที่่เ� ปี็นผู่แ้ ที่นจิำาหน่ายส์ินค้้าจิากัตั่างปีระเที่ศ
ซ่�งม่จิำานวนไม่มากันักั เนื�องจิากัตัราส์ินค้้าที่่�ได้รับกัารยอมรับใน
ระดับโลูกัม่จิำานวนจิำากััด ดังนั�นกัลูุ่มลููกัค้้าโรงงานอุตัส์าหกัรรมขนาด
กัลูางแลูะขนาดใหญ่จิง่ เลูือกัซือ� ส์ินค้้าจิากัตัราส์ินค้้าที่่ไ� ด้รบั กัายอมรับ
ในระดับโลูกัเปี็นหลูักั เมือ� เปีร่ยบเที่่ยบรายได้ของธุุรกัิจิระบบกัารพิมพ์
ดิจิที่ิ ลูั แลูะคู้แ่ ข่งขันหลูักัอ่กั 5 ราย รวมเปี็น 6 ราย ค้ิดเปี็นยอดขายรวม
1,527 ลู้านบาที่ ค้ิดเปี็นร้อยลูะ 60 ของมูลูค้่าตัลูาดรวม ธุุรกัิจิระบบ
กัารพิมพ์ดิจิิที่ัลูอยู่ในกัลูุ่มผู่้นำา 3 อันดับแรกั โดยม่ส์่วนแบ่งกัารตัลูาด
ปีระมาณร้อยลูะ 21.11 แลูะยอดขายลูดลูงร้อยลูะ 15.15 เที่่ยบกัับ
ยอดขายรวมของ 6 บริษัที่ั ที่่ลู� ดลูงร้อยลูะ 7.93 (อ้างอิงจิากัฐานข้อมูลู
กัรมพัฒนาธุุรกัิจิกัารค้้า ยอดขายปีี 2563)
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

นโยบายการตืลาด
HARN มุง่ เน้นกัารจิำาหน่ายส์ินค้้าที่่ม� ค้่ ณ
ุ ภาพส์ูง ให้บริกัารลููกัค้้า
ด้วยส์ินค้้าที่่�ม่คุ้ณภาพ พร้อมให้ค้ำาแนะนำาด้วยวิศวกัรผู่้เชั่่�ยวชั่าญ
ที่่มงานบริกัารหลูังกัารขายที่่�รวดเร็วแลูะเปี็นมืออาชั่่พ ด้วยนโยบาย
กัารบริหารจิัดกัารเส์ริมส์ร้างค้วามรู้ ค้วามชั่ำานาญในส์ินค้้า เพื�อให้
ลููกัค้้าได้รับกัารบริกัารอย่างรวดเร็ว แลูะส์ร้างค้วามพ่งพอใจิส์ูงส์ุด
โดยม่กัลูยุที่ธุ์กัารแข่งขัน ดังน่�

จำำาหน่ายสินค้าคุณภาพและมู่มูาตืรฐานเป็นท่�ยอมูรับ
เน้นจิำาหน่ายส์ินค้้าที่่�ม่คุ้ณภาพแลูะมาตัรฐานที่่�ยอมรับที่ั�วโลูกั
โดย HARN จิะค้ัดเลูือกัส์ินค้้าที่่�ม่คุ้ณภาพ โดยเฉื่พาะผ่ลูิตัภัณฑ์์
ระบบวิศวกัรรมอาค้าร ได้แกั่ ระบบดับเพลูิง ระบบปีรับอากัาศ ระบบ
ส์ุขาภิบาลู แลูะระบบค้วามเย็น รวมที่ัง� ผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบกัารพิมพ์ดจิิ ที่ิ ลูั
ซ่�งม่ค้วามเกั่�ยวข้องกัับค้วามปีลูอดภัย กัระบวนกัารเกั็บรักัษัาส์ินค้้า
แลูะค้วามตั่อเนื�องของกัระบวนกัารผ่ลูิตัในอย่างมากั จิ่งจิำาเปี็นตั้อง
เลูือกัผ่ลูิตัภัณฑ์์ที่่�ม่คุ้ณภาพด่ ผ่่านกัารรับรองมาตัรฐานส์ากัลู เหมาะ
ส์มกัับค้วามตั้องกัารของลููกัค้้า ส์ินค้้าที่่ม� ชั่่ อื� เส์่ยงได้รบั ค้วามนิยมแลูะ
ยอมรับอย่างกัว้างขวางในตัลูาด เพือ� ส์ร้างค้วามไว้วางใจิ ค้วามเชั่ือ� มัน�
แลูะค้วามพ่งพอใจิให้แกั่ลููกัค้้าอย่างตั่อเนื�อง

การเพิ�มูการเป็นตืัวิแทนจำำาหน่ายสินค้า
HARN วางแผ่นจิะเพิ�มกัารเปี็นตััวแที่นจิำาหน่ายส์ินค้้าในส์ินค้้า
ของระบบวิศวกัรรมอาค้าร ได้แกั่ ระบบดับเพลูิง ระบบปีรับอากัาศ
ระบบส์ุขาภิบาลู แลูะระบบค้วามเย็น รวมที่ั�งผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบกัาร
พิมพ์ดิจิิที่ัลู โดยจิะที่ยอยส์ั�งซื�อส์ินค้้าเพื�อเพิ�มที่างเลูือกัให้กัับลููกัค้้า
โดยรองรับค้วามตั้องกัารของลููกัค้้าได้ค้รบทีุ่กักัลูุม่ มาตัรฐานของส์ินค้้า
นอกัจิากัน่� HARN จิะเพิ�มจิำานวนบุค้ลูากัรให้เพ่ยงพอตั่อกัารขยาย
ธุุ ร กัิ จิ โดยเฉื่พาะงานโค้รงกัารตัิ ด ตัั� ง ระบบดั บ เพลูิ ง แลูะระบบ
วิศวกัรรมอาค้ารอื�นๆ ซ่�ง HARN ตั้องกัารให้ม่จิำานวนวิศวกัรเพ่ยงพอ
ที่่จิ� ะส์ามารถึรองรับงานโค้รงกัารที่่ม� ปี่ ริมาณงานมากัข่น� แลูะม่มลูู ค้่างานที่่ส์� งู ข่น�

มู่สินค้าหลากหลาย ครบวิงจำร มู่สตื็อคสินค้าเพียงพอ
ตื่อควิามูตื้องการและไมู่ทำาให้ลูกค้าตื้องรอสินค้านาน
HARN เปี็นหน่ง� ในผู่จิ้ ดั จิำาหน่ายผ่ลูิตัภัณฑ์์วศิ วกัรรมอาค้ารแบบ
ค้รบวงจิร โดยเปี็นผู่้นำาในธุุรกัิจินำาเข้าแลูะจิำาหน่ายผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบ
ดับเพลูิง ผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบค้วามเย็น ผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบปีรับอากัาศแลูะ
ระบบส์ุขาภิบาลู รวมที่ั�งผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบกัารพิมพ์ดิจิิที่ัลู ที่่�ม่ส์ินค้้า
หลูากัหลูาย ส์ินค้้าที่่จิ� ำาหน่ายส์่วนใหญ่นำาเข้าจิากัตั่างปีระเที่ศ ซ่ง� ตั้อง
ใชั่้ระยะเวลูาในกัารส์ั�งซื�อแลูะรอกัารขนส์่งเข้ามาในปีระเที่ศ HARN
จิ่งตั้องปีระมาณกัารยอดขาย วางแผ่นกัารส์ั�งซื�อส์ินค้้าแลูะเกั็บส์ตั็อค้
ส์ินค้้าให้เหมาะส์ม เพือ� ให้มส์่ นิ ค้้าหมุนเว่ยนเพ่ยงพอตั่อค้วามตั้องกัาร
ของลููกัค้้า แลูะส์ามารถึส์่งมอบส์ินค้้าให้ลูกัู ค้้าได้อย่างรวดเร็วที่ันที่่ ไม่
เกัิดค้วามลู่าชั่้า ซ่ง� อาจิจิะที่ำาให้เส์่ยยอดขายแลูะเส์่ยโอกัาส์ในกัารขาย

ค้รัง� ตั่อไปีได้ ในขณะเด่ยวกััน HARN ตั้องไม่ส์ตั็อค้ส์ินค้้าไว้มากัเกัินไปี
จินที่ำาให้ม่ค้่าใชั่้จิ่ายในกัารจิัดเกั็บส์ตั็อค้ส์ินค้้าส์ูง

จำัดกิจำกรรมูส่งเสริมูการข้ายเพ่�อกระตืุ้นยอดข้าย
HARN ม่กัารจิัดกัิจิกัรรมส์่งเส์ริมกัารขายอย่างส์มำา� เส์มอ เชั่่น
กัารออกังานแส์ดงส์ิ น ค้้ า เพื� อ ให้ เ ปี็ น ที่่� รู้ จิั กั แลูะเข้ า ถึ่ งกัลูุ่ ม ลูู กั ค้้ า
เปี้าหมายโดยตัรง ม่กัารจิัดส์ัมมนาผ่ลูิตัภัณฑ์์ให้ผู่้ออกัแบบโค้รงกัาร
แลูะลููกัค้้าเพื�อให้รู้จิักัแลูะเลูือกัใชั่้ผ่ลูิตัภัณฑ์์ที่่� HARN จิำาหน่าย ม่กัาร
โฆัษัณาปีระชั่าส์ัมพันธุ์ผ่่านส์ื�อนิตัยส์ารตั่างๆ ที่่�เกั่�ยวข้องกัับธุุรกัิจิ
ของ HARN รวมที่ั�งจิัดกัิจิกัรรมเชั่ิญผู่้ออกัแบบโค้รงกัารไปีเย่�ยมชั่ม
โรงงานของผู่้ผ่ลูิตั ในตั่างปีระเที่ศที่่�ม่ชั่ื�อเส์่ยงในตัลูาดโลูกั เพื�อศ่กัษัา
เที่ค้โนโลูย่แลูะรับแนวค้วามค้ิดเกั่�ยวกัับอุตัส์าหกัรรมกั่อส์ร้างใน
มุมมองใหม่ ยกัระดับมาตัรฐานกัารกั่อส์ร้างในปีระเที่ศไที่ย ซ่ง� เปี็นส์่วน
หน่�งในนโยบาย CSR แลูะส์ร้างค้วามเชั่ื�อมั�นในส์ินค้้าของ HARN ที่่�
นำาเข้ามาจิำาหน่าย แลูะพิจิารณานำาส์ินค้้าของ HARN ไปีใชั่้ในโค้รงกัาร
ตั่างๆ ได้อย่างมั�นใจิ
ส์ำาหรับปีี 2564 เนื�องจิากัส์ถึานกัารณ์กัารแพร่ระบาดของโรค้
โค้วิด-19 ในปีระเที่ศไที่ย ซ่�งม่กัารแพร่ระบาดเพิ�มข่�นอย่างตั่อเนื�อง
แลูะกัระจิายในวงกัว้างมากัข่�น HARN จิ่งได้ปีรับวิธุ่กัารส์่งเส์ริมกัาร
ขายผ่่านโที่รศัพที่์ หรือว่ดโ่ อค้อลูแที่น เพือ� ค้วามปีลูอดภัยแลูะปี้องกััน
กัารแพร่ระบาดของผู่้เข้าร่วมกัิจิกัรรม

การข้ยายกิจำการไปลงทุนยังประเทศในกลุ่มูอาเซียน
HARN วางแผ่นขยายกัิจิกัารไปีลูงทีุ่นยังปีระเที่ศในกัลูุม่ อาเซ่ยน
เชั่่ น ราชั่อาณาจิั กั รกัั ม พู ชั่ า แลูะเว่ ย ดนาม เปี็ น ตั้ น เนื� อ งจิากั
เปี็ น ปีระเที่ศม่ อั ตั รากัารเจิริ ญ เตัิ บ โตัที่างด้ า นโค้รงส์ร้ า งพื� น ฐาน
งานกั่อส์ร้างตั่างๆ ในปีริมาณมากั โดยนำาส์ินค้้าที่่� HARN เปี็นตััวแที่น
จิำาหน่ายเข้าไปีจิำาหน่ายในปีระเที่ศดังกัลู่าวในลูักัษัณะเด่ยวกัับที่่�
จิำาหน่ายอยู่ในปีระเที่ศไที่ย หรือว่าจิ้างบุค้ลูากัรในพื�นที่่� เพื�อดำาเนิน
กัิจิกัรรมที่างด้านกัารตัลูาด จินม่ยอดขายเปี็นที่่น� า่ พอใจิ จิ่งจิะดำาเนิน
กัารลูงทีุ่น แลูะจิัดหาส์ถึานที่่� ที่ำากัารแลูะส์ิง� จิำาเปี็นอืน� ๆ ในลูำาดับถึัดไปี
ที่ั�งน่� จิากักัารที่่� HARN เปี็นหน่�งในผู่้จิัดจิำาหน่ายผ่ลูิตัภัณฑ์์วิศวกัรรม
อาค้ารแบบค้รบวงจิร ส์่งผ่ลูให้ HARN ม่ค้วามได้เปีร่ยบในกัารนำาเส์นอ
ผ่ลูิตัภัณฑ์์แลูะบริกัารในกัลูุ่มปีระเที่ศเปี้าหมาย รวมที่ั�งยังส์ามารถึ
บริหารจิัดกัารค้่าใชั่้จิ่ายในกัารขยายธุุรกัิจิในกัลูุ่มปีระเที่ศเปี้าหมาย
ให้ม่ปีระส์ิที่ธุิภาพมากัข่�นเชั่่นกััน

บริษััท หาญ เอ็นจำิเน่ยริ�ง โซลูชัั�นส์ จำำากัด (มูหาชัน)
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นโยบายการกำาหนดราคา
HARN ม่นโยบายกัำาหนดราค้าขายส์ินค้้าจิากัราค้าตั้นทีุ่นส์ินค้้า
บวกัอัตัรากัำาไร (Cost Plus Pricing) โดยกัารกัำาหนดราค้าขายส์ินค้้า
ของ HARN จิะตั้องม่ค้วามยืดหยุ่นแลูะเหมาะส์มตัามลูักัษัณะของ
แตั่ลูะส์ินค้้า ชั่่องที่างกัารจิำาหน่าย กัลูุ่มลููกัค้้าเปี้าหมาย ปีริมาณ แลูะ
มูลูค้่ากัารส์ั�งซื�อ รวมที่ั�งตั้องค้ำาน่งถึ่งราค้าตัลูาดของส์ินค้้านั�นๆ ซ่�งใน
บางค้รั�งอาจิให้ส์่วนลูด (discount) ตัามส์ภาวะตัลูาดแลูะกัารแข่งขัน
ในขณะนั�น เพื�อให้ส์ามารถึแข่งขันกัับคู้่แข่งขันในตัลูาดได้ ในขณะ
เด่ยวกัันกั็ตั้องรักัษัาอัตัรากัำาไรขั�นตั้นที่่�เพ่ยงพอรองรับตั่อค้่าใชั่้จิ่าย
ในกัารขายแลูะบริหาร แลูะกัารดำาเนินงานตั่างๆ ได้

ส์ำาหรับกัารกัำาหนดราค้างานโค้รงกัาร HARN กัำาหนดราค้ากัาร
ให้บริกัารจิากังบปีระมาณของลููกัค้้า แลูะตั้นทีุ่นของแตั่ลูะโค้รงกัาร
เปี็นหลูักั โดยกัารเส์นอราค้าจิะม่ค้วามยืดหยุน่ เพือ� ให้ส์ามารถึแข่งขัน
กัับคู้แ่ ข่งขันในตัลูาดได้ แลูะในขณะเด่ยวกัันกั็ตัอ้ งให้ค้วามส์ำาค้ัญกัับ
คุ้ณภาพบริกัาร รวมที่ั�งส์ินค้้าแลูะอุปีกัรณ์ที่่�นำามาใชั่้ในงาน เพื�อส์ร้าง
ค้วามน่าเชั่ื�อถึือแลูะค้วามไว้วางใจิจิากัลููกัค้้าอย่างตั่อเนือ� ง รวมที่ัง� ใน
กัารเส์นอราค้า HARN จิะตั้องม่อัตัรากัำาไรขั�นตั้นที่่�เพ่ยงพอรองรับตั่อ
ค้่าใชั่้จิ่ายในกัารขายแลูะบริหาร แลูะกัารดำาเนินงานตั่างๆ ได้

ลักษัณะลูกค้าและกลุ่มูลูกค้าเป้าหมูาย
กัลูุม่ ลููกัค้้าเปี้าหมายหลูักัของ HARN เปี็นลููกัค้้าโค้รงกัารกั่อส์ร้าง
อาค้าร งานภาค้รัฐ หรือโรงงานอุตัส์าหกัรรม เชั่่น ห้างส์รรพส์ินค้้า
อาค้ารส์ำานักังาน ค้อนโดม่เน่ยม โค้รงกัารรถึไฟัฟั้าบ่ที่่เอส์ โค้รงกัาร
รถึไฟัฟั้าใตั้ดนิ อาค้ารหน่วยงานราชั่กัาร อาค้ารโรงงาน อาค้ารห้องเย็น
แลูะค้ลูังส์ินค้้า รวมที่ัง� ผู่ร้ บั เหมาข้ามชั่าตัิที่งั� เกัาหลู่, ญ่ปี� นุ่ แลูะ อเมริกัา
ส์ำาหรับงานปีิโตัรเค้ม่แลูะโรงไฟัฟั้าขนาดใหญ่ เปี็นตั้น ที่่�ตั้องม่กัาร
ตัิดตัั�งระบบวิศวกัรรมอาค้าร ได้แกั่ งานระบบดับเพลูิงเพื�อค้วาม
ปีลูอดภัยตัามกัฎหมายค้วบคุ้มอาค้าร งานระบบส์ุขาภิบาลูแลูะ
ปีรับอากัาศในอาค้ารหรือโรงงานตั่างๆ งานระบบที่ำาค้วามเย็นใน
ห้องเย็น โดยลููกัค้้าของ HARN อาจิเปี็นลููกัค้้าที่างตัรงซ่�งเปี็นเจิ้าของ

โค้รงกัารกั่อส์ร้าง หรือเปี็นผู่้รับเหมาโค้รงกัารที่่�ซ�อื ส์ินค้้าจิากั HARN
ไปีตัิดตัั�งในงานโค้รงกัารนั�นๆ ตัลูอดจินร้านค้้าหรือผู่้จิำาหน่ายส์ินค้้าที่่�
เกั่ย� วข้องกัับงานระบบตั่างๆ ที่่ซ� อ�ื ส์ินค้้าจิากั HARN เพือ� จิำาหน่ายตั่อให้
แกั่ผู่้รับเหมาโค้รงกัารหรือผู่้ใชั่้งานโดยตัรง ซ่�ง HARN ม่ค้วามส์ัมพันธุ์
ที่่ด� กั่ บั กัลูุม่ ลููกัค้้าดังกัลู่าวมาโดยตัลูอด แลูะม่กัลูุม่ ลููกัค้้าที่่ส์� ง�ั ซือ� ส์ินค้้า
ของ HARN เปี็นปีระจิำา เนื�องจิากัเชั่ื�อมั�นในคุ้ณภาพ ค้วามปีลูอดภัย
ของส์ิ น ค้้ า ที่่� ส์ ่ ว นใหญ่ ไ ด้ รั บ กัารรั บ รองมาตัรฐานในระดั บ ส์ากัลู
ปีระกัอบกัับกัารบริกัารที่่�ด่จิากัที่่มงานขายที่่�ม่ค้วามรู้อย่างด่เกั่�ยวกัับ
ส์ินค้้านั�นๆ อย่างไรกั็ตัาม ในปีี 2563 แลูะปีี 2564 HARN ไม่ม่ลููกัค้้า
รายใดที่่ม� ส์่ ดั ส์่วนเกัินกัว่าร้อยลูะ 30 ของรายได้จิากักัารขายแลูะบริกัารรวม
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

การจำำาหน่ายและชั่องทางการจำำาหน่าย

3) ผู้ใชั้งานโดยตืรง (End user)

HARN จิำาหน่ายส์ินค้้าในปีระเที่ศที่ั�งหมด โดยที่่มงานขายแลูะ
กัารตัลูาดของ HARN ซ่ง� ปีัจิจิุบนั ม่จิาำ นวน 160 ค้น แบ่งค้วามรับผ่ิดชั่อบ
ดูแลูกัารขายส์ินค้้าตัามแตั่ลูะปีระเภที่ของส์ินค้้า รวมที่ั�งงานขาย
โค้รงกัาร โดยที่่มงานขายแลูะกัารตัลูาด ที่ำาหน้าที่่�ตัิดตั่อ ดูแลูค้วาม
ตั้องกัาร แลูะนำาเส์นอส์ินค้้าให้แกั่ลูกัู ค้้า รวมที่ัง� ตัิดตั่อปีระส์านงานกัับ
ผู่้ผ่ลูิตัหรือคู้่ค้้าอย่างตั่อเนื�อง เพื�อให้ที่ราบถึ่งปีริมาณค้วามตั้องกัาร
ของลููกัค้้าในปีัจิจิุบันแลูะแนวโน้มค้วามตั้องกัารในอนาค้ตั ตัลูอดจิน
รายลูะเอ่ยดของผ่ลูิตัภัณฑ์์ แนวโน้มของปีริมาณแลูะราค้าส์ินค้้าของ
ผู่ผ่้ ลูิตัในตัลูาด เพือ� ปีระโยชั่น์ในกัารวางแผ่น กัารขาย แลูะกัารกัำาหนด
ราค้าส์ินค้้าได้อย่างม่ปีระส์ิที่ธุิภาพ

เปี็นกัารจิำาหน่ายให้เจิ้าของอาค้าร โรงงานอุตัส์าหกัรรม หรือ
ผู่ใ้ ชั่้งานที่ัว� ไปีโดยตัรง โดยเปี็นกัารจิำาหน่ายผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบกัารพิมพ์
ดิจิิที่ัลู รวมที่ั�งส์ินค้้า แลูะ/หรือ พร้อมกัารให้บริกัารในลูักัษัณะของ
งานโค้รงกัารตัิดตัั�งระบบดับเพลูิงแลูะระบบวิศวกัรรมตั่างๆ ที่่� HARN
ม่ค้วามพร้อมในด้านวิศวกัรรมแลูะที่่มงาน กัารออกัแบบ ตัิดตัั�ง ตัรวจิ
ส์อบแลูะบริกัารบำารุงรักัษัาระบบดับเพลูิง รวมที่ั�งม่กัารจิำาหน่ายให้
แกั่ผู่้ใชั่้งานรายย่อยที่ั�วไปี แตั่ม่จิำานวนไม่มากัแลูะปีริมาณกัารส์ั�งซื�อ
ตั่อค้รัง� ม่มลูู ค้่าไม่ส์งู นักั โดยส์ัดส์่วนกัารจิำาหน่ายในชั่่องที่างน่� ค้ิดเปี็น
ร้อยลูะ 39.82 แลูะร้อยลูะ 42.71 ของรายได้จิากักัารขายแลูะให้บริกัาร
รวมในปีี 2563 แลูะปีี 2564 ตัามลูำาดับ

ส์ินค้้าที่่� HARN จิำาหน่ายส์่วนใหญ่ได้รับค้ำาส์ั�งซื�อลู่วงหน้าจิากั
ลููกัค้้า โดยม่ระยะเวลูาเพื�อเตัร่ยมกัารในกัารจิัดซื�อแลูะจิัดส์่งให้แกั่
ลููกัค้้าตัามกัำาหนดเวลูาที่่�ได้ตักัลูงกััน ซ่�งส์่วนใหญ่ลููกัค้้าจิะกัำาหนด
ค้วามตั้องกัาร มาตัรฐานของส์ินค้้า แหลู่งที่่�มาหรือผู่้ผ่ลูิตัส์ินค้้าให้แกั่
HARN ที่ราบ เพื�อให้ HARN เส์นอส์ินค้้าได้ตัรงกัับค้วามตั้องกัารของ
ลููกัค้้า รวมที่ัง� เส์นอราค้าแลูะเงือ� นไขกัารขายตั่างๆ ให้แกั่ลูกัู ค้้า โดยส์ินค้้า
ที่่�จิัดจิำาหน่ายส์่วนใหญ่เปี็นส์ินค้้าที่่�มาจิากัผู่้ผ่ลูิตัที่่�ลููกัค้้าให้ค้วามไว้
วางใจิ แลูะเปี็นไปีตัามมาตัรฐานที่่ใ� ชั่้ในงานระบบดับเพลูิง ระบบปีรับ
อากัาศ ระบบที่ำาค้วามเย็น แลูะระบบกัารพิมพ์ดจิิ ที่ิ ลูั ลููกัค้้าจิ่งไว้วางใจิ
ในส์ินค้้าของ HARN อย่างตั่อเนื�อง ที่ั�งน่� ชั่่องที่างกัารจิำาหน่ายส์ินค้้า
ของ HARN แบ่งออกัเปี็น 3 ชั่่องที่างหลูักั ได้ดังน่�

ผ่ลูิตัภัณฑ์์ที่่� HARN จิำาหน่ายส์่วนใหญ่กัว่าร้อยลูะ 70 ส์ัง� ซือ� จิากั
ผู่้ผ่ลูิตัหลูายรายในตั่างปีระเที่ศ ซ่�งส์่วนใหญ่เปี็นผู่้ผ่ลูิตัส์ินค้้าชั่ั�นนำา
ที่่� เ กั่� ย วข้ อ งกัั บ ผ่ลูิ ตั ภั ณ ฑ์์ ร ะบบดั บ เพลูิ ง ระบบส์ุ ข าภิ บ าลู ระบบ
ปีรับอากัาศ ผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบที่ำาค้วามเย็น แลูะผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบกัารพิมพ์
ดิจิิที่ัลูระดับโลูกั โดย HARN ม่นโยบายมุ่งเน้นกัารจิำาหน่ายส์ินค้้าที่่�ม่
คุ้ณภาพแลูะมาตัรฐานตัรงกัับค้วามตั้องกัารของลููกัค้้า โดยม่ขั�นตัอน
กัารแส์วงหาแลูะค้ัดเลูือกัส์ินค้้าเพือ� ให้ได้ส์นิ ค้้าที่่ม� ค้่ ณ
ุ ภาพ มาตัรฐาน
ผ่่านกัารรับรองจิากัหน่วยงานหรือส์ถึาบันตั่างๆ ที่่�น่าเชั่ื�อถึือ

1) ผู้รับเหมูาก่อสร้างงานหลัก หร่อผู้รับเหมูางานระบบ
HARN จิำาหน่ายส์ินค้้าให้แกั่ผ่รู้ บั เหมากั่อส์ร้างงานหลูักั หรือผู่ร้ บั เหมา
งานระบบของโค้รงกัารกั่อส์ร้างอาค้าร โค้รงกัารภาค้รัฐ หรือโรงงาน
อุตัส์าหกัรรม แลูะผู่ร้ บั เหมางานห้องเย็น เปี็นตั้น ซ่ง� ผู่ร้ บั เหมาจิะจิัดหา
ส์ินค้้าหรือนำาส์ินค้้าของ HARN ไปีตัิดตัั�งในโค้รงกัารตั่างๆ ตัามราย
ลูะเอ่ยด (Specification) ที่่ผ่� อู้ อกัแบบโค้รงกัารได้วางไว้โดยส์่วนใหญ่
HARN จิำาหน่ายส์ินค้้าผ่่านชั่่องที่างจิำาหน่ายน่� หรือค้ิดเปี็นร้อยลูะ
53.58 แลูะร้อยลูะ 49.10 ของรายได้จิากักัารขายแลูะให้บริกัารรวม
ในปีี 2563 แลูะปีี 2564 ตัามลูำาดับ

2) ร้านค้าหร่อผู้จำำาหน่ายสินค้าท่�เก่�ยวิข้้อง
HARN อาจิไม่ส์ามารถึเข้าถึ่งผู่้รับเหมาขนาดเลู็กัหรือลููกัค้้า
เจิ้าของโค้รงกัารได้อย่างที่ัว� ถึ่งกัารจิำาหน่ายผ่่านชั่่องที่างน่เ� ปี็นชั่่องที่าง
ที่่ที่� ำาให้ HARN ส์ามารถึกัระจิายส์ินค้้าได้อย่างกัว้างขวางมากัข่น� โดย
ส์ัดส์่วนกัารจิำาหน่ายผ่่านชั่่องที่างน่� ค้ิดเปี็นร้อยลูะ 6.61 แลูะร้อยลูะ
8.19 ของรายได้จิากักัารขายแลูะให้บริกัารรวม ในปีี 2563 แลูะปีี 2564
ตัามลูำาดับ นอกัจิากัน่� ในบางกัรณ่รา้ นค้้าหรือผู่จิ้ ำาหน่ายส์ินค้้าดังกัลู่าว
กั็เปี็นคู้่ค้้าที่่�ม่กัารจิำาหน่ายส์ินค้้าบางอย่างให้แกั่ HARN เพื�อนำามา
ตัิดตัั�งในโค้รงกัารตัามค้วามตั้องกัารของลููกัค้้าหรือนำามาจิำาหน่าย
ตั่อให้แกั่ผู่้รับเหมาที่่�ส์ั�งซื�อส์ินค้้าจิากั HARN โดยส์ินค้้าดังกัลู่าวอาจิ
เปี็นส์ินค้้าของผู่้ผ่ลูิตัอื�นที่่� HARN ไม่ได้เปี็นผู่้จิัดจิำาหน่าย หรือเปี็น
ส์ินค้้าที่่�ไม่ม่ค้วามตั้องกัารของตัลูาดมากันักัแลูะไม่ม่เกั็บในส์ตั็อค้
ของ HARN เปี็นตั้น

1.2.4 การจำัดหาผลิตืภัณฑ์์หร่อบริการ

ในกัารส์ัง� ซือ� ส์ินค้้าเพือ� มาจิำาหน่ายให้แกั่ลูกัู ค้้านัน� HARN ม่กัาร
วางแผ่นกัารส์ั�งซื�อลู่วงหน้าในปีริมาณที่่�เหมาะส์ม โดยพิจิารณาจิากั
แนวโน้มของตัลูาด ค้วามตั้องกัารของลููกัค้้าในแตั่ลูะชั่่วงเวลูา รวมที่ั�ง
ปีริมาณส์ินค้้าค้งค้ลูัง เพื�อจิะได้จิัดเตัร่ยมส์ินค้้าให้เพ่ยงพอตั่อกัาร
จิำาหน่าย ลูดค้วามส์ูญเส์่ยจิากักัารเส์่ยโอกัาส์เนื�องจิากัขาดแค้ลูน
ส์ินค้้าค้งค้ลูัง หรือไม่ส์ามารถึจิัดหาส์ินค้้าได้ที่นั แลูะเพ่ยงพอกัับค้วาม
ตั้องกัารของลููกัค้้า ในขณะเด่ยวกัันกั็ตัอ้ งค้วบคุ้มปีริมาณส์ินค้้าค้งค้ลูัง
ให้อยูใ่ นระดับที่่เ� หมาะส์ม แลูะไม่ให้มส์่ นิ ค้้าค้้างในค้ลูังนานเกัินไปีจิน
เปี็นภาระแกั่ HARN
ส์ินค้้าที่่� HARN จิำาหน่ายม่หลูากัหลูายมากักัว่า 13,000 รายกัาร
ภายใตั้ตัราส์ินค้้าที่่ม� ชั่่ อ�ื เส์่ยงมากักัว่า 60 ตัราส์ินค้้า ซ่ง� ในจิำานวนน่เ� ปี็น
ตัราส์ินค้้าที่่� HARN เปี็นเจิ้าของเอง 7 ตัราส์ินค้้า แลูะได้รบั กัารแตั่งตััง�
เปี็นตััวแที่นจิำาหน่าย 45 ตัราส์ินค้้า โดยเปี็นตััวแที่นจิำาหน่ายส์ินค้้า
รายเด่ยว (Sole Distributor) ในปีระเที่ศไที่ยให้กัับผู่้ผ่ลูิตัจิำานวน
5 ตัราส์ินค้้า ปีระกัอบด้วย ผู่ผ่้ ลูิตัในปีระเที่ศส์หรัฐอเมริกัา 2 ตัราส์ินค้้า
ได้แกั่ Potter Electric แลูะ Weiss ผู่ผ่้ ลูิตัในปีระเที่ศเยอรมัน 3 ตัราส์ินค้้า
ได้แกั่ KUBA DOD, ESK SCHULTZE แลูะ DOD defrost on demand
แลูะผู่้ผ่ลูิตัในปีระเที่ศอื�นๆ ได้แกั่ DOMINO (อังกัฤษั) KORTHOFAH
(ฮอลูแลูนด์) EDM (ญ่ปี� นุ่ ) ที่ัง� น่� HARN เปี็นผู่น้ าำ เข้าแลูะจิำาหน่ายส์ินค้้า
ในแตั่ลูะกัลูุ่มส์ินค้้า ดังน่�

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

กลุ่มูสินค้า

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

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

• วาลู์วแลูะอุปีกัรณ์ระบบดับเพลูิง ได้แกั่ อุปีกัรณ์ระบบที่่อ ข้อตั่อ
(Groove Coupling)วาลู์วดับเพลูิง หัวฉื่่ดนำ�าอัตัโนมัตัิ (Automatic
Sprinkler) ชัุ่ดส์ายฉื่่ดดับเพลูิง ส์ายดับเพลูิง เค้รื�องดับเพลูิงแบบ
แขวน (Fire Hose Rack) เค้รือ� งดับเพลูิงแบบหิว� นำา� ยา โฟัมดับเพลูิง
อุปีกัรณ์โฟัมดับเพลูิง ระบบดับเพลูิงอัตัโนมัตัิ ระบบตัรวจิจิับค้วัน
ระบบดับเพลูิงด้วยกั๊าซ ระบบกัลู้องตัรวจิจิับค้วันแลูะเปีลูวไฟั เปี็นตั้น

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

• WEISS
• VICTAULIC
• HONEYWELL

• ส์หรัฐอเมริกัา
• ส์หรัฐอเมริกัา
• ส์หรัฐอเมริกัา

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

• OVENTROP

• เยอรมน่

• อุปีกัรณ์ระบบที่ำาค้วามเย็น ได้แกั่ ที่่อที่องแดง แลูะข้อตั่อที่องแดง นำ�ายา
ที่ำาค้วามเย็น ค้อมเพรส์เซอร์ ค้อยลู์เย็น อุปีกัรณ์ค้วบคุ้มกัารลูะลูาย
นำ�าแข็งอัตัโนมัตัิ อุปีกัรณ์ปีระหยัดพลูังงาน อุปีกัรณ์ค้วบคุ้มค้วามดัน
เปี็นตั้น

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

เยอรมน่
เยอรมน่
เยอรมน่
เยอรมน่
ฟัินแลูนด์
เดนมาร์กั
จิ่น
เยอรมน่
เยอรมน่
จิ่น
ไตั้หวัน
เกัาหลู่ใตั้
ไที่ย
ส์หรัฐอเมริกัา

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

•
•
•
•
•
•
•

Domino
Korthofah
EDM
MSSC
United RIBtype
EnvisionTEC
Materialise

•
•
•
•
•
•
•

อังกัฤษั
เนเธุอร์แลูนด์
ญ่�ปีุ่น
ส์หรัฐอเมริกัา
ส์หรัฐอเมริกัา
เยอรมน่
เบลูเย่�ยม

HARN ค้ัดเลูือกัผู่้ผ่ลูิตัเพื�อว่าจิ้างผ่ลูิตัส์ินค้้าส์ำาหรับตัราส์ินค้้า
ของ HARN โดยพิจิารณาจิากัค้วามส์ามารถึของผู่้ผ่ลูิตัแลูะค้วาม
ส์ามารถึของโรงงาน ซ่�งในแตั่ลูะตัราส์ินค้้า HARN ใชั่้ผู่้ผ่ลูิตัรายเด่ยว
ที่่�ตัิดตั่อค้้าขายมาเปี็นเวลูานาน โดยเปี็นกัารว่าจิ้างผ่ลูิตัเปี็นค้ราวๆ
ไปี ไม่ม่กัารที่ำาส์ัญญาว่าจิ้างผ่ลูิตัระยะยาว ซ่�งที่่�ผ่่านมากัารจิำาหน่าย
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ส์ินค้้าในตัราส์ินค้้าของ HARN เปี็นส์ัดส์่วนที่่�น้อยเมื�อเที่่ยบกัับส์ินค้้า
ที่่�นำาเข้าจิากัผู่้ผ่ลูิตัในตั่างปีระเที่ศ หรือม่ส์ัดส์่วนยอดขายในปีี 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
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

1.2.5 ทรัพย์สินท่�ใชั้ในการประกอบธิุรกิจำ
ที่รัพย์ส์ินที่่� HARN ใชั่้ในกัารปีระกัอบธุุรกัิจิหลูักั ได้แกั่ อส์ังหาริมที่รัพย์เพือ� กัารลูงทีุ่น ที่่ด� นิ อาค้ารแลูะส์ิง� ปีลููกัส์ร้าง เค้รือ� งมือแลูะอุปีกัรณ์
เค้รื�องตักัแตั่งแลูะอุปีกัรณ์ส์ำานักังาน ยานพาหนะ ส์ินที่รัพย์เพื�อเชั่่าแลูะส์าธุิตั ส์ินที่รัพย์ระหว่างที่ำา แลูะส์่วนปีรับปีรุงอาค้ารแลูะส์ิ�งปีลููกัส์ร้าง
โดยราค้าตัามบัญชั่่ ณ วันที่่� 31 ธุันวาค้ม 2564 ม่มูลูค้่าส์ุที่ธุิดังน่�
หน่วย: ลู้านบาที่

อสังหาริมูทรัพย์เพ่�อการลงทุน

1.
2.
3.
4.

มููลค่าตืามูบัญชัีสุทธิิ
วิันท่� 31 ธิันวิาคมู 2564

ลักษัณะกรรมูสิทธิิ�

ภาระผูกพัน

135.29
17.86
0.66
0.13

เปี็นเจิ้าของ
เปี็นเจิ้าของ
เปี็นเจิ้าของ
เปี็นเจิ้าของ

ไม่ม่
ไม่ม่
ไม่ม่
ไม่ม่

ที่่�ดิน
อาค้ารแลูะส์ิ�งปีลููกัส์ร้าง
ส์่วนปีรับปีรุงอาค้ารแลูะส์ิ�งปีลููกัส์ร้าง
เค้รื�องมือแลูะอุปีกัรณ์

รว็มู

153.94

ท่�ดิน อาคารและอุปกรณ์

หน่วย: ลู้านบาที่

มููลค่าตืามูบัญชัีสุทธิิ
วิันท่� 31 ธิันวิาคมู 2564

ลักษัณะกรรมูสิทธิิ�

ภาระผูกพัน

37.36
33.54
4.40
26.14
8.55
25.17
0.62
-

เปี็นเจิ้าของ
เปี็นเจิ้าของ
เปี็นเจิ้าของ
เปี็นเจิ้าของ
เปี็นเจิ้าของ
เปี็นเจิ้าของ
เปี็นเจิ้าของ

ไม่ม่
ไม่ม่
ไม่ม่
ไม่ม่
ไม่ม่
ไม่ม่
ไม่ม่

1. ที่่�ดิน
2. อาค้ารแลูะส์ิ�งปีลููกัส์ร้าง
3. เค้รื�องมือแลูะอุปีกัรณ์
4. เค้รื�องตักัแตั่งแลูะอุปีกัรณ์ส์ำานักังาน
5. ยานพาหนะ
6. ส์ินที่รัพย์เพื�อเชั่่าแลูะส์าธุิตั
7. ส์ินที่รัพย์ระหว่างที่ำา
หักั ค้่าเผ่ื�อกัารด้อยค้่าของอุปีกัรณ์

รว็มู

135.78

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

สถานท่�เชั่า
เลูขที่่�

ชั่ั�น

ถึนน / แขวง / เขตั / จิังหวัด

ระยะเวิลาการเชั่า
อายุส์ัญญาเชั่่า

วันเริ�มส์ัญญา

วันส์ิ�นส์ุดส์ัญญา

พ่�นท่�
(ตืร.มู.)

3 ปีี 1/

1 ม.ค้. 2564

31 ธุ.ค้. 2566

6,594

อาคารสำานักงาน
1. ผู่้ให้เชั่่า: บจิ.เจินนพส์ิริ
ผู่้เชั่่า: HARN

559 1/

อาคารคลังสินค้าและชั�นเก็บเอกสาร
2. ผู่้ให้เชั่่า: บจิ.พระบริบาลู
ผู่้เชั่่า : HARN

509

ซอยศูนย์วิจิัย 4 แขวงบางกัะปีิ
เขตัห้วยขวาง กัรุงเที่พฯ

36 เดือน

1 พ.ย. 2563

31 ตั.ค้. 2566

356.38

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

38/43

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

60 เดือน

2 ม่.ค้. 2563

2 ม่.ค้. 2568

80

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

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

บริษััท หาญ เอ็นจำิเน่ยริ�ง โซลูชัั�นส์ จำำากัด (มูหาชัน)
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สัญญากรมูธิรรมู์ประกันภัยทรัพย์สิน
HARN ได้ที่ำาปีระกัันภัยค้วามเส์่�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
กรมูธิรรมู์ฉบับที่ี� 1
ปีระกัันค้วามเส์่�ยงภัย
ที่รัพย์ส์ิน (All Risk)
(อยู่ระหว่างกัาร
โอนส์ิที่ธุิแลูะหน้าที่่�
ตัามกัรมธุรรม์ไปียัง
บริษััที่ อินที่ร
ปีระกัันภัย จิำากััด
(มหาชั่น))

บริษััท
ผู้รับประกัน
บริษััที่ อาค้เนย์
ปีระกัันภัย จิำากััด
(มหาชั่น)

ทรัพย์สินท่�เอาประกันภัย
• ส์ถึานที่่�ตัั�งที่รัพย์ส์ินเลูขที่่� 559 ซอยศูนย์วิจิัย4 แขวงบางกัะปีิ
เขตัห้วยขวาง กัรุงเที่พฯ

ทุนประกัน ระยะเวิลา
ผู้เอา
(ล้านบาท) ประกันภัย ประกันภัย
44.27

30 ตั.ค้. 2564
ถึ่ง
18 กั.ย. 2565

HARN

323.60

18 กั.ย. 2564
ถึ่ง
18 กั.ย. 2565

HARN

ที่รัพึย์สินที่ี�เอาประกัน ปีระกัอบด้วย
1.1) ห้มูว็ดสต์็อก ปีระกัอบไปีด้วย ส์ินค้้าทีุ่กัชั่นิด วัตัถึุดิบตั่างๆ รวม
ที่ัง� บรรจิุภณ
ั ฑ์์ที่กัุ ชั่นิด แลูะรวมถึ่งที่รัพย์ส์นิ ทีุ่กัชั่นิด ที่่เ� ปี็นของผู่เ้ อา
ปีระกัันภัย แลูะ/หรืออยูภ่ ายใตั้กัารดูแลูรักัษัาของผู่เ้ อาปีระกัันภัย
ในฐานะผู่้รักัษัาที่รัพย์
1.2) ห้มูว็ดที่รัพึย์สนิ ปีระกัอบไปีด้วย ส์่วนปีรับปีรุงตั่อเตัิม เฟัอร์นเิ จิอร์
เค้รื�องตักัแตั่งตัิดตัั�งตัร่งตัรา อุปีกัรณ์เค้รื�องใชั่้ส์ำานักังาน ระบบ
ค้อมพิวเตัอร์ เค้รื�องมือ เค้รื�องใชั่้ตั่างๆ เค้รื�องส์าธุิตั เค้รื�องจิักัร
แลูะอุปีกัรณ์ที่่�เกั่�ยวข้องทีุ่กัชั่นิด วัตัถึุดิบตั่างๆ บรรจิุภัณฑ์์ รวมถึ่ง
ที่รัพย์ส์ินทีุ่กัชั่นิด ที่่�เปี็นของผู่้เอาปีระกัันภัย แลูะ/หรืออยู่ภายใตั้
กัารดูแลูรักัษัาของ HARN แลูะปีระกัันค้วามรับผ่ิดตั่อบุค้ค้ลูที่่ส์� าม
จิำากััดวงเงินค้วามรับผ่ิด : ภัยนำ�าที่่วม ไม่เกัิน 70 ลู้านบาที่ตั่อค้รั�ง แลูะ
ตัลูอดระยะเวลูาเอาปีระกััน
ข้ยายคว็ามูคุ้มูครอง
• กัารโจิรกัรรม
- (จิร.3) วงเงิน : ไม่เกัิน 30 ลู้านบาที่
- (จิร.2) วงเงิน : เตั็มทีุ่นปีระกััน
• ปีระกัันภัยเค้รือ� งไฟัฟั้า วงเงิน : ไม่เกัิน 30 ลู้านบาที่ตั่อค้รัง� แลูะตัลูอด
ระยะเวลูาเอาปีระกัันภัย
• ปีระกัันภัยกัระจิกั วงเงิน : ไม่เกัิน 30 ลู้านบาที่ตั่อค้รัง� 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 : ไม่เกัิน 20 ลู้านบาที่ตั่ออุบัตัิเหตัุแตั่ลูะค้รั�งแลูะตัลูอดระยะ
เวลูาเอาปีระกัันภัย

กรมูธิรรมู์ฉบับที่ี� 2
กัรมธุรรม์ปีระกััน
ค้วามเส์่�ยงภัย
ที่รัพย์ส์ิน (All Risk)
(อยู่ระหว่างกัาร
โอนส์ิที่ธุิแลูะหน้าที่่�
ตัามกัรมธุรรม์ไปียัง
บริษััที่ อินที่ร
ปีระกัันภัย จิำากััด
(มหาชั่น))

บริษััที่ อาค้เนย์
ปีระกัันภัย จิำากััด
(มหาชั่น)

• ตัามส์ถึานที่่�ตัั�งส์ำานักังานส์าขา ได้แกั่
2.1) อาค้ารส์ำานักังานแลูะโกัดังส์ินค้้าเลูขที่่� 888/14 - 16
(ส์าขาลูำาดับที่่� 11)
ที่รัพึย์สนิ ที่ีเ� อาประกัน ปีระกัอบด้วย ส์ิง� ปีลููกัส์ร้าง เฟัอร์นเิ จิอร์ ส์ิง� ตัิดตััง�
ตัราตัร่ง แลูะส์ตั็อกัส์ินค้้า
• ส์ิง� ปีลููกัส์ร้างอาค้ารเลูขที่่� 888/14 - 16 หมู่ 21 ตั.บางพลู่ใหญ่ อ.บางพลู่
จิ.ส์มุที่รปีรากัาร (ไม่รวมรากัฐาน) รวมส์่วนปีรับปีรุงตั่อเตัิม รั�วปีระตัู
ระบบส์าธุารณูปีโภค้ตั่างๆ เชั่่น ระบบปีรับอากัาศ ระบบปีระปีา ระบบ
ไฟัฟั้า แลูะระบบตั่างๆ
• ส์่วนตักัแตั่งปีรับปีรุงตั่อเตัิม เฟัอร์นิเจิอร์ เค้รื�องตักัแตั่งตัิดตัั�งตัร่งตัรา
อุปีกัรณ์เค้รื�องใชั่้ส์ำานักังาน ระบบค้อมพิวเตัอร์ เค้รื�องค้อมพิวเตัอร์
เค้รื�องมือ เค้รื�องใชั่้ตั่างๆ เค้รื�องส์าธุิตั เค้รื�องจิักัรแลูะอุปีกัรณ์ที่�่
เกั่ย� วข้องทีุ่กัชั่นิด รถึโฟัลู์ค้ลูิฟัที่์ แลูะรวมถึ่งที่รัพย์ส์นิ ทีุ่กัชั่นิด ที่่เ� ปี็นของ
ผู่เ้ อาปีระกัันภัย แลูะ/หรืออยูภ่ ายใตั้กัารดูแลูรักัษัาของผู่เ้ อาปีระกัันภัย
ในฐานะผู่้รักัษัาที่รัพย์ แลูะส์ตั๊อกัส์ินค้้าทีุ่กัชั่นิด วัตัถึุดิบตั่างๆ รวมถึ่ง
บรรจิุภัณฑ์์ทีุ่กัชั่นิด
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ประเภท
กรมูธิรรมู์

บริษััท
ผู้รับประกัน

ทรัพย์สินท่�เอาประกันภัย

ทุนประกัน ระยะเวิลา
ผู้เอา
(ล้านบาท) ประกันภัย ประกันภัย

• ส์ินค้้าทีุ่กัชั่นิด วัตัถึุดิบตั่างๆ รวมถึ่งบรรจิุภัณฑ์์ทีุ่กัชั่นิด แลูะรวมถึ่ง
ที่รัพย์ส์ินทีุ่กัชั่นิดที่่�เปี็นของผู่้เอาปีระกัันภัย แลูะ/หรืออยู่ภายใตั้กัาร
ดูแลูรักัษัาของผู่้เอาปีระกัันภัยในฐานะผู่้รักัษัาที่รัพย์
***ม่ข้อยกัเว้นส์ำาหรับรายกัารส์ินค้้าอันตัรายห้ามเกั็บ ตัามเอกัส์าร
แนบกัรมธุรรม์
2.2) อาค้าร 100ปีี ชั่ั� น 1 ค้ณะวิ ศ วกัรรมศาส์ตัร์ จิุ ฬ าลูงกัรณ์
มหาวิที่ยาลูัย (ส์าขาลูำาดับที่่� 10)
ที่รัพึย์สนิ ที่ีเ� อาประกัน ปีระกัอบด้วยเฟัอร์นเิ จิอร์ ส์ิง� ตัิดตััง� ตัราตัร่ง แลูะ
ส์ตั็อกัส์ินค้้า
2.3) ค้ลูังรับฝ่ากัส์ินค้้าเลูขที่่� 38/43 หมู่ 4 ถึนนลูำาลููกักัา ตัำาบลูลูำาลููกักัา
อำาเภอลูำาลููกักัา จิังหวัดปีทีุ่มธุาน่
ที่รัพึย์สินที่ี�เอาประกัน ปีระกัอบด้วยส์ตั็อกัส์ินค้้า
2.4) ค้ลูังส์ินค้้าเชั่่าเลูขที่่� 509 ซอยศูนย์วิจิัย 4 (ส์าขาลูำาดับที่่� 8)
ที่รัพึย์สนิ ที่ีเ� อาประกัน ปีระกัอบด้วยเฟัอร์นเิ จิอร์ ส์ิง� ตัิดตััง� 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
• ปีระกัันภัยเค้รือ� งไฟัฟั้า วงเงิน : ไม่เกัิน 30 ลู้านบาที่ตั่อค้รัง� แลูะตัลูอด
ระยะเวลูาเอาปีระกัันภัย
• ปีระกัันภัยกัระจิกั วงเงิน: ไม่เกัิน 30 ลู้านบาที่ตั่อค้รั�ง แลูะตัลูอดระยะ
เวลูาเอาปีระกัันภัย
• ปีระกัันภัยเค้รื�องจิักัร วงเงิน: ไม่เกัิน 30 ลู้านบาที่ตั่อค้รั�ง แลูะตัลูอด
ระยะเวลูาเอาปีระกัันภัย
• ปีระกัันเงิน (ปีง.2) วงเงิน: ไม่เกัิน 2 ลู้านบาที่ตั่อค้รั�ง แลูะตัลูอดระยะ
เวลูาปีระกััน
• คุ้ม้ ค้รองค้วามเส์่ยหายตั่อส์ังหาริมที่รัพย์ วงเงิน : 10 ลู้านบาที่ตั่อค้รัง�
แลูะตัลูอดระยะเวลูาเอาปีระกัันภัย
• ปีระกัันอุปีกัรณ์อเิ ลู็ค้ที่รอนิค้ส์์ วงเงิน : ไม่เกัิน 20 ลู้านบาที่ ตั่ออุบตัั เิ หตัุ
แตั่ลูะค้รั�งแลูะตัลูอดระยะเวลูาเอาปีระกัันภัย
• ค้วามส์ูญเส์่ยหรือเส์่ยหายตั่อเอกัส์าร วงเงิน: ไม่เกัิน 10 ลู้านบาที่ ตั่อ
อุบัตัิเหตัุแตั่ลูะค้รั�งแลูะตัลูอดระยะเวลูาเอาปีระกัันภัย

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. ค้่าค้วามนิยม มูลูค้่ารวม 334.67 ลู้านบาที่ ไม่มกั่ ารตััดจิำาหน่าย
แลูะที่ดส์อบกัารด้อยค้่าตัามมาตัรฐานกัารบัญชั่่ฉื่บับที่่� 36 กัาร
ด้อยค้่าของที่รัพย์ส์ิน

3. ค้วามส์ัมพันธุ์กัับลููกัค้้าส์ุที่ธุิ มูลูค้่ารวม 26.48 ลู้านบาที่ โดยม่
กัารตััดจิำาหน่ายด้วยวิธุเ่ ส์้นตัรงตัามอายุกัารใชั่้งานของส์ินที่รัพย์
จิำานวน 7 ปีี
4. เค้รื�องหมายกัารค้้า/บริกัาร ได้พัฒนาตัราส์ินค้้าเปี็นของตััวเอง
จิำานวน 7 ตัราส์ินค้้า ได้แกั่ HARN, VALTEC, Spark, GuardiaN,
BLUEICE, KOPPAR, YUKI โดยม่รายลูะเอ่ยดดังน่�

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

เจำ้าข้อง
กรรมูสิทธิิ�

เลข้
ทะเบ่ยน

สำาหรับสินค้า/บริการ

ระยะเวิลา

1.

HARN

201120438

ส์ำาหรับ จิัดกัารขาย ออกัแบบ ตัิดตััง� แลูะให้บริกัาร อุปีกัรณ์ระบบดับเพลูิง ระบบ
ปีรับอากัาศ แลูะส์ุขาภิบาลู, จิัดกัารขาย ปีระกัอบ อุปีกัรณ์ระบบที่ำาค้วามเย็น
อุตัส์าหกัรรม จิัดกัารขาย ตัิดตััง� แลูะให้บริกัาร เค้รือ� งอุปีกัรณ์ อะไหลู่ วัส์ดุส์ิ�น
เปีลูือง ส์ำาหรับระบบกัารพิมพ์ดิจิิที่ัลูบนบรรจิุภัณฑ์์ ห่บห่อ ส์ลูากั รวมถึ่งกัาร
ส์ร้างแบบชั่ิ�นงานจิากัไฟัลู์ดิจิิที่ัลู

28 ม่.ค้.2561
ถึ่ง
27 ม่.ค้.2571

2.1/

HARN

ค้162287

ส์ำาหรับส์ินค้้า วาลู์วที่่อนำ�าที่ำาด้วยโลูหะ

18 ตั.ค้.2564
ถึ่ง
17 ตั.ค้.2574

3.1/

HARN

ค้381341

ส์ำาหรับส์ินค้้า
ชัุ่ดส์ายฉื่่ดนำ�าดับเพลูิง ส์ายดับเพลูิง ข้อตั่อดับเพลูิง

30 ตั.ค้. 2555
ถึ่ง
29 ตั.ค้. 2565

4.1/

HARN

ค้62121

ส์ำาหรับส์ินค้้า เค้รื�องดับเพลูิง

20 มิ.ย. 2559
ถึ่ง
19 มิ.ย. 2569

5.1/

HARN

171127993
171127974

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

4 เม.ย. 2559
ถึ่ง
3 เม.ย. 2569

6.1/

HARN

171127981
171127990

ส์ำาหรับส์ินค้้า
ที่่อที่องแดง ข้อตั่อที่องแดง ลูวดเชั่ื�อมที่องแดง
ส์ำาหรับส์ินค้้า ฉื่นวนกัันค้วามร้อน

4 เม.ย. 2559
ถึ่ง
3 เม.ย. 2569

181101901

ส์ำาหรับส์ินค้้า นำายาเค้ม่ที่ำาค้วามเย็น

4 เม.ย. 2559
ถึ่ง
3 เม.ย. 2569

ลำาดับ

รูปเคร่�องหมูาย
การค้า/บริการ
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7.1/

HARN

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

นโยบายการลงทุนในบริษัทั ย่อยและบริษัทั ร่วิมู 1.2.6 งานท่�ยังไมู่ได้ส่งมูอบ
นโยบายกัารลูงทีุ่นของ HARN ในธุุรกัิจิตั่างๆ ที่ั�งในส์่วนของ
กัารลูงทีุ่นใหม่ กัารขยายหรือเพิ�มกัำาลูังกัารผ่ลูิตั กัารเข้าซื�อหุ้นหรือ
ซื�อกัิจิกัารนั�น พิจิารณาจิากัปีัจิจิัยแนวโน้มกัารขยายตััวของธุุรกัิจิ
กัารลูงทีุ่นที่่ส์� ามารถึส์ร้างมูลูค้่าเพิม� แลูะให้ค้วามคุ้ม้ ค้่าที่างเศรษัฐศาส์ตัร์
กัารเพิ�มค้วามส์ามารถึในกัารแข่งขันให้กัับ HARN โดยกัารลูงทีุ่นข่�น
อยู่กัับค้วามเหมาะส์มแลูะศักัยภาพของแตั่ลูะบริษััที่เปี็นส์ำาค้ัญ

ผลกระทบตื่อสิ�งแวิดล้อมู

ณ วันที่่� 31 ธุันวาค้ม 2564 HARN ม่งานที่่�ยังไม่ได้ส์่งมอบ (ไม่
รวมบริษััที่ย่อย) รวมมูลูค้่าปีระมาณ 397.36 ลู้านบาที่ ซ่�งเปี็นกัาร
จิำาหน่ายผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบดับเพลูิง งานตัิดตัั�งระบบดับเพลูิง ระบบ
ปีิโตัรเค้ม่ แลูะผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบปีรับอากัาศ มูลูค้่าปีระมาณ 289.30
ลู้านบาที่ ผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบที่ำาค้วามเย็น มูลูค้่าปีระมาณ 75 ลู้านบาที่
แลูะผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบกัารพิมพ์ดจิิ ที่ิ ลูั มูลูค้่าปีระมาณ 33.06 ลู้านบาที่
ที่่�ได้รับใบส์ั�งซื�อแลูะรอส์่งมอบในชั่่วงปีี 2565

- ไม่ม่ -

1.3 โครงสร้างการถือหุน้ ข้องกลุมู่ บริษัทั
1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นข้องกลุ่มูบริษััท
กัารปีระกัอบธุุรกัิจิของ HARN มุ่งเน้นกัารส์ร้างมูลูค้่าเพิ�ม
ตั่อยอดธุุรกัิจิค้วบคู้ไ่ ปีกัับกัารส์ร้างนวัตักัรรม โดยม่พนั ธุกัิจิในกัารส์ร้าง
ค้วามพ่งพอใจิให้ลูกัู ค้้า เพิม� ศักัยภาพของพนักังาน ส์ร้างผ่ลูตัอบแที่น
ที่่�ด่ตั่อผู่้ถึือหุ้น ส์ร้างค้วามยั�งยืนขององค้์กัร ส์ร้างคุ้ณค้่าระยะยาว
ให้แกั่ผู่้ม่ส์่วนได้ส์่วนเส์่ย ค้วบคู้่ไปีกัับกัารดูแลูส์ิ�งแวดลู้อมให้เข็มแข็ง

ม่โค้รงส์ร้างกัารถึือหุ้นที่่�ชั่ัดเจิน โปีร่งใส์ ไม่ม่โค้รงส์ร้างกัารถึือหุ้นแบบ
ปีิรามิดในกัลูุม่ ของ HARN จิ่งไม่ที่าำ ให้เกัิดค้วามขัดแย้งที่างผ่ลูปีระโยชั่น์
ให้แกั่ฝ่า่ ยใดฝ่่ายหน่ง� ซ่ง� ม่โค้รงส์ร้างกัารดำาเนินธุุรกัิจิแลูะค้วามเชั่ือ� มโยง
ที่างธุุรกัิจิ ดังน่�
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โครงสร้างการดำาเนินธิุรกิจำและบริษััทย่อย
HARN ปีระกัอบธุุรกัิจินำาเข้า แลูะจิัดจิำาหน่าย
ผ่ลูิตัภัณฑ์์ในระบบดับเพลูิง ระบบปีรับอากัาศแลูะ
ส์ุขาภิบาลู ระบบที่ำาค้วามเย็น ระบบกัารพิมพ์ดิจิิที่ัลู
ให้บริกัารพัฒนาระบบ IOT Products and Solutions
รวมที่ั�งให้ค้ำาปีร่กัษัาแลูะออกัแบบระบบในโค้รงกัาร
ตั่างๆ แลูะกัารให้บริกัารโซลููชั่นั� ด้านวิศวกัรรมค้รบวงจิร

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

สายธิุรกิจำระบบดับเพลิง
และงานโครงการ
ตืิดตืั�ง ระบบดับเพลิง

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

AIYARAHARN CO., LTD.

สายธิุรกิจำระบบปรับอากาศ
และระบบสุข้าภิบาล

สายธิุรกิจำระบบ
ทำาควิามูเย็น

สายธิุรกิจำระบบ
การพิมูพ์ดิจำิทัล

100%

HARN จิับมือกัับกัลูุ่มไอยราฟัันส์์ โดยนายปีระเส์ริฐศักัดิ�
เดชั่อุดม แลูะนายส์าธุิตั วณิชั่ชั่ัยกัิจิ ลูงนามส์ัญญาร่วมทีุ่นเพื�อ
ปีระกัอบกัิจิกัารผ่ลูิตัซือ� ขายรับจิ้างตัิดตััง� ให้บริกัาร แลูะพัฒนาระบบ
IOT Products and Solutions เพื�อดำาเนินธุุรกัิจิให้บริกัารพัฒนา
อาค้ารอัจิฉื่ริยะ (Smart Building) ภายใตั้ชั่ื�อ บริษััที่ ไอยราหาญ
จิำ า กัั ด  ที่่� ตัั� ง ส์ำ า นั กั งานใหญ่ 559 ซ.ศู น ย์ วิ จิั ย 4 แขวงบางกัะปีิ
เขตัห้วยขวาง กัรุงเที่พฯ 10310 ด้วยทีุ่นจิดที่ะเบ่ยน 2,000,000 บาที่
โดย HARN ถึือหุ้นในบริษััที่ย่อยค้ิดเปี็นส์ัดส์่วนร้อยลูะ 65 ของทีุ่น
จิดที่ะเบ่ยน เมื�อวันที่่� 24 มิถึุนายน 2563

1.3.2 บุคคลท่�อาจำมู่ควิามูข้ัดแย้ง
- ไม่ม่ -

1.3.3 ควิามูสัมูพันธิ์กับกลุ่มูธิุรกิจำข้องผู้ถือหุ้นใหญ่
HARN ม่พันธุกัิจิในกัารส์ร้างผ่ลูตัอบแที่นที่่�ด่ตั่อผู่้ถึือหุ้น ส์ร้าง
ค้วามยัง� ยืนขององค้์กัร ส์ร้างคุ้ณค้่าระยะยาวให้แกั่ผ่มู้ ส์่ ว่ นได้ส์ว่ นเส์่ย
อยูภ่ ายใตั้กัารกัำากัับดูแลูกัิจิกัารที่่ด� ตั่ ามแนวที่างของตัลูาดหลูักัที่รัพย์
แห่งปีระเที่ศไที่ย (ตัลูที่.) แลูะส์ำานักังานค้ณะกัรรมกัารกัำากัับหลูักั
ที่รัพย์แลูะตัลูาดหลูักัที่รัพย์ (กั.ลู.ตั.) รวมที่ั�งอยู่ภายใตั้ข้อกัำาหนดของ

พระราชั่บัญญัตัิบริษััที่มหาชั่นจิำากััด พ.ศ. 2535 (รวมที่ั�งที่่�ได้ม่กัาร
แกั้ไขเพิม� เตัิม) ม่โค้รงส์ร้างกัารถึือหุน้ ที่่ชั่� ดั เจิน โปีร่งใส์ ไม่มกั่ ารถึือหุน้ ไขว้
กัับผู่้ถึือหุ้นรายใหญ่ จิ่งไม่ที่ำาให้เกัิดค้วามขัดแย้งที่างผ่ลูปีระโยชั่น์ให้
แกั่ฝ่่ายใดฝ่่ายหน่�ง

บริษััท หาญ เอ็นจำิเน่ยริ�ง โซลูชัั�นส์ จำำากัด (มูหาชัน)
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1.3.4 ผู้ถือหุ้น
HARN ม่โค้รงส์ร้างผู่้ถึือหุ้นตัามข้อมูลูกัารกัระจิายกัารถึือหุ้น ณ วันที่่� 31 ธุันวาค้ม 2564 ซ่�งเปี็นวันปีิดส์มุดที่ะเบ่ยนลู่าส์ุดดังน่�
จำำานวินราย
ผู่้ถึือหุ้นส์ัญชั่าตัิไที่ย
4,122
ผู่้ถึือหุ้นส์ัญชั่าตัิตั่างด้าว
2

ยอดรว็มู

4,124

จำำานวินหุ้น
รวิมู

คิดเป็น
%
จำำานว็น

510,583,525
73,916,475

87.35
12.65

นิตืิบุคคล

บุคคลธิรรมูดา

ราย

จำำานว็นหุ้้น
รว็มู

คิดเป็น
%

จำำานว็น
ราย

7
1

3,010,023
73,316,475

0.51
12.55

4,115
1

584,500,000 100.00

8

จำำานว็นหุ้้น
รว็มู

คิดเป็น
%

507,573,502 86.84
600,000 0.10

76,326,498 13.06 4,116 508,173,502 86.94

ที่ัง� น่� รายชั่ือ� ผู่ถึ้ อื หุน้ รายใหญ่ 10 อันดับแรกัของ HARN ณ วันที่่� 31 ธุันวาค้ม 2564 เปี็นดังน่� (ม่ผ่ถึู้ อื หุน้ รายย่อย จิำานวน 161,742,998 หุน้
ค้ิดเปี็น 27.672% ของจิำานวนหุ้นที่ั�งหมด)
ลำาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รายชั่�อผู้ถือหุ้น
นายวิรัฐ
ส์ุขชั่ัย
นางส์ิริมา
เอ่�ยมส์กัุลูรัตัน์
Nice Noble Limited
นายเจิน
ชั่าญณรงค้์
นางส์าวนพพร
ชั่าญณรงค้์
นายธุรรมนูญ
ตัร่เพ็ชั่ร
นายชั่ัยวัฒน์
แตั้ไพส์ิฐพงษั์
นางส์าวปีนัดดา ที่องเหลู่�ยม
นางนพรัตัน์
ส์ุขชั่ัย
นายวส์ันตั์
นันที่ขว้าง
รว็มูผู้ถืือหุ้้นรายให้ญ่ 10 รายแรก

จำำานวินหุ้น

% ข้องจำำานวินหุ้นทั�งหมูด

87,775,858
84,234,151
73,316,475
72,319,130
26,257,444
22,373,795
15,920,000
14,832,149
13,000,000
12,728,000
422,757,002

15.017
14.411
12.543
12.373
4.492
3.828
2.724
2.538
2.224
2.178
72.328

ห้มูายเห้ต์ุ : • ผู่้ ถึื อ หุ้ น ลูำา ดั บ ที่่� 3 ม่ ชั่�ื อ เปี็ น บริ ษัั ที่ นิ ตัิ บุ ค้ ค้ลู ไม่ ไ ด้ ม่ พ ฤตัิ กั ารณ์ ม่ อิ ที่ ธุิ พ ลูตั่ อ กัารกัำา หนดนโยบาย กัารจิั ด กัาร หรื อ กัารดำา เนิ น งานของ HARN เชั่่ น
ส์่งผู่้แที่นมาเปี็นกัรรมกัารของ HARN เปี็นตั้น
• ผู่้ ถึื อ หุ้ น ลูำา ดั บ ที่่� 1, 2, 3 แลูะ 6 ไม่ ม่ ส์ิ ที่ ธุิ อ อกัเส์่ ย งในที่่� ปี ระชัุ่ ม ผู่้ ถึื อ หุ้ น ในวาระที่่� ม่ ส์่ ว นได้ เ ส์่ ย ส์ำา หรั บ ผู่้ ถึื อ หุ้ น รายอื� น ซ่� ง รวมถึ่ ง ลูำา ดั บ ที่่� 1, 2, 3 แลูะ 6
ไม่ได้ม่พฤตัิกัารณ์ม่อิที่ธุิพลูตั่อกัารกัำาหนดนโยบาย กัารจิัดกัาร หรือกัารดำาเนินงานของ HARN อย่างม่นัยส์ำาค้ัญ

1.4 จำำานวินทุนจำดทะเบ่ยนและทุนชัำาระแล้วิ 1.4.3 หุ้นหร่อหลักทรัพย์แปลงสภาพข้อง
1.4.1 ทุนจำดทะเบ่ยน/ทุนชัำาระแล้วิ/จำำานวินหุ้น
HARN เข้าเปี็นบริษััที่จิดที่ะเบ่ยนในตัลูาดหลูักัที่รัพย์ เอ็ม เอ ไอ
(mai) ณ วันที่่� 31 ธุันวาค้ม 2564 ม่ที่นุ จิดที่ะเบ่ยน 292,250,000 บาที่
แบ่งเปี็นหุ้นส์ามัญ 584,500,000 หุ้น มูลูค้่าที่่�ตัราไว้หุ้นลูะ 0.50 บาที่
โดยเปี็นทีุ่นที่่�ออกัแลูะชั่ำาระแลู้ว 292,250,000 บาที่ เปี็นหุ้นส์ามัญ
584,500,000 หุ้น

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

บริษัทั เป็นหลักทรัพย์อา้ งอิงในการออก
หน่วิยลงทุนข้องกองทุนรวิมูเพ่อ� ผูล้ งทุน
ซ้�งเป็นคนตื่างด้าวิ

- ไม่ม่ -

1.5 การออกหลักทรัพย์อื�น
1.5.1 หลักทรัพย์แปลงสภาพ
- ไม่ม่ -

1.5.2 หลักทรัพย์ท่�เป็นตืราสารหน่�
- ไม่ม่ -
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

1.6 นโยบายการจำ่ายเงินปันผล
นโยบายการจำ่ายเงินปันผลข้องบริษััท
HARN ม่นโยบายจิ่ายเงินปีันผ่ลูไม่นอ้ ยกัว่าร้อยลูะ 40 ของกัำาไรส์ุที่ธุิหลูังหักัภาษั่เงินได้แลูะหลูังหักัส์ำารองทีุ่กัปีระเภที่ตัามกัฎหมายกัำาหนด
โดยพิจิารณากัำาไรส์ุที่ธุิตัามงบกัารเงินเฉื่พาะกัิจิกัาร อย่างไรกั็ตัาม กัารจิ่ายเงินปีันผ่ลูดังกัลู่าวจิะข่�นอยู่กัับกัระแส์เงินส์ด แผ่นกัารลูงทีุ่นค้วาม
จิำาเปี็นแลูะค้วามเหมาะส์มอื�นๆ ในอนาค้ตั เงื�อนไขแลูะข้อกัำาหนดในส์ัญญาตั่างๆ ที่่� HARN ผู่กัพันอยู่ เมื�อค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ม่มตัิเห็นชั่อบ
ให้จิา่ ยเงินปีันผ่ลูปีระจิำาปีีแลู้ว จิะตั้องนำาเส์นอขออนุมตัั ตัิ อ่ ที่่ปี� ระชัุ่มผู่ถึ้ อื หุน้ เว้นแตั่เปี็นกัารจิ่ายเงินปีันผ่ลูระหว่างกัาลูให้ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่
ม่อำานาจิอนุมัตัิให้จิ่ายเงินปีันผ่ลูได้แลู้วให้รายงานให้ที่่�ปีระชัุ่มผู่้ถึือหุ้นที่ราบในกัารปีระชัุ่มค้ราวตั่อไปี
ข้้อมููลการจำ่ายเงินปันผล
เงินปีันผ่ลูระหว่างกัาลู (บาที่/หุ้น)
เงินปีันผ่ลูปีระจิำาปีี (บาที่/หุ้น)
หุ้นปีันผ่ลู (บาที่/หุ้น)
กัำาไรส์ุที่ธุิตั่อหุ้น (บาที่)
อัตัรากัารจิ่ายเงินปีันผ่ลูตั่อกัำาไรส์ุที่ธุิ (%)
ราค้าพาร์ (บาที่/หุ้น)
จิำานวนหุ้นส์ามัญ ณ วันส์ิ�นงวด (หุ้น)

ปี 2564

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

0.10
0.12
83.33
0.50
584,000,000

0.13
0.17
76.47
0.50
584,500,000

0.18
0.26
69.23
0.50
584,500,000

0.16
0.23
69.57
0.50
584,500,000

ห้มูายเห้ต์ุ : • เงินปีันผ่ลูปีระจิำาปีี 2564 จิำานวน 0.10 บาที่ตั่อหุ้น ยังไม่ม่ค้วามแน่นอน จินกัว่าจิะได้รับกัารอนุมัตัิจิากัที่่�ปีระชัุ่มส์ามัญผู่้ถึือหุ้นปีระจิำาปีี 2565
• ผู่้ถึอื หุ้นส์ามัญปีระเภที่บุค้ค้ลูธุรรมดาส์ามารถึขอเค้รดิตัภาษั่เงินได้ในอัตัรา 20/80 ของเงินปีันผ่ลูตัามหลูักัเกัณฑ์์ที่่�กัำาหนดไว้ในมาตัรา 47 ที่วิ แห่งปีระมวลูรัษัฎากัร

นโยบายการจำ่ายเงินปันผลข้องบริษััทย่อย
ส์ำาหรับนโยบายกัารจิ่ายเงินปีันผ่ลูของบริษัที่ั ย่อย บริษัที่ั ย่อยแตั่ลูะแห่งจิะพิจิารณากัารจิ่ายเงินปีันผ่ลูจิากักัระแส์เงินส์ดค้งเหลูือ เที่่ยบกัับ
งบลูงทีุ่นของบริษัที่ั ย่อยนัน� ๆ หากักัระแส์เงินส์ดค้งเหลูือของบริษัที่ั ย่อยม่เพ่ยงพอแลูะได้ตังั� ส์ำารองตัามกัฎหมายแลู้ว บริษัที่ั ย่อยนัน� ๆ จิะพิจิารณา
จิ่ายเงินปีันผ่ลูเปี็นกัรณ่ไปี
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2. การบริหารจำัดการควิามูเส่�ยง
2.1 นโยบายและแผนการบริหารควิามูเส่ย� ง 2.2 ปั จำ จำั ย ควิามูเส่� ย งตื่ อ การดำ า เนิ น
ธิุรกิจำข้อง HARN
HARN ตัระหนั กั ถึ่ ง ค้วามส์ำา ค้ั ญ ของกัารบริ ห ารค้วามเส์่� ย ง

ภายใตั้กัารเปีลู่�ยนแปีลูงจิากัปีัจิจิัยภายในแลูะภายนอกัที่่�อาจิส์่งผ่ลู
กัระที่บตั่อธุุรกัิจิ จิ่งได้บริหารค้วามเส์่�ยงอย่างตั่อเนื�องตัามหลูักักัาร
COSO ซ่�งเปี็นมาตัรฐานส์ากัลูในกัารบริหารค้วามเส์่�ยง โดยถึือว่า
กัารบริหารค้วามเส์่�ยงเปี็นองค้์ปีระกัอบส์ำาค้ัญของทีุ่กักัระบวนกัารใน
กัารดำาเนินธุุรกัิจิ แลูะตั้องม่ค้วามเชั่ื�อมโยงกัันทีุ่กัระดับ จิ่งได้กัำาหนด
นโยบายกัารบริหารค้วามเส์่�ยงที่่�ผู่้บริหารแลูะพนักังานทีุ่กัค้นตั้องถึือ
ปีฏิิบัตัิ ม่กัารจิัดตัั�งค้ณะกัรรมกัารบริหารค้วามเส์่�ยง เพื�อที่ำาหน้าที่่�
กัำากัับดูแลูกัารบริหารค้วามเส์่�ยงในภาพรวมให้เกัิดปีระส์ิที่ธุิผ่ลูส์ูงส์ุด

โครงสร้างการบริหารควิามูเส่�ยง
HARN บริหารจิัดกัารค้วามเส์่�ยงเปี็นระบบผ่่านค้ณะกัรรมกัาร
บริหารค้วามเส์่�ยง เพื�อให้แผ่นบริหารค้วามเส์่�ยงม่ปีระส์ิที่ธุิภาพแลูะ
ปีระส์ิที่ธุิผ่ลู ส์อดค้ลู้องกัับเปี้าหมายแลูะกัลูยุที่ธุ์ขององค้์กัร ค้วามเส์่ย� ง
ในกัารปีฏิิบตัั งิ านจิะอยูภ่ ายใตั้กัารกัำากัับดูแลูของผู่บ้ ริหารที่่ร� บั ผ่ิดชั่อบ
กัารปีฏิิบัตัิงานนั�นๆ โดยถึือเปี็นหน้าที่่�รับผ่ิดชั่อบของทีุ่กัหน่วยงานใน
กัารจิัดกัารแลูะค้วบคุ้มค้วามเส์่ย� งให้อยูใ่ นระดับที่่ย� อมรับได้ ซ่ง� ม่กัาร
ระบุไว้อย่างชั่ัดเจินในหน้าที่่�งานของทีุ่กัหน่วยงาน
อ่กัที่ั�งได้ศ่กัษัาแลูะนำาเค้รื�องมือบริหารค้วามเส์่�ยงในรูปีแบบ
ตั่างๆ มาปีระยุกัตั์ใชั่้ เชั่่น กัารกัำาหนดแบบปีระเมินแลูะค้วบคุ้ม
ค้วามเส์่�ยงด้วยตันเอง (Risk & Control Self Assessment: RCSA)
ที่่�องค้์กัรยอมรับได้ โดยม่กัารจิัดลูำาดับปีัจิจิัยค้วามเส์่�ยงแลูะวิเค้ราะห์
ค้วามเส์่�ยงตัามแผ่นกัารปีระเมินระดับโอกัาส์แลูะระดับค้วามรุนแรง
(ผ่ลูกัระที่บ) ของค้วามเส์่ย� งที่่ส์� ำาค้ัญ แลูะดัชั่น่ชั่ว�่ ดั ค้วามเส์่ย� งที่่ส์� ำาค้ัญ
(Key Risk Indicator: KRI) มาใชั่้ในกัารบ่งชั่่ผ่� ลูกัระที่บตั่อผ่ลูปีระกัอบ
กัารในรูปีแบบระดับกัารค้วบคุ้มที่่�ม่อยู่ (Control Level) รวมถึ่ง
กัำาหนดมาตัรกัารรองรับ ปี้องกััน แลูะตัิดตัามกัารบริหารค้วามเส์่�ยง
นอกัจิากัน่� ยังตัิดตัามกัารเปีลู่�ยนแปีลูงของปีัจิจิัยภายนอกัที่่�ส์ำาค้ัญ
รวมถึ่งค้วามเส์่ย� งที่่เ� กัิดข่น� ใหม่ เพือ� ให้ส์ามารถึเตัร่ยมมาตัรกัารจิัดกัาร
ค้วามเส์่�ยงในเชั่ิงรุกัได้กั่อนที่่�จิะกัระที่บตั่อกัารดำาเนินธุุรกัิจิ

วิัฒนธิรรมูการบริหารควิามูเส่�ยง
HARN ปีลููกัฝ่ังจิิตัส์ำาน่กัด้านบริหารค้วามเส์่�ยงให้แกั่พนักังาน
ทีุ่ กั ค้น รวมถึ่ ง กัารส์ร้ า งบรรยากัาศแลูะวั ฒ นธุรรมในกัารบริ ห าร
ค้วามเส์่�ยงมุ่งเน้นให้ม่กัารจิัดส์รรที่รัพยากัรแลูะให้กัารส์นับส์นุน
ในด้านตั่างๆ อย่างเหมาะส์ม โดยบูรณากัารเข้ากัับกัระบวนกัารที่ำางาน
ที่่�ส์ำาค้ัญ เพื�อส์่งเส์ริมกัารบริหารจิัดกัารค้วามเส์่�ยงให้ม่ปีระส์ิที่ธุิผ่ลู

HARN วิเค้ราะห์ส์ภาพแวดลู้อมที่ั�งภายในแลูะภายนอกั รวมถึ่ง
แนวโน้มด้านเศรษัฐกัิจิ ส์ังค้ม กัารเมือง เที่ค้โนโลูย่ อุตัส์าหกัรรมคู้แ่ ข่ง
แลูะอื�นๆ ที่่�เกั่�ยวข้อง เพื�อกัำาหนดเปี็นปีัจิจิัยค้วามเส์่�ยงระดับองค้์กัร
โดยแบ่งออกัเปี็นดังน่�

2.2.1 ควิามูเส่ย� งตื่อการดำาเนินธิุรกิจำข้อง HARN
ควิามูเส่ย� งจำากการสูญเส่ยการเป็นตืัวิแทนจำำาหน่ายสินค้า
HARN เปี็นผู่้จิำาหน่ายผ่ลูิตัภัณฑ์์วาลู์วแลูะอุปีกัรณ์ระบบดับ
เพลูิง ระบบส์ุขาภิบาลูแลูะปีรับอากัาศ ระบบที่ำาค้วามเย็น แลูะระบบ
กัารพิมพ์ดจิิ ที่ิ ลูั ที่่ม� ส์่ นิ ค้้าหลูากัหลูายรายกัาร โดย HARN เปี็นตััวแที่น
จิำาหน่ายส์ินค้้าที่่�ม่ชั่�ือเส์่ยงระดับโลูกั ซ่�งตัราส์ินค้้าที่่�ม่ยอดขายส์ูงส์ุด
3 อันดับแรกั ค้ิดเปี็นปีระมาณร้อยลูะ 37.87 แลูะร้อยลูะ 40.63 ของ
ยอดขายรวมในปีี 2563 แลูะปีี 2564 ตัามลูำาดับ ดังนั�น หากั HARN
ส์ูญเส์่ยกัารเปี็นตััวแที่นจิำาหน่ายผ่ลูิตัภัณฑ์์ในตัราส์ินค้้าที่่�ส์ำาค้ัญไปี
อาจิกั่อให้เกัิดผ่ลูกัระที่บตั่อยอดขายได้
กัารได้รบั แตั่งตััง� เปี็นตััวแที่นจิำาหน่ายตัราส์ินค้้าเปี็นปีัจิจิัยส์ำาค้ัญ
ส์ำาหรับธุุรกัิจิของ HARN ซ่�งกัารเปี็นตััวแที่นจิำาหน่ายส์ินค้้าให้กัับคู้่ค้้า
ม่ที่�ังลูักัษัณะที่่�กัำาหนดอายุของกัารเปี็นตััวแที่นแลูะไม่ม่กัำาหนดอายุ
ของกัารเปี็นตััวแที่น โดยส์่วนใหญ่ HARN ไม่ได้ที่ำาส์ัญญาเปี็นตััวแที่น
จิำาหน่ายอย่างเปี็นที่างกัารกัับบริษััที่เจิ้าของตัราส์ินค้้า ดังนั�น อาจิม่
ค้วามเส์่�ยงจิากักัารเปี็นตััวแที่นจิำาหน่ายส์ินค้้าในกัรณ่ดังกัลู่าว โดย
หากัถึูกัยกัเลูิกักัารเปี็นตััวแที่นจิำาหน่ายส์ินค้้าให้แกั่เจิ้าของตัราส์ินค้้า
หรื อ หากัถึู กั ยกัเลูิ กั ส์ั ญ ญาไม่ ว่ า ด้ ว ยกัรณ่ ใ ดๆ เชั่่ น บริ ษัั ที่ คู้่ ค้้ า ม่
กัารค้วบรวมกัิจิกัารกัับบริษััที่อื�น หรือม่กัารเลูิกักัิจิกัารคู้่ค้้า เปี็นตั้น
อาจิส์่ ง ผ่ลูกัระที่บตั่ อ ยอดขายของ HARN ได้ ซ่� ง ตัั� ง แตั่ ปีี 2554
เปี็นตั้นมา HARN ไม่ม่กัารส์ูญเส์่ยตัราส์ินค้้าที่่�ได้รับกัารแตั่งตัั�งเปี็น
ตััวแที่นจิำาหน่าย อย่างไรกั็ตัาม จิากัปีระส์บกัารณ์ในกัารดำาเนินธุุรกัิจิ
กัารรักัษัาค้วามส์ัมพันธุ์ที่ด่� กั่ บั บริษัที่ั เจิ้าของตัราส์ินค้้าที่่ม� ่ มายาวนาน
แลูะ HARN ม่ตัราส์ินค้้าที่่�จิัดจิำาหน่ายมากักัว่า 60 ตัราส์ินค้้า ที่ั�งยัง
ให้บริกัารแลูะส์ร้างค้วามส์ัมพันธุ์ที่่�ด่ตั่อลููกัค้้าจินเปี็นที่่�ยอมรับ อ่กัที่ั�ง
ม่ฐานลููกัค้้าที่่�กัว้างขวางมากักัว่า 5,400 ราย HARN จิ่งมั�นใจิว่า
หากัส์ูญเส์่ยกัารเปี็นตััวแที่นจิำาหน่ายส์ินค้้าในตัราส์ินค้้าใดส์ินค้้าหน่ง� ไปี
กั็ม่ค้วามส์ามารถึในกัารหาผ่ลูิตัภัณฑ์์ตัราส์ินค้้าอื�น เข้ามาที่ดแที่น
เพือ� ตัอบส์นองค้วามตั้องกัารของตัลูาดได้ เนือ� งจิากั HARN ม่เปี้าหมาย
ในกัารค้ัดส์รรส์ินค้้าคุ้ณภาพด่แลูะเปี็นส์ินค้้าที่่�ม่เที่ค้โนโลูย่ใหม่ๆ
อยู่ตัลูอดเวลูา อ่กัที่ั�ง ยังม่กัารพัฒนาตัราส์ินค้้าภายใตั้เค้รื�องหมาย
กัารค้้าของ HARN ในบางผ่ลูิตัภัณฑ์์เองเพือ� ลูดค้วามเส์่ย� งดังกัลู่าวด้วย
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นอกัจิากัน่� ตัลูอดระยะเวลูาที่่�ผ่่านมา HARN ส์ามารถึปีฏิิบัตัิ
ตัามเงือ� นไขที่างกัารค้้าตัามที่่ตั� กัลูง แลูะได้รบั ค้วามไว้วางใจิจิากับริษัที่ั
เจิ้าของตัราส์ินค้้าให้เปี็นตััวแที่นจิำาหน่ายส์ินค้้ามาโดยตัลูอด ดังจิะเห็น
ได้จิากักัารที่่� HARN ม่ยอดขายที่่�เตัิบโตัข่�นเปี็นลูำาดับ ปีระกัอบกัับ
กัารที่่� HARN ม่ชั่่องที่างกัารจิำาหน่ายที่่�ม่ปีระส์ิที่ธุิภาพ ม่ที่่มงานขาย
ที่่�เข้มแข็ง ม่ส์ินค้้าที่่�เปี็นตััวแที่นจิำาหน่ายส์ามารถึส์ร้างยอดขายให้
เตัิบโตัอย่างตั่อเนื�อง จิ่งเชั่ื�อมั�นว่าบริษััที่เจิ้าของตัราส์ินค้้าจิะยังค้ง
มอบหมายให้ HARN เปี็นตััวแที่นจิำาหน่ายส์ินค้้าตั่างๆ อย่างตั่อเนื�อง
ตั่อไปีในอนาค้ตั จิ่งจิัดเปี็นค้วามเส์่�ยงในระดับองค้์กัรปีระเมินกัาร
ค้วบคุ้มค้วามเส์่�ยงน่�อยู่ในระดับที่่�น่าพอใจิ

ควิามูเส่�ยงจำากการท่�บริษััทเจำ้าข้องตืราสินค้าอาจำ
เข้้ามูาทำาตืลาดเอง
กัรณ่ที่่�เจิ้าของตัราส์ินค้้าจิากัตั่างปีระเที่ศม่ค้วามปีระส์งค้์จิะ
เข้ามาดำาเนินธุุรกัิจิในปีระเที่ศไที่ยโดยไม่ผ่่าน HARN ซ่�งจิะที่ำาให้ม่
ค้วามเส์่ย� งในกัารส์ูญเส์่ยค้วามเปี็นตััวแที่นจิำาหน่ายตัราส์ินค้้านัน� ๆ ได้
แลูะอาจิตั้องม่กัารแข่งขันกัับบริษััที่เจิ้าของตัราส์ินค้้าดังกัลู่าว
อย่างไรกั็ตัาม HARN เชั่ื�อมั�นว่า ค้วามเส์่�ยงดังกัลู่าวม่โอกัาส์
เกัิดข่น� น้อย เนือ� งจิากัค้วามไม่ค้มุ้ ค้่าในกัารลูงทีุ่นเข้ามาจิำาหน่ายส์ินค้้า
เอง อ่กัที่ั�งกัารจิำาหน่ายผ่ลูิตัภัณฑ์์ในระบบวิศวกัรรมอาค้าร ได้แกั่
ระบบดับเพลูิง ระบบปีรับอากัาศ ระบบส์ุขาภิบาลู ระบบค้วามเย็น
รวมที่ัง� ระบบกัารพิมพ์ดจิิ ที่ิ ลูั ตั้องม่ค้วามหลูากัหลูายแลูะตั้องส์ามารถึ
ตัอบส์นองค้วามพ่งพอใจิของลููกัค้้าได้อย่างค้รบวงจิร ลููกัค้้าจิะค้ำาน่งถึ่ง
ค้วามส์ะดวกัในกัารส์ั�งซื�อส์ินค้้าจิากัผู่้จิำาหน่ายที่่�ม่ส์ินค้้าให้ค้รบตัาม
ที่่� ตั้ อ งกัาร ซ่� ง จิากัที่่� ผ่่ า นมาเค้ยม่ ผู่้ ผ่ ลูิ ตั ส์ิ น ค้้ า จิากัตั่ า งปีระเที่ศ
บางรายให้บริษััที่ในเค้รือเข้ามาดำาเนินธุุรกัิจิโดยตัรงแที่น แตั่กั็ไม่
ปีระส์บค้วามส์ำาเร็จิแลูะเลูือกักัลูับไปีจิำาหน่ายผ่่านตััวแที่นเหมือนเดิม
HARN จิ่งปีระเมินกัารค้วบคุ้มค้วามเส์่�ยงน่�อยู่ในระดับที่่�น่าพอใจิ

พระราชั่บัญญัตัิคุ้้มค้รองข้อมูลูส์่วนบุค้ค้ลู พ.ศ. 2562 เพื�อให้เจิ้าของ
ข้อมูลูมั�นใจิในกัารรักัษัาค้วามปีลูอดภัยของข้อมูลู (Data Security)
ด้วยกัารดำาเนินกัาร เชั่่น อบรมให้ค้วามรูแ้ ลูะส์ือ� ส์ารแกั่บคุ้ ลูากัรภายใน
องค้์กัร แลูะกัารพัฒนาระบบส์ารส์นเที่ศกัารบริหารจิัดกัารข้อมูลู
ส์่วนบุค้ค้ลูให้ม่ปีระส์ิที่ธุิภาพมากัยิ�งข่�น

ควิามูเส่�ยงจำากอัตืราแลกเปล่�ยน
ส์ินค้้าที่่� HARN จิำาหน่ายให้ลููกัค้้าส์่วนใหญ่เปี็นส์ินค้้าที่่�นำาเข้า
จิากัตั่างปีระเที่ศ ยอดส์ั�งซื�อส์ินค้้าจิากัตั่างปีระเที่ศ ในปีี 2563 แลูะ
ปีี 2564 ค้ิดเปี็นร้อยลูะ 72.80 แลูะร้อยลูะ 74.08 ของยอดกัารส์ั�งซื�อ
รวมตัามลูำาดับ กัารเส์นอซือ� แลูะกัารชั่ำาระเงินค้่าซือ� ส์ินค้้าส์่วนใหญ่ใชั่้
ส์กัุลูเงินดอลูลูาร์ส์หรัฐอเมริกัา ปีอนด์ส์เตัอร์ลูงิ แลูะยูโร รวมกัันค้ิดเปี็น
ร้อยลูะ 99.37 แลูะร้อยลูะ 99.02 ของยอดค้่าซือ� ส์ินค้้าตั่างปีระเที่ศตัาม
ลูำาดับ ในขณะที่่กั� ารจิำาหน่ายส์ินค้้าส์่วนใหญ่จิาำ หน่ายภายในปีระเที่ศ
เปี็นส์กัุลูเงินบาที่ ซ่�งในบางค้รั�ง HARN ไม่ส์ามารถึปีรับราค้าส์ินค้้า
ให้ส์อดค้ลู้องกัับตั้นทีุ่นส์ินค้้าที่่�เพิ�มข่�นได้ที่ันที่่ ดังนั�น จิ่งอาจิได้รับ
ผ่ลูกัระที่บจิากัค้วามผ่ันผ่วนของอัตัราแลูกัเปีลู่ย� น ซ่ง� จิะส์่งผ่ลูกัระที่บ
ตั่อตั้นทีุ่นส์ินค้้าแลูะกัำาไรขั�นตั้นได้ อย่างไรกั็ตัาม ม่ข้อตักัลูงส์ำาหรับ
ลููกัค้้าบางรายให้ชั่ำาระราค้าเปี็นเงินส์กัุลู USD EUR แลูะ GBP
HARN ค้ำาน่งถึ่งผ่ลูกัระที่บดังกัลู่าว จิ่งม่นโยบายกัารบริหารอัตัรา
แลูกัเปีลู่�ยน ดังน่�
•

กัำาหนดให้ตัอ้ งดำาเนินกัารเปีิดวงเงินซือ� ขายเงินตัราตั่างปีระเที่ศ
ลู่วงหน้ากัับส์ถึาบันกัารเงินเพื�อปี้องกัันค้วามเส์่�ยงดังกัลู่าว ซ่�ง
เปี็นวงเงินที่่ส์� ามารถึค้รอบค้ลูุมยอดส์ัง� ซือ� ส์ินค้้าจิากัตั่างปีระเที่ศ
เกัือบที่ั�งหมด โดย HARN จิะพิจิารณาซื�อเงินตัราตั่างปีระเที่ศ
ลู่วงหน้าตัามยอดในใบแจิ้งหน่�กัารซื�อส์ินค้้าในแตั่ลูะรอบกัาร
ส์ัง� ซือ� นอกัจิากัน่� HARN ได้เปีิดบัญชั่่เงินฝ่ากัส์กัุลูเงินตั่างปีระเที่ศ
ในส์กัุลูเงิน USD GBP EUR JPY แลูะ AUD เพื�อใชั่้รับชั่ำาระเงิน
จิากัลูู กั ค้้ า กัรณ่ เ ปี็ น ส์กัุ ลู เงิ น ตัราตั่ า งปีระเที่ศ แลูะเปี็ น กัาร
ลูดค้วามเส์่�ยงจิากัอัตัราแลูกัเปีลู่�ยนอ่กัที่างหน่�ง

•

ตัิดตัามแนวโน้มกัารเปีลู่�ยนแปีลูงของค้่าเงินอย่างตั่อเนื�องเพื�อ
ส์ามารถึตัิดตัาม ปีระเมินแลูะบริหารค้วามเส์่�ยงจิากัอัตัราแลูกั
เปีลู่�ยนได้อย่างใกัลู้ชั่ิด

ควิามูเส่�ยงจำากการเปล่�ยนแปลงนโยบาย ระเบ่ยบ
ข้้อบังคับ และกฎหมูาย
เนือ� งด้วยกัารเปีลู่ย� นแปีลูงของนโยบายภาค้รัฐที่่ใ� ห้ค้วามส์ำาค้ัญ
ตั่อกัารพัฒนาเศรษัฐกัิจิค้วบคู้่ไปีกัับกัารพัฒนาส์ังค้ม ชัุ่มชั่น แลูะ
ส์ิ� ง แวดลู้ อ ม ยั ง ไม่ ส์่ ง ผ่ลูกัระที่บตั่ อ กัารดำา เนิ น ธุุ ร กัิ จิ ในปีั จิ จิุ บั น
แตั่อย่างไรกั็ตัาม HARN ได้ม่กัารตัิดตัาม ตัรวจิส์อบกัฎหมายแลูะ
ข้อบังค้ับตั่างๆ เพือ� ให้มน�ั ใจิว่ากัารดำาเนินธุุรกัิจิส์อดค้ลู้องกัับกัฎหมาย
ข้อบังค้ับ ปีระกัาศ ระเบ่ยบ ค้ำาส์ั�งของภาค้รัฐที่่�ม่ผ่ลูผู่กัพันในกัาร
ดำาเนินธุุรกัิจิ โดยม่กัารตัิดตัามกัารเปีลู่�ยนแปีลูงนโยบายของภาค้รัฐ
แลูะบัญญัตัิกัฎหมายใหม่อย่างเปี็นระบบ เพื�อให้ส์ามารถึรับมือกัับ
กัารเปีลู่�ยนแปีลูงได้ที่ัน รวมถึ่งส์ร้างค้วามตัระหนักัรู้ถึ่งค้วามส์ำาค้ัญ
ของกัารปีฏิิบตัั ตัิ ามกัฎหมายให้แกั่พนักังานแลูะผู่ปี้ ฏิิบตัั งิ านทีุ่กัระดับ
นอกันั�นยังได้ให้ค้วามส์ำาค้ัญกัับกัารคุ้้มค้รองข้อมูลูส์่วนบุค้ค้ลู
(Personal Protection Data Act : PDPA) ในกัารกัำากัับดูแลูกัำาหนด
ที่ิศที่างกัารบริหารจิัดกัารข้อมูลูส์่วนบุค้ค้ลูให้ส์อดค้ลู้องกัับกัฎหมาย

ในปีี 2563 แลูะ ปีี 2564 ม่กัารซื�อเงินตัราตั่างปีระเที่ศลู่วงหน้า
จิำานวน 432.54 ลู้านบาที่ แลูะ 455.02 ลู้านบาที่ตัามลูำาดับค้ิดเปี็น
ร้อยลูะ 85.97 แลูะร้อยลูะ 88.38 ของยอดกัารส์ั�งซื�อส์ินค้้าจิากัตั่าง
ปีระเที่ศ ด้วยกัารตัิดตัามค้วามเค้ลูื�อนไหวของอัตัราแลูกัเปีลู่�ยน
อย่างส์มำ�าเส์มอที่ำาให้ HARN ได้รบั ผ่ลูกัระที่บจิากัค้วามเส์่ย� งดังกัลู่าว
ไม่ ม ากันั กั ดั ง จิะเห็ น ได้ จิ ากัผ่ลูกัารบริ ห ารค้วามเส์่� ย งจิากัอั ตั รา
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)

นอกัจิากัน่� หากัอัตัราแลูกัเปีลู่�ยนม่กัารเปีลู่�ยนแปีลูงจินม่ผ่ลู
ที่ำาให้ตั้นทีุ่นส์ินค้้าของ HARN เพิ�มข่�นมากั จิะที่ำากัารปีรับราค้าส์ินค้้า
ไปีตัามส์ภาพตัลูาดโดยแจิ้งให้ลููกัค้้าที่ราบลู่วงหน้า แลูะ HARN
ม่ ส์ ตั็ อ ค้ส์ิ น ค้้ า จิำา นวนหน่�ง ซ่�ง ส์ามารถึรองรับงานจิำา หน่ายส์ินค้้า
ลู่วงหน้า ที่ำาให้ค้วามผ่ันผ่วนของอัตัราแลูกัเปีลู่�ยนไม่ส์่งผ่ลูกัระที่บ
ตั่อรายได้แลูะตั้นทีุ่นอย่างม่นัยส์ำาค้ัญ

ควิามูเส่�ยงจำากอัตืรากำาลังคนและควิามูสามูารถข้อง
บุคลากรไมู่เพียงพอตื่อควิามูตื้องการทางธิุรกิจำ
HARN ตัระหนั กั ถึ่ ง ค้วามเพ่ ย งพอของอั ตั รากัำา ลูั ง ค้นซ่� ง
ส์อดค้ลู้องกัับกัารขยายงานตัามกัลูยุที่ธุ์ จิ่งกัำาหนดมาตัรกัารจิัดกัาร
ค้วามเส์่�ยง ดังน่�

ควิามูเส่�ยงจำากการด้อยค่าข้องค่าควิามูนิยมู

•

HARN บันที่่กัค้่าค้วามนิยมจิากัมูลูค้่ายุตัิธุรรมของส์ิ�งตัอบแที่น
เพือ� ซือ� แลูะรับโอนกัิจิกัารที่ัง� หมดของบริษัที่ั ชั่ิลูแมที่ชั่์ จิำากััดแลูะบริษัที่ั
ย่อย ซ่ง� ม่มลูู ค้่าส์ูงกัว่ามูลูค้่ายุตัธุิ รรมของส์ินที่รัพย์ส์ทีุ่ ธุิ (Net Assets)
ของบริษััที่ ชั่ิลูแมที่ชั่์ จิำากััดแลูะบริษััที่ย่อย ณ วันที่่�ออกัหุ้นส์ามัญ
เพิ�มทีุ่นเพื�อตัอบแที่นกัารรับโอนกัิจิกัารที่ั�งหมด โดยฝ่่ายบริหารของ
HARN จิะที่ำากัารที่ดส์อบกัารด้อยค้่าเปี็นปีระจิำาทีุ่กัปีี แลูะตัั�งค้่าเผ่ื�อ
กัารด้อยค้่า (ถึ้าม่) ดังนั�น HARN อาจิจิะม่ค้วามเส์่�ยงหากัผู่้ส์อบบัญชั่่
ได้พจิิ ารณาแลู้วว่าค้่าค้วามนิยมน่ค้� วรจิะตั้องม่กัารด้อยค้่า ซ่ง� กัารด้อยค้่า
ดังกัลู่าวจิะม่ผ่ลูกัระที่บตั่องบกัำาไรขาดทีุ่นของ HARN ในด้านของ
กัำาไรส์ุที่ธุิ ส์่วนของเจิ้าของ แลูะอัตัราส์่วนหน่�ส์ินตั่อส์่วนของเจิ้าของ

•

ฝ่่ายบริหารได้ที่ดส์อบกัารด้อยค้่าของค้่าค้วามนิยม ซ่ง� ปีระกัอบ
ไปีด้วย หน่วยธุุรกัิจิระบบที่ำาค้วามเย็น แลูะหน่วยธุุรกัิจิระบบกัาร
พิมพ์ดิจิิที่ัลู โดยจิัดที่ำาปีระมาณกัารกัระแส์เงินส์ดอิส์ระที่่�ค้าดว่า
จิะได้รับในอนาค้ตั บางค้รั�งเร่ยกัว่า มูลูค้่าที่่�ค้าดว่าจิะได้รับค้ืน
หรือ Realizable Value ของที่ั�ง 2 หน่วยธุุรกัิจิ อันปีระกัอบไปีด้วย
ปีระมาณกัารยอดขาย ตั้นทีุ่นขาย ค้่าใชั่้จิ่ายในกัารขายแลูะบริหาร
(ไม่รวมค้่าเส์ื�อมราค้าแลูะค้่าตััดจิำาหน่าย) ภาษั่เงินได้, งบปีระมาณ
กัารลูงทีุ่นที่่�จิำาเปี็นตั่อกัารดำาเนินงาน ตัลูอดจินกัารเปีลู่�ยนแปีลูง
ในเงินทีุ่นหมุนเว่ยน อันได้แกั่ ลููกัหน่�กัารค้้า ส์ินค้้าค้งเหลูือ แลูะ
เจิ้าหน่�กัารค้้า เมื�อได้กัระแส์เงินส์ดอิส์ระในแตั่ลูะปีีกั็ค้ำานวณเปี็น
มูลูค้่าปีัจิจิุบนั ด้วยอัตัราค้ิดลูดที่่อ� า้ งอิงกัับอัตัรากั่อนภาษั่ที่ส์่� ะที่้อนถึ่ง
ค้วามเส์่� ย งที่่� เ ปี็ น ลูั กั ษัณะเฉื่พาะของ HARN ในภาพรวม ตัาม
หลูักัเกัณฑ์์มูลูค้่าจิากักัารใชั่้ (Value in Use)
ฝ่่ายบริหารค้ำานวณกัระแส์เงินส์ดอิส์ระโดยอ้างอิงกัับปีระมาณ
กัารที่างธุุ ร กัิ จิ ที่่� ส์ มเหตัุ ส์ มผ่ลู ม่ ค้ วามเปี็ น ไปีได้ แลูะเหมาะกัั บ
ส์ถึานกัารณ์ปีัจิจิุบัน ซ่�งมูลูค้่าดังกัลู่าวมากักัว่ามูลูค้่าตัามบัญชั่่ของ
ส์ินที่รัพย์ถึาวรที่่�ใชั่้ในกัารดำาเนินงานของหน่วยธุุรกัิจิ, ค้่าค้วามนิยม
แลูะค้วามส์ัมพันธุ์กัับลููกัค้้าอันได้มาจิากักัารซื�อแลูะรับโอนกัิจิกัาร
ที่ัง� หมดจิากับริษัที่ั ชั่ิลูแมที่ชั่์ จิำากััด แลูะบริษัที่ั ค้ิว ทีู่ เอส์ จิำากััด ซ่ง� เปี็น
บริษััที่ย่อยภายใตั้กัระบวนกัารโอนกัิจิกัารที่ั�งหมด จิ่งถึือได้ว่าค้่า
ค้วามนิยม ณ วันที่่� 31 ธุันวาค้ม 2564 ไม่ด้อยค้่า ที่ั�งน่�เปี็นไปีตัาม
ข้ อ กัำ า หนดของมาตัรฐานกัารรายงานที่างกัารเงิ น แลูะผ่่ า นกัาร
ตัรวจิส์อบจิากัผู่้ส์อบบัญชั่่รับอนุญาตัแลู้ว
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•

•

ม่กัารที่บที่วนโค้รงส์ร้างองค้์กัรแลูะวิเค้ราะห์แผ่นค้วามตั้องกัาร
อัตัรากัำาลูังค้น
ดำาเนินกัารตัามกัระบวนกัาร ส์รรหา โดยค้ัดเลูือกัแลูะเพิ�ม
ชั่่องที่างกัารส์รรหาที่่�ม่ปีระส์ิที่ธุิภาพ
จิัดที่ำาแผ่นพัฒนาบุค้ลูากัรให้ส์อดค้ลู้องกัับกัารเตัิบโตัของธุุรกัิจิ
ม่ กั ารปีระชัุ่ ม ปีร่ กั ษัาหารื อ ระหว่ า งผู่้ บ ริ ห าร เพื� อ พิ จิ ารณา
ผู่้ส์ืบที่อดตัำาแหน่งงาน รวมถึ่งกัระตัุ้นให้พนักังานที่่�ม่ค้วาม
ส์ามารถึเลู็งเห็นเปี้าหมายแลูะกัารเตัิบโตัในอนาค้ตัที่่ชั่� ดั เจิน แลูะ
เร่งพัฒนาตันเองอย่างตั่อเนื�อง
รั กั ษัาบุ ค้ ลูากัร ผ่่ า นกัิ จิ กัรรมที่่� ส์่ ง เส์ริ ม ค้วามส์ั ม พั น ธุ์ ที่�่ ด่
ระหว่างพนักังานกัับ HARN เชั่่น กัารเตัร่ยมค้วามพร้อมแลูะ
ส์ร้างค้วามมั�นใจิของพนักังานใหม่ กัิจิกัรรมที่่องเที่่�ยวปีระจิำา
ปีี ง านปีี ใ หม่ Family Day แลูะกั่ ฬ าส์่ รวมถึ่ ง ม่ กั ารส์ำา รวจิ
ค้วามผู่กัพัน ค้วามส์ุข แลูะค้วามพ่งพอใจิของพนักังานที่่�ม่ตั่อ
กัารที่ำางาน เปี็นปีระจิำาทีุ่กัปีี เพื�อนำาผ่ลูส์ำารวจิแลูะข้อเส์นอแนะ
ตั่างๆ มาปีรับปีรุงกัระบวนกัารแลูะส์ภาพแวดลู้อมกัารที่ำางานให้
ด่ยิ�งข่�น

โดยปีี 2564 ผ่ลูปีระเมินที่่�ได้ เที่่ากัับร้อยลูะ 81.49 เที่่ยบกัับปีี
2563 เที่่ากัับร้อยลูะ 76.70 เพิ�มข่�นร้อยลูะ 4.79 HARN ได้ที่ำากัาร
วิเค้ราะห์ผ่ลูแลูะข้อเส์นอแนะตั่างๆ แลูะมอบหมายให้ฝ่า่ ยที่่เ� กั่ย� วข้อง
นำาไปีที่ำาแผ่นกัารปีรับปีรุงในปีี 2565
ในปีี 2564 ม่อตัั รากัารลูาออกัของพนักังานร้อยลูะ 8.15 เพิม� ข่น�
เมื�อเที่่ยบกัับในปีี 2563 ร้อยลูะ 8.00 แตั่ตัำ�ากัว่าเปี้าหมายที่่�กัำาหนด
ไว้ร้อยลูะ 14 แลูะม่อัตัรากัารส์รรหาพนักังานเข้าบรรจิุในตัำาแหน่ง
ที่่�ว่าง ค้ิดเปี็นร้อยลูะ 22.31 ส์ูงกัว่าเปี้าหมายที่่�กัำาหนดไว้ร้อยลูะ 18
ส์ืบเนือ� งจิากัส์ถึานกัารณ์กัารแพร่ระบาดของโรค้โค้วิด-19 ที่ำาให้ชั่ะลูอ
กัารรับพนักังาน อย่างไรกั็ด่ HARN ยังค้งที่ำากัารที่บที่วนคุ้ณส์มบัตัิ
แลูะโค้รงส์ร้างค้่าตัอบแที่นโดยเปีร่ยบเที่่ยบกัับค้่าตัอบแที่นในตัลูาด
แรงงานในระดับเด่ยวกัันเปี็นปีระจิำาทีุ่กัปีี
HARN ปีระเมินว่าผ่ลูกัารค้วบคุ้มค้วามเส์่ย� งอยูใ่ นระดับค้วบคุ้ม
ได้ในระดับหน่�ง แตั่ยังไม่เปี็นที่่�พอใจิ อย่างไรกั็ตัาม HARN ยังค้งให้
ค้วามส์ำาค้ัญกัับกัารเร่งดำาเนินกัารตัามแนวที่างกัารพัฒนาอย่างยัง� ยืน
ในมิตัิ Smart People ในปีี 2565 ตั่อไปี
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ควิามูเส่�ยงจำากการทุจำริตืคอร์รัปชััน

ควิามูเส่ย� งจำากสถานการณ์รนุ แรงท่มู� ผ่ ลตื่อการดำาเนิน
HARN เปี็นผู่จิ้ าำ หน่ายผ่ลูิตัภัณฑ์์วาลู์วแลูะอุปีกัรณ์ระบบดับเพลูิง ธิุรกิจำหร่อทำาให้ธิุรกิจำหยุดชัะงัก

ระบบส์ุ ข าภิ บ าลูแลูะปีรั บ อากัาศ ระบบที่ำา ค้วามเย็ น แลูะระบบ
กัารพิมพ์ดิจิิที่ัลู ซ่�งนำาเข้าจิากัตั่างปีระเที่ศ รวมถึ่งจิัดจิำาหน่ายให้
แกั่บริษััที่เอกัชั่น หน่วยงานราชั่กัาร ซ่�งอาจิเกัิดกัารทีุ่จิริตัค้อร์รัปีชั่ัน
ในกัระบวนกัาร ดังนั�นเพื�อเปี็นกัารปี้องกัันในกัรณ่ที่่� HARN ปีฏิิบัตัิ
ไม่ถึูกัตั้องตัามขั�นตัอน อาที่ิ กัารนำาเข้าส์ินค้้า กัารเดินพิธุ่กัารศุลูกัากัร
กัารเส์นอขายส์ินค้้า รวมถึ่งกัารปีระมูลูงานขาย แลูะ/หรือ บริกัารตัิดตััง�
โค้รงกัารที่่�ม่มูลูค้่าส์ูง รวมถึ่งกัระบวนกัารภายในซ่�งอาจิเกัิดจิากั
กัารลูะเลูยไม่ปีฏิิบัตัิตัามระเบ่ยบวิธุ่ปีฏิิบัตัิงานของผู่้ปีฏิิบัตัิงา อาที่ิ
กัารจิั ด ซื� อ จิั ด จิ้ า ง กัารค้วบคุ้ ม ส์ิ น ค้้ า หรื อ ที่รั พ ย์ ส์ิ น กัารเบิ กั จิ่ า ย
ค้่ า ใชั่้ จิ่ า ยตั่ า งๆ โดยรู ปี แบบกัารทีุ่ จิ ริ ตั ค้อร์ รั ปี ชั่ั น อาจิเกัิ ด จิากั
กัารจิ่ายเงินค้่าอำานวยค้วามส์ะดวกั กัารจิ่ายเงินหรือถึูกัเร่ยกัเส์นอ
รับเงินจิากัเจิ้าหน้าที่่�รัฐ กัารเบิกัจิ่ายค้่าใชั่้จิ่ายที่่�ไม่เหมาะส์ม หรือ
กัารบันที่่กับัญชั่่ไม่ถึูกัตั้อง จิ่งดำาเนินกัารดังน่�
•

•

•

จิัดตัั�งค้ณะกัรรมกัารบริหารค้วามเส์่�ยง เพื�อปีระเมิน วิเค้ราะห์
แลูะกัำาหนดมาตัรกัารในกัารบริหารค้วามเส์่�ยงของกัารดำาเนิน
ธุุ ร กัิ จิ รวมถึ่ ง ปี้ อ งกัั น แลูะตัิ ด ตัามค้วามเส์่� ย งจิากักัารทีุ่ จิ ริ ตั
ค้อร์รปีั ชั่ัน ที่ัง� ในระดับองค้์กัร แลูะระดับปีฏิิบตัั กัิ ารจิัดให้มร่ ะบบ
กัารค้วบคุ้มภายใน แลูะกัารตัรวจิส์อบจิากัผู่ตั้ รวจิส์อบภายนอกั
ที่่ม� ปี่ ระส์ิที่ธุิภาพ รวมถึ่งม่กัารตัรวจิตัิดตัามคุ้ณภาพภายในตัาม
มาตัรฐานคุ้ณภาพ ISO 9001:2015
ปีระกัาศเจิตันารมณ์เปี็นส์มาชั่ิกัโค้รงกัารแนวร่วมปีฏิิบัตัิของ
ภาค้เอกัชั่นไที่ยในกัารตั่อตั้านทีุ่จิริตั (CAC) ตัั�งแตั่ปีี 2560 แลูะ
ได้รับกัารรรับรองเมื�อวันที่่� 5 พฤศจิิกัายน 2561 จินถึ่งปีัจิจิุบัน
เพื�อแส์ดงถึ่งค้วามมุ่งมั�นในกัารตั่อตั้านกัารทีุ่จิริตัค้อร์รัปีชั่ัน
ทีุ่กัรูปีแบบ รวมถึ่งได้จิดั ที่ำานโยบายตั่อตั้านกัารทีุ่จิริตัค้อร์รปีั ชั่ัน
แลูะแนวที่างปีฏิิบัตัิ ส์ื�อส์ารแกั่ผู่้บริหารแลูะพนักังานทีุ่กัระดับ
ให้ส์ามารถึเข้าถึ่งผ่่านที่างส์ื�อว่ด่ที่ัศน์รวมถึ่งผู่้ม่ส์่วนได้เส์่ย
ที่่�เกั่�ยวข้อง รับที่ราบในชั่่องที่างที่่�กัำาหนด แลูะรายงานผ่ลูแกั่
ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่เปี็นรายไตัรมาส์
จิัดให้ม่ชั่่องที่างกัารร้องเร่ยน แลูะกัารแจิ้งเบาะแส์

ในรอบปีี 2564 ปีระเมินกัารค้วบคุ้มค้วามเส์่�ยงน่�อยู่ในระดับที่่�
น่าพอใจิ ไม่พบกัารกัระที่ำาผ่ิดด้านกัารทีุ่จิริตัหรือกัระที่ำาผ่ิดจิริยธุรรม

จิากัส์ถึานกัารณ์กัารแพร่ระบาดของโรค้โค้วิด-19 ส์่งผ่ลูให้เกัิด
กัารเปีลู่�ยนแปีลูงด้านเศรษัฐกัิจิแลูะส์ังค้มในปีระเที่ศไที่ยแลูะที่ั�วโลูกั
ในวงกัว้ า ง ที่ำา ให้ ค้ วามตั้ อ งกัารส์ิ น ค้้ า แลูะบริ กั ารของภาค้ธุุ ร กัิ จิ
ชั่ะลูอกัารลูงทีุ่นในโค้รงกัารตั่างๆ ส์่งผ่ลูกัระที่บตั่อรายได้ของ HARN
โดยตัรง จิ่งได้ตัิดตัามส์ถึานกัารณ์อย่างใกัลู้ชั่ิดเพื�อบริหารค้วามเส์่�ยง
แลูะออกัมาตัรกัารตั่างๆ เพื�อวางแผ่นแลูะบริหารจิัดกัารภาพรวมกัาร
รับมือชั่่วงส์ถึานกัารณ์วิกัฤตั รวมถึ่งได้ปีรับรูปีแบบกัารดำาเนินธุุรกัิจิ
โดยนำาเที่ค้โนโลูย่เข้ามาชั่่วยให้ระบบงานหลูักัยังค้งส์ามารถึที่ำางาน
จิากัภายนอกัได้ทีุ่กัส์ถึานที่่� ทีุ่กัเวลูา โดยค้ำาน่งถึ่งค้วามปีลูอดภัยของ
พนักังานเปี็นหลูักั แตั่กั็ยังตั้องส์ามารถึส์่งมอบส์ินค้้าแลูะบริกัารแกั่
ลููกัค้้าได้อย่างตั่อเนื�อง โดยม่กัระบวนกัารดังน่�
•

กัำาหนดแนวกัารปีฏิิบตัั ตัิ วั ในชั่่วงที่่ม� กั่ ารระบาดของโรค้โค้วิด-19
แลูะส์ือ� ส์ารให้พนักังานที่ราบถึ่งกัารปีฏิิบตัั ตัิ น กัารปีฏิิบตัั ส์ิ ำาหรับ
ผู่้มาตัิดตั่อ กัารเข้าพบลููกัค้้า กัารลูดค้วามแออัดในพื�นที่่� แลูะ
Social Distancing เปี็นตั้น โดยให้มกั่ ารตัรวจิค้ัดกัรองพนักังาน
ที่่�ออกัปีฏิิบัตัิงานภายนอกัเปี็นปีระจิำาทีุ่กัส์ัปีดาห์ แลูะกัักัตััว
พนักังานที่่�เปี็นกัลูุ่มเส์่�ยง

•

จิัดตััง� ค้ณะที่ำางาน อันปีระกัอบด้วย ผู่บ้ ริหารระดับส์ูงฝ่่ายบริหาร
จิัดกัารอาค้ารแลูะฝ่่ายที่รัพยากัรบุค้ค้ลู เพือ� ตัิดตัามส์ถึานกัารณ์
ปีระเมินแนวที่างปีฏิิบัตัิกัรณ่ม่เหตัุฉืุ่กัเฉื่ินเพื�อปีระส์านงานกัับ
ฝ่่ายที่่�เกั่�ยวข้อง

•

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

ในปีี 2564 ผ่ลูกัารรับมือกัับค้วามเส์่�ยงที่่�เกัิดข่�นน่�ปีระเมินกัาร
ค้วบคุ้มค้วามเส์่�ยงอยู่ในระดับค้วบคุ้มได้ในระดับหน่�ง แตั่ยังไม่น่า
พอใจิ เนื�องจิากักัระที่บตั่อรายได้ของ HARN ส์าเหตัุจิากักัารชั่ะลูอ
กัารซื�อหรือขยายโค้รงกัารของลููกัค้้าพบกัารตัิดเชั่ื�อของพนักังาน รวม
10 ค้น โดยม่ ผ่ ลูกัระที่บร้ า ยแรงตั่ อ ชั่่ วิ ตั แลูะค้วามปีลูอดภั ย ของ
พนักังานจิำานวน 1 ค้น ค้ิดเปี็นผ่ลูกัระที่บตั่อรายได้ร้อยลูะ 16.42

บริษััท หาญ เอ็นจำิเน่ยริ�ง โซลูชัั�นส์ จำำากัด (มูหาชัน)
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ควิามูเส่�ยงใหมู่ท่�อาจำเกิดข้้�นในอนาคตื (Emerging Risk)

แนวิทางการบริหารควิามูเส่�ยง

กัารเปีลู่�ยนแปีลูงส์ภาพภูมิอากัาศของโลูกัได้ที่ว่ค้วามส์ำาค้ัญ
มากัข่น� ส์ะที่้อนได้จิากักัารปีระชัุ่มรัฐภาค้่กัรอบอนุส์ญ
ั ญาส์หปีระชั่าชั่าตัิ
ว่าด้วยกัารเปีลู่ย� นแปีลูงส์ภาพภูมอิ ากัาศ ค้รัง� ที่่� 26 (COP26) ระหว่าง
วันที่่� 1-12 พฤศจิิกัายน 2564 เพื�อกัำาหนดกัฎ ระเบ่ยบกัตัิกัาแลูะ
กัรอบกัารดำาเนินงานใหม่ ตัามข้อตักัลูงค้วามร่วมมือลูดกัารปีลู่อย
กั๊าซเรือนกัระจิกั ซ่�งปีระเที่ศไที่ยได้ยกัระดับกัารดำาเนินกัารที่่�จิะบรรลูุ
เปี้าหมายค้วามเปี็นกัลูางที่างค้าร์บอน ภายในปีี 2593 แลูะจิะบรรลูุ
เปี้าหมายกัารปีลู่อยกั๊าซเรือนกัระจิกัส์ุที่ธุิเปี็นศูนย์ ภายในปีี 2608
โดยค้ำาน่งว่าปีระเที่ศไที่ยเปี็น 1 ใน 10 ปีระเที่ศที่่ไ� ด้รบั ผ่ลูกัระที่บจิากักัาร
เปีลู่�ยนแปีลูงส์ภาพภูมิอากัาศส์ูงส์ุดในโลูกั ตัลูอดจินนำาเส์นอแนวค้ิด
โมเดลูเศรษัฐกัิจิบ่จิซ่ ข่ องปีระเที่ศไที่ย เพือ� นำาไปีส์ูกั่ ารปีรับกัระบวนที่ัศน์
แลูะกัารพัฒนาเศรษัฐกัิจิที่่เ� ปี็นมิตัรตั่อส์ิง� แวดลู้อม แลูะเปี็นวาระหลูักั
ของกัารปีระชัุ่ ม เอเปีค้ที่่� ปี ระเที่ศไที่ยจิะเปี็ น เจิ้ า ภาพในปีี 2565
ซ่�งส์ำานักันายกัรัฐมนตัร่จิะตั้องกัำาหนดกัลูไกัที่่�เหมาะส์มในกัารส์ร้าง
แรงจิูงใจิเชั่ิงเศรษัฐศาส์ตัร์ให้ภาค้เอกัชั่นลูดกัารปีลู่อยกั๊าซเรือนกัระจิกั
รวมถึ่งมาตัรกัารส์่งเส์ริมให้ปีระชั่าชั่นปีรับเปีลู่�ยนพฤตัิกัรรมในกัาร
ดำาเนินชั่่วิตัปีระจิำาวันเพื�อร่วมแกั้ไขปีัญหาดังกัลู่าว เชั่่น กัารพัฒนา
แลูะส์่งเส์ริมระบบขนส์่ง กัารลูดกัารใชั่้ถึุงพลูาส์ตัิกั เปี็นตั้น กัาร
เปีลู่�ยนแปีลูงนโยบายภาค้รัฐ กัฎหมาย ระเบ่ยบ แลูะข้อบังค้ับตั่างๆ
จิากักัารเปีลู่�ยนแปีลูงส์ภาพภูมิอากัาศ ซ่�งยังไม่ม่ค้วามชั่ัดเจินที่ั�งด้าน
กัลูไกัแลูะวิ ธุ่ กั ารบั ง ค้ั บ ใชั่้ จิ่ ง ถึื อ เปี็ น ค้วามเส์่� ย งที่่� อ าจิส์่ ง ผ่ลูตั่ อ
กัารเปีลู่�ยนแปีลูงกัารดำาเนินธุุรกัิจิ (Business Transition Risk)

HARN วางแผ่นรองรับแลูะเริ�มปีรับตััว ค้รอบค้ลูุมกัารดำาเนิน
ธุุรกัิจิปีัจิจิุบันแลูะกัารลูงทีุ่นในอนาค้ตั โดยม่แผ่นปีรับลูดกัารปีลู่อย
กั๊าซเรือนกัระจิกัที่างอ้อม (Scope 1, Scope 2 แลูะ Scope 3) ด้วย
กัารตัิดตัั�งระบบผ่ลูิตัพลูังงานไฟัฟั้าจิากัโซลู่าเซลูลู์บริเวณหลูังค้าอาค้าร
ส์ำานักังานพร้อมที่ั�งศ่กัษัาแนวที่างแลูะวิธุ่กัารของโค้รงกัารลูดกั๊าซ
เรือนกัระจิกัภาค้ส์มัค้รใจิตัามมาตัรฐานของปีระเที่ศไที่ย (Thailand
Voluntary Emission Reduction Program : T-VER) เพือ� เตัร่ยมพร้อม
รับกัารเปีลู่�ยนแปีลูงของกัฎหมายที่่�เกั่�ยวข้องกัับกัารเปีลู่�ยนแปีลูง
ส์ภาพภูมอิ ากัาศ โดยปีระเมินแลูะแส์วงหาแนวปีฏิิบตัั ที่ิ เ�่ หมาะส์ม เพือ�
เข้าส์ูส์่ งั ค้มค้าร์บอนตัำ�าในอนาค้ตั จิากันัน� นำามาปีรับปีรุงแผ่นงาน เพือ�
ให้ส์ามารถึบรรลูุเปี้าหมายกัารลูดกัารปีลู่อยกั๊าซเรือนกัระจิกั

2.2.2 ควิามูเส่�ยงตื่อการลงทุนข้องผู้ถือหลัก
ทรัพย์
- ไม่ม่ -

2.2.3 ควิามูเส่�ยงตื่อการลงทุนในหลักทรัพย์
ตื่างประเทศ
- ไม่ม่ -
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

3. การข้ับเคลื�อนธิุรกิจำเพ่�อควิามูยั�งยืน
3.1 นโยบายและเป้าหมูายการจำัดการ
ด้านควิามูยั�งยืน
3.1.1 นโยบายการจำัดการด้านควิามูยั�งยืน
บริษัที่ั หาญ เอ็นจิิเน่ยริง� โซลููชั่นั� ส์์ (จิำากััด) มหาชั่น หรือ HARN
ตัระหนักัถึ่งค้วามส์ำาค้ัญในกัารดำาเนินธุุรกัิจิตัามแนวที่างกัารพัฒนา
อย่างยัง� ยืน ที่่ส์� อดค้ลู้องกัับแนวที่างค้วามรับผ่ิดชั่อบตั่อส์ังค้ม ด้วยกัาร
ส์ร้างกัารม่ส์่วนร่วม ค้วามเชั่ื�อมั�นแลูะคุ้ณค้่าตั่อผู่้ม่ส์่วนได้เส์่ย โดย
รักัษัาส์มดุลูที่ั�งด้านส์ิ�งแวดลู้อม ส์ังค้ม บรรษััที่ภิบาลูที่่�ด่ แลูะผู่้ม่ส์่วน
เกั่�ยวข้องทีุ่กัภาค้ส์่วนในวงจิรค้วามยั�งยืนของ HARN ค้ณะกัรรมกัาร
จิ่งกัำาหนดนโยบายกัารบริหารจิัดกัารค้วามยั�งยืนของ HARN โดย
พิจิารณาส์ถึานกัารณ์ แนวโน้ม ที่ิศที่างกัารเปีลู่�ยนแปีลูงแลูะปีัจิจิัย
ด้านค้วามยัง� ยืนตั่างๆ ที่ัง� ภายในแลูะภายนอกั รวมที่ัง� ข้อกัำาหนดเกัณฑ์์
มาตัรฐานที่่�เกั่�ยวข้อง พร้อมค้ำาน่งถึ่งผู่้ม่ส์่วนได้เส์่ยทีุ่กัภาค้ส์่วน เพื�อ
ส์นับส์นุนให้องค้์กัรบรรลูุวิส์ัยที่ัศน์ พันธุกัิจิ ค้่านิยม ที่ิศที่างกัลูยุที่ธุ์
แลูะเปี้าหมายอย่างม่ปีระส์ิที่ธุิภาพ ตัลูอดจินมุ่งมั�นที่่�จิะขับเค้ลูื�อน
องค้์กัรแลูะดำาเนินธุุรกัิจิอย่างยัง� ยืนภายใตั้เปี้าหมายกัารบริหารจิัดกัาร
เพื�อกัารเตัิบโตัอย่างยั�งยืนที่่�ว่า Quality Living through Sustainable
Engineering

3.1.2 เป้าหมูายการจำัดการด้านควิามูยั�งยืน
(สิ�งแวิดล้อมู, สังคมู, บรรษััทภิบาล)
HARN ยังค้งมุ่งมั�นในกัารเปี็นผู่้นำาของงานระบบวิศวกัรรมค้รบ
วงจิรในปีระเที่ศไที่ยแลูะปีระเที่ศเพื�อนบ้าน โดยม่พันธุกัิจิในกัารดูแลู
ผู่้ม่ส์่วนได้เส์่ยทีุ่กักัลูุ่มอย่างส์มดุลูภายใตั้ค้่านิยม POSITIVE โดย
บูรณากัารเข้ากัับกัลูยุที่ธุ์แลูะที่ิศที่างกัารดำาเนินธุุรกัิจิขององค้์กัรอย่าง
ยั�งยืน เพื�อแส์ดงค้วามรับผ่ิดชั่อบตั่อส์ังค้มแลูะส์ิ�งแวดลู้อม ที่่�มุ่งเน้น
กัารส์ร้างกัารเตัิบโตัอย่างยั�งยืนของทีุ่กัภาค้ส์่วน ดังน่�
Quality Living through Sustainable Engineering

SMART Business
สร้างผลต์อบแที่นที่ี�ดีต์่อผู้ถืือหุ้้น และข้ยายธิุรกิจำ
ให้้เต์ิบโต์ต์่อเนื�องอย่างยั�งยืน
•
•
•
•

ส์ินค้้าแลูะบริกัารที่่�ม่คุ้ณภาพส์ูง
พัฒนาโซลููชั่ั�นแลูะบริกัารให้ค้รบวงจิร
เพิ�มมูลูค้่าส์ินค้้าด้วยเที่ค้โนโลูย่ดิจิิที่ัลู
กัารจิัดกัารธุุรกัิจิที่่เ� ปี็นเลูิศ โดยใชั่้เที่ค้โนโลูย่
ไอที่่แลูะกัารจิัดกัารที่่�ที่ันส์มัย

SMART People
สร้างบรรยากาศการที่ำางานที่ี�มูีคว็ามูสุข้กระต์ือรือร้น
มูีคว็ามูคิดริเริ�มู และมูีการพึัฒนาอย่างต์่อเนื�อง
เส์ริมส์ร้างแลูะพัฒนาบุค้ลูากัรให้มค้่ วามพร้อม
3 ด้านค้ือ
• SMART PRO ค้วามส์ามารถึที่ักัษัะ
• SMART Care ม่ค้วามพร้อมที่ัง� ร่างกัายแลูะจิิตัใจิ
• SMART Learning ส์ร้างค้วามพร้อมในกัาร
เร่ยนรู้เที่ค้โนโลูย่ดิจิิที่ัลู

SMART Environment
คว็บคุมูกระบว็นการธิุรกิจำที่ี�ลดผลกระที่บ
ที่างสิ�งแว็ดล้อมู ส่งเสริมูคว็ามูปลอดภัยอาชีว็อนามูัย
และสิง� แว็ดล้อมูทีุ่กกระบว็นการ
• ลูดแลูะร่ไซเค้ิลูของเส์่ย จิากักัระบวนกัารธุุรกัิจิ
• กัำาจิัดขยะอันตัรายอย่างถึูกัวิธุ่ ส์่งเส์ริมจิิตัส์ำาน่กั
รักัส์ิ�งแวดลู้อม

3.2 การจำัดการผลกระทบตื่อผู้มู่ส่วิน
ได้เส่ยในห่วิงโซ่คุณค่าข้องธิุรกิจำ
การวิิเคราะห์ผมูู้ ส่ วิ่ นได้สวิ่ นเส่ยในห่วิงโซ่คณ
ุ ค่า
ข้องธิุรกิจำ
HARN ให้ ค้ วามส์ำา ค้ั ญ กัั บ กัารบริ ห ารผู่้ ม่ ส์่ ว นได้ ส์่ ว นเส์่ ย
ตัลูอดจินห่วงโซ่คุ้ณค้่าของธุุรกัิจิโดยค้รอบค้ลูุมถึ่งผู่้ได้รับผ่ลูกัระที่บ
หรื อ อาจิส์่ ง ผ่ลูกัระที่บตั่ อ กัารดำา เนิ น งานของ HARN ตัั� ง แตั่ อ ด่ ตั
ปีัจิจิุบัน จินถึ่งอนาค้ตั ค้วบคู้่กัับกัารบริหารจิัดกัารห่วงโซ่คุ้ณค้่าของ
ธุุรกัิจิอย่างม่ปีระส์ิที่ธุิภาพ เพื�อให้ม�ันใจิว่าผู่้ม่ส์่วนได้เส์่ยได้รับกัาร
ดูแลูอย่างส์มดุลูตัามพันธุกัิจิองค้์กัร โดยจิัดแบ่งผู่้ม่ส์่วนได้เส์่ยออกั
เปี็น 7 กัลูุ่มหลูักั ได้แกั่ ผู่้บริหารแลูะพนักังาน ลููกัค้้า คู้่ค้้าแลูะ/หรือ
เจิ้าหน่� คู้่แข่ง ผู่้ถึือหุ้น ภาค้รัฐ ชัุ่มชั่นแลูะส์ิ�งแวดลู้อม เพื�อให้ที่ราบถึ่ง
มุมมองแลูะค้วามค้าดหวังของผู่ม้ ส์่ ว่ นได้เส์่ยตั่อกัารดำาเนินงาน พร้อม
ที่ัง� กัำาหนดแนวที่างที่่เ� หมาะส์มในกัารม่ส์ว่ นร่วมกัับผู่ม้ ส์่ ว่ นได้เส์่ยอย่าง
ส์มำ�าเส์มอ โดยเฉื่พาะในส์ถึานกัารณ์แพร่ระบาดของโรค้โค้วิด-19 ซ่�ง
ตัระหนักัด่ว่ากัารส์นับส์นุนแลูะข้อค้ิดเห็นจิากัผู่้ม่ส์่วนได้เส์่ยทีุ่กักัลูุ่ม
จิะเปี็นปีระโยชั่น์ในกัารดำาเนินงานแลูะกัารพัฒนาธุุรกัิจิอย่างยั�งยืน
โดยปีระเมินจิากัผ่ลูกัระที่บแลูะอิที่ธุิพลูที่่�เกัิดข่�นระหว่างกััน ตัาม
แนวที่างดังตั่อไปีน่�

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

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

พนักงาน

ช่องที่างสื�อสาร
คว็ามูคาดห้ว็ัง
•
•
ผลดำาเนินงาน
•
•
•
•

ลูกค้า

คู่ค้าและ/
หร่อเจำ้าหน่�
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กัารปีระชัุ่ม, LINE AD, ปีระกัาศบริษััที่, อินที่ราเน็ตั, อ่เมลู
• ม่ส์ภาพกัารที่ำางานที่่�ยุตัิธุรรม ม่โอกัาส์เตัิบโตัแลูะกั้าวหน้า
• ม่ค้วามปีลูอดภัยแลูะถึูกัส์ุขอนามัย
• ม่ส์วัส์ดิกัารที่่�เหมาะส์ม
• ปีัญหาแรงงานหรือกัารร้องเร่ยน เที่่ากัับ 0%
• เที่่ยบผ่ลูกัับตัลูาดแรงงานทีุ่กัปีี : กัลูุ่มงานส์่วนกัลูาง อยู่ในเกัณฑ์์มาตัรฐาน
กัลูุ่มงานขายแลูะบริกัาร ส์ูงกัว่าตัลูาดเฉื่ลู่�ย
• อุบัตัิเหตัุจิากักัารปีฏิิบัตัิงาน เที่่ากัับ 0.40%
• จิำานวนพนักังานที่่�ม่กัารวัดผ่ลูตัามเกัณฑ์์ ค้ิดเปี็น 100%
• ค้วามพ่งพอใจิตั่อกัารที่ำางาน เที่่ากัับ 81.49%

ส์ร้างค้วามพ่งพอใจิแลูะค้วามผู่กัพัน
ช่องที่างสื�อสาร
แกั่ลููกัค้้า โดยผ่่านกัระบวนกัารนำาเส์นอ คว็ามูคาดห้ว็ัง
ผ่ลูิตัภัณฑ์์แลูะบริกัารที่่�ม่คุ้ณภาพระดับ •
มาตัรฐานส์ากัลูด้วยราค้าเปี็นธุรรม
•
ผลดำาเนินงาน
•
•

กัารเข้าเย่�ยมพบ, LINE AD, FB, Website, กัารปีระชัุ่มส์ัมมนา
• ส์่งมอบส์ินค้้าแลูะบริกัารตัามข้อตักัลูง
• พนักังานม่ค้วามรู้ ค้วามเข้าใจิ ในส์ินค้้า/บริกัาร ส์ามารถึให้
ค้ำาแนะนำาที่่�เปี็นปีระโยชั่น์ อย่างถึูกัตั้อง
• ได้รับกัารบริกัารหลูังกัารขายตัรงเวลูา
• กัารร้องเร่ยนด้านส์ินค้้า/บริกัาร เที่่ากัับ 0.009%
• จิำานวนเฉื่ลู่�ยพนักังานที่่�ม่กัารอบรมด้านส์ินค้้า/บริกัาร ค้ิดเปี็น 1.7 ชั่ั�วโมง
• ค้วามพ่งพอใจิลููกัค้้า เที่่ากัับ 91.18%

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

กัารเข้าเย่ย� มพบ, Website, อ่เมลู, กัารปีระชัุ่มส์ัมมนา กัารปีระเมินผ่ลูผู่้ขาย
• ม่ค้วามเปี็นธุรรม ปีฏิิบัตัิตัามข้อตักัลูงกัารค้้า
• ได้รับที่ราบข่าวส์าร แลูะนโยบายกัารซื�อขายที่่�ค้รบถึ้วน
• ได้รับที่ราบปีัญหาแลูะแนวที่างกัารแกั้ไขอย่างตัรงไปีตัรงมา
• กัารปีระเมินผ่ลูผู่้ขาย ปีีลูะ 2 ค้รั�ง
• ผ่ลูกัารปีระเมินผู่้ขายในปีระเที่ศ ปีี 2564 เที่่ากัับ 96.34% แลูะ 96.73%
• ผ่ลูกัารปีระเมินผู่้ขายตั่างปีระเที่ศ ปีี 2564 เที่่ากัับ 96.69% แลูะ 95.52%

ช่องที่างสือ� สาร
คว็ามูคาดห้ว็ัง
•
•
ผลดำาเนินงาน
•
•

ปีฏิิบัตัิตั่อคู้่แข่งที่างกัารค้้าส์อดค้ลู้องกัับนโยบายแลูะกัรอบกัตัิกัาส์ากัลูของกัารแข่งขันอย่างเส์ร่ ภายใตั้กัรอบกัฎหมายที่่�เกั่�ยวกัับกัารแข่งขันที่าง
กัารค้้าแลูะกัตัิกัากัารแข่งขันที่่�เปี็นธุรรม

คู่แข้่ง

ผู้ถือหุ้น

ภาครัฐ

ดำาเนินธุุรกัิจิเชั่ิงพาณิชั่ย์ ส์ามารถึส์ร้าง ช่องที่างสือ� สาร
ผ่ลูตัอบแที่นที่่�ด่ แลูะม่กัารขยายธุุรกัิจิให้ •
เตัิบโตัตั่อเนื�องอย่างยั�งยืน
•
คว็ามูคาดห้ว็ัง
•
•
ผลดำาเนินงาน
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ส์นับส์นุนนโยบายของภาค้รัฐเพื�อเส์ริม ช่องที่างสือ� สาร
ส์ร้างกัารเจิริญเตัิบโตัที่างเศรษัฐกัิจิของ •
•
ปีระเที่ศ
คว็ามูคาดห้ว็ัง
•
ผลดำาเนินงาน
•

•
•
•
•
•
•
•

•

กัารปีระชัุ่มผู่ถึ้ อื หุน้
งานแถึลูงผ่ลูปีระกัอบกัาร Opportunity Day
เว็บไซตั์นกัั ลูงทีุ่นส์ัมพันธุ์
กัารเตัิบโตัของธุุรกัิจิอย่างยั�งยืน
ได้รับผ่ลูตัอบแที่นอย่างตั่อเนื�อง
กัารดำาเนินธุุรกัิจิม่ค้วามโปีร่งใส์ ม่กัารกัำากัับดูแลูกัิจิกัารที่่�ด่
พัฒนาโซลููชั่ั�นแลูะบริกัารให้ค้รบวงจิร
จิ่ายเงินปีันผ่ลูไม่น้อยกัว่าร้อยลูะ 40
ค้ะแนน CG Score ระดับ "ด่เลูิศ"

เว็บไซตั์ www.harn.co.th
กัารเข้าพบเจิ้าหน้าที่่ตั� ามแจิ้ง
กัารส์่งรายงานปีระจิำาเดือน
ปีฏิิบัตัิตัามกัฎหมาย กัฎเกัณฑ์์ ข้อบังค้ับแลูะกัฎระเบ่ยบที่่�เกั่�ยวข้อง
ดำาเนินธุุรกัิจิด้วยค้วามรับผ่ิดชั่อบแลูะม่ค้วามโปีร่งใส์
ไม่ม่เบ่�ยปีรับจิากักัารลูะเลูยกัารปีฏิิบัตัิตัามกัฎหมาย
เข้าร่วมเปี็นภาค้่เค้รือข่าย โค้รงกัารแนวร่วมปีฏิิบัตัิของภาค้เอกัชั่น
ไที่ยในกัารตั่อตั้านกัารทีุ่จิริตัค้อร์รัปีชั่ั�น (CAC)
• ค้ะแนน CG Score ระดับ "ด่เลูิศ"

เปี็นองค้์กัรที่่ด� ข่ องส์ังค้ม ดำาเนินธุุรกัิจิที่่ม� กั่ ารบริหารจิัดกัารผ่ลูกัระที่บตั่อส์ิง� แวดลู้อมตัามมาตัรฐานส์ากัลู แลูะม่ส์ว่ นร่วมในกัารพัฒนาคุ้ณภาพชั่่วตัิ
ที่่�ด่แกั่ส์ังค้มชัุ่มชั่น

ชัุมูชัน
สังคมู และ
สิ�งแวิดล้อมู
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

3.3 การจำัดการด้านควิามูยั�งยืนในมูิตืิสิ�งแวิดล้อมู
3.3.1 นโยบายและแนวิปฏิิบัตืิด้านสิ�งแวิดล้อมู
HARN ค้ำา น่ ง ถึ่ ง ค้วามส์ำา ค้ั ญ ในกัารดู แ ลูรั กั ษัาส์ิ� ง แวดลู้ อ ม
ตัลูอดห่ ว งโซ่ อุ ปี ที่าน ตัั� ง แตั่ กั ารค้ั ด เลูื อ กัผ่ลูิ ตั ภั ณ ฑ์์ ที่่� ไ ม่ ที่ำา ลูาย
ที่รัพยากัรธุรรมชั่าตัิแลูะเปี็นมิตัรส์ิง� แวดลู้อม กัารปีฏิิบตัั อิ ย่างเค้ร่งค้รัด
ตัามเจิตันารมณ์ของกัฎหมาย แลูะกัฎระเบ่ยบที่่�ออกัโดยหน่วยงาน
กัำากัับดูแลู กัารลูดเศษัวัส์ดุในขบวนกัารที่ำางาน กัารรักัษัาส์ิง� แวดลู้อม
แลูะกัารปีระหยัดพลูังงานในส์ถึานที่่�ที่ำางาน โดยกัำาหนดมาตัรกัารใน
กัารใชั่้เค้รือ� งปีรับอากัาศ ไฟัแส์งส์ว่าง เค้รือ� งค้อมพิวเตัอร์โดยค้ำาน่งถึ่ง
ปีระโยชั่น์ส์ูงส์ุดของกัารใชั่้งาน เพื�อเปี็นกัารปีระหยัดค้่าใชั่้จิ่าย แลูะ
ส์ร้างจิิตัส์ำาน่กัในกัารปีระหยัดพลูังงานอย่างยัง� ยืน เพือ� ปีระโยชั่น์ส์ว่ น
รวม แลูะส์นองนโยบายกัารปีระหยัดพลูังงานของรัฐบาลู โดย HARN
ได้พัฒนาระบบกัารบริหารจิัดกัารส์ิ�งแวดลู้อม โดยกัำาหนดนโยบาย
ส์ิ�งแวดลู้อม อาชั่่วอนามัย แลูะค้วามปีลูอดภัยในกัารที่ำางาน เพื�อเปี็น
กัรอบในกัารดำาเนินงาน พร้อมที่ั�งจิัดที่ำาฐานข้อมูลูด้านส์ิ�งแวดลู้อม
อย่างเปี็นระบบ เพือ� ค้วบคุ้ม ลูดผ่ลูกัระที่บ แลูะรักัษัาไว้ซง่� ส์ิง� แวดลู้อม
ที่่�ด่ ค้วบคู้่กัับกัารเตัิบโตัของธุุรกัิจิอย่างยั�งยืน

HARN ให้ค้วามส์ำาค้ัญกัับกัารลูดกัารใชั่้กัระดาษัจิากักัระบวนกัาร
ที่ำางาน จิ่งกัำาหนดมาตัรกัารแลูะวิธุปี่ ฏิิบตัั ิ ค้ือ ใชั่้นอ้ ย (Reduce) ใชั่้ซำ�า
(Reuse) แลูะแปีรรูปีใชั่้ใหม่ (Recycle) โดยในปีี 2564 ทีุ่กักัิจิกัรรม
ดำาเนินกัารส์ำาเร็จิร้อยลูะ 100 แลูะกัำาหนดให้เปี็นโค้รงกัารที่่�ปีฏิิบัตัิ
ตั่อเนื�องทีุ่กัปีี ดังน่�

3.3.2 ผลการดำาเนินงานด้านสิ�งแวิดล้อมู

กัารค้วบคุ้มแลูะลูดกัารปีลู่อยกั๊าซเรือนกัระจิกัแลูะกัารอนุรักัษั์
ที่รัพยากัรธุรรมชั่าตัิ โดยม่กัารตัั�งเปี้าหมายกัารลูดกั๊าซเรือนกัระจิกั
ส์ุที่ธุิเปี็นศูนย์ ภายในปีี 2570 แลูะกัำาหนดกัลูยุที่ธุ์ที่�่มุ่งเน้นกัารเพิ�ม
ปีระส์ิที่ธุิภาพกัารใชั่้พลูังงาน กัารลูงทีุ่นในธุุรกัิจิที่่เ� ปี็นมิตัรตั่อส์ิง� แวดลู้อม
เพื�อผ่ลูักัดันกัารดำาเนินธุุรกัิจิส์ู่เศรษัฐกัิจิส์่เข่ยว แลูะมุ่งส์ู่เปี้าหมาย
พันธุมิตัรเพือ� ชั่่วตัิ โดย HARN กัำาหนดเปี้าหมายกัารปีลู่อยกั๊าซเรือนกัระจิกั
ที่างตัรง (ขอบเขตัที่่� 1) ที่างอ้อมจิากักัารใชั่้พลูังงานไฟัฟั้า (ขอบเขตัที่่� 2)
แลูะที่างอ้อมอื�นๆ ได้แกั่ ขนส์่ง กัระดาษั ที่่�พักั ของเส์่ย (ขอบเขตัที่่� 3)
จิะตั้องตัำ�ากัว่า 120kWh ตั่อตัารางเมตัรตั่อปีี อันส์่งผ่ลูตั่อกัารลูดกัาร
ปีลู่อยกั๊าซเรือนกัระจิกัที่างอ้อมอย่างม่นัยส์ำาค้ัญ โดยกัำาหนดปีีฐาน
เกั็บข้อมูลู ค้ือ ปีี 2564

ในปีี 2564 HARN ได้ปีรับปีรุง คู้่มือค้วามปีลูอดภัย ซ่�งใชั่้อบรม
พนักังานเกั่�ยวกัับค้วามปีลูอดภัย/ส์ภาพแวดลู้อมในกัารที่ำางาน แลูะ
ส์ิง� แวดลู้อม โดยจิัดอบรมให้กับั พนักังานใหม่ ในปีี 2564 จิำานวน 21 ค้น
ผ่ลูกัารที่ดส์อบหลูังกัารอบรมเฉื่ลู่�ยร้อยลูะ 89.50 แลูะรณรงค้์ให้
พนักังานทีุ่กัค้นตัระหนักัถึ่งกัารกัำาจิัดขยะอย่างถึูกัวิธุ่ ผ่่านชั่่องที่างกัาร
ส์ื�อส์ารภายใน อาที่ิ อ่เมลู, LINE Official แลูะ Digital Signage

Reduce
ใชั้น้อย

Reuse
ใชั้ซำ�า

1. ใชั่้ระบบกัารส์่งเอกัส์ารอิเลู็กัที่รอนิกัส์์ ใชั่้กัระดาษัที่่�ใชั่้แลู้วหน้าเด่ยวนำากัลูับมา
Gmail/Outlook
ใชั่้ใหม่
2. กัารจิัดเกั็บเอกัส์ารเปี็นไฟัลู์ อิเลู็กัที่รอนิกัส์์
ผ่่าน Data Center, Shared drive
3. กัารปีระชัุ่มโดยใชั่้ระบบอิเลู็กัที่รอนิกัส์์
E-meeting
4. เปีลู่�ยนแบบส์อบถึามจิากักัระดาษัเปี็น
ออนไลูน์ โดยใชั่้ Google Form
5. ลูดกัารแจิกัเอกัส์ารกัารอบรม โดยใชั่้
ชั่่องที่างอิเลู็กัที่รอนิกัส์์ที่ดแที่น
6. โค้รงกัาร หน่ง� คุ้ณภาพ ลูดกัารใชั่้กัระดาษั
โดยปีรับวิธุ่กัารที่ำางานใหม่หรือพัฒนา
ใชั่้ระบบดิจิิที่ัลู

Recycle
แปรรูปใชั้ใหมู่
จิัดให้ม่ถึังขยะแยกัปีระเภที่ ค้ือ ขยะที่ั�วไปี
กัระดาษัที่่�ใชั่้แลู้ว ขวด/พลูาส์ตัิกั แลูะเพิ�ม
มู ลู ค้่ า จิากักัารจิำ า หน่ า ยขยะปีระเภที่
กัระดาษั ขวด/พลูาส์ตัิกั

การดำาเนินการด้านการเปล่�ยนแปลงสภาพภูมูิอากาศ

ที่ั�งน่� กัารค้ำานวณกัารปีลู่อยกั๊าซเรือนกัระจิกัตั่างๆ ในปีี 2564
HARN ใชั่้หลูักักัารแลูะส์ูตัรอ้างอิงจิากัองค้์กัารบริหารจิัดกัารกั๊าซเรือน
กัระจิกั (องค้์กัารมหาชั่น) เร่ยกัโดยย่อว่า อบกั. ซ่�งยังไม่ผ่ ่านกัาร
ที่วนส์อบจิากัผู่เ้ ชั่่ย� วชั่าญจิากั อบกั. พบว่า ปีริมาณค้าร์บอนฟัุตัพริน� ที่์
องค้์กัรของ HARN เที่่ากัับ 785,008 ตัันค้าร์บอนไดออกัไซด์เที่่ยบเที่่า
(tCo2e) โดยขอบเขตัที่่� 1 ขอบเขตัที่่� 2 แลูะขอบเขตัที่่� 3 ม่ปีริมาณ
ค้าร์บอนฟัุตัพริ�นที่์ เที่่ากัับ 184,387 tCo2e, 347,442 tCo2e แลูะ
253,178 tCo2e ตัามลูำาดับ แลูะเมื�อปีระเมินเปี็นปีริมาณค้าร์บอน
ฟัุตัพริ�นที่์องค้์กัรตั่อค้น เที่่ากัับ 3,298 tCo2e ซ่�งจิากักัารออกัแบบ
อาค้ารส์ำานักังานใหม่ของ HARN ในกัารนำาแผ่งกัำาเนิดไฟัฟั้าแลูะแส์ง
อาที่ิตัย์ จิำานวน 330 แผ่ง ขนาด 0.127 เมกักัาวัตัตั์ เพื�อผ่ลูิตัพลูังงาน
ไฟัฟั้าจิากัแส์งอาที่ิตัย์ ที่ำาให้ลูดปีริมาณกัารปีลู่อยกั๊าซเรือนกัระจิกั
ที่างอ้อมที่่�เกัิดข่�นได้ถึ่ง 62,103 tCo2e จิ่งเปี็นเปี้าหมายหลูักัในกัาร
ลูดปีริมาณกั๊าซเรือนกัระจิกัที่่�ชั่ัดเจิน

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

การคำานวิณการปล่อยก๊าซเร่อนกระจำก ปี 2564
แหล่งกำาเนิดคาร์บอน
กัารใชั่้ไฟัฟั้า
กัารเดินที่าง
กัารพักัแรม
กัารผ่ลูิตัเอกัส์าร
ของเส์่ยหลูังกัารจิัดงาน
รว็มู

ตืันคาร์บอนไดออกไซด์
เท่ยบเท่า (tCo2e)
347.4
409.2
8.6
11.8
8.0
785.0
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ปริมูาณการผลิตืพลังงานไฟฟ้าจำากแสงอาทิตืย์ (ส่ฟ้า)
กับพลังงานไฟฟ้าท่�บริโภคทั�งหมูด (ส่ส้มู)
ส่วินตื่างคือพลังงานไฟฟ้าท่�ตื้องจำัดซ่�อจำาก
การไฟฟ้านครหลวิง (กฟน.)

ระบบจำัดการอาคารและบริหารพลังงาน
HARN เลูือกัที่่�จิะเร่ยนรู้แลูะจิัดส์ร้างระบบจิัดกัารอาค้ารแลูะ
พลูังงานโดยที่่มงานภายใน ร่วมกัับบริษััที่ในเค้รือที่่�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
จิากัแส์งอาที่ิตัย์ที่ดแที่นกัารใชั่้พลูังงานจิากักัารไฟัฟั้านค้รหลูวง ซ่�ง
จิะชั่่วยลูดกัารใชั่้พลูังงานได้ถึง่ 170kWh ตั่อปีี หรือราวร้อยลูะ 30 ของ
พลูังงานที่่�ใชั่้
จิากักัารเกั็บข้อมูลูตัลูอดปีี 2564 พบว่าแผ่งกัำาเนิดไฟัฟั้าแส์ง
อาที่ิตัย์นั�นผ่ลูิตัไฟัฟั้าได้ 124.23MWh ร้อยลูะ 24,23 ของพลูังงาน
ไฟัฟั้าที่่�ใชั่้ที่ั�งหมด อย่างไรกั็ตัามในชั่่วงเดือนแรกัๆ ของกัารใชั่้อาค้าร
นั�นพบว่าระบบหลูายส์่วนยังไม่ได้ที่ำางานแบบอัตัโนมัตัิที่ำาให้ขาด
ปีระส์ิที่ธุิภาพ นับจิากัเดือนมิถึนุ ายนเปี็นตั้นมา ที่่มงานได้จิดั ใชั่้ระบบ
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

เมือ� เที่่ยบเปี้าหมายกัารใชั่้พลูังงานตัลูอดที่ัง� ปีีตัอ่ พืน� ที่่โ� ดยใชั่้กัาร
ปีระมาณค้่าพลูังงานใน 45 วันแรกักั่อนกัารย้ายเข้าใชั่้ส์าำ นักังาน พบว่า
ม่ค้่าอยู่ที่่� 88.84kWh ตั่อตัารางเมตัรตั่อปีี แตั่ถึ้านำาค้่าเดือนธุันวาค้ม
ที่่ปี� รับแตั่งกัารใชั่้พลูังงานมาปีระเมินค้าดว่าในปีี 2565 จิะใชั่้พลูังงาน
อยู่ที่่� 75.47kWh ตั่อตัารางเมตัรตั่อปีี
กัลู่าวค้ือ HARN ได้บรรลูุเปี้าหมายกัารใชั่้พลูังงานตั่อตัารางเมตัร
ตั่อปีีที่่� 120kWh แลูะเปี็นอาค้ารที่่ถึ� อื ได้วา่ ใชั่้พลูังงานตั่อพืน� ที่่น� อ้ ยมากั
แห่งหน่�งของปีระเที่ศไที่ย
จิากัข้อมูลูที่่�ได้จิากัระบบ Building Management System ที่่�
HARN พัฒนาร่วมกัับบริษััที่ ไอยราหาญ จิำากััด (บริษััที่ย่อย) พบ
ส์ัดส์่วนกัารบริโภค้พลูังงานในส์ำานักังาน HARN ชั่่วงค้ร่�งหลูังของ
ปีี 2564 ดังตั่อไปีน่�
ระบบ

สัดส่วิน
การบริโภค
พลังงาน (%)

เค้รื�องที่ำานำ�าเย็น (Chiller)
อุปีกัรณ์ส์่งลูมเย็นแลูะปีรับอากัาศ
ส์ารส์นเที่ศ ส์ื�อส์าร แลูะอุปีกัรณ์ไฟัฟั้าที่ั�วไปี (outlet)
แส์งส์ว่าง
ลูิฟัตั์

49.8
27.4
14.6
6.1
2.0
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จิะเห็นว่าเค้รื�องที่ำานำ�าเย็น (Chiller) แลูะอุปีกัรณ์ส์่งลูมเย็นแลูะ
ปีรับอากัาศ (AHU & A/C) เปี็นระบบที่่บ� ริโภค้พลูังงานถึ่งร้อยลูะ 77.2
ของที่ั�งหมด กัารปีรับแตั่งระบบที่ั�งส์องน่�ม่ค้วามจิำาเปี็นอย่างมากัที่่�จิะ
ที่ำาให้ลูดกัารบริโภค้พลูังงานได้ HARN จิ่งมุง่ เปี้าหมายในกัารปีรับแตั่ง
ดูแลูรักัษัาให้ระบบที่ั�งส์องน่�ให้ม่ปีระส์ิที่ธุิภาพส์ูงส์ุดจินส์ามารถึปีรับ
ลูดกัารบริโภค้พลูังงานรวมได้กัว่าร้อยลูะ 40
ส์ำาหรับระบบแส์งส์ว่างนั�น ในอาค้ารที่ั�วไปีจิะบริโภค้ส์ัดส์่วน
พลูังงานถึ่งร้อยลูะ 25 แตั่จิะเห็นได้ว่าในอาค้ารส์ำานักังานของ HARN

จิะบริโภค้พลูังงานอยู่เพ่ยงร้อยลูะ 6.1 เที่่านั�น เนื�องจิากั HARN เลูือกั
ใชั่้ระบบแส์งส์ว่างแบบ PoE ที่่ม� กั่ ารปีรับหร่ห� รือปีิดหลูอดไฟัตัามค้วาม
เข้มของแส์งแลูะเมื�อม่ผู่้ใชั่้งานเที่่านั�น
ส์ิ�งที่่� HARN ได้ส์รรส์ร้างข่�นในส์ำานักังานแห่งน่�จิะกัลูายเปี็น
วัฒนธุรรมองค้์กัรในกัารม่ส์ำาน่กัตั่อกัารปีระหยัดพลูังงาน แลูะไม่ว่า
เขาจิะอยู่ในที่่�ใดกั็จิะม่ส์ำาน่กัในกัารลูดกัารส์ูญเส์่ยพลูังงานเส์มอ

3.4 การจำัดการด้านควิามูยัง� ยืนในมูิตืสิ งั คมู
3.4.1 นโยบายและแนวิปฏิิบัตืิด้านสังคมู
1) ควิามูยั�งยืนในมูิตืิทรัพยากรมูุนษัย์
เนื�องจิากั HARN เปี็นธุุรกัิจิซื�อมาขายไปี นอกัจิากักัารค้ัดส์รร
ส์ินค้้าที่่�ม่คุ้ณภาพแลู้ว ปีัจิจิัยค้วามส์ำาเร็จิที่่�ส์ำาค้ัญ ค้ือ ระบบงาน /
กัารบริกัาร ที่่�ม่ตัอบส์นองค้วามตั้องกัารของลููกัค้้า ที่่�เปีลู่�ยนแปีลูงไปี
ตัามส์ภาพเศรษัฐกัิจิ เที่ค้โนโลูย่หรือปีัจิจิัยแวดลู้อมตั่างๆ ได้อย่างม่
ปีระส์ิที่ธุิภาพ HARN ตัระหนักัด่ว่าพนักังาน ค้ือ หัวใจิส์ำาค้ัญในกัาร
ผ่ลูักัดันองค้์กัรไปีส์ูค้่ วามส์ำาเร็จิแลูะกัารเตัิบโตัอย่างยัง� ยืน แตั่ระหว่าง
ที่างส์ู่เปี้าหมายนั�น พนักังานจิำาเปี็นตั้องม่ค้วามเกั่ง ม่ค้วามด่ แลูะม่
ค้วามส์ุข ภารกัิจิส์ำาค้ัญของ HARN ในอันที่่�จิะผ่ลูักัดันให้เกัิดค้วาม
ส์ำาเร็จิตัามที่่�มุ่งหมาย ด้วยกัารเส์ริมส์ร้างแลูะพัฒนาบุค้ลูากัรให้ม่
ค้วามพร้อม 3 ด้าน ค้ือ SMART PRO ค้วามพร้อมด้านค้วามส์ามารถึ
ที่ักัษัะ SMART Care ค้วามพร้อมด้านร่างกัายแลูะจิิตัใจิ SMART
Learning ค้วามพร้อมในกัารเร่ยนรู้เที่ค้โนโลูย่ดิจิิที่ัลู ผ่่านนโยบาย
กัารบริหารที่รัพยากัรบุค้ค้ลู ของ HARN ที่่�กัำาหนดไว้ ค้ือ มุ่งมั�นส์ร้าง

บรรยากัาศกัารที่ำางานที่่ม� ค้่ วามส์ุขกัระตัือรือร้น ม่ค้วามค้ิดริเริม� แลูะม่
กัารพัฒนาอย่างตั่อเนือ� งให้แกั่ที่ม่ งานที่่ม� ค้่ วามส์ามารถึรอบรูบ้ นหลูักั
กัารของค้วามถึูกัตั้อง เที่่�ยงธุรรม ค้วามค้ิดบวกั แลูะค้วามรับผ่ิดชั่อบ
อย่างมืออาชั่่พ แนวปีฏิิบัตัิ 5 ปีระกัาร ได้แกั่
1. กัารเค้ารพส์ิที่ธุิมนุษัยชั่น
2. กัารปีฏิิบัตัิตัอ่ แรงงานอย่างเปี็นธุรรม
3. เส์ริมส์ร้างแลูะพัฒนาศักัยภาพพนักังานให้ม่ข่ดค้วามส์ามารถึ
ส์นับส์นุนวัฒนธุรรม แลูะค้่านิยมของ HARN ส์อดค้ลู้องกัับ
เปี้าหมาย กัลูยุที่ธุ์ แลูะที่ิศที่าง กัารขยายตััวของ HARN
4. ผู่บ้ ริหารทีุ่กัค้นม่หน้าที่่บ� ริหารที่รัพยากัรบุค้ค้ลู ตัามนโยบายแลูะ
แนวที่างกัารบริหารงานของ HARN
5. กัารนำาเที่ค้โนโลูย่ส์ารส์นเที่ศมาใชั่้ในกัารพัฒนางานที่รัพยากัร
บุค้ค้ลูด้านตั่างๆ

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

การเคารพสิทธิิมูนุษัยชัน
•

•

•

ส์่งเส์ริมแลูะกัระตัุ้นให้ม่กัารปีฏิิบัตัิตัามหลูักักัารส์ิที่ธุิมนุษัยชั่น
ขั�นพื�นฐานแลูะค้วามเส์มอภาค้ โดยไม่ค้ำาน่งถึ่งค้วามแตักัตั่าง
ในเรื�องส์ัญชั่าตัิ เชั่ื�อชั่าตัิ ส์่ผ่ิว เพศ ภาษัา ศาส์นา ค้วามเชั่ื�อ
ที่างกัาร เมือง หรือค้วามเชั่ื�อในที่างอื�นใด ชั่าตัิพันธุุ์หรือพื�นเพ
ที่างส์ังค้ม ที่รัพย์ส์ิน กัำาเนิด หรือส์ถึานะ
ส์นับส์นุนแลูะเค้ารพในกัารปีกัปี้องส์ิที่ธุิมนุษัยชั่น โดยหมัน� ตัรวจิ
ส์อบดูแลูมิให้ธุรุ กัิจิของตันเข้าไปีม่ส์ว่ นเกั่ย� วข้องกัับกัารลู่วงลูะเมิด
ส์ิที่ธุิมนุษัยชั่น เชั่่น ไม่ส์นับส์นุนกัารบังค้ับใชั่้แรงงาน ตั่อตั้าน
กัารใชั่้แรงงานเด็กั เปี็นตั้น
เค้ารพส์ิที่ธุิในกัารแส์ดงค้วามค้ิดเห็นของพนักังาน ซ่ง� ค้รอบค้ลูุม
ถึ่งกัารม่อิส์ระในกัารให้ค้วาม เห็นโดยปีราศจิากักัารแที่รกัแซง
กัารได้รับข้อมูลูหรือค้วามค้ิดเห็นผ่่านส์ื�อตั่างๆ รวมที่ั�งจิัดให้ม่
ชั่่องที่างกัารส์ื�อส์ารเพื�อรับฟัังค้วามค้ิดเห็นของผู่้ม่ส์่วนได้เส์่ย
อย่างเส์ร่

2) ควิามูยั�งยืนในมูิตืิชัุมูชันและสังคมู
ตัลูอดเวลูาของกัารดำาเนินธุุรกัิจิ HARN ย่ดมั�นแนวที่างกัาร
ปีระกัอบกัิจิกัารด้วยค้วามเปี็นธุรรม ด้วยแนวที่างกัารบริหารงานตัาม
หลูักัคุ้ณธุรรม จิริยธุรรม ส์ร้างค้วามน่าเชั่ือ� ถึือในกัารบริหารจิัดกัารส์่งเส์ริม
กัารแข่งขันที่างกัารค้้าที่่เ� ปี็นธุรรม เพือ� กัระตัุน้ ให้เกัิดนวัตักัรรม ส์่งเส์ริม
กัารพัฒนาส์ินค้้าแลูะบริกัารให้ด่ข่�น อันเปี็นกัารเส์ริมส์ร้างกัารเตัิบโตั
ที่างเศรษัฐกัิจิแลูะมาตัรฐานกัารค้รองชั่่พในระยะยาว ส์่งเส์ริมค้วาม
รับผ่ิดชั่อบตั่อส์ังค้มในห่วงโซ่ธุรุ กัิจิทีุ่กัขัน� ตัอน (Business Chain) ดูแลู
ผ่ลูกัระที่บจิากักัารกัระที่ำาของ HARN ที่่�ม่ตั่อส์ังค้มแลูะส์ิ�งแวดลู้อม
ผ่ลูกัระที่บตั่อกัิจิกัารอื�นจิากักัระบวนกัารจิัดหาแลูะจิัดซื�อของ HARN
เพื�อหลู่กัเลู่�ยงหรือลูดผ่ลูกัระที่บเชั่ิงลูบ ตัลูอดจินเค้ารพตั่อส์ิที่ธุิใน
ที่รัพย์ส์นิ แลูะไม่ลูะเมิดที่รัพย์ส์นิ ที่างปีัญญา โดยม่แนวที่างปีฏิิบตัั ิ ดังน่�

ส่งเสริมูการแข้่งข้ันท่�เป็นธิรรมู
•

การปฏิิบัตืิตื่อแรงงานอย่างเป็นธิรรมู
ในปีี 2564 HARN ไม่มกั่ ารฝ่่าฝ่้นกัฎหมายด้านแรงงานผู่บ้ ริโภค้
กัารจิ้างงาน กัารแข่งขันที่างกัารค้้า ส์ิ�งแวดลู้อม โดยม่แนวที่างปีฏิิบัตัิ
ดังน่�
• ปีฏิิบตัั ตัิ ามกัฎหมาย แลูะข้อบังค้ับตั่างๆที่่เ� กั่ย� วข้องกัับพนักังาน
อย่างเค้ร่งค้รัด
• จิัดให้ม่ส์ภาพแวดลู้อมในกัารที่ำางานที่่�ด่ แลูะปีลูอดภัยตั่อชั่่วิตั
แลูะที่รัพย์ส์ินของพนักังาน
• ปีฏิิบตัั ตัิ อ่ พนักังานด้วยค้วามส์ุภาพ ให้ค้วามเค้ารพตั่อค้วามเปี็น
ปีัจิเจิกัชั่น แลูะศักัดิ�ศร่ของค้วามเปี็นมนุษัย์
• ให้ผ่ลูตัอบแที่นที่่�เปี็นธุรรมตั่อพนักังาน
• กัารพิจิารณากัารแตั่งตัั�งแลูะกัารโยกัย้าย รวมที่ั�งกัารให้รางวัลู
แลูะกัารลูงโที่ษั กัระที่ำาด้วยค้วามเปี็นธุรรม โดยค้ำาน่งถึ่งค้วามรู้
ค้วามส์ามารถึ แลูะค้วามเหมาะส์มของพนักังานเปี็นเกัณฑ์์
• ให้ค้วามส์ำาค้ัญตั่อกัารพัฒนาศักัยภาพของพนักังาน โดยให้
โอกัาส์อย่างที่ั�วถึ่งแลูะส์มำ�าเส์มอ
• หลู่กัเลู่�ยงกัารกัระที่ำาใดๆ ที่่�ไม่เปี็นธุรรม ซ่�งอาจิม่ผ่ลูกัระที่บตั่อ
ค้วามมั�นค้งในหน้าที่่�กัารงานของพนักังาน หรือคุ้กัค้าม แลูะ
ส์ร้างค้วามกัดดันตั่อส์ภาพจิิตัใจิของพนักังาน
• พนักังานม่ส์ิที่ธุิในกัารร้องเร่ยนกัรณ่ที่่�ไม่ได้รับค้วามเปี็นธุรรม
ตัามระบบแลูะกัระบวนกัารที่่�กัำาหนด
• รับฟัังข้อค้ิดเห็น แลูะข้อเส์นอแนะ จิากัพนักังานทีุ่กัระดับอย่าง
เที่่าเที่่ยมแลูะเส์มอภาค้
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•
•
•
•

ดำาเนินกัิจิกัรรมตั่างๆ ในลูักัษัณะที่่�ส์อดค้ลู้องกัับกัฎหมายแลูะ
ข้อบังค้ับของกัารแข่งขัน ตัลูอดจินให้ค้วามร่วมมือกัับเจิ้าหน้าที่่�
ของรัฐ
กัำาหนดขัน� ตัอนปีฏิิบตัั แิ ลูะมาตัรกัารปี้องกัันกัารเข้าไปีเกั่ย� วข้อง
หรือส์มรู้ร่วมค้ิดกัับพฤตัิกัรรมที่่�ขัดขวางกัารแข่งขัน
ส์่งเส์ริมให้พนักังานตัระหนักัถึ่งค้วามส์ำาค้ัญของกัารปีฏิิบตัั ตัิ าม
กัฎหมายกัารแข่งขันแลูะกัารแข่งขันที่่�เปี็นธุรรม
ส์นับส์นุนกัารตั่อตั้านกัารผู่กัขาดแลูะกัารทีุ่่มตัลูาด ตัลูอดจิน
นโยบายส์าธุารณะตั่างๆ ที่่�ส์่งเส์ริมกัารแข่งขันที่่�เปี็นธุรรม
ใส์่ใจิตั่อบริบที่ที่างส์ังค้มที่่�อยู่แวดลู้อม แลูะไม่ฉื่วยโอกัาส์จิากั
ส์ภาพที่างธุรรมชั่าตัิหรือที่างส์ังค้ม เชั่่น ค้วามยากัจินเพื�อส์ร้าง
ค้วามได้เปีร่ยบในกัารแข่งขันอย่างไม่เปี็นธุรรม

ส่งเสริมูควิามูรับผิดชัอบตื่อสังคมูในห่วิงโซ่คุณค่า
•
•
•

•

กัำาหนดมาตัรกัารที่่เ� กั่ย� วกัับส์ังค้มแลูะส์ิง� แวดลู้อมไว้ในนโยบาย
แลูะข้อปีฏิิบัตัิในกัารจิัดซื�อ กัารกัระจิายส์ินค้้า
ส์นับส์นุนให้บริษัที่ั อืน� ที่่เ� กั่ย� วข้องยอมรับแลูะปีรับใชั่้นโยบายใน
ลูักัษัณะเด่ยวกััน โดยไม่กั่อให้เกัิดกัารแข่งขันที่่�ไม่เปี็นธุรรม
ม่ส์่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในกัารยกัระดับค้วามตัระหนักัในหลูักั
กัารแลูะปีระเด็นที่่เ� กั่ย� วกัับค้วามรับผ่ิดชั่อบตั่อส์ังค้มของบริษัที่ั ที่่�
ตันเข้าไปีเกั่�ยวข้อง
ส์่งเส์ริมกัารปีฏิิบัตัิตั่อกัันอย่างเปี็นธุรรมที่ั�วที่ั�งห่วงโซ่คุ้ณค้่าทีุ่กั
ค้รั�งที่่�เปี็นไปีได้ ที่ั�งในด้านตั้นทีุ่นแลูะผ่ลูตัอบแที่นในกัารดำาเนิน
กัารด้านค้วามรับผ่ิดชั่อบตั่อส์ังค้ม กัลู่าวค้ือ เพิ�มพูนค้วาม
ส์ามารถึในกัารบรรลูุวตัั ถึุปีระส์งค้์ดา้ นค้วามรับผ่ิดชั่อบตั่อส์ังค้ม
ของทีุ่กักัิจิกัารในห่วงโซ่ค้ณ
ุ ค้่า ได้แกั่ กัารดำาเนินกัารจิัดซือ� อย่าง
เหมาะส์ม เชั่่น กัารส์ร้างหลูักัปีระกัันให้เกัิดราค้าที่่เ� ปี็นธุรรมด้วย
เวลูาส์่งมอบที่่�เพ่ยงพอแลูะส์ัญญากัารค้้าที่่�มั�นค้ง เปี็นตั้น

54

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

ส่งเสริมูการเคารพสิทธิิในทรัพย์สิน
•

•

•

ปีฏิิบัตัิกัารตัรวจิส์อบอย่างเหมาะส์ม เพื�อให้แน่ใจิว่า HARN
ได้รับอนุญาตัอย่างถึูกักัฎหมายในกัารใชั่้แลูะให้ส์ิที่ธุิใชั่้ส์อย
ที่รัพย์ส์ินตั่างๆ
ไม่เข้าไปีเกั่�ยวข้องกัับกัิจิกัรรมใดๆ อันเปี็นกัารลูะเมิดที่รัพย์ส์ิน
ได้แกั่ กัารใชั่้ตัำาแหน่งที่างกัารตัลูาดที่่�เหนือกัว่าในที่างมิชั่อบ
กัารผ่ลูิตัของปีลูอม แลูะกัารลูะเมิดที่รัพย์ส์ินที่างปีัญญา
ชั่ำาระค้่ากัารใชั่้หรือได้มาซ่�งที่รัพย์ส์ินอย่างเปี็นธุรรม

ที่ั�งน่� HARN เปีิดโอกัาส์ให้แจิ้งเบาะแส์หรือข้อร้องเร่ยนกัารกัระ
ที่ำาค้วามผ่ิดกัฎหมายหรือจิรรยาบรรณผ่่านปีระธุานกัรรมกัารตัรวจิส์อบ
โดยจิัดให้ม่กัระบวนกัารดำาเนินกัารหลูังจิากัม่ผู่้แจิ้งเบาะแส์ โดยให้ม่
กัารตัรวจิส์อบข้อมูลูแลูะม่กัารรายงานตั่อค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ตั่อไปี
นอกัจิากัน่� HARN ยังกัำาหนดแนวที่างในกัารปีฏิิบตัั งิ านในหน้าที่่�
ของ กัรรมกัาร ผู่บ้ ริหาร แลูะพนักังานของ HARN รวมถึ่งจิรรยาบรรณ
แลูะภาระค้วามรับผ่ิดชั่อบตั่อผู่ม้ ส์่ ว่ นได้เส์่ยตั่างๆ เพือ� ปีระโยชั่น์ในกัาร
ส์ร้างมาตัรฐานด้านพฤตัิกัรรมกัารปีฏิิบัตัิงานของบุค้ค้ลูดังกัลู่าวให้
อยู่บนพื�นฐานของค้วามซื�อส์ัตัย์ส์ุจิริตั โดยม่กัารกัำาหนดจิรรยาบรรณ
ธุุรกัิจิ เพือ� ให้กัรรมกัาร ผู่บ้ ริหาร แลูะพนักังานได้รบั ที่ราบแลูะถึือปีฏิิบตัั ิ
อย่างที่ัว� ถึ่งที่ัง� องค้์กัร รวมถึ่งกัารตัิดตัามผ่ลูกัารปีฏิิบตัั อิ ย่างส์มำ�าเส์มอ

ควิามูรับผิดชัอบตื่อผู้บริโภค
HARN มุ่งมั�นเปี็นผู่้นำากัารให้บริกัาร โซลููชั่ั�นที่่�ยั�งยืน ของ
งานระบบวิศวกัรรม โดยใชั่้ค้วามรู้ค้วามเชั่่�ยวชั่าญที่่�ม่ในกัารค้ัดส์รร
ผ่ลูิตัภัณฑ์์แลูะนวัตักัรรมที่่น� ำาหน้ามาส์นองค้วามตั้องกัาร เพือ� ยกัระดับ
คุ้ณภาพแลูะค้วามปีลูอดภัยในชั่่วตัิ ของผู่บ้ ริโภค้ ด้วยส์ินค้้าคุ้ณภาพส์ูง
เที่ค้โนโลูย่ที่ที่่� นั ส์มัย กัารขายแลูะบริกัารที่่ร� วดเร็ว ตัรงตั่อเวลูา ถึูกัตั้อง

แลูะคุ้้มค้่า ถึือเปี็นเค้รื�องมือในกัารส์ร้างค้วามพ่งพอใจิให้ลููกัค้้า แลูะ
ส์ร้างค้วามแตักัตั่างแลูะค้วามส์ามารถึในกัารแข่งขัน ตัลูอดจินส์ร้าง
ค้วามเชั่ื�อถึือแลูะค้วามภักัด่ตั ่อตัราส์ินค้้าได้ในระยะยาวแลูะเพิ�ม
คุ้ณค้่าให้กัับ HARN อ่กัที่ั�งยังค้ำาน่งถึ่งค้วามคุ้้มค้่าตั่อกัารลูงทีุ่นเพื�อ
ปีระโยชั่น์ส์ูงส์ุดของลููกัค้้าอ่กัด้วย
HARN มุ่งมั�นจิะถึ่ายที่อดค้วามรู้ที่างวิศวกัรรมที่่�เกั่�ยวข้องกัับ
HARN ตั่อลููกัค้้าแลูะผู่บ้ ริโภค้ที่ัว� ไปี โดยจิัดที่ำาบที่ค้วามผ่่านส์ือ� เฟัส์บุค้๊
แลูะเวปีไซตั์ของ HARN เพื�อส์ร้างค้วามรู้ ค้วามเข้าใจิ อย่างกัว้าง
ขวางตั่อส์ังค้ม นอกัจิากัน่� ในปีี 2564 HARN ยังได้จิัดที่ำาโค้รงกัาร
Knowledge Sharing โดยจิัดอบรมค้วามรูเ้ กั่ย� วกัับระบบที่ำาค้วามเย็น
แกั่ผู่้ส์นใจิในจิังหวัดส์ุราษัฎร์ธุาน่ แลูะกัรุงเที่พมหานค้ร รวม 4 ค้รั�ง
ด้วยย่ดมั�นในหลูักักัาร ผู่้ให้ ย่อมเร่ยนรู้ แลูะเตัิบโตั
HARN พั ฒ นาค้วามรั บ ผ่ิ ด ชั่อบตั่ อ ลูู กั ค้้ า ผ่่ า นขั� น ตัอน
กัระบวนกัารปีฏิิบัตัิงานแลูะกัิจิกัรรมของพนักังานในฝ่่ายตั่างๆ ภาย
ใตั้กัรอบกัารบริหารจิัดกัารตัามมาตัรฐาน ISO 9001:2015 อย่างจิริงจิัง
แลูะปีรับปีรุงระบบบริหารจิัดกัารอย่างตั่อเนือ� ง ตัลูอดจินพัฒนาระบบ
จิัดเกั็บแลูะที่วนส์อบข้อมูลูภายในอย่างตั่อเนื�อง เพื�อลูดข้อผ่ิดพลูาด
ในกัารส์่งถึ่ายข้อมูลู ที่ัง� ยังม่หน่วยงานตัรวจิส์อบค้วามส์อดค้ลู้องตัาม
ระเบ่ยบกัารปีฏิิบัตัิงาน ปีระกัาศ นโยบาย แลูะกัฎระเบ่ยบ ตัลูอดจิน
พัฒนาเค้รือ� งมือหรือระบบที่่น� าำ มาชั่่วยให้กัารดำาเนินงานม่ปีระส์ิที่ธุิภาพ
มากัยิง� ข่น� โดยในปีี 2564 HARN ไม่มข่ อ้ บกัพร่องหลูักัที่่ไ� ม่ส์อดค้ลู้อง
ตั่อกัฎหมาย จิากักัารตัรวจิส์อบโดยส์ถึาบันรับรองมาตัรฐานไอเอส์โอ
จิากับริษัที่ั เอส์จิ่เอส์ (ปีระเที่ศไที่ย) จิำากััด ในวันที่่� 22-24 ธุันวาค้ม 2564
HARN ได้เลู็งเห็นถึ่งค้วามส์ำาค้ัญของผ่ลูิตัภัณฑ์์ที่่�ยกัระดับ
คุ้ณภาพชั่่วิตัแลูะค้วามปีลูอดภัยให้แกั่ผู่้บริโภค้ จิ่งให้ค้วามใส์่ใจิใน
กัระบวนกัารตั่างๆ จินส์ินค้้าถึ่งมือผู่้บริโภค้ ดังน่�

ควิามูพึงพอใจำข้องลูกค้า

1 1
ค้ัดส์รรส์ินค้้าที่่�ม่
คุ้ณภาพส์ูงผ่่านกัาร
รับรองตัามมาตัรฐาน
ส์ากัลู

2 2

3 3

กัระบวนกัารจิัดซื�อ
ม่กัารจิัดเกั็บรักัษัา
จิัดหาม่ค้วามโปีร่งใส์
ผ่ลูิตัภัณฑ์์ตัาม
ม่ข้อมูลูผ่ลูิตัภัณฑ์์
มาตัรฐานพร้อมส์่งมอบ
ที่่�ค้รบถึ้วนส์ามารถึ
ให้กัับลููกัค้้าตัามเวลูา
ตัรวจิส์อบรายลูะเอ่ยด
ที่่�กัำาหนด
ผ่ลูิตัภัณฑ์์แลูะ
มาตัรฐานกัารรับรองได้

4 4

5 5

6 6

ม่กัารขายแลูะกัาร
ตัลูาดที่่�ไม่เอารัดเอา
เปีร่ยบผู่้บริโภค้ให้
ข้อมูลูส์ินค้้าอย่างค้รบ
ถึ้วน เพ่ยงพอตั่อกัาร
ตััดส์ินใจิ

บริกัารหลูังกัารขาย
ที่่มวิศวกัรพร้อมตัิดตั่อ
กัับลููกัค้้าอย่างตั่อเนื�อง
หลูังจิากัส์่งมอบ
ส์ินค้้าแลู้ว

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

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

3.4.2 ผลการดำาเนินงานด้านสังคมู

•

ด้านการวิางแผนกำาลังคนและการสรรหาวิ่าจำ้าง
ในปีี 2564 ที่่�ม่กัารระบาดของโรค้โค้วิด-19 ที่ำาให้ HARN ชั่ะลูอ
กัารรับพนักังานตัามแผ่นอัตัรากัำาลูังค้น ส์รรหาเฉื่พาะตัำาแหน่งที่่�ม่
ค้วามส์ำาค้ัญเร่งด่วนตั่อกัารบริหารงาน รวมถึ่งโยกัย้ายงานกัรณ่ม่
ตัำาแหน่งว่างลูง เพื�อลูดภาระ อย่างไรกั็ด่ HARN ยังค้งรักัษัาอัตัรา
พนักังานตั่อกัำาลูังค้นตัามแผ่น ค้ิดเปี็นร้อยลูะ 89 แลูะม่อตัั รากัารลูาออกั
ค้ิดเปี็นร้อยลูะ 8.15
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HARN เข้าร่วมโค้รงกัารส์ำารวจิค้่าจิ้างแลูะ HR Benchmark
2020/2021 เพื�อที่บที่วนค้่าตัอบแที่นแลูะส์วัส์ดิกัาร ให้เปี็นที่่�
ด่งดูดค้นที่่�ม่ค้วามส์ามารถึเข้าส์ู่ HARN รวมถึ่งจิูงใจิแลูะรักัษัา
บุค้ลูากัรให้ค้งอยู่กัับHARN รวมถึ่งรักัษัาตั้นทีุ่นของ HARN ให้
เหมาะส์ม นอกัจิากัเงินเดือนที่่�พนักังานได้รับแลู้ว HARN ยังได้
จิัดให้มส์่ วัส์ดิกัารแลูะผ่ลูปีระโยชั่น์อนื� ในรูปีแบบตั่างๆ อย่างเปี็น
ธุรรมแลูะเหมาะส์มให้แกั่พนักังานอ่กัด้วย ที่ั�งน่� รายละเอียด
เพึิมู� เต์ิมูแสดงในส่ว็นที่ี� 2 ห้ัว็ข้้อ 7.5 ข้้อมููลเกีย� ว็กับพึนักงาน
ห้น้า 106-107

ด้านการประเมูินผลการปฏิิบัตืิงาน

ด้านพัฒนาบุคลากร

HARN ส์่งเส์ริมกัารม่ส์่วนร่วมของผู่้บังค้ับบัญชั่าแลูะผู่้ปีฏิิบัตัิ
งานในกัารกัำาหนดเปี้าหมายแลูะตััวชั่่�วัดค้วามส์ำาเร็จิของงาน (KPI)
ร่วมกััน ที่ำาให้เกัิดค้วามร่วมมือ ค้วามส์ัมพันธุ์ที่ด่� ร่ ะหว่างผู่บ้ งั ค้ับบัญชั่า
แลูะผู่ใ้ ตั้บงั ค้ับบัญชั่า ซ่ง� จิะนำาไปีส์ูค้่ วามส์ำาเร็จิ จิัดให้มกั่ ารปีระเมินผ่ลู
กัารปีฏิิบัตัิงานปีีลูะ 2 ค้รั�ง แบ่งปีระเภที่กัารวัดผ่ลูเปี็น 3 ส์่วน ดังน่�

HARN ม่กัารพัฒนาบุค้ลูากัรทีุ่กัระดับอย่างส์มำ�าเส์มอ เพื�อ
พัฒนาศักัยภาพในกัารปีฏิิบัตัิงานให้ส์ูงข่�น แลูะเตัร่ยมค้วามพร้อม
รองรับกัับกัารแข่งขันที่างธุุรกัิจิ โดยส์่งเส์ริมให้พนักังานได้ม่โอกัาส์
ในกัารเร่ยนรู้ กัารฝ่ึกัอบรมเพื�อเพิ�มพูนค้วามรู้ค้วามส์ามารถึ ที่ักัษัะ
แลูะปีระส์บกัารณ์ให้ส์อดค้ลู้องกัับที่ิศที่างกัารเตัิบโตัขององค้์กัร โดย
กัารจิัดให้มกั่ ารอบรมปีระจิำาปีีที่งั� ภายในแลูะภายนอกั รวมถึ่งเดินที่าง
ไปีอบรม แลูะดูงานในตั่างปีระเที่ศ เพื�อเส์ริมที่ักัษัะงานตัามค้วาม
รับผ่ิดชั่อบของพนักังานแตั่ลูะระดับ นอกัจิากัน่� HARN ยังได้ให้ค้วาม
ส์ำาค้ัญกัับกัารตัิดตัาม วัดผ่ลูในกัารนำาค้วามรูที่้ ไ�่ ด้รบั นัน� มาปีระยุกัตั์ใชั่้
ในกัารที่ำางาน ตัลูอดจินกัารถึ่ายที่อดองค้์ค้วามรูที่้ ม�่ ใ่ ห้กับั ที่่มงานแลูะ
หน่วยงานที่่�เกั่�ยวข้อง

1. KPI (ปีระเมินจิากัค้ะแนนกัารปีฏิิบัตัิงานตัามภารกัิจิที่่�รับมอบ
หมาย ซ่�งส์นับส์นุนตั่อเปี้าหมายหลูักัของ HARN)
2. API = Appraisal Indicator (ปีระเมินพฤตัิกัรรมกัารที่ำางานที่่�
ส์อดค้ลู้องกัับวัฒนธุรรม แลูะค้่านิยมของ HARN)
3. ATI = Attendance Indicator (ปีระเมินจิากัวินัยกัารที่ำางาน)
ผ่ลูกัารปีระเมินจิะถึูกันำาไปีปีระกัอบกัารพิจิารณาผ่ลูตัอบแที่น
ปีระจิำาปีี แลูะส์ื�อส์ารให้พนักังานที่ราบเพื�อร่วมกัันหาแนวที่างพัฒนา
ร่วมกัันระหว่างผู่้บังค้ับบัญชั่าแลูะพนักังาน ในปีี 2564 พนักังาน
ทีุ่กัค้นได้รับกัารปีระเมินผ่ลูค้รบร้อยลูะ 100

ด้านค่าตือบแทนและสวิัสดิการพนักงาน
•

HARN จิัดตััง� ค้ณะกัรรมกัารส์วัส์ดิกัารข่น� เพือ� ดูแลูแลูะรับผ่ิดชั่อบ
พนักังานทีุ่กัระดับทีุ่กัค้นในองค้์กัร เพื�อเปีิดโอกัาส์ให้พนักังาน
ม่ส์่วนร่วมในกัารกัำาหนดนโยบายอย่างเตั็มที่่� ผ่่านชั่่องที่างกัาร
ส์ื�อส์ารที่่� HARN กัำาหนด

HARN ได้กัำาหนดค้่านิยม POSITIVE เพือ� ส์ร้างพฤตัิกัรรมแลูะวิถึ่
กัารที่ำางานร่วมกััน ปีระกัอบด้วย P : ค้วามรับผ่ิดชั่อบอย่างมืออาชั่่พ
O : ม่ค้วามรักั ผู่กัพัน แลูะเปี็นเจิ้าขององค้์กัร S: กัารพัฒนาอย่างยัง� ยืน
I : ค้วามซือ� ส์ัตัย์แลูะย่ดมัน� ในค้วามถึูกัตั้องแลูะเปี็นธุรรม T : ค้วามร่วมมือ
ที่ำางานเปี็นที่่ม I: ค้วามค้ิดริเริม� ส์ร้างส์รรค้์ V : กัารส์ร้างคุ้ณค้่า E : กัาร
มุง่ มัน� ส์ูค้่ วามเปี็นเลูิศ ซ่ง� ค้่านิยมที่ัง� 8 ตััว ค้ือ รากัฐานส์ำาค้ัญที่่ห� ลู่อหลูอม
ให้ผู่้บริหารแลูะพนักังานเปี็นค้นม่ค้วามรับผ่ิดชั่อบตั่อองค้์กัรแลูะ
ส์ังค้มภายนอกั

P

O

S

I

T

I

V

E

Professional
Responsibility

Ownership

Sustainable
Development

Integrity

Teamwork

Innovation

Value
Creation

Excellence

ควิามูรับผิดชัอบ
อย่างมูืออาชัีพ

มู่ควิามูรัก
ผูกพัน และเป็น
เจำ้าข้ององค์กร

การพัฒนา
อย่างยั�งยืน

ควิามูซ่�อสัตืย์
และยึดมูั�น
ในควิามูถูกตื้อง
และเป็นธิรรมู

ควิามูร่วิมูมูือ
ทำางานเป็นท่มู

ควิามูคิดริเริ�มู
สร้างสรรค์

การสร้าง
คุณค่า

การมูุ่งมูั�นสู่
ควิามูเป็นเลิศ
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

HARN มุ่งมั�นที่่�จิะเตัร่ยมค้วามพร้อมด้านกัารพัฒนาบุค้ลูากัร
ตััง� แตั่วนั ที่่พ� นักังานได้เข้ามาที่ำางานที่่� HARN โดยจิัดให้มกั่ ารฝ่ึกัอบรม
ในด้านค้วามรู้ค้วามส์ามารถึ แลูะที่ักัษัะในหลูักัส์ูตัรพื�นฐานที่่�จิำาเปี็น
เพื�อให้ส์ามารถึปีฏิิบัตัิงานได้ พร้อมที่ั�งเส์ริมส์ร้างที่ัศนค้ตัิที่่�ด่ ด้วย
หลูักัส์ูตัรที่างด้านค้วามฉื่ลูาดที่างอารมณ์ (EQ) เพื�อเส์ริมส์ร้างค้วาม
ส์ำาเร็จิในกัารพัฒนางาน แลูะส์ร้างแรงจิูงใจิในกัารพัฒนาศักัยภาพของ
ตันเอง ส์่งผ่ลูส์ัมฤที่ธุิ�ตั่อชั่่วิตักัารที่ำางานแลูะชั่่วิตัปีระจิำาวัน
ด้านกัารขายแลูะบริกัาร ซ่�งเปี็นหัวใจิส์ำาค้ัญของธุุรกัิจิ กัาร
ฝ่ึกัอบรมพัฒนาพนักังานขายแลูะบริกัารเพื�อพัฒนาค้วามรู้ ที่ักัษัะ
ที่ัศนค้ตัิ แลูะแรงจิูงใจิที่่ด� ใ่ นงานขายแลูะบริกัาร เส์ริมส์ร้างบุค้ลูิกัภาพ
ที่่�ด่ ม่จิิตัใจิรักังานบริกัาร ซ่�งชั่่วยเส์ริมส์ร้างค้วามเชั่ื�อมั�นในกัารนำา
เส์นอส์ินค้้าแลูะบริกัารของ HARN ให้ตัรงกัับค้วามตั้องกัารของลููกัค้้า
ส์ามารถึเปี็นที่่ปี� ร่กัษัาให้ค้ำาแนะนำาแลูะแกั้ไขปีัญหาได้อย่างมืออาชั่่พ
ส์ร้างค้วามปีระที่ับใจิให้กัับลููกัค้้า เพื�อให้กัารบริหารงานส์ำาเร็จิตัาม
วิส์ยั ที่ัศน์ ที่่ว� า่ เราจำะเป็นผูน้ าำ การให้้บริการโซลูชน�ั ที่ีย� งั� ยืน รวมที่ัง�
กัารส์่งเส์ริมให้พนักังานได้ไปีศ่กัษัาดูงาน แลูะเข้ารับกัารฝ่ึกัอบรม
เกั่�ยวกัับส์ินค้้า ระบบกัารที่ำางาน แลูะเที่ค้โนโลูย่ใหม่ๆ ที่่�เกั่�ยวข้องใน
ตั่างปีระเที่ศ เพือ� นำาค้วามรู้ แลูะปีระส์บกัารณ์ มาถึ่ายที่อดเพือ� พัฒนา
ส์ินค้้าแลูะบริกัารให้ม่ค้วามกั้าวหน้าตั่อไปี
ในปีี 2564 เนื�องจิากัส์ถึานกัารณ์กัารแพร่ระบาดของเชั่ื�อไวรัส์
โค้วิด - 19 ที่่�เกัิดข่�นอย่างรุนแรงแลูะตั่อเนื�อง ที่ำาให้ไม่ส์ามารถึปีฏิิบัตัิ
งานได้ตัามแผ่นงานพัฒนาที่รัพยากัรบุค้ค้ลูที่่�วางไว้ได้อย่างค้รบถึ้วน
แตั่อย่างไรกั็ตัาม HARN ยังค้งตัระหนักัถึ่งค้วามส์ำาค้ัญในกัารพัฒนา
ค้วามรูแ้ ลูะที่ักัษัะที่่จิ� ำาเปี็นในกัารปีฏิิบตัั งิ าน ตัลูอดจินกัิจิกัรรมตั่างๆ ที่่�
ชั่่วยส์่งเส์ริมค้วามส์ัมพันธุ์ที่ด่� ภ่ ายในองค้์กัร โดยจิะม่กัารที่บที่วนแลูะ
ปีรับปีรุงแผ่นงานให้มค้่ วามส์อดค้ลู้องกัับค้วามเปีลู่ย� นแปีลูงที่่เ� กัิดข่น�
เพื�อพัฒนาข่ดค้วามส์ามารถึในกัารแข่งขันขององค้์กัรตั่อไปี
•• หลูักัส์ูตัร ISO 9001:2015 Understanding and Implementation
เส์ริมส์ร้างค้วามรู้ค้วามเข้าใจิในหลูักักัารที่ำางานให้ถึูกัตั้องตัาม
มาตัรฐานของข้อกัำาหนด แลูะหลูักัส์ูตัร ISO 9001 : 2015
Internal Audit เพื�อให้ผู่้ตัรวจิส์อบภายใน (Internal Audit) ได้ม่
ที่ักัษัะในกัารเตัร่ยมกัารแลูะวางแผ่นงานตัรวจิส์อบภายใน เพือ� ให้
มัน� ใจิว่าระบบคุ้ณภาพของ HARN ม่ปีระส์ิที่ธุิภาพแลูะส์ามารถึ
ที่ำาหน้าที่่�ของกัารเปี็นผู่้ตัรวจิส์อบภายในได้อย่างส์มบูรณ์
•• หลูักัส์ูตัรกัารจิัดเกั็บแลูะหยิบจิ่ายส์ินค้้าให้ถึกัู ตั้องตัามพืน� ที่่แ� ลูะ
ค้รบถึ้วนตัรงตัามระบบ เพื�อที่บที่วนแนวที่างแลูะขั�นตัอนกัาร
ปีฏิิบัตัิให้ถึูกัตั้องแลูะเหมาะส์ม ส์อดค้ลู้องกัับระบบคุ้ณภาพ
(ISO) โดยพนักังานส์ามารถึจิัดเกั็บส์ินค้้าได้ตัรงพื�นที่่�ที่่�กัำาหนด
แลูะหยิบจิ่ายได้ตัรงค้วามตั้องกัาร ส์่งผ่ลูให้เกัิดกัารปีระหยัด
เวลูา แลูะส์ร้างค้วามเชั่ื�อมั�นตั่อกัระบวนกัารที่ำางานในองค้์กัร

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

•

หลูักัส์ูตัรค้วามรู้เกั่�ยวกัับระบบเตัิมส์ารดับเพลูิงฮาโลูค้าร์บอน
(Halocarbon Fill Station) ในรูปีแบบกัารฝ่ึกัอบรมแบบผ่ส์ม
ผ่ส์าน (Hybrid) โดยผู่เ้ ชั่่ย� วชั่าญด้านผ่ลูิตัภัณฑ์์จิากัตั่างปีระเที่ศ
เพือ� ให้พนักังานม่ค้วามรูแ้ ลูะเข้าใจิ แลูะส์ามารถึปีฏิิบตัั งิ านเตัิม
ส์ารดับเพลูิงตัามขัน� ตัอนมาตัรฐานได้อย่างถึูกัตั้องแลูะตัระหนักั
ถึ่งค้วามปีลูอดภัยเปี็นส์ำาค้ัญ

•

หลูักัส์ูตัรค้วามรูร้ ะบบดับเพลูิง ปีรับอากัาศ แลูะระบบที่ำาค้วามเย็น
โดยจิัดฝ่ึกัอบรมในรูปีแบบออนไลูน์ เพือ� ที่บที่วนหลูักักัารพืน� ฐาน
งานที่่เ� กั่ย� วข้องกัับระบบดับเพลูิง ปีรับอากัาศ แลูะระบบที่ำาค้วามเย็น
ชั่่วยเส์ริมส์ร้างค้วามรู้ค้วามเข้าใจิ แลูะส์ามารถึนำาไปีปีรับใชั่้
ในกัารให้ค้ำาปีร่กัษัาแลูะแนะนำาผ่ลูิตัภัณฑ์์ให้กัับลููกัค้้าได้อย่าง
ถึูกัตั้องเหมาะส์ม
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•

หลูั กั ส์ู ตั รค้วามรู ้ เ กั่� ย วกัั บ ส์กัรู ค้ อมเพลูส์เซอร์ ข องผ่ลูิ ตั ภั ฑ์ ์
BITZER เพื�อให้ม่ค้วามรู้แลูะเข้าใจิเกั่�ยวกัับส์กัรูค้อมเพลูส์เซอร์
ซ่�งเปี็นผ่ลูิตัภัณฑ์์ที่่�ม่โอกัาส์ในกัารเตัิบโตัในอนาค้ตั โดยผู่้เร่ยน
ส์ามารถึนำาค้วามรู้ไปีให้ค้ำาปีร่กัษัาแลูะแนะนำาแกั่ลููกัค้้าให้เกัิด
ค้วามเข้าใจิในกัารใชั่้งานผ่ลูิตัภัณฑ์์ให้ถึูกัตั้อง

•

หลูักัส์ูตัรค้วามรู้เกั่�ยวกัับไฟัฟั้า กัารออกัแบบตัิดตัั�งระบบไฟัฟั้า
แลูะเที่ค้โนโลูย่ระบบอัจิฉื่ริยะ เพื�อให้พนักังานม่ค้วามรู้พื�นฐาน
เกั่� ย วกัั บ ไฟัฟั้ า หลูั กั กัารออกัแบบแลูะตัิ ด ตัั� ง ระบบไฟัฟั้ า ที่่�
ถึูกัตั้อง ซ่�งถึือเปี็นงานที่่�ตั้องใชั่้ค้วามรู้ค้วามเข้าใจิในงานหลูาย
ส์่วนปีระกัอบกััน เชั่่น ค้วามรูที่้ างวิศวกัรรม ค้วามเข้าใจิเกั่ย� วกัับ
ผ่ลูิตัภัณฑ์์ กัารบำารุงรักัษัาแลูะค้วามปีลูอดภัย แลูะกัารนำาค้วามรู้
ที่่�ได้ปีระยุกัตั์แลูะพัฒนาตั่อยอดให้นำาไปีส์ู่เที่ค้โนโลูย่ระบบ
อัจิฉื่ริยะที่่�เกั่�ยวข้องกัับระบบที่ค้วามเย็น
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นอกัจิากัน่แ� ลู้ว HARN ยังได้ส์ง่ เส์ริมกัารเร่ยนรูข้ องพนักังานผ่่าน
กัารเร่ยนรูแ้ บบออนไลูน์ ผ่่านที่างเว็บไซตั์ภายในองค้์กัร ในชั่ือ� โค้รงกัาร
HARN Academy ซ่�งพนักังานส์ามารถึเข้าเร่ยนรู้ได้ทีุ่กัที่่�ทีุ่กัเวลูา
แลูะรองรับอุปีกัรณ์ส์ื�อส์ารรูปีแบบตั่างๆ โดยม่หัวข้อที่่�เกั่�ยวข้องกัับ
นโยบายส์ำาค้ัญของ HARN กัารเงินส์่วนบุค้ค้ลู รวมที่ั�งจิัดให้ม่กัาร

ที่บที่วนแลูะที่ดส์อบค้วามเข้าใจิในเรื�องกัารตั่อตั้านทีุ่จิริตัค้อร์รัปีชั่ัน
ภายในองค้์กัร เพื�อให้ผู่้บริหารแลูะพนักังานได้ม่ค้วามเข้าใจิในแนว
ปีฏิิบตัั ที่ิ ถึ่� กัู ตั้อง ตัลูอดจินกัารตัระหนักัถึ่งค้วามส์ำาค้ัญแลูะรูจิ้ กัั บที่บาที่
หน้าที่่�ของตัน ซ่�งเปี็นส์่วนส์ำาค้ัญในกัระบวนกัารกัารปี้องกัันแลูะ
ตั่อตั้านทีุ่จิริตัค้อร์รัปีชั่ันภายในองค้์กัรให้เกัิดปีระส์ิที่ธุิภาพ

สรุปการฝ่ึกอบรมูและพัฒนาพนักงาน ประจำำาปี 2564
สรุปการพัฒนาบุคลากร

หน่วิย

2563

2562

2561

238
2,153
9.05
125,752
81.49%

244
871
3.57
346,650
76.70%

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

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

คำาอธิิบาย

หน่วิย

2564

2563

2562

2561

ค้วามรู้ พื� น ฐานเกั่� ย วกัั บ ธุุ ร กัิ จิ นโยบาย
ค้่ า นิ ย ม วั ฒ นธุรรมกัารที่ำา งาน ค้วามรู้ ที่่�
พนักังานทีุ่กัค้นจิำาเปี็นตั้องที่ราบ แลูะได้รับ
กัารที่บที่วนตัามระยะเวลูา

% พนักังานที่่�
ได้รับกัารอบรม

100%

95%

17%

45%

ชั่ั�วโมง
อบรมเฉื่ลู่�ย

13.81

2.71

6.00

2.40

หลูักัส์ูตัรเตัร่ยม
ค้วามพร้อมข่ดค้วาม
ส์ามารถึหลูักั

ค้วามรูที่้ จิ่� ำาเปี็นเพือ� ให้ปีฏิิบตัั งิ านตัามหน้าที่่�
ที่่�รับผ่ิดชั่อบได้ตัามเปี้าหมาย ส์ร้างค้วาม
เข้าใจิแลูะตัระหนักัในผ่ลูด่แลูะผ่ลูเส์่ยของ
งานที่่�รับมอบหมาย

% พนักังานที่่�
ได้รับกัารอบรม

93%

100%

50%

57%

ชั่ั�วโมง
อบรมเฉื่ลู่�ย

6.56

4.70

9.31

5.20

หลูักัส์ูตัรเพิ�ม
ปีระส์ิที่ธุิภาพ
กัารที่ำางาน

ค้วามรูเ้ พิม� ศักัยภาพกัารที่ำางาน ที่ำาให้เข้าใจิ
ปีัจิจิัยที่่ม� ผ่่ ลูกัระที่บตั่อตันเองหรืองาน แกั้ไข
หรือปีรับตััวได้กัับส์ภาวะที่่�เปีลู่�ยนแปีลูงไปี
เพิ�มศักัยภาพกัารบริหารจิัดกัาร

% พนักังานที่่�
ได้รับกัารอบรม

45%

48%

54%

97%

ชั่ั�วโมง
อบรมเฉื่ลู่�ย

3.82

3.36

7.26

10.80

หลูักัส์ูตัรพัฒนา
ศักัยภาพด้าน
กัารบริหาร

กัารบริหาร กัารเร่ยนรู้ กัารพัฒนานวัตักัรรม
แลูะเที่ค้โนโลูย่ ใ หม่ ๆ เพิ� ม ศั กั ยภาพกัาร
แข่งขัน

% พนักังานที่่�
ได้รับกัารอบรม

2%

0%

16%

12%

ชั่ั�วโมง
อบรมเฉื่ลู่�ย

0.44

0.00

6.75

47.60

จิำานวนพนักังานที่ั�งหมด
จิำานวนชั่ั�วโมงกัารฝ่ึกัอบรม
จิำานวนชั่ั�วโมงฝ่ึกัอบรมโดยเฉื่ลู่�ยของพนักังาน
ค้่าใชั่้จิ่ายในกัารฝ่ึกัอบรมภายในปีระเที่ศ
ค้่าใชั่้จิ่ายในกัารฝ่ึกัอบรมตั่างปีระเที่ศ
ค้ะแนนค้วามผู่กัพันพนักังาน
ประเภทหลักสูตืร
หลูักัส์ูตัรพื�นฐาน

ค้น
ชั่ั�วโมง
ชั่ั�วโมง
บาที่
บาที่
% ค้วามผู่กัพัน

2564

บริษััท หาญ เอ็นจำิเน่ยริ�ง โซลูชัั�นส์ จำำากัด (มูหาชัน)
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ด้านอาชัีวิอนามูัย ควิามูปลอดภัย และสภาพแวิดล้อมูในการทำางาน
HARN ม่ค้วามห่วงใยในค้วามปีลูอดภัยในกัารปีฏิิบัตัิงานของ
พนักังานทีุ่กัค้น แลูะมุ่งมั�นดำาเนินกัารให้ม่มาตัรฐานตัาม พรบ. ค้วาม
ปีลูอดภัย อาชั่่วอนามัยแลูะส์ภาพแวดลู้อมในกัารที่ำางาน พ.ศ.2554
โดยได้จิัดตัั�งเปี็นค้ณะกัรรมกัารค้วามปีลูอดภัย ซ่�งม่กัารปีระชัุ่มเปี็น
ปีระจิำาทีุ่กัเดือน เพื�อรายงานผ่ลูกัารดำาเนินงานด้านอาชั่่วอนามัย
ค้วามปีลูอดภัย แลูะส์ภาพแวดลู้อมในกัารที่ำางาน รวมถึ่งตัิดตัามแกั้ไข
ส์ภาพกัารที่ำางานที่่�ไม่ปีลูอดภัย แลูะที่บที่วน คู้่มือค้วามปีลูอดภัย
รวมถึ่งระเบ่ยบกัารปีฏิิบัตัิงาน วิธุ่ปีฏิิบัตัิงาน ให้เปี็นปีัจิจิุบัน เพื�อเปี็น
แนวที่างในกัารปีฏิิบตัั งิ านอย่างปีลูอดภัย พร้อมที่ัง� เข้าร่วมแลูะดำาเนิน
โค้รงกัาร มาตัรฐานกัารปี้องกัันแลูะแกั้ไขปีัญหายาเส์พตัิด โดยม่กัาร
กัำาหนดนโยบายแลูะส์นับส์นุนให้ม่ระบบในกัารปี้องกัันแลูะเฝ่้าระวัง
ปีัญหา กัารส์ร้างค้วามรู้ค้วามเข้าใจิ เส์ริมส์ร้างส์ุขภาพแลูะคุ้ณภาพ
ชั่่วิตัที่่�ด่ของพนักังาน ขยายผ่ลูไปียังชัุ่มชั่นแลูะส์ังค้ม อันจิะที่ำาให้เปี็น
ผ่ลูด่ตั่อเศรษัฐกัิจิตั่อไปี

ในส์ถึานกัารณ์กัารระบาดของโรค้โค้วิด-19 ที่่�ผ่่านมา HARN
จิัดให้มกั่ ารแจิ้งเตัือนแลูะรายงานส์ถึานกัารณ์กัารตัิดเชั่ือ� อย่างใกัลู้ชั่ดิ
รวมไปีถึ่งกัรณ่หากัม่พนักังานตัิดเชั่ื�อโรค้โค้วิด-19 โดยปีระกัาศเปี็น
ขัน� ตัอนดำาเนินกัาร แลูะกัารรายงานผ่ลูถึ่งผู่บ้ งั ค้ับบัญชั่าตัามส์ายงาน
แลูะหน่วยงานอื�นที่่�เกั่�ยวข้อง งดให้พนักังานเดินที่างไปีตั่างปีระเที่ศ
รวมถึ่งพนักังานหรือญาตัิส์นิที่ที่่�เดินที่างกัลูับจิากัตั่างปีระเที่ศ ตั้อง
กัักัตััวเปี็นระยะเวลูาอย่างน้อย 14 วัน ลูดค้วามหนาแน่นในพื�นที่่�
ที่ำางานหรือค้วามเส์่�ยงจิากักัารเดินที่างด้วยรถึส์าธุารณะ โดยให้
พนักังานส์ลูับกัันที่ำางานที่่�บ้าน ซ่�งพนักังานยังส์ามารถึที่ำางานตัาม
ระบบได้ปีกัตัิ เนือ� งจิากัใชั่้เที่ค้โนโลูย่มาส์นับส์นุนกัารที่ำางาน เชั่่น กัาร
ที่ำางานที่่บ� า้ นผ่่านระบบ VPN ปีระชัุ่มออนไลูน์ แลูะกัารรายงานส์ุขภาพ
ผ่่านระบบ Google form ซ่�งส์ามารถึส์รุปีข้อมูลูส์ุขภาพแลูะรายงาน
ผู่้บริหารได้อย่างส์มำ�าเส์มอ

จำำานวินการเกิดอุบัตืิเหตืุ จำำาแนกตืามูลักษัณะการประสบอันตืรายและควิามูร้ายแรงระหวิ่างเดือน มูกราคมู ถึง ธิันวิาคมู 2564
ลักษัณะการเกิดอุบัตืิเหตืุ
วัตัถึุหรือส์ิ�งของพังที่ลูาย/หลู่นที่ับ
ส์ัมผ่ัส์ถึูกัส์ารเค้ม่
อุบัตัิเหตัุจิากัยานพาหนะ
•

จำำานวินครั�งท่�ประสบอันตืราย
เสีียชีีวิต

ทุลพลภาพ

หยุดงาน
เกิน 3 วัน

หยุดงานแต
ไมเกิน 3 วัน

ไมหยุดงาน

ทรัพยสีิน
เสีียหาย

รวิมู

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1
0
11

1
0
11

ม่กัารจิัดอบรมแลูะฝ่ึกัซ้อมพื�นฐานกัารดับเพลูิงเบื�องตั้น ตัลูอด
จินม่กัารวางแผ่น กัำาหนดผู่้รับผ่ิดชั่อบหน้าที่่�อย่างชั่ัดเจิน เพื�อ
ให้กัารปีฏิิบัตัิเปี็นไปีอย่างถึูกัตั้องแลูะม่ปีระส์ิที่ธุิภาพในวัน
พฤหัส์บด่ที่่� 16 ธุันวาค้ม 2564 ผ่ลูกัารดำาเนินกัารอบรมแลูะ
ฝ่ึกัซ้อมดับเพลูิงแลูะอพยพหน่ไฟั อยู่ในเกัณฑ์์ด่ ปีระเมินโดย
ผู่้ที่่�ได้รับใบอนุญาตัจิากักัรมส์วัส์ดิกัารแลูะคุ้้มค้รองแรงงาน
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จิัดให้มกั่ ารตัรวจิส์ุขภาพปีระจิำาปีี ในวันพุธุที่่� 3 กัุมภาพันธุ์ 2564
โดยม่พนักังานที่่�อยู่ในเกัณฑ์์ตั้องรับกัารตัรวจิส์ุขภาพที่ั�งหมด
จิำานวน 237 ค้น เข้ารับกัารตัรวจิจิริง 234 ค้น ค้ิดเปี็นร้อยลูะ 98.74

การบริหารแรงงานสัมูพันธิ์
HARN ม่นโยบายส์่งเส์ริมให้พนักังานได้เข้าร่วมกัิจิกัรรมตั่างๆ
เพื�อเชั่ื�อมค้วามส์ัมพันธุ์อันด่ภายใน HARN ซ่�งชั่่วยส์ร้างส์ุขภาพกัาย
แลูะใจิ ส์่งเส์ริมขวัญกัำาลูังใจิด่ในกัารปีฏิิบัตัิงาน อันจิะนำาไปีส์ู่กัาร
เตัิบโตัอย่างยั�งยืนของ HARN

•

Happy Buddy เพ่�อนซี�ตื่างหน่วิยงาน
กัิจิกัรรมเพื�อส์่งเส์ริมค้วามส์ัมพันธุ์ของบุค้ลูากัรภายในบริษััที่
เปี็นส์ื�อกัลูางในกัารที่ำาค้วามรู้จิักัเพื�อนร่วมงานตั่างหน่วยงาน
ผ่่านกัระบวนกัารของกัิจิกัรรม ซ่�งชั่่วยส์ร้างบรรยากัาศในกัาร
ที่ำางานให้มค้่ วามส์นุกั ได้เร่ยนรูแ้ ลูะใส์่ใจิกัับเพือ� นร่วมงานมากัข่น�
ฝ่ึกักัารม่ปีฏิิส์มั พันธุ์ระหว่างกััน รวมที่ัง� กัารแส์ดงออกัที่างค้วาม
ค้ิดส์ร้างส์รรค้์

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

HARN NO FAT ปีท่� 2 ตือน Walk Together
กัิจิกัรรมส์่งเส์ริมส์ุขภาพในรูปีแบบ กัารเดิน เพื�อให้พนักังาน
เห็นถึ่งค้วามส์ำาค้ัญของส์ุขภาพร่างกัายให้แข็งแรง ลูดภาวะ
ค้วามเส์่�ยงตั่อกัารเกัิดโรค้ตั่างๆ ที่่�อาจิเกัิดข่�น ตัลูอดจินส์ร้าง
บรรยากัาศแลูะค้วามส์ัมพันธุ์ที่่�ด่ร่วมกัันภายในองค้์กัร ที่ั�งน่�ม่
พนักังานเข้าร่วมกัิจิกัรรมเปี็นระยะเวลูา 1 เดือน แลูะม่จิำานวน
กั้าวเดินรวมที่ั�งส์ิ�น 5,138,108 กั้าว

•

งานทำาบุญบริษััทประจำำาปี
เพือ� เปี็นโอกัาส์ให้ผ่บู้ ริหารแลูะพนักังาน ได้ที่าำ บุญถึวายที่านร่วมกัันเส์ริมส์ร้างขวัญกัำาลูังใจิแลูะค้วามเปี็นส์ิริมงค้ลูแกั่ชั่่วิตั

•

HARN GAMES
กัิจิกัรรมกัระชั่ับค้วามส์ัมพันธุ์เพือ� ส์่งเส์ริมให้พนักังานได้มส์่ ว่ นร่วมในกัารแส์ดงออกัด้านที่ักัษัะกั่ฬา เส์ริมส์ร้างส์ุขภาพร่างกัายให้แข็งแรง ฝ่ึกั
กัารยอมรับแลูะกัารเค้ารพกัตัิกัา ดังนัน� ผ่ลูแพ้ชั่นะในกัารแข่งขันกั่ฬา จิ่งไม่ใชั่่ส์งิ� ส์ำาค้ัญเที่่ากัับกัารได้ออกักัำาลูังกัาย แลูะม่ค้วามส์ัมพันธุ์ที่่�
ด่ระหว่างกััน

62

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

การสื�อสารกับพนักงาน
HARN ให้ค้วามส์ำาค้ัญกัับกัารส์ื�อส์ารภายในองค้์กัร เพื�อให้
พนักังานได้รับที่ราบนโยบาย แนวที่างกัารปีฏิิบัตัิงาน รวมที่ั�งข้อมูลู
ตั่างๆ ที่่เ� กั่ย� วข้องกัับกัารที่ำางาน แลูะเข้าใจิในเปี้าหมายที่ิศที่างเด่ยวกััน
โดย HARN ได้จิดั ชั่่องที่างกัารส์ือ� ส์ารกัับพนักังานตัามค้วามส์ำาค้ัญของ
เรื�องที่่�จิะส์ื�อส์าร ดังน่�
•

กัารปีระชัุ่มใหญ่พนักังานปีระจิำาปีี เมื�อวันศุกัร์ที่่� 26 ม่นาค้ม
2564 เพื�อเปี็นโอกัาส์ให้ปีระธุานเจิ้าหน้าที่่�บริหารแลูะผู่้บริหาร
ระดับส์ูงได้ถึ่ายที่อดวิส์ัยที่ัศน์ พันธุกัิจิ แลูะกัลูยุที่ธุ์ขององค้์กัร
ที่ั�งในระยะส์ั�นแลูะระยะยาวให้แกั่พนักังานทีุ่กัระดับ เพื�อส์ร้าง
ค้วามเข้าใจิในกัารปีฏิิบัตัิงานให้ไปีส์ู่เปี้าหมายที่่�ตัรงกััน รวมที่ั�ง
ม่กัารมอบรางวัลูพนักังานที่่�ม่อายุงานตัามเกัณฑ์์ เพื�อเปี็นขวัญ
กัำาลูังใจิที่่ด� ใ่ นกัารปีฏิิบตัั งิ าน แลูะเปี็นกัำาลูังส์ำาค้ัญในกัารนำาพา
ค้วามส์ำาเร็จิองค้์กัร

•

กัารปีระเมินผ่ลู ค้วามผู่กัพัน ค้วามส์ุข แลูะค้วามพ่งพอใจิของ
พนักังานที่่�ม่ตั่อกัารที่ำางาน เพราะ HARN เชั่ื�อว่ากัารส์ร้างค้วาม
มั�นค้งในอาชั่่พของพนักังาน แลูะกัารดูแลูชั่่วิตัในกัารที่ำางานที่่�ด่
ม่ส์ขุ ภาพด่ ม่ค้วามส์ุข เปี็นส์่วนหน่ง� ในกัารส์ร้างปีระส์ิที่ธุิภาพใน
กัารที่ำางาน ในปีี 2564 ม่พนักังานตัอบแบบปีระเมินผ่ลู จิำานวน
144 ค้น จิากัพนักังานที่ั�งหมด 241 ค้น ค้ิดเปี็นร้อยลูะ 59.75
แลูะม่ผ่ลูค้วามพ่งพอใจิของพนักังาน เที่่ากัับร้อยลูะ 81.49

•

LINE Official Account เปี็นชั่่องที่างกัารส์ื�อส์ารที่่�เชั่ื�อมตั่อกัับ
พนักังานได้อย่างรวดเร็ว นอกัเหนือจิากักัารส์ื�อส์ารผ่่านอ่เมลู์
ระบบเค้รือข่ายภายในองค้์กัร (Intranet) แลูะเว็ปีไซตั์ของ HARN

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วิยเทคโนโลย่
สารสนเทศ
เพือ� ให้ขอ้ มูลูงานที่รัพยากัรบุค้ค้ลูม่ค้วามถึูกัตั้องส์มบูรณ์ ส์ามารถึ
นำาข้อมูลูไปีใชั่้งานด้านตั่างๆ ได้อย่างม่ปีระส์ิที่ธุิภาพ ลูดค้วามผ่ิด
พลูาดจิากักัารปีฏิิบัตัิงาน ในปีี 2564 HARN ได้นำาระบบเงินเดือน
E-Business Plus มาใชั่้งานระบบเงินเดือน กัารแจิ้งลูา กัารขอที่ำางาน
ลู่วงเวลูา กัารเบิกัค้่ารักัษัาพยาบาลู กัารฝ่ึกัอบรม กัารดูขอ้ มูลูกัารจิ่าย
ค้่าตัอบแที่นของพนักังาน ซ่ง� พนักังานส์ามารถึที่ำารายกัารร้องขอได้ที่กัุ ที่่�
ทีุ่กัเวลูา ที่ำาให้เกัิดค้วามส์ะดวกัแลูะรวดเร็ว ลูดภาระกัารตัรวจิส์อบ
แลูะจิัดเกั็บเอกัส์ารของงานที่รัพยากัรบุค้ค้ลู รวมถึ่งกัารพัฒนาระบบ
งานปีระเมินผ่ลูผ่่านระบบแที่นกัระดาษั รวมถึ่งกัารลูงที่ะเบ่ยนเข้า
อบรม/ปีระชัุ่ม กัารวัดผ่ลูกัารอบรม กัารที่ดส์อบค้วามรู้ ส์ามารถึดำาเนิน
กัารผ่่านเที่ค้โนโลูย่ดิจิิที่ัลู
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การบริหารและพัฒนาควิามูรับผิดชัอบตื่อลูกค้า
HARN มุ่งมั�นในกัารส์ร้างค้วามพ่งพอใจิแลูะค้วามมั�นใจิให้แกั่
ลููกัค้้าด้วยกัารส์่งมอบผ่ลูิตัภัณฑ์์ที่ม่� ค้่ ณ
ุ ภาพตัามค้วามตั้องกัาร ปีฏิิบตัั ิ
ตัามส์ัญญาอย่างโปีร่งใส์ ค้รบถึ้วน ถึูกัตั้อง รวมที่ัง� รักัษัาส์ัมพันธุภาพที่่ด� ่
แลูะยั�งยืนระหว่างลููกัค้้าแลูะ HARN ผ่่านกัิจิกัรรมที่่�หลูากัหลูาย ในปีี
2564 อาที่ิ กัารเย่�ยมเย่ยนลููกัค้้าอย่างส์มำ�าเส์มอ เพื�อส์ร้างส์ัมพันธุ์ที่่�
ด่แลูะรับข้อเส์นอแนะเพื�อนำามาปีรับปีรุงกัารปีฏิิบัตัิงาน กัารส์ำารวจิ
ค้วามพ่งพอใจิของลููกัค้้าอย่างตั่อเนือ� งทีุ่กัปีี แลูะนำาผ่ลูส์ำารวจิดังกัลู่าว
แจิ้งกัับหน่วยงานที่่เ� กั่ย� วข้อง เพือ� ปีรับปีรุงในกัารเพิม� ค้วามพ่งพอใจิให้
กัับลููกัค้้า เปี็นตั้น ส์่งผ่ลูให้ลูกัู ค้้าม่ค้วามพ่งพอใจิเฉื่ลู่ย� รวมเพิม� ข่น� ในปีี
2564 เมื�อเที่่ยบกัับปีี 2563
ควิามูพึงพอใจำข้องลูกค้า
สินค้า
(คุ้ณภาพ ค้วามหลูากัหลูายของส์ินค้้า)
พนักงานข้าย
(ค้วามรู้เกั่�ยวกัับส์ินค้้า กัารบริกัาร
กัารแกั้ไขปีัญหา)
บริการอื�น
(กัารจิัดกัาร กัารให้ข้อมูลู กัารตัิดตั่อ
ส์ื�อส์ารกัับ HARN)
ควิามูพึงพอใจำเฉล่�ยรวิมู

2564

2563

2562

88.72

89.73

89.98

92.11

92.92

90.30

92.70

90.47

89.01

91.18 91.04

89.76

การบริหารและพัฒนาชัุมูชันหร่อสังคมู
•

HARN เข้าใจิถึ่งบที่บาที่หน้าที่่�ของกัารเปี็นส์มาชั่ิกัที่่�ด่ตั่อส์ังค้ม
โดยได้ ส์ นั บ ส์นุ น กัิ จิ กัรรมส์าธุารณปีระโยชั่น์ เ พื� อ ส์ั ง ค้มแลูะ
ส์ิ�งแวดลู้อม แลูะส์่งเส์ริมให้พนักังาน HARN ได้ม่ส์่วนร่วมใน
กัิจิกัรรมเพื�อส์ังค้ม เพื�อเปี็นกัารตัอบแที่นส์ังค้มเมื�อม่โอกัาส์ใน
งบปีระมาณที่่�เหมาะส์ม

•

กัารรวบรวมปีฏิิที่นิ ตััง� โตั๊ะเกั่า เพือ� ส์่งมอบให้หน่วยงานที่่ตั� อ้ งกัาร
ไปีใชั่้ในกัารผ่ลูิตัส์ื�อกัารส์อน

•
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ดร. เจิน ชั่าญณรงค้์ (กัรรมกัารบริษััที่) ในฐานะปีระธุานชั่มรม
ผู่้รับพระราชั่ที่านทีุ่นมูลูนิธุิอนันที่มหิดลู ตัระหนักัถึ่งปีัญหา
ส์ิง� แวดลู้อมที่่เ� กั่ย� วกัับ PM2.5 ได้เริม� ศ่กัษัาแนวที่างในกัารลูดไฟัปี่า
โดยแกั้ปีญ
ั หาปีากัที่้องของชั่าวบ้าน เร่ยกัว่า บ้านกั้อแซนด์บอ๊ กัซ์
แลูะในฐานะปีระธุานชั่มรมผู่ ้ รั บ พระราชั่ที่านทีุ่ น มู ลู นิ ธุิ
อานันที่มหิดลู โดยนำาภาค้ปีระชั่าชั่นเข้าร่วมงานกัับชั่าวบ้านแลูะ
ราชั่กัารในกัารแกั้ปีัญหาไฟัปี่าในพื�นที่่� แลูะลูดปีัญหาปีากัที่้อง
ด้วยกัารบริหารที่รัพยากัรนำ�า ดิน ปีลููกัพืชั่ที่ดแที่น ปีศุส์ัตัว์แลูะ
ปีระมง กัารที่่องเที่่�ยว กัารส์ร้างปีัญญาค้วามรู้

บ้านกั้อ ตัำาบลูกั้อ อำาเภอลู่� จิังหวัดลูำาพูน เปี็นหมู่บ้านหน่�งที่่�
ปีระส์บปีัญหาไฟัปี่ามากัที่่�ส์ุดในปีระเที่ศ ตัลูอด 22 ปีีที่่�ผ่่านมาพื�นที่่�
อุที่ยานแม่ปีงิ ที่่ลู� อ้ มรอบบ้านกั้อถึูกัไฟัปี่าส์ูงส์ุดถึ่งกัว่า 20 ค้รัง� ค้ิดเปี็น
พื�นที่่�เผ่าไหม้ระหว่าง 110,000 -275,000 ไร่ตั่อปีี
แม้วา่ หลูังจิากักัารเผ่าที่ำาลูายเพ่ยงไม่กัเ่� ดือนจิะเกัิดพืชั่ใหม่ๆ ข่น�
มาที่ดแที่นส์่วนที่่ถึ� กัู ไฟัที่ำาลูายไปี แตั่ส์งิ� ที่่ถึ� กัู ที่ำาลูายแลูะเรามองไม่เห็น
ได้แกั่จิุลูินที่ร่ย์ โดยเฉื่พาะเชั่ื�อรา ตั้นไม้ในวงศ์ยางในปี่าเตั็งรังจิำาเปี็น
ตั้องม่เชั่ื�อราส์ร้างส์ายใยเข้ามาหุ้มรากัราเหลู่าน่�จิะหานำ�าแลูะอาหาร
มาเลู่ย� งตั้นไม้ ในขณะที่่ตั� น้ ไม้ส์งั เค้ราะห์แส์งแลู้วนำานำา� ตัาลูลูงมาเลู่ย� งรา
เปี็นกัารอยู่ด้วยกัันแบบพ่�งพา (Sysbiosis) ซ่�งจิะชั่่วยที่ำาให้ตั้นไม้ใน
ปี่าเตั็งรังอุดมส์มบูรณ์แม้ว่าจิะเกัิดในพื�นที่่�ที่�่แห้งแลู้งแลูะขาดแค้ลูน
แร่ธุาตัุในดิน แตั่เมื�อเกัิดไฟัปี่าบ่อยค้รั�งจิุลูินที่ร่ย์แลูะเชั่ื�อราจิะถึูกั
ที่ำาลูาย ปี่าเตั็งรังจิะแค้ระแกัรนขาดค้วามส์มบูรณ์ นอกัจิากัน่�ไฟัยัง
ขัดขวางมิให้ดินอุ้มเกั็บนำ�าไว้จินที่ำาให้บ้านกั้อม่ฤดูแลู้งที่่�ยาวนานจิน
ไม่ส์ามารถึปีลููกัพืชั่อื�นๆ ได้ยกัเว้นข้าวโพดเลู่�ยงส์ัตัว์
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เพื�อลูดไฟัปี่าในพื�นที่่�แม่ปีิงด้วยกัารยกัคุ้ณภาพชั่่วิตั ในปีี 2564
ชั่มรมฯส์นับส์นุนให้ชั่าวบ้านได้รับส์ิที่ธุิในกัารที่ำากัินในพื�นที่่�อุที่ยาน
ตัามมาตัรา 64 โดยชั่าวบ้านม่มตัิที่จิ่� ะชั่่วยอุที่ยานแม่ปีงิ ปี้องกัันไฟัปี่า
อนุรักัษั์ ฟั้�นฟัู แลูะเร่ยนรู้ เพื�อให้เกัิดค้วามยั�งยืน เมื�อม่ส์ิที่ธุิในที่่�ที่ำากัิน
กัรมนำา� บาดาลูยังโค้รงกัารจิัดหานำา� บาดาลูขนาดใหญ่แกั้ปีญ
ั หาภัยแลู้ง
อันเนือ� งมาจิากัพระราชั่ดำาริขน่� เพือ� ชั่่วยเหลูือราษัฎรให้มแ่ หลู่งนำา� ตั้นทีุ่น
ในกัารที่ำาระบบปีระปีาหมู่บ้าน แกั้ปีัญหากัารขาดแค้ลูนนำ�าอุปีโภค้
บริโภค้ พร้อมกัับใชั่้งบปีระมาณจิากักัองทีุ่นนำ�าบาดาลูพัฒนานำ�า
บาดาลูส์ำาหรับกัารเกัษัตัรขนาดใหญ่ 500 ไร่ พร้อมกัับขุดบ่อนำ�าบาดาลู
อ่กักัว่า 33 บ่อ ในพื�นที่่�ตัามมาตัรา 64 เพื�อให้ม่นำ�าเพ่ยงพอตั่อกัาร
เพาะปีลููกัอ่กั 500 ไร่เปี็นกัารเพิ�มเตัิมนำ�าบาดาลูเหลู่าน่�จิะชั่่วยให้
ชั่าวบ้านกั้อปีรับเปีลู่�ยนวิธุ่จิากักัารปีลููกัพืชั่เชั่ิงเด่�ยวในฤดูฝ่นเปี็นกัาร
ปีลููกัพืชั่ผ่ส์มผ่ส์านได้ตัลูอดปีี ม่รายได้แลูะค้วามัน� ค้งที่่ด� ข่ น�่ แลูะลูดกัาร
เผ่าปี่าตัามวัตัถึุปีระส์งค้์

นอกัจิากัน่�ในปีี 2564 HARN ได้ร่วมส์นับส์นุนโค้รงกัารที่้า
นั กั ส์ื บ ไฟัปี่ า ยุ ว ชั่น ร่ ว มกัั บ ส์ำา นั กั งานบริ ห ารนโยบายของนายกั
รัฐมนตัร่ (ส์บนร.) ชั่มรมผู่ร้ บั พระราชั่ที่านทีุ่นมูลูนิธุอิ านันที่มหิดลู แลูะ
จิุฬาลูงกัรณ์มหาวิที่ยาลูัย ในกัารส์ร้างแอพพลูิเค้ชั่ัน� ตัามไฟั tamfire.net
เพื�อแส์ดงจิุดค้วามร้อนในลูักัษัณะกัาลูานุกัรม (time series) ซ่�งจิะ
แส์ดงขนาดแลูะที่ิศที่างหน้าหน้าไฟั (fire front) ของไฟัปี่าที่่ลูะวันให้
เห็นพฤตัิกัรรมไฟัตััง� แตั่กัำาเนิดจินกัระที่ัง� ดับลูง แลูะเมือ� แส์ดงจิุดค้วาม
ร้อนตัามกัาลูานุกัรมเหลู่าน่ไ� ปีบนแผ่นที่่ที่� แ�่ ส์ดงส์ิง� ปีกัค้ลูุมดินจิะที่ราบ
ถึ่งแรงจิูงในในกัารจิุดเผ่าเพื�อหาที่างปี้องกัันในระยะยาวตั่อไปี

ระหว่างวันที่่� 29 มิถึุนายน - 31 ธุันวาค้ม ค้ณะที่ำางานวิชั่ากัาร
เฉื่พาะกัิจิเพือ� จิัดที่ำาข้อเส์นอแนะเกั่ย� วกัับกัารบริหารจิัดกัารไฟัปี่าแลูะ
กัารเผ่าในที่่�โลู่งเพื�อส์นับส์นุนกัารแกั้ไขปีัญหาฝุ่่น PM2.5 ซ่�งปีระกัอบ
ด้วยนักัวิชั่ากัารชั่าวไที่ยแลูะตั่างชั่าตัิ รวมที่ั�งผู่้แที่นจิากัส์ำานักังาน
พัฒนาเที่ค้โนโลูย่อวกัาศแลูะภูมิส์ารส์นเที่ศ (องค้์กัารมหาชั่น) หรือ
GISTDA จิัดตัั�งโดยส์ำานักังานบริหารนโยบายของนายกัรัฐมนตัร่
(ส์บนร.) โดยค้วามเห็นชั่อบของนายกัรัฐมนตัร่ ที่อลูองใชั่้แอพพลูิเค้ชั่ัน�
ตัามไฟั วิเค้ราะห์กัารเกัิดไฟัปี่า โดยนำาข้อมูลูจิุดค้วามร้อนมาจิัดเร่ยง
เปี็นอนุกัรมเวลูารายวัน (time series) โดยเชั่ื�อมโยงกัับแผ่นที่่� เพื�อ
วิเค้ราะห์ที่ิศที่างกัารเค้ลูื�อนที่่�แลูะเวลูาของไฟัแตั่ลูะกัองในพื�นที่่�ที่่�ม่
ข้ อ มู ลู ส์ิ� ง ปีกัค้ลูุ ม ดิ น บ่ ง ชั่่� ว่ า เปี็ น พื� น ที่่� ปี่ า ส์่ ง ผ่ลูให้ ค้ ณะที่ำา งานฯ

ส์ามารถึระบุตัำาแหน่งแลูะขอบเขตัไฟัในกัลูุ่มปี่าอนุรักัษั์ซ่�งเกัิดไฟัปี่า
ซำ�าซากัขนาดใหญ่ที่่�ส์ุดของปีระเที่ศ 4 ลูำาดับแรกั ได้แกั่

แอพพลูิเค้ชั่ั�น ตัามไฟัน่� เปีิดให้ภาค้ปีระชั่าชั่นเข้าถึ่งแลูะใชั่้
วิเค้ราะห์ไฟัปี่าในพืน� ที่่ไ� ด้โดยไม่มค้่ า่ ใชั่้จิา่ ย จิากัวันที่่� 13 พฤศจิิกัายน
2564 ถึ่ง 11 กัุมภาพันธุ์ 2565 ม่ผ่เู้ ข้าชั่มตัามไฟัแลู้วจิำานวน 10,372 ค้น

(1) พื�นที่่�แม่ปีิง-อมกั๋อย-แม่ตัื�น จิำานวน 581,872 ไร่
(2) ลูุ่ ม นำ�า ปีาย-ลูุ่ ม แม่ นำ�า ปีายฝ่ั� ง ซ้ า ย-นำ�า ตักัแม่ ส์ุ ริ น ที่ร์ จิำา นวน
311,883 ไร่
(3) ส์าลูะวิน-แม่ส์ะเร่ยง จิำานวน 558,486 ไร่ แลูะ
(4) เขื�อนศร่นค้รินที่ร์ จิำานวน 166,689 ไร่
ข้อมูลูชัุ่ดน่� ยังชั่่วยให้ค้ณะที่ำางานฯ ส์ามารถึตัรวจิส์อบจิุดกัำาเนิด
แลูะกัารเค้ลูือ� นของแนวไฟั นำาไปีส์ูข่ อ้ ส์ันนิษัฐานเบือ� งตั้นของเหตัุไฟัปี่า
แตั่ลูะแห่ง ซ่ง� เกัิดจิากัพฤตัิกัรรมของมนุษัย์ที่แ่� ตักัตั่างกัันไปีตัามบริบที่
เศรษัฐกัิจิแลูะส์ังค้มของแตั่ลูะชัุ่มชั่น

บริษััท หาญ เอ็นจำิเน่ยริ�ง โซลูชัั�นส์ จำำากัด (มูหาชัน)
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4. การวิิเคราะห์และคำาอธิิบายข้องฝ่่ายจำัดการ
ในกัารอ่านค้ำาอธุิบายแลูะกัารวิเค้ราะห์ของฝ่่ายจิัดกัาร นักัลูงทีุ่น
ค้วรศ่กัษัาเอกัส์ารปีระกัอบ ซ่�งได้แกั่ งบกัารเงินรวม ข้อมูลูที่างกัาร
เงินที่่�ม่กัารปีรับปีรุง ตััวเลูขกัารดำาเนินงานโดยส์รุปีที่ั�งในอด่ตัแลูะที่่�ม่
กัารปีรับปีรุง ค้วบคู้่ไปีกัับหมายเหตัุปีระกัอบงบกัารเงินแลูะข้อมูลูที่่�
นำาเส์นอไว้ในเอกัส์ารน่�

4.1 การวิิเคราะห์การดำาเนินงานและ
ฐานะการเงินข้อง HARN และบริษัทั ย่อย
ปีี 2564 ส์ภาพเศรษัฐกัิจิที่ั�วโลูกัเริ�มฟั้�นตััวจิากัส์ภาวกัารณ์กัาร
แพร่ระบาดของโรค้ตัิดเชั่ื�อไวรัส์โค้โรนา 2019 (COVID-19) จิากักัาร
กัระจิายวัค้ซ่นให้กับั ปีระชั่าชั่น แตั่ไวรัส์ม่กัารกัลูายพันธุุที่์ ำาให้เกัิดส์าย
พันธุุ์ใหม่ๆ ที่่�ส์ามารถึแพร่กัระจิายได้เร็วกัว่าเดิม ที่ำาให้ปีระส์ิที่ธุิภาพ
ของวั ค้ ซ่ น ในเชั่ิ งกัารปี้ อ งกัั น กัารตัิ ด เชั่ื� อ ลูดลูง แลูะที่ำา ให้ เ กัิ ดกัาร
ระบาดหลูายระลูอกัในหลูายปีระเที่ศรวมที่ั�งปีระเที่ศไที่ย ที่างภาค้รัฐ
จิ่งกัำาหนดใชั่้มาตัรกัารค้วบคุ้มกัารแพร่ระบาดไวรัส์อย่างเข้มงวดใน
ปีระเที่ศไที่ย เชั่่น กัารปีิดไซค้์งานกั่อส์ร้าง ห้ามเค้ลูื�อนย้ายแรงงาน
เปี็นกัารชั่ั�วค้ราว แลูะออกัมาตัรกัารให้ค้วามชั่่วยเหลูือภาค้ธุุรกัิจิแลูะ
ปีระชั่าชั่นเพื�อเย่ยวยาแลูะลูดผ่ลูกัระที่บจิากักัารแพร่ระบาดของ
ไวรัส์โค้โรนา (COVID-19) เชั่่น โค้รงกัารเย่ยวยานายจิ้างแลูะลููกัจิ้าง
ผู่้ปีระกัันตัน จิากัเหตัุกัารณ์ดังกัลู่าวที่ำาให้บางชั่่วงเวลูา HARN ไม่
ส์ามารถึเข้าปีฏิิบตัั งิ านตัามไซค้์งานกั่อส์ร้างได้ แลูะกัารส์่งมอบส์ินค้้า
ให้ลูกัู ค้้าตั้องถึูกัเลูือ� นออกัไปี อ่กัที่ัง� เพือ� ลูดค้วามเส์่ย� งเรือ� งหน่ส์� ญ
ู ของ
ลููกัค้้า HARN ได้มกั่ ารที่บที่วนนโยบายกัารพิจิารณาเค้รดิตัของลููกัค้้า
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% ส์ัดส์่วนกัารลูดลูงเปี็นอัตัราเด่ยวกัับกัารลูดลูงของ
รายได้จิากักัารขายแลูะบริกัาร ตั้นทีุ่นในกัารจิัดจิำาหน่ายแลูะค้่าใชั่้
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 ที่่�ใชั่้ในกัารจิัดที่ำางบกัารเงิน
อย่างส์มำ�าเส์มอ โดยในระหว่างปีี 2564 ได้ที่บที่วนข้อส์มมตัิฐาน
ที่างกัารเงินให้ม่ค้วามเหมาะส์มแลูะเปี็นปีัจิจิุบันมากัยิ�งข่�น อาที่ิ
ปีระมาณกัารหน่�ส์ินผ่ลูปีระโยชั่น์พนักังาน อัตัราส์ูญเส์่ยจิากักัารขาย
ส์ินค้้าเปี็นเงินเชั่ื�อ (Loss rate) กัารค้ำานวณกัระแส์เงินส์ดรับอิส์ระ
ในอนาค้ตัของหน่วยธุุรกัิจิระบบที่ำาค้วามเย็นแลูะระบบพิมพ์ดิจิิที่ัลู
ปีระกัอบกัารที่ดส์อบกัารด้อยค้่าค้วามนิยม ซ่�งเปี็นส์ินที่รัพย์ไม่ม่
ตััวตันจิากักัารซือ� แลูะรับโอนธุุรกัิจิที่ัง� หมด (Entire Business Transfer)
แลูะปีรับปีรุงงบกัารเงินของปีี 2563 ที่่�นำามาเปีร่ยบเที่่ยบงบกัารเงินปีี
2564 ใหม่เกั่�ยวกัับโค้รงกัารส์ะส์มหุ้นส์ำาหรับพนักังาน (Employee
Joint Investment Program : EJIP) ตัามมาตัรฐานกัารรายงานกัารเงิน
เกั่�ยวกัับกัารจิ่ายโดยใชั่้หุ้นเปี็นเกัณฑ์์ รายลูะเอ่ยดดังน่�
1. ที่บที่วนข้อส์มมตัิฐานในกัารค้ำานวณภาระผู่กัพันผ่ลูปีระโยชั่น์
พนักังานตัามรายงานของนักัค้ณิตัศาส์ตัร์ปีระกัันภัย (Actuarial
Report) เกั่ย� วกัับอัตัราค้ิดลูด อัตัรากัารลูาออกั แลูะอัตัรากัารข่น�
เงินเดือน แลูะรับรู้กัำาไรจิากัปีระมาณกัารตัามหลูักัค้ณิตัศาส์ตัร์
ปีระกัันภัยในรายกัารกัำาไรขาดทีุ่นเบ็ดเส์ร็จิอืน� จิำานวน 0.83 ลู้านบาที่
(ส์ุที่ธุิจิากัภาษั่เงินได้)
2. ที่บที่วนผ่ลูกัารค้ำานวณอัตัราส์ูญเส์่ยจิากักัารขายส์ินค้้าเปี็นเงิน
เชั่ื�อ (Loss rate) โดยวิธุ่กัารอย่างง่าย (Simplified Approach)
ส์ำาหรับรับรูค้้ า่ เผ่ือ� หน่ส์� งส์ัยจิะส์ูญหรือค้่าเผ่ือ� ขาดทีุ่นด้านเค้รดิตั
ที่่�ค้าดว่าจิะเกัิดข่�น (ECL : Expected Credit Loss) ของลููกัหน่�
กัารค้้าแลูะลููกัหน่�หมุนเว่ยนอื�น / ส์ินที่รัพย์เกัิดจิากัส์ัญญา
หมุ น เว่ ย นที่่� ไ ม่ ม่ อ งค้์ ปี ระกัอบของตั้ น ทีุ่ น กัารจิั ด หาเงิ น ที่่� ม่
นัยส์ำาค้ัญ ตัามมาตัรฐานกัารรายงานที่างกัารเงินฉื่บับที่่� 9 เรื�อง
เค้รือ� งมือที่างกัารเงิน แลูะอัตัราที่่ที่� บที่วนใหม่ไม่ได้เปีลู่ย� นแปีลูง
จิากัปีี 2563 อย่างม่นัยส์ำาค้ัญ
3. ที่บที่วนข้ อ ส์มมตัิ ฐ านในกัารที่ดส์อบกัารด้ อ ยค้่ า ของค้่ า
ค้วามนิยมที่่แ� ส์ดงอยูใ่ นงบกัารเงิน จิำานวน 334.67 ลู้านบาที่ หรือ
ค้ิดเปี็น 19.85% ของส์ินที่รัพย์รวม ณ วันที่่� 31 ธุันวาค้ม 2564
โดยว่ า จิ้ า งผู่ ้ ปี ระเมิ น อิ ส์ ระที่่� ไ ด้ รั บ ค้วามเห็ น ชั่อบจิากั
ค้ณะกัรรมกัารกัำากัับหลูักัที่รัพย์แลูะตัลูาดหลูักัที่รัพย์ (กัลูตั.)
ในกัารปีระเมินมูลูค้่าธุุรกัิจิของระบบที่ำาค้วามเย็นแลูะระบบ
พิมพ์ดิจิิที่ัลูตัามรายงานลูงวันที่่� 26 ตัุลูาค้ม 2564 ด้วยวิธุ่มูลูค้่า
จิากักัารใชั่้ (Value in Use) โดยวัดค้่ามูลูค้่าปีัจิจิุบันของกัระแส์
เงินส์ดส์ุที่ธุิ (Present Value of Future Cash Flow หรือ DCF)
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ที่่�ค้าดว่าจิะได้รับในแตั่ลูะปีีจิากักัารปีระมาณกัารที่างกัารเงิน
ปีระมาณ 5 ปีี (ตัั�งแตั่วันที่่� 1 มกัราค้ม 2565 ถึ่ง 31 ธุันวาค้ม
2569) ด้วยอัตัราค้ิดลูดที่่�ได้จิากักัารค้ำานวณตั้นทีุ่นที่างกัารเงิน
ถึัวเฉื่ลู่�ยถึ่วงนำ�าหนักั (Weighted Average Cost of Capital :
WACC) ที่่�เหมาะส์มกัับค้วามเส์่�ยงของหน่วยธุุรกัิจิ แลูะฝ่่าย
บริหารพิจิารณาแลู้วเชั่ื�อว่าไม่เกัิดกัารด้อยค้่าของค้่าค้วามนิยม
4. แกั้ไขงบกัารเงินส์ำาหรับปีีส์ิ�นส์ุดวันที่่� 31 ธุันวาค้ม 2563 ที่่�นำามา
เส์นอเปีร่ยบเที่่ยบกัับงบกัารเงินปีี 2564 เกั่ย� วกัับโค้รงกัารส์ะส์ม
หุ้นส์ำาหรับพนักังาน (Employee Joint Investment Program
หรือ EJIP) ระยะเวลูาโค้รงกัารเริ�มตั้นเดือนพฤษัภาค้ม 2563

ส์ิ� น ส์ุ ด เดื อ นเมษัายน 2568 ให้ เ ปี็ น ไปีตัามข้ อ กัำา หนดของ
มาตัรฐานกัารรายงานที่างกัารเงิน ฉื่บับที่่� 2 เรื�องกัารจิ่ายโดย
ใชั่้หุ้นเปี็นเกัณฑ์์ (TFRS 2) กัารปีรับปีรุงดังกัลู่าว บริษััที่รับรู้
ตั้นทีุ่นกัารให้บริกัาร ตั้นทีุ่นในกัารจิัดจิำาหน่ายแลูะค้่าใชั่้จิ่ายใน
กัารบริหารเพิม� ข่น� แลูะรายจิ่ายภาษั่เงินได้นตัิ บิ คุ้ ค้ลูที่่เ� กั่ย� วข้อง
ลูดลูง ส์่งผ่ลูที่ำาให้กัำาไรขั�นตั้น แลูะกัำาไรส์ุที่ธุิ ส์ำาหรับปีี 2563
ลูดลูง เที่่ากัับ 0.55 ลู้านบาที่ แลูะ 2.99 ลู้านบาที่ ตัามลูำาดับ
แตั่อย่างไรกั็ตัาม บริษััที่ยังค้งส์ามารถึรักัษัาอัตัรากัำาไรขั�นตั้น
ไว้ได้ใกัลู้เค้่ยงกััน ได้แกั่ 30.59%, 30.59% แลูะ 30.44% ส์ำาหรับปีี
2562 - 2564 ตัามลูำาดับ

ภาพรวิมูผลการดำาเนินงานข้องบริษััทและบริษััทย่อย
รายได้จำากการข้ายและบริการ
ประเภทรายได้

ปี 2564
ลู้านบาที่

รายได้จำากการข้ายและบริการ
1. ผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบดับเพลูิงแลูะโค้รงกัาร
2. ผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบส์ุขาภิบาลูแลูะปีรับอากัาศ
3. ผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบที่ำาค้วามเย็น
4. ผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบกัารพิมพ์ดิจิิที่ัลู
5. ผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบไอโอที่่ (ไอยราหาญ)
รว็มูรายได้จำากการข้ายและบริการ
รายได้อื�น 1)
รายได้รว็มู

สำาหรับปีสิ�นสุดวิันท่� 31 ธิันวิาคมู
ปี 2563
เพิ�มูข้้�น /(ลดลง)

423.94
47.85
197.35
351.90
4.94
1,025.98
20.15
1,046.13

ร้อยลูะ

ลู้านบาที่

ร้อยลูะ

ลู้านบาที่

40.53 534.18 45.68
4.57
63.82 5.46
18.86 202.83 17.34
33.64 349.07 29.85
0.47
2.43 0.21
98.07 1,152.33 98.54
1.93
17.10 1.46
100.00 1,169.43 100.00

(110.24)
(15.97)
(5.48)
2.83
2.51
(126.35)
3.05
(123.30)

ร้อยลูะ

ปี 2562
ลู้านบาที่

ร้อยลูะ

(20.64) 644.12 46.21
(25.02) 81.10 5.82
(2.70) 262.00 18.80
0.81 379.66 27.24
103.29
(10.96) 1,366.88 98.07
17.84 27.09 1.93
(10.54) 1,393.97 100.00

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

รายได้ จิ ากักัารขายแลูะบริ กั าร ปีระกัอบด้ ว ย รายได้ จิ ากั
ผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบดับเพลูิงแลูะโค้รงกัารในส์ัดส์่วน 40.53% ผ่ลูิตัภัณฑ์์
ระบบส์ุขาภิบาลูแลูะปีรับอากัาศในส์ัดส์่วน 4.57% ผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบ
ที่ำาค้วามเย็น ในส์ัดส์่วน 18.86% ผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบกัารพิมพ์ดิจิิที่ัลูใน
ส์ัดส์่วน 33.64% ผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบไอโอที่่ 0.47% แลูะรายได้อน�ื 1.93%
โดยม่รายได้รวมส์ำาหรับปีี 2562- 2564 จิำานวน 1,393.97 ลู้านบาที่
1,169.43 ลู้านบาที่ แลูะ 1,046.13 ลู้านบาที่ ตัามลูำาดับ ถึ่งแม้ว่า
รายได้จิากัารขายแลูะบริกัารของหน่วยธุุรกัิจิดับเพลูิงแลูะโค้รงกัาร

จิะได้รับผ่ลูกัระที่บจิากัส์ถึานกัารณ์โค้วิด-19 ที่ำาให้รายได้ในปีี 2564
ลูดลูง จิำานวน 110.24 ลู้านบาที่ ค้ิดเปี็น 20.64% เมือ� เที่่ยบกัับปีี 2563
แตั่ HARN ยังค้งม่ยอดส์ั�งซื�อค้้างส์่งที่่�ม่มูลูค้่าส์ูง ค้าดว่าจิะส์่งมอบใน
มูลูค้่าที่่เ� ปี็นส์าระส์ำาค้ัญส์่วนใหญ่ภายในปีี 2565 ที่ัง� น่� HARN ไม่มกั่ าร
พ่ง� พิงลููกัค้้ารายใดรายหน่ง� แลูะไม่มร่ ายได้จิากักัารขายแลูะบริกัารกัับ
ลููกัค้้าบุค้ค้ลูภายนอกัรายใดรายหน่�งที่่�ม่จิำานวนเงินตัั�งแตั่ร้อยลูะ 10
ข่�นไปีของรายได้รวม

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

โครงสร้างรายได้ปี 2564
ตืามูงบการเงินท่�ผ่านการตืรวิจำสอบโดยผู้สอบบัญชัี
ผลิต์ภัณีฑ์์ระบบไอโอที่ี (ไอยราห้าญ)
0.47%
4.94 ลบ.

ผลิต์ภัณีฑ์์ระบบ
การพึิมูพึ์ดิจำิที่ัล
33.64%
351.90 ลบ.

ผลิต์ภัณีฑ์์ระบบ
ที่ำาคว็ามูเย็น
18.86%
197.35 ลบ.

โครงสร้างรายได้ปี 2563
ตืามูงบการเงินท่�ผ่านการตืรวิจำสอบโดยผู้สอบบัญชัี

รายได้อื�น 1.93%
20.15 ลบ.

ผลิต์ภัณีฑ์์
ระบบดับเพึลิง
และงานโครงการ
ต์ิดต์ั�งระบบดับเพึลิง
40.53%
423.94 ลบ.

1,046.13

67

ผลิต์ภัณีฑ์์ระบบปรับอากาศ
และระบบสุข้าภิบาล
4.57%
47.85 ลบ.

ผลิต์ภัณีฑ์์ระบบไอโอที่ี (ไอยราห้าญ)
0.21%
2.43 ลบ.

ผลิต์ภัณีฑ์์ระบบ
การพึิมูพึ์ดิจำิที่ัล
29.85%
349.07 ลบ.

รายได้อื�น 1.46%
17.10 ลบ.

ผลิต์ภัณีฑ์์
ระบบดับเพึลิง
และงานโครงการ
ต์ิดต์ั�งระบบดับเพึลิง
45.68%
534.18 ลบ.

1,169.43

ผลิต์ภัณีฑ์์ระบบ
ที่ำาคว็ามูเย็น
17.34%
202.83 ลบ.

ผลิต์ภัณีฑ์์ระบบปรับอากาศ
และระบบสุข้าภิบาล
5.46%
63.82 ลบ.

ตื้นทุนข้ายและบริการ
สำาหรับปีสิ�นสุดวิันท่� 31 ธิันวิาคมู
ประเภทตื้นทุน
ตื้นทุนข้ายและบริการ
1. ผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบดับเพลูิงแลูะโค้รงกัาร
2. ผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบส์ุขาภิบาลูแลูะปีรับอากัาศ
3. ผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบที่ำาค้วามเย็น
4. ผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบกัารพิมพ์ดิจิิที่ัลู
5. ผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบไอโอที่่ (ไอยราหาญ)
รว็มูต์้นทีุ่นจำากการข้ายและบริการ
กำาไรข้ั�นต์้น

ปี 2564

ปี 2563 (ปรับปรุงใหมู่)

เพิ�มูข้้�น / (ลดลง)

ปี 2562

ลู้านบาที่

ร้อยลูะ

ลู้านบาที่

ร้อยลูะ

ลู้านบาที่

ร้อยลูะ

ลู้านบาที่

ร้อยลูะ

311.39
33.74
143.17
222.04
3.37
713.71
312.27

73.45
70.51
72.55
63.10
68.22
69.56
30.44

397.37
43.87
138.12
218.40
2.07
799.83
352.49

74.39
68.74
68.10
62.57
85.19
69.41
30.59

(85.99)
(10.13)
5.05
3.64
1.30
(86.13)
(40.22)

(21.64)
(23.09)
3.66
1.67
62.80
(10.77)
(11.41)

487.06
58.69
174.11
228.83
948.69
418.19

75.62
72.37
66.45
60.27
69.41
30.59

ส์ำาหรับตั้นทีุ่นขายแลูะบริกัารที่่ส์� าำ ค้ัญ ค้ือ ตั้นทีุ่นค้่าส์ินค้้า ค้่าใชั่้จิา่ ย
ในกัารนำาเข้าแลูะขนส์่ง รวมถึ่งเงินเดือนที่่มวิศวกัรผู่้ค้วบคุ้มงานแลูะ
ที่่มตัิดตัั�ง แลูะค้่าจิ้างผู่้รับเหมาในกัารตัิดตัั�งอุปีกัรณ์ โดยส์ำาหรับปีี
2562 - 2564 HARN ม่ตัน้ ทีุ่นขายแลูะบริกัารจิำานวนที่ัง� ส์ิน� 948.69 ลู้านบาที่

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

ตื้นทุนในการจำัดจำำาหน่ายและค่าใชั้จำ่ายในการบริหาร
สำาหรับปีสิ�นสุดวิันท่� 31 ธิันวิาคมู
ประเภทค่าใชั้จำ่าย

ปี 2564

ลู้านบาที่

ตื้นทุนในการจำัดจำำาหน่ายและค่าใชั้จำ่ายในการบริหาร
ตั้นทีุ่นในกัารจิัดจิำาหน่าย
107.57
ค้่าใชั่้จิ่ายในกัารบริหาร
132.50
รว็มูต์้นทีุ่นในการจำัดจำำาห้น่ายและค่าใช้จำ่าย
240.07
ในการบริห้าร
รายได้รว็มู
1,046.13

ร้อยลูะ

10.28
12.67
22.95

ปี 2563 (ปรับปรุงใหมู่)

ลู้านบาที่

ร้อยลูะ

108.69 9.29
139.10 11.89
247.79 21.19

เพิ�มูข้้�น / (ลดลง)

ลู้านบาที่

ร้อยลูะ

(1.12) (1.03)
(6.60) (4.74)
(7.72) (3.12)

ปี 2562

ลู้านบาที่

ร้อยลูะ

117.56 8.43
140.78 10.10
258.34 18.53

100.00 1,169.43 100.00 (123.30) (10.54) 1,393.97 100.00
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ตื้นทุนในการจำัดจำำาหน่าย

กำาไรสุทธิิ

ตั้นทีุ่นในกัารจิัดจิำาหน่ายของ HARN ในปีี 2562 - 2564 ม่จิำานวน
117.56 ลู้านบาที่ 108.69 ลู้านบาที่ แลูะ 107.57 ลู้านบาที่ ตัามลูำาดับ
ค้ิดเปี็น 8.43% แลูะ 9.29% แลูะ 10.28% ของรายได้รวมตัามลูำาดับ
ตั้นทีุ่นในกัารจิัดจิำาหน่ายปีระกัอบไปีด้วย เงินเดือนแลูะส์วัส์ดิกัารของ
พนักังานขาย ค้่านายหน้าแลูะส์่งเส์ริมกัารขาย แลูะค้่าเส์ือ� มราค้าของ
ส์าธุิตั เปี็นตั้น ส์ัดส์่วนตั้นทีุ่นในกัารจิัดจิำาหน่ายเมือ� เปีร่ยบเที่่ยบกัับราย
ได้รวมในปีี 2564 ลูดลูงจิากัปีี 2563 เที่่ากัับ 1.03% ซ่�งลูดลูงน้อยกัว่า
กัารลูดลูงของรายได้รวมเนื�องจิากัโค้รงส์ร้างของตั้นทีุ่นในกัารจิัด
จิำาหน่ายบางส์่วนเปี็นค้่าใชั่้จิ่ายลูักัษัณะค้งที่่�ที่ำาให้ส์ัดส์่วนกัารลูดลูง
ของค้่าใชั่้จิา่ ยไม่เปี็นส์ัดส์่วนเด่ยวกัับกัารลูดลูงของรายได้รวมของ HARN

HARN ม่กัาำ ไรส์ุที่ธุิรวมส์่วนที่่เ� ปี็นของ HARN ส์ำาหรับปีี 2562 - 2564
ม่จิำานวน 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

ค่าใชั้จำ่ายในการบริหาร
ค้่าใชั่้จิ่ายในกัารบริหารของ HARN ส์ำาหรับปีี 2562 - 2564 ม่
จิำานวน 140.78 ลู้านบาที่ 139.10 ลู้านบาที่ แลูะ 132.50 ลู้านบาที่
ตัามลูำาดับ ค้ิดเปี็นส์ัดส์่วน 10.10%, 11.89% แลูะ 12.67% ของรายได้
รวมตัามลูำาดับ ค้่าใชั่้จิา่ ยในกัารบริหาร ปีระกัอบไปีด้วยเงินเดือนแลูะ
ส์วัส์ดิกัารพนักังานในส์่วนงานส์นับส์นุน ผู่้บริหารแลูะค้ณะกัรรมกัาร
บริษัที่ั ค้่าตััดจิำาหน่ายส์ิที่ธุิกัารใชั่้อาค้ารแลูะค้ลูังส์ินค้้า ค้่าส์าธุารณูปีโภค้
ค้่าเส์ือ� มราค้า แลูะค้่าธุรรมเน่ยมวิชั่าชั่่พตั่างๆ นอกัจิากัน่ย� งั ม่ค้า่ ใชั่้จิา่ ย
ที่่�ไม่เปี็นตััวเงินอันเกั่�ยวกัับกัารตััดจิำาหน่ายค้วามส์ัมพันธุ์ลููกัค้้าแลูะ
ค้่าเส์ื�อมราค้าส์ินที่รัพย์ถึาวรส์่วนเพิ�มที่่�เกัิดจิากักัารปีระเมินมูลูค้่า
ยุตัิธุรรมของส์ินที่รัพย์ถึาวรซ่�งได้มาจิากักัารซื�อแลูะรับโอนกัิจิกัาร
ที่ั�งหมด แลูะค้่าเผ่ื�อหน่�ส์งส์ัยจิะส์ูญ ที่ั�งน่�เปี็นไปีตัามข้อกัำาหนดของ
มาตัรฐานกัารรายงานที่างกัารเงิน ซ่�งถึือเปี็นค้่าใชั่้จิ่ายที่างบัญชั่่แตั่
ไม่ตั้องจิ่ายเปี็นเงินส์ดออกัไปี (Non-Cash Items) ส์ัดส์่วนค้่าใชั่้จิ่าย
ในกัารบริหารเมื�อเปีร่ยบเที่่ยบกัับรายได้รวมในปีี 2564 ลูดลูงจิากัปีี
2563 เที่่ากัับ 4.74% ส์าเหตัุบางส์่วนมาจิากัหน่�ส์งส์ัยจิะส์ูญแลูะกัาร
ตััดจิำาหน่ายค้่าส์ัมพันธุ์ลููกัค้้าที่่�ลูดลูงจิากักัารเปีลู่�ยนแปีลูงปีระมาณ
กัารที่างบัญชั่่ เนือ� งจิากัโค้รงส์ร้างของค้่าใชั่้จิา่ ยในกัารบริหารส์่วนใหญ่
เปี็นค้่าใชั่้จิ่ายลูักัษัณะค้งที่่�ที่ำาให้เมื�อเปีร่ยบเที่่ยบเปี็นส์ัดส์่วนกัับ
รายได้รวมที่่ลู� ดลูงแลู้วในปีีที่ผ่่� า่ นมาจิะเห็นว่าม่อตัั ราที่่เ� พิม� ส์ูงข่น� แม้วา่
จิำานวนเงินค้่าใชั่้จิ่ายในกัารบริหารจิะลูดลูง

เมือ� วันที่่� 8 กัรกัฎาค้ม 2563 HARN ได้รว่ มลูงทีุ่นแลูะจิดที่ะเบ่ยน
จิัดตัั�งบริษััที่ชั่ื�อ บริษััที่ ไอยราหาญ จิำากััด โดย HARN แลูะผู่้ร่วมทีุ่น
ถึือหุน้ จิำานวนร้อยลูะ 65 แลูะร้อยลูะ 35 ของจิำานวนหุน้ ที่่อ� อกัจิำาหน่าย
แลู้วที่ัง� หมดของบริษัที่ั ดังกัลู่าว โดยม่วตัั ถึุปีระส์งค้์ในกัารพัฒนาระบบ
IoT Products and Solutions โดยแผ่นกัารดำาเนินงานจิะมุ่งเน้นให้
บริกัารโซลููชั่ั�นด้านอาค้ารอัจิฉื่ริยะหรือ SMART Building แลูะตั่อย
อดจิากัฐานลููกัค้้าปีัจิจิุบันของ HARN ในกัลูุ่มค้อนโดมิเน่ยม อาค้าร
ส์ูงแลูะระบบห้องเย็นเพื�อขยายธุุรกัิจิให้เตัิบโตัแบบยั�งยืนมากัยิ�งข่�น
เมื�อวันที่่� 30 กัรกัฎาค้ม 2562 HARN ลูงทีุ่นจิัดตัั�งบริษััที่ย่อย
ที่่�ปีระเที่ศเว่ยดนาม ภายใตั้ชั่ื�อ Harn Vietnam Co., Ltd. เพื�อรองรับ
ลูู กั ค้้ า ในปีระเที่ศของ HARN ที่่� ย้ า ยฐานกัารผ่ลูิ ตั ไปียั ง ปีระเที่ศ
เว่ยดนาม แลูะเปี็นกัารหาลููกัค้้าใหม่ในตั่างปีระเที่ศเพิ�มข่�น แตั่กัาร
ดำาเนินงานของบริษััที่ย่อยน่�ยังอยู่ในชั่่วงเริ�มตั้นของกัารหาลููกัค้้าแลูะ
กัารดำาเนินงานยังตั้องม่กัารพ่�งพาค้วามชั่่วยเหลูือจิากั HARN ในรูปี
เงินทีุ่นหมุนเว่ยน แลูะกัารค้ำ�าปีระกัันวงเงินในกัารส์ั�งซื�อส์ินค้้าจิากั
ผู่้ผ่ลูิตัในปีระเที่ศส์หราชั่อาณาจิักัร เพื�อเส์ริมส์ภาพค้ลู่องในกัาร
ดำาเนินงาน
ส์ำาหรั บ หลูักั เกัณฑ์์ ใ นกัารจิั ด ที่ำา งบกัารเงิ น รวม ได้ม่ กั ารตัั ด
รายกัารซื�อขายส์ินค้้า รายได้แลูะค้่าใชั่้จิ่ายระหว่างกััน กัำาไรในส์ินค้้า
ค้งเหลูือ ลููกัหน่�แลูะเจิ้าหน่�ระหว่างกััน รวมถึ่งรายกัารเงินลูงทีุ่นใน
บริษััที่ย่อยแลูะส์่วนของผู่้ถึือหุ้นของบริษััที่ย่อยออกัแลู้ว

กำาไรข้าดทุนเบ็ดเสร็จำอื�น
HARN ม่กัำาไรเบ็ดเส์ร็จิรวมส์่วนที่่�เปี็นของ HARN ส์ำาหรับปีี
2562 - 2564 ม่จิำานวน 147.98 ลู้านบาที่ 97.58 ลู้านบาที่ แลูะ 73.52
ลู้านบาที่ ตัามลูำาดับ HARN รับรู้ผ่ลูตั่างกัำาไร(ขาดทีุ่น)ของอัตัรา
แลูกัเปีลู่�ยนจิากักัารแปีลูงค้่างบกัารเงินของบริษััที่ย่อยที่่�เว่ยดนาม
ส์ุที่ธุิจิากัภาษั่เงินได้ในปีี 2564 แลูะปีี 2563 จิำานวน 0.42 ลู้านบาที่
แลูะ (0.40) ลู้านบาที่ ตัามลูำาดับ
ในปีี 2564 HARN รั บ รู้ กัำา ไรจิากักัารวั ด มู ลู ค้่ า ใหม่ ข องผ่ลู
ปีระโยชั่น์พนักังานตัามหลูักัค้ณิตัศาส์ตัร์ปีระกัันภัยส์ุที่ธุิจิากัภาษั่เงิน
ได้จิำานวน 0.83 ลู้านบาที่

บริษััท หาญ เอ็นจำิเน่ยริ�ง โซลูชัั�นส์ จำำากัด (มูหาชัน)
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กำาไรก่อนตื้นทุนทางการเงิน ภาษั่เงินได้ ค่าเสื�อมูราคา และค่าตืัดจำำาหน่าย (EBITDA)
สำาหรับปีสิ�นสุดวิันท่� 31 ธิันวิาคมู
EBIT และ EBITDA

ปี 2564

ลู้านบาที่

ปี 2563 (ปรับปรุงใหมู่)

ร้อยลูะ

ลู้านบาที่

ร้อยลูะ

เพิ�มูข้้�น / (ลดลง)

ลู้านบาที่

ร้อยลูะ

ปี 2562

ลู้านบาที่

ร้อยลูะ

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
HARN ม่กัำาไรกั่อนตั้นทีุ่นที่างกัารเงิน ภาษั่เงินได้ ค้่าเส์ื�อมราค้า
แลูะค้่าตััดจิำาหน่าย (EBITDA) ส์ำาหรับปีี 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 ส์ำาหรับกัำาไรที่่�เปี็นตััวเงินในปีี 2564 ลูดลูงจิากัจิำานวนรายได้
จิากักัารขายแลูะบริกัารที่่�ลูดลูง แลูะตั้นทีุ่นในกัารจิัดจิำาหน่ายแลูะ
ค้่าใชั่้จิ่ายในกัารบริหารลูดลูงเปี็นส์ัดส์่วนที่่�น้อยกัว่า ปีระกัอบกัับกัาร

รับรู้ค้่าเผ่ื�อหน่�ส์งส์ัยจิะส์ูญส์่วนที่่�เพิ�มข่�นจิากักัารที่่�ลููกัหน่�บางส์่วน
ปีระส์บปีัญหาส์ภาพค้ลู่องแลูะ/หรือชั่ำาระหน่�ลู่าชั่้ากัว่าเค้รดิตัเที่อม
ที่ัง� น่เ� ปี็นไปีตัามปีระมาณกัารที่่�ด่ที่่�ส์ุดในกัารพิจิารณาอัตัราค้วาม
เส์่ ย หายที่่�ค้าดว่าจิะเกัิดข่�น ซ่�งอ้างอิงกัับข้อมูลูในกัารรับชั่ำาระหน่�
ในอด่ตัแลูะปีระมาณกัารของผู่้เชั่่�ยวชั่าญอิส์ระ (แส์ดงรายลูะเอ่ยด
เพิ�มเตัิมในหัวข้อลููกัหน่�กัารค้้า)

ควิามูสามูารถในการบริหารทรัพย์สินจำากงบข้อง HARN และบริษััทย่อย
การวิิเคราะห์ฐานะทางการเงิน ณ วิันท่� 31 ธิันวิาคมู 2564, 2563 และ 2562
HARN ม่ส์นิ ที่รัพย์รวม ณ วันที่่� 31 ธุันวาค้ม 2562 - 2564 จิำานวน
1,596.30 ลู้านบาที่ 1,658.20 ลู้านบาที่ แลูะ 1,685.72 ลู้านบาที่ ตัามลูำาดับ
ณ วันที่่� 31 ธุันวาค้ม 2564 ม่ส์ว่ นปีระกัอบของส์ินที่รัพย์ที่ส์่� ำาค้ัญ
ได้แกั่ เงินส์ดแลูะส์ินที่รัพย์ที่างกัารเงินหมุนเว่ยนอื�นค้ิดเปี็น 16.76%
ลููกัหน่กั� ารค้้า ลููกัหน่อ� น�ื แลูะส์ินที่รัพย์ที่เ่� กัิดจิากัส์ัญญา-หมุนเว่ยน ค้ิด
เปี็น 15.76% ส์ินค้้าค้งเหลูือ ค้ิดเปี็น 19.48% อส์ังหาริมที่รัพย์เพือ� กัาร
ลูงทีุ่น ค้ิดเปี็น 9.13% แลูะค้่าค้วามนิยมค้ิดเปี็น 19.85% แลูะค้วาม
ส์ัมพันธุ์กับั ลููกัค้้าที่่ถึ� อื เปี็นส์ินที่รัพย์ไม่มตั่ วั ตันอ่กัปีระเภที่หน่ง� ค้ิดเปี็น
1.57% ที่ัง� ค้่าค้วามนิยมแลูะค้วามส์ัมพันธุ์กับั ลููกัค้้าได้ผ่า่ นกัารที่ดส์อบ
กัารด้อยค้่าตัามมาตัรฐานกัารรายงานที่างกัารเงินทีุ่กัปีีอย่างส์มำ�าเส์มอ

ณ วันที่่� 31 ธุันวาค้ม 2563 ซ่�งม่ส์่วนปีระกัอบของส์ินที่รัพย์
ที่่�ส์ำาค้ัญ ได้แกั่ เงินส์ดแลูะส์ินที่รัพย์ที่างกัารเงินหมุนเว่ยนอื�น ค้ิดเปี็น
18.88% ลููกัหน่กั� ารค้้า ลููกัหน่อ� น�ื แลูะส์ินที่รัพย์ที่เ่� กัิดจิากัส์ัญญา-หมุนเว่ยน
ค้ิดเปี็น 15.91% ส์ินค้้าค้งเหลูือค้ิดเปี็น 15.55% อส์ังหาริมที่รัพย์เพื�อ
กัารลูงทีุ่นค้ิดเปี็น 9.32% แลูะค้่าค้วามนิยม ค้ิดเปี็น 20.18% แลูะ
ค้วามส์ัมพันธุ์กัับลููกัค้้าที่่�ถึือเปี็นส์ินที่รัพย์ไม่ม่ตััวตันอ่กัปีระเภที่หน่�ง
ค้ิดเปี็น 2.43% ที่ัง� ค้่าค้วามนิยมแลูะค้วามส์ัมพันธุ์กับั ลููกัค้้าได้ผ่า่ นกัาร
ที่ดส์อบกัารด้อยค้่าตัามมาตัรฐานกัารรายงานที่างกัารเงินทีุ่กัปีีอย่าง
ส์มำ�าเส์มอ

ลูกหน่�การค้า
ณ วิันท่� 31 ธิันวิาคมู
ลูกหน่�การค้า
ลูกหน่�การค้าแยกตืามูประเภทธิุรกิจำ
1. ผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบดับเพลูิงแลูะระบบส์ุขาภิบาลูฯ
2. ผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบที่ำาค้วามเย็น
3. ผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบกัารพิมพ์ดิจิิที่ัลู
4. ผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบไอโอที่่ (ไอยราหาญ)
รว็มูลูกห้นี�การค้าแยกต์ามูประเภที่ธิุรกิจำ

ปี 2564
ปี 2563
Over
Turn Over
ลู้านบาที่ Turn
(days) ลู้านบาที่ (days)

138.76
45.00
51.29
235.05

106.54
74.48
50.52
80.65

136.64
35.53
46.12
218.29

92.26
87.01
56.45
80.29

เพิ�มูข้้�น / (ลดลง)

ร้อยลูะ

ปี 2562
Over
ลู้านบาที่ Turn
(days)

1.55
26.65
11.21
7.68

165.65
61.17
61.85
288.67

76.88
87.83
57.78
73.68
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ณ วิันท่� 31 ธิันวิาคมู
ลูกหน่�การค้าและลูกหน่�หมูุนเวิียนอื�น

ปี 2564

ลู้านบาที่

ปี 2563

ร้อยลูะ

ร้อยลูะ

ร้อยลูะ

ลูกหน่�การค้าและลูกหน่�หมูุนเวิียนอื�น
ลููกัหน่�กัารค้้า
235.05 92.02 218.29 86.97
ลููกัหน่�หมุนเว่ยนอื�น
26.45 10.35 36.05 14.36
ลููกัหน่�ตัามส์ัญญาเชั่่าส์่วนที่่�ถึ่งกัำาหนดชั่ำาระภายในหน่�งปีี
6.58 2.58
8.16 3.26
หักั ค้่าเผ่ื�อหน่�ส์งส์ัยจิะส์ูญ
(12.64) (4.95) (11.51) (4.59)
ลูกห้นี�การค้าและลูกห้นี�ห้มูุนเว็ียนอื�น - สุที่ธิิ
255.44 100.00 250.99 100.00

7.68
(26.63)
(19.36)
9.82
1.77

ณ วันที่่� 31 ธุันวาค้ม 2564 HARN ม่ลููกัหน่�กัารค้้า แยกัตัาม
ส์ายผ่ลูิ ตั ภั ณ ฑ์์ 4 กัลูุ่ ม อั น ได้ แ กั่ 1) ผ่ลูิ ตั ภั ณ ฑ์์ ร ะบบดั บ เพลูิ ง
โค้รงกัารส์ุขาภิบาลูแลูะปีรับอากัาศ 2) ผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบที่ำาค้วามเย็น
3) ผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบกัารพิมพ์ดิจิิที่ัลู แลูะ 4) ผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบไอโอที่่
ม่อัตัรากัารหมุนเว่ยนลููกัหน่� ในปีี 2562 - 2564 (ไม่รวมลููกัหน่�อื�นแลูะ
ค้่าเผ่ื�อหน่�ส์งส์ัยจิะส์ูญ) เที่่ากัับ 73.68 วัน 80.29 วัน แลูะ 80.65 วัน
ตัามลูำาดับ แลูะม่กัารจิัดปีระเภที่ลููกัหน่�ตัามส์ัญญาเชั่่ากัารเงินส์่วนที่่�
ถึ่ ง กัำ า หนดชั่ำ า ระภายในหน่�ง ปีีรวมอยู่ในลููกั หน่�กั ารค้้า แลูะลููกัหน่�
หมุนเว่ยนอื�น
HARN ม่นโยบายในกัารตัั�งค้่าเผ่ื�อหน่�ส์งส์ัยจิะส์ูญส์ำาหรับผ่ลู
ขาดทีุ่นโดยปีระมาณที่่อ� าจิเกัิดข่น� จิากักัารเกั็บเงินจิากัลููกัหน่ไ� ม่ได้ตัาม
มาตัรฐานรายงานกัารฉื่บับ TFRS 9 เรือ� งเค้รือ� งมือที่างกัารเงิน ที่่กั� ำาหนด
ให้กัิจิกัารรับรู้ผ่ลูขาดทีุ่นด้านเค้รดิตัที่่�ค้าดว่าจิะเกัิดข่�น (Expected
กลุ่มูลูกค้า
เรียงตืามูยอดการรับชัำาระเงิน

ลู้านบาที่

เพิ�มูข้้�น / (ลดลง)

ปี 2562

ลู้านบาที่

ร้อยลูะ

288.67 89.39
34.73 10.75
6.84 2.12
(7.29) (2.26)
322.95 100.00

Credit Loss) โดยกัารพิจิารณาปีระวัตัิกัารรับชั่ำาระหน่�ในอด่ตัแลูะ
ปีัจิจิุบัน ปีระกัอบกัับกัารค้าดกัารณ์ส์ถึานกัารณ์ที่างเศรษัฐกัิจิใน
อนาค้ตัที่่�อาจิจิะส์่งผ่ลูกัระที่บตั่อกัารรับชั่ำาระหน่�ของลููกัค้้า แลูะได้
ว่าจิ้างผู่้เชั่่�ยวชั่าญภายนอกัค้ำานวณอัตัราที่่�ค้าดว่าจิะเกั็บหน่�ไม่ได้
ปีระกัอบกัารปีระมาณกัารค้่าเผ่ือ� หน่ส์� งส์ัยจิะส์ูญของบริษัที่ั ส์ำาหรับปีี
2562-2564 HARN บันที่่กัส์ำารองค้่าเผ่ื�อหน่�ส์งส์ัยจิะส์ูญม่อัตัรา
เที่่ากัับ 2.26% แลูะ 4.59% แลูะ 4.95% ของลููกัหน่�กัารค้้าแลูะลููกัหน่�
อืน� -ส์ุที่ธุิ ตัามลูำาดับ ซ่ง� ในปีี 2564 ม่อตัั ราค้่าเผ่ือ� หน่ส์� งส์ัยจิะส์ูญส์ูงข่น�
จิากัปีีกั่อน เนื�องจิากัลููกัค้้าของ HARN บางรายได้รับผ่ลูกัระที่บจิากั
ส์ถึานกัารณ์เศรษัฐกัิจิที่ำาให้ไม่ส์ามารถึจิ่ายชั่ำาระหน่�ได้ตัรงกัำาหนด
เวลูาแลูะบางรายปีระส์บปีัญหาขาดส์ภาพค้ลู่อง ดังแส์ดงข้อมูลูกัาร
รับชั่ำาระหน่�ของกัลูุ่มลููกัค้้าเร่ยงตัามมูลูค้่ากัารรับชั่ำาระ เค้รดิตัเที่อม
แลูะระยะเวลูาเกั็บหน่�เฉื่ลู่�ยใน 3 หน่วยธุุรกัิจิหลูักัของ HARN (ไม่รวม
ข้อมูลูบริษััที่ย่อย) ได้ดังน่�

จำำานว็นว็ัน
เกินกำาห้นด
จิำานวนเงินรับ เค้รดิตัเที่อม ระยะเวลูาเกั็บ จิำานวนวัน จิำานวนเงิน เค้รดิตัเที่อม ระยะเวลูาเกั็บ จิำานวนวัน
เพึิ�มูข้่�น
ชั่ำาระ (%) เฉื่ลู่�ย (วัน) หน่�เฉื่ลู่�ย (วัน) เกัินกัำาหนด (วัน) รับชั่ำาระ (%) เฉื่ลู่�ย (วัน) หน่�เฉื่ลู่�ย (วัน) เกัินกัำาหนด (วัน) (ลดลง)

ปี 2564

ปี 2563

1. ผลิตืภัณฑ์์ระบบดับเพลิงสุข้าภิบาล และปรับอากาศ
ลููกัค้้า 20 อันดับแรกั
41.12
ลููกัค้้า 50 อันดับแรกั
61.18
ลููกัค้้า 100 อันดับแรกั
75.95
ลูกค้าที่ั�งห้มูด
100.00

59.86
58.18
55.40
48.60

93.55
89.14
86.95
77.11

33.69
30.96
31.55
28.51

41.37
60.68
76.44
100.00

53.46
54.28
52.59
47.53

89.82
90.89
87.55
79.93

36.36
36.61
34.96
32.40

(2.67)
(5.65)
(3.41)
(3.89)

2. ผลิตืภัณฑ์์ระบบทำาควิามูเย็น
ลููกัค้้า 20 อันดับแรกั
ลููกัค้้า 50 อันดับแรกั
ลููกัค้้า 100 อันดับแรกั
ลูกค้าที่ั�งห้มูด

72.49
88.17
95.67
100.00

60.04
56.52
54.29
53.02

87.38
81.92
78.75
77.05

27.34
25.40
24.46
24.03

67.52
87.71
95.31
100.00

45.09
43.65
43.09
42.25

71.82
70.42
69.21
67.89

26.73
26.77
26.12
25.64

0.61
(1.37)
(1.66)
(1.61)

3. ผลิตืภัณฑ์์ระบบการพิมูพ์ดิจำิทัล
ลููกัค้้า 20 อันดับแรกั
ลููกัค้้า 50 อันดับแรกั
ลููกัค้้า 100 อันดับแรกั
ลูกค้าที่ั�งห้มูด

36.84
57.05
73.06
100.00

37.38
35.64
34.48
32.35

64.68
58.62
56.41
52.98

27.30
22.98
21.93
20.63

34.97
57.26
72.58
100.00

43.19
38.88
37.04
34.54

60.26
58.27
55.79
53.56

17.07
19.39
18.75
19.02

10.23
3.59
3.18
1.61

รวิมูทั�งบริษััท
ลููกัค้้า 20 อันดับแรกั
ลููกัค้้า 50 อันดับแรกั
ลููกัค้้า 100 อันดับแรกั
ลูกค้าที่ั�งห้มูด

27.38
43.53
58.22
100.00

60.28
54.21
52.48
43.95

90.29
85.19
80.64
68.94

30.01
30.98
28.16
24.99

28.18
42.68
57.46
100.00

51.47
54.28
49.24
42.86

86.18
83.97
80.23
70.20

34.71
29.69
30.99
27.34

(4.70)
1.29
(2.83)
(2.35)

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

จิากัข้อมูลูระยะเวลูากัารชั่ำาระหน่ตั� ามที่่เ� ส์นอข้างตั้นจิะเห็นได้วา่
จิำานวนวันในกัารรับชั่ำาระส์่วนใหญ่ส์ูงกัว่าเค้รดิตัเดิมเฉื่ลู่�ยของที่ั�ง
3 หน่วยธุุรกัิจิ ผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบดับเพลูิง ส์ุขาภิบาลูแลูะปีรับอากัาศ
ส์ูงกัว่าเฉื่ลู่ย� 28.51วัน ผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบที่ำาค้วามเย็นส์ูงกัว่าเฉื่ลู่ย� 24.03 วัน
ผ่ลูิตั ภั ณ ฑ์์ ร ะบบกัารพิ ม พ์ ดิ จิิ ที่ัลู ส์ู ง กัว่ า เฉื่ลู่� ย 20.63 วั น แลูะใน
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ภาพรวมส์ูงกัว่าเฉื่ลู่�ย 24.99 วัน แตั่จิำานวนวันที่่�เกัินกัำาหนดลูดลูงจิากั
ปีี 2563 เลู็กัน้อย ค้ือลูดลูง 2.35 วัน อย่างไรกั็ตัาม HARN ได้พจิิ ารณา
ที่บที่วนวงเงินเค้รดิตั เค้รดิตัเที่อม แลูะตัิดตัามกัารรับชั่ำาระหน่�อย่าง
ส์มำ�าเส์มอเพือ� ลูดค้วามเส์่ย� งในด้านกัารให้เค้รดิตัในระดับที่่เ� หมาะส์ม
กัับธุุรกัิจิแลูะกัารแข่งขัน

สินค้าสำาเร็จำรูป
ณ วิันท่� 31 ธิันวิาคมู
สินค้าสำาเร็จำรูป
1. ผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบดับเพลูิงแลูะระบบส์ุขาภิบาลูฯ
2. ผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบที่ำาค้วามเย็น
3. ผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบกัารพิมพ์ดิจิิที่ัลู
4. ผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบไอโอที่่ (ไอยราหาญ)
รว็มูสินค้าสำาเร็จำรูป

ปี 2564
ปี 2563 (ปรับปรุงใหมู่)
Turn
Over
Over
ลู้านบาที่ (days) ลู้านบาที่ Turn
(days)

162.76
66.71
58.97
0.20
288.64

156.03
163.44
92.27
11.10
137.00

132.30
61.51
53.29
247.10

111.55
185.14
103.14
121.61

เพิ�มูข้้�น / (ลดลง)

ร้อยลูะ

ปี 2562
Over
ลู้านบาที่ Turn
(days)

23.02
8.45
10.66
n/a
16.81

137.10 91.79
78.61 149.21
70.13 104.44
285.84 105.38

ณ วิันท่� 31 ธิันวิาคมู
สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือ
ส์ินค้้าส์ำาเร็จิรูปี
ส์ินค้้าระหว่างที่าง
หักั ค้่าเผ่ื�อส์ินค้้าเส์ื�อมส์ภาพหรือหมุนชั่้า
สินค้าคงเห้ลือ - สุที่ธิิ

ปี 2564

ปี 2563

ลู้านบาที่

ร้อยลูะ

288.64
73.65
(33.99)
328.30

87.92
22.43
(10.35)
100.00

ณ วันที่่� 31 ธุันวาค้ม 2564 HARN ม่ส์ินค้้าค้งเหลูือแยกัตัาม
ส์ายผ่ลูิตัภัณฑ์์ 4 กัลูุ่มอันได้แกั่ 1) ผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบดับเพลูิง โค้รงกัาร
ส์ุ ข าภิ บ าลูแลูะปีรั บ อากัาศ 2) ผ่ลูิ ตั ภั ณ ฑ์์ ร ะบบที่ำา ค้วามเย็ น 3)
ผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบกัารพิมพ์ดิจิิที่ัลู แลูะ 4) ผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบไอโอที่่ ม่
อัตัรากัารหมุนเว่ยนส์ินค้้า (ไม่นบั รวมรายกัารส์ินค้้าระหว่างที่าง) ในปีี
2562 - 2564 เที่่ากัับ 105.38 วัน 121.61 วัน แลูะ 137 วันตัามลูำาดับ
โดยในปีี 2564 อัตัรากัารหมุนเว่ยนส์ินค้้าชั่้าลูงจิากักัารที่่ลู� กัู ค้้าบางราย
ขอเลูื�อนกัำาหนดกัารรับมอบส์ินค้้า แลูะม่ส์ินค้้าที่่�ยงั ตัิดตัั�งไม่แลู้วเส์ร็จิ
แลูะม่ส์นิ ค้้ารองรับกัารขายส์ินค้้าแลูะให้บริกัารตัามค้ำาส์ัง� ซือ� ส์ินค้้าที่่ไ� ด้
รับค้ำาส์ั�งซื�อจิากัลููกัค้้าแลู้วแลูะค้ำาส์ั�งซื�อในอนาค้ตั

ลู้านบาที่

เพิ�มูข้้�น / (ลดลง)

ปี 2562

ร้อยลูะ

ร้อยลูะ

ลู้านบาที่

ร้อยลูะ

247.10 95.83
40.82 15.83
(30.07) (11.66)
257.85 100.00

16.81
80.43
13.04
27.32

285.84 93.71
43.59 14.29
(24.39) (8.00)
305.04 100.00

HARN ม่นโยบายในกัารตััง� ค้่าเผ่ือ� ส์ินค้้าเส์ือ� มส์ภาพหรือหมุนชั่้า
โดยได้กัำาหนดเงื�อนไข 2 ข้อเพื�อใชั่้ในปีระกัอบกัารพิจิารณาตัั�งค้่าเผ่ื�อ
ส์ินค้้าเส์ือ� มส์ภาพหรือหมุนชั่้า ได้แกั่ 1) ส์ินค้้าม่อายุตังั� แตั่ส์องปีีข่น� ไปี
แลูะ 2) ม่กัารหมุนเว่ยนตั่อปีีนอ้ ยกัว่าร้อยลูะ 20 ของจิำานวนหน่วยของ
ส์ินค้้าค้งเหลูือรายกัารนัน� ตั่อเนือ� งกัันส์องปีี HARN เชั่ือ� ว่านโยบายกัาร
ตัั�งค้่าเผ่ื�อส์ินค้้าเส์ื�อมส์ภาพหรือหมุนชั่้าน่� จิะระมัดระวังเพ่ยงพอที่่�จิะ
ไม่ที่าำ ให้ส์นิ ค้้าค้งเหลูือของ HARN แส์ดงมูลูค้่าที่่ส์� งู กัว่ามูลูค้่าส์ุที่ธุิที่จิ�่ ะ
ได้รบั หรือ Net Realizable Value ตัามมาตัรฐานกัารรายงานที่างกัารเงิน
อย่างไรกั็ตัาม อัตัราค้่าเผ่ื�อส์ินค้้าเส์ื�อมส์ภาพหรือหมุนชั่้าส์ำาหรับปีี
2562 - 2564 ม่อตัั ราเที่่ากัับร้อยลูะ 8.00 ร้อยลูะ 11.66 แลูะร้อยลูะ
10.35 ของส์ินค้้าค้งเหลูือส์ุที่ธุิ ตัามลูำาดับ

อสังหาริมูทรัพย์เพ่�อการลงทุน
ประเภทลักษัณะทรัพย์สิน
ที่่�ดิน
อาค้ารแลูะส์ิ�งปีลููกัส์ร้าง
ส์่วนปีรับปีรุงอาค้ารแลูะส์ิ�งปีลููกัส์ร้าง
เค้รื�องมือแลูะอุปีกัรณ์
รว็มูอสังห้าริมูที่รัพึย์เพึื�อการลงทีุ่น

มููลค่าตืามูบัญชัีสุทธิิ (ล้านบาท) ณ วิันท่� 31 ธิันวิาคมู
ปี 2564
ปี 2563
เพิ�มูข้้�น / (ลดลง)
ปี 2562
135.29
17.86
0.66
0.13
153.94

135.29
18.35
0.75
0.20
154.59

(0.49)
(0.09)
(0.07)
(0.65)

172.65
54.18
2.39
0.75
229.97
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ตัามที่่�ปีระชัุ่มค้ณะกัรรมกัารของบริษััที่ ค้รั�งที่่� 5/2561 เมื�อวันที่่�
9 พฤศจิิกัายน 2561 ได้ม่มตัิให้ซื�อที่่�ดินพร้อมอาค้ารค้ลูังส์ินค้้า ขนาด
ที่่�ดิน 6-2-00 ไร่ เพิ�มอ่กัหน่�งแปีลูง (จิากัเดิมที่่�ดินยังไม่ได้พัฒนา
1 แปีลูง ขนาดพื�นที่่� 5-0-90 ไร่ ราค้า 114.95 ลู้านบาที่) จิำานวนเงิน
117.00 ลู้านบาที่ พื�นที่่�ใชั่้ส์อยของอาค้ารค้ลูังส์ินค้้าปีระกัอบด้วย
อาค้ารค้อนกัร่ตัเส์ริมเหลู็กัส์ูง 2 ชั่ั�น จิำานวน 3 คู้หาพื�นที่่�ใชั่้ส์อย
5,690 ตัารางเมตัร รวมถึ่งใบอนุญาตัปีระกัอบกัิจิกัารโรงงาน (ร.ง.4)
ในระหว่างปีี 2563 HARN ได้เปีลู่ย� นวัตัถึุปีระส์งค้์ของกัารถึือค้รองที่่ด� นิ
แลูะส์ิ�งปีลููกัส์ร้างบางส์่วนจิากัเดิมเพื�อให้เชั่่าเปีลู่�ยนเปี็นเพื�อใชั่้เปี็น
ค้ลูังส์ินค้้าของ HARN โดยยกัเลูิกัส์ัญญาเชั่่าค้ลูังส์ินค้้าที่่เ� ชั่่ากัับบุค้ค้ลู
ภายนอกัหน่�งแห่งแลูะบุค้ค้ลูที่่�เกั่�ยวข้องกัันอ่กัหน่�งแห่ง แลูะเริ�มเข้า
ใชั่้ค้ลูังส์ินค้้าในพื�นที่่�ของ HARN เองตัั�งแตั่เดือนพฤษัภาค้ม 2563
HARN จิ่งได้โอนอส์ังหาริมที่รัพย์เพื�อกัารลูงทีุ่นเปี็นมูลูค้่าตัามบัญชั่่
74.13 ลู้านบาที่ไปีเปี็นที่่�ดิน อาค้ารแลูะอุปีกัรณ์ โดยปีัจิจิุบันม่ผู่้เชั่่า
ค้ลูังส์ินค้้า 1 ราย ส์ัญญาเชั่่าเริ�มวันที่่� 1 กัรกัฎาค้ม 2564 ส์ิ�นส์ุดอายุ
ส์ัญญาเชั่่า 30 มิถึุนายน 2567 นับเปี็นกัารใชั่้ส์อยเตั็มพื�นที่่�แลูะเปี็น
ไปีตัามแผ่นกัารใชั่้ค้ลูังส์ินค้้าในปีัจิจิุบัน

ที่่ด� นิ อาค้าร แลูะส์ิง� ปีลููกัส์ร้างจิำานวนส์องแปีลูงได้มกั่ ารปีระเมิน
ราค้าจิากัผู่ปี้ ระเมินราค้าอิส์ระส์องราย โดยใชั่้เกัณฑ์์ราค้าตัลูาดในกัาร
ปีระเมินมูลูค้่าที่่�ดิน แลูะใชั่้เกัณฑ์์วิธุ่ตั้นทีุ่นที่ดแที่นในกัารปีระเมิน
ส์ิง� ปีลููกัส์ร้าง ตัามรายงานม่มลูู ค้่ายุตัธุิ รรมเปี็นจิำานวนเงินรวม 238.40
ลู้านบาที่ ปีันส์่วนเปี็นของอส์ังหาริมที่รัพย์เพือ� กัารลูงทีุ่น 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 ตัามลูำาดับ แลูะม่ค้า่ ใชั่้จิา่ ยในกัารดำาเนินงาน
จิำานวนเงิน 1.40 ลู้านบาที่ แลูะ 0.97 ลู้านบาที่ ตัามลูำาดับ รายได้
ค้่าเชั่่าแลูะค้่าใชั่้จิ่ายดังกัลู่าวที่่�ลูดลูงจิากักัารส์ิ�นส์ุดส์ัญญากัารให้
เชั่่าของผู่้เชั่่า 1 รายเมื�อเดือนเมษัายน 2563 แลูะ HARN ได้ใชั่้พื�นที่่�
ดังกัลู่าวเปี็นค้ลูังส์ินค้้าของ HARN เอง

ท่�ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ประเภทลักษัณะทรัพย์สิน
ที่่�ดิน
อาค้ารแลูะส์ิ�งปีลููกัส์ร้าง
เค้รื�องมือแลูะอุปีกัรณ์
เค้รื�องตักัแตั่งแลูะอุปีกัรณ์ส์ำานักังาน
ยานพาหนะ
ส์ินที่รัพย์เพื�อเชั่่าแลูะส์าธุิตั
ส์ินที่รัพย์ระหว่างที่ำา
รว็มูที่ี�ดิน อาคาร และอุปกรณี์
ห้ัก ค่าเผื�อการด้อยค่าข้องอุปกรณี์
รว็มูที่ี�ดิน อาคารและอุปกรณี์-สุที่ธิิ

มููลค่าตืามูบัญชัีสุทธิิ (ล้านบาท) ณ วิันท่� 31 ธิันวิาคมู
ปี 2564
ปี 2563
เพิ�มูข้้�น / (ลดลง)
ปี 2562
37.36
33.54
4.40
26.14
8.55
25.17
0.62
135.78
135.78

ณ วันที่่� 31 ธุันวาค้ม 2564 HARN ม่ที่่�ดิน อาค้ารแลูะอุปีกัรณ์ ส์ุที่ธุิ จิำานวน 135.78 ลู้านบาที่ เพิม� ข่น� จิากักัารลูงทีุ่นในระบบอุปีกัรณ์
เที่ค้โนโลูย่แลูะเฟัอร์นิเจิอร์ของอาค้ารส์ำานักังานใหญ่แห่งใหม่ แลูะ

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

(0.90)
(0.34)
14.63
(1.88)
16.70
(22.01)
6.20
(0.05)
6.25

2.03
5.70
11.97
10.97
30.67
30.67

บริษัที่ั ม่ภาระผู่กัพันที่่จิ� ะตั้องจิ่ายตัามส์ัญญาซือ� ขายอุปีกัรณ์แลูะระบบ
ค้วามปีลูอดภัยกัารเข้าออกัอาค้ารส์ำานักังาน แลูะส์ัญญาซือ� ขายเค้รือ� ง
ตักัแตั่งแลูะตัิดตัั�งค้งเหลูือเที่่ากัับ 6.38 ลู้านบาที่

สินทรัพย์สิทธิิการใชั้
ประเภทลักษัณะทรัพย์สิน
อาค้าร
อุปีกัรณ์ส์ำานักังาน
รว็มูสินที่รัพึย์สิที่ธิิการใช้-สุที่ธิิ

มููลค่าตืามูบัญชัีสุทธิิ (ล้านบาท) ณ วิันท่� 31 ธิันวิาคมู
ปี 2564
ปี 2563
เพิ�มูข้้�น / (ลดลง)
ปี 2562
93.49
0.76
94.25

104.44
0.53
104.97

(10.95)
0.23
(10.72)

2.81
2.81

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

ณ วันที่่� 31 ธุันวาค้ม 2564 HARN ม่ส์ินที่รัพย์ส์ิที่ธุิกัารใชั่้ - ส์ุที่ธุิ
จิำานวน 94.25 ลู้านบาที่ ลูดลูงจิากักัารตััดจิำาหน่ายในระหว่างปีีจิำานวน
11.18 ลู้านบาที่ ส์ินที่รัพย์ส์ิที่ธุิกัารใชั่้ ปีระกัอบไปีด้วย ส์ัญญาเชั่่า
อาค้ารที่่ตั� ง�ั ส์ำานักังานใหญ่ ระยะเวลูากัารเชั่่า 3 ปีี แลูะ HARN ส์ามารถึ
ตั่อส์ัญญาตั่อได้อกั่ 7 ปีีตัามเงือ� นไขที่่ร� ะบุในส์ัญญา หลูังจิากันัน� อาจิม่
กัารเจิรจิาตั่อส์ัญญาเพิม� เตัิมได้อกั่ , ส์ัญญาเชั่่าค้ลูังส์ินค้้า (ส์าขาลูำาดับ
ที่่� 8) ระยะเวลูากัารเชั่่า 3 ปีี หลูังจิากันั�นอาจิม่กัารเจิรจิาตั่อส์ัญญา
เพิ�มเตัิมได้อ่กั แลูะส์ัญญาเชั่่าอุปีกัรณ์ส์ำานักังานปีระเภที่เค้รื�องถึ่าย
เอกัส์าร ระยะเวลูากัารเชั่่า 4 ปีี โดย HARN จิะไม่รับรู้ส์ินที่รัพย์ส์ิที่ธุิ
กัารใชั่้ส์ำาหรับส์ัญญาเชั่่าที่่�ม่ระยะเวลูาน้อยกัว่า 12 เดือนแลูะไม่ม่

73

ส์ิที่ธุิกัารเลูือกัซื�อ หรือส์ัญญาเชั่่าซ่�งส์ินที่รัพย์อ้างอิงม่มูลูค้่าตัำา� ที่ั�งน่�
เปี็นตัามมาตัรฐานกัารรายงานที่างกัารเงินฉื่บับที่่� 16 ส์ัญญาเชั่่า
ส์ำาหรับกัารเปีลู่ย� นแปีลูงมาตัรฐานกัารบัญชั่่เกั่ย� วกัับส์ัญญาเชั่่า
ดังกัลู่าว ที่่�เปีลู่�ยนแปีลูงจิากักัารบันที่่กัค้่าเชั่่าที่่�จิ่ายในแตั่ลูะงวดเปี็น
ค้่าใชั่้จิ่าย เปีลู่�ยนเปี็นกัารรับรู้ส์ินที่รัพย์ส์ิที่ธุิกัารใชั่้แลูะหน่�ส์ินตัาม
ส์ัญญาเชั่่า ที่ยอยตััดจิำาหน่ายส์ินที่รัพย์ส์ที่ิ ธุิกัารใชั่้เปี็นค้่าตััดจิำาหน่าย
แลูะรับรูตั้ น้ ทีุ่นที่างกัารเงินตัลูอดระยะเวลูาเชั่่า กัารเปีลู่ย� นแปีลูงดังกัลู่าว
ส์่งผ่ลูที่ำาให้อตัั ราส์่วนผ่ลูตัอบแที่นตั่อส์ินที่รัพย์ (Return on Asset) ตัำา� ลูง,
อัตัราส์่วนหน่�ส์ินตั่อทีุ่น (Debt to Equity) ส์ูงข่�น แลูะกัำาไรกั่อนตั้นทีุ่น
ที่างกัารเงิน ภาษั่เงินได้ ค้่าเส์ือ� มราค้าแลูะค้่าตััดจิำาหน่าย (EBITDA) ส์ูงข่น�

ค่าควิามูนิยมูและควิามูสัมูพันธิ์กับลูกค้า
ประเภทลักษัณะทรัพย์สิน
ค้่าค้วามนิยม
ค้วามส์ัมพันธุ์กัับลููกัค้้า
หักั ค้่าตััดจิำาหน่ายส์ะส์ม
ค้วามส์ัมพันธุ์กัับลููกัค้้า - ส์ุที่ธุิ
รว็มูค่าคว็ามูนิยมูและคว็ามูสัมูพึันธิ์กับลูกค้า

มููลค่าตืามูบัญชัีสุทธิิ (ล้านบาท) ณ วิันท่� 31 ธิันวิาคมู
ปี 2564
ปี 2563
เพิ�มูข้้�น / (ลดลง)
ปี 2562
334.67
104.31
(77.83)
26.48
361.15

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 ที่ำาให้เกัิดค้่าค้วามนิยมเปี็นส์ินที่รัพย์เที่่ากัับ 334.67 ลู้านบาที่
ตัามมาตัรฐานกัารรายงานที่างกัารเงินค้่าค้วามนิยมดังกัลู่าวจิะตั้อง
ที่ดส์อบกัารด้อยค้่าทีุ่กัปีี ส์ำาหรับกัารที่ดส์อบกัารด้อยค้่าของงบกัาร
เงินปีี 2563 ฝ่่ายบริหารของ HARN ได้จิดั ที่ำามูลูค้่าจิากักัารใชั่้ปีระโยชั่น์
(Value in Use) จิากัปีระมาณกัารกัระแส์เงินส์ดในอนาค้ตัที่่ค้� าดว่าจิะ
ได้รบั จิากัหน่วยส์ินที่รัพย์ที่กั่� อ่ ให้เกัิดเงินส์ด (Cash Generating Unit:
CGU) ในที่่�น�่ค้ือผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบที่ำาค้วามเย็น แลูะผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบ
พิมพ์ดจิิ ที่ิ ลูั ปีรับอัตัรากัารเตัิบโตัของมูลูค้่าปีัจิจิุบนั ส์ุดที่้าย (Terminal
Growth Rate) เที่่ากัับ 0% ค้ิดลูดเปี็นมูลูค้่าปีัจิจิุบันด้วยอัตัราค้ิดลูด
ที่่ส์� ะที่้อนถึ่งค้วามเส์่ย� งซ่ง� เปี็นลูักัษัณะเฉื่พาะของหน่วยส์ินที่รัพย์ที่กั่� อ่
ให้เกัิดเงินส์ด อัตัราค้ิดลูดที่่�ใชั่้ส์ำาหรับปีี 2563 เที่่ากัับ 6.12%
ตั่อมาในปีี 2564 HARN ได้วา่ จิ้างผู่ปี้ ระเมินอิส์ระที่่ไ� ด้รบั ค้วาม
เห็นชั่อบจิากัค้ณะกัรรมกัารกัำากัับหลูักัที่รัพย์แลูะตัลูาดหลูักัที่รัพย์ใน
กัารปีระเมินมูลูค้่าจิากักัารใชั่้ (Value in Use) ใชั่้วธุิ ม่ ลูู ค้่าปีัจิจิุบนั ของ
กัระแส์เงินส์ดส์ุที่ธุิ (Present Value of Future Free Cash Flow หรือ
DCF) ที่่�ค้าดว่าจิะได้รับในแตั่ลูะปีีจิากักัารปีระมาณกัารที่างกัารเงิน
ปีระมาณ 5 ปีี (ตัั�งแตั่วันที่่� 1 มกัราค้ม 2565 ถึ่ง 31 ธุันวาค้ม 2569)
ด้วยอัตัราค้ิดลูดที่่�ได้จิากักัารค้ำานวณตั้นทีุ่นที่างกัารเงินถึัวเฉื่ลู่�ยถึ่วง
นำ�าหนักั (Weight Average Cost of Capital : WACC) ของหน่วย

334.67
104.31
(63.98)
40.33
375.00

13.85
(13.85)
(13.85)

334.67
104.31
(46.03)
58.28
392.95

ธุุรกัิจิ ด้วยอัตัราร้อยลูะ 8.72 ตัามลูำาดับอ้างอิงแนวค้ิด Capital Asset
Pricing Model (CAPM) ตัามรายงานฉื่บับลูงวันที่่� 26 ตัุลูาค้ม 2564
ส์รุปีผ่ลูกัารที่ดส์อบกัารด้อยค้่าค้วามนิยมได้วา่ ไม่เกัิดกัารด้อยค้่าของ
ค้่าค้วามนิยม กัลู่าวค้ือมูลูค้่าปีัจิจิุบันของกัระแส์เงินส์ดรับส์ุที่ธุิของ
แตั่ลูะหน่วยส์ินที่รัพย์ที่่�กั่อให้เกัิดเงินส์ดมากักัว่าส์ินที่รัพย์ไม่ม่ตััวตัน
แลูะส์ินที่รัพย์ถึาวรที่่�ระบุได้ของหน่วยธุุรกัิจินั�นๆ
ค้วามส์ัมพันธุ์กับั ลููกัค้้าเปี็นส์ินที่รัพย์ไม่มตั่ วั ตันที่่ร� ะบุได้จิากักัาร
ปีระเมินมูลูค้่ากัิจิกัารของบริษััที่ ชั่ิลูแมที่ชั่์ จิำากััดแลูะบริษััที่ ค้ิวทีู่เอส์
จิำากััด ที่่�ปีระเมินมูลูค้่าโดยผู่้ปีระเมินราค้าที่่�ได้รับค้วามเห็นชั่อบจิากั
ค้ณะกัรรมกัารกัำากัับหลูักัที่รัพย์แลูะตัลูาดหลูักัที่รัพย์ (กัลูตั.) ตัาม
รายงานลูงวันที่่� 3 ตัุลูาค้ม 2559 HARN ม่นโยบายตััดจิำาหน่ายค้วาม
ส์ัมพันธุ์กัับลููกัค้้าเปี็นค้่าใชั่้จิ่ายโดยวิธุ่เส์้นตัรงตัลูอดระยะเวลูา 7 ปีี
นอกัจิากัน่� HARN ได้จิัดที่ำาข้อมูลูยอดขายส์ินค้้าของลููกัค้้าแตั่ลูะราย
แลูะส์ัดส์่วนยอดขายของลููกัค้้าที่่ซ� อื� อย่างตั่อเนือ� งเปีร่ยบเที่่ยบกัับยอด
ขายรวมของแตั่ลูะหน่วยส์ินที่รัพย์ที่่�กั่อให้เกัิดเงินส์ด เพื�อเปี็นข้อมูลู
ปีระกัอบกัารพิจิารณากัารด้อยค้่าของค้วามส์ัมพันธุ์กัับลููกัค้้าตัาม
มาตัรฐานกัารรายงานที่างกัารเงิน ข้อมูลูดังกัลู่าวบ่งชั่่กั� ารด้อยค้่าของ
ค้วามส์ัมพันธุ์ลูกัู ค้้าส์ำาหรับลููกัค้้าบางรายในปีี 2563 ค้ิดเปี็นมูลูค้่าตัาม
บัญชั่่ของค้วามส์ัมพันธุ์ลูกัู ค้้าเที่่ากัับ 3.05 ลู้านบาที่ ซ่ง� HARN ได้รบั รู้
เปี็นค้่าตััดจิำาหน่ายในกัำาไรขาดทีุ่นปีี 2563 ในจิำานวนดังกัลู่าวแลู้ว
ส์ำาหรับปีี 2564 ส์รุปีผ่ลูกัารที่ดส์อบได้ว่าไม่เกัิดกัารด้อยค้่าของค้วาม
ส์ัมพันธุ์ส์ำาหรับลููกัค้้าเพิ�มเตัิม ซ่�ง HARN จิะเกั็บข้อมูลูกัารยอดขาย
ของลููกัค้้าแตั่ลูะรายตั่อไปีเพื�อให้กัารแส์ดงมูลูค้่าค้วามส์ัมพันธุ์ลููกัค้้า
เปี็นไปีอย่างเหมาะส์มถึูกัตั้องตัามมาตัรฐานกัารรายงานที่างกัารเงิน
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

เจำ้าหน่�การค้าและเจำ้าหน่�หมูุนเวิียนอื�น
ณ วิันท่� 31 ธิันวิาคมู
เจำ้าหน่�การค้าและเจำ้าหน่�หมูุนเวิียนอื�น

เจำ้าห้นี�การค้า
เจำ้าห้นี�อื�น
• ค้่าใชั่้จิ่ายค้้างจิ่าย
• เจิ้าหน่�อื�น
รว็มูเจำ้าห้นี�การค้าและเจำ้าห้นี�ห้มูุนเว็ียนอื�น

ปี 2564
ปี 2563 (ปรับปรุงใหมู่)
Turn
Over
Over
ลู้านบาที่ (days) ลู้านบาที่ Turn
(days)

เพิ�มูข้้�น / (ลดลง)

ร้อยลูะ

ปี 2562
Over
ลู้านบาที่ Turn
(days)

115.25 48.04

93.63

47.77

23.09

104.65

44.38

42.27
n/a
46.43
n/a
203.95 48.04

42.08
31.95
167.66

n/a
n/a
47.77

0.45
45.32
21.64

51.32
43.87
199.84

n/a
n/a
44.38

วิงจำรเงินสด (Cash Conversion Cycle)
รายการ

ระยะเวลูากัารเกั็บหน่�เฉื่ลู่�ย (วัน)
ระยะเวลูาขายส์ินค้้าเฉื่ลู่�ย (วัน)
หักั ระยะเวลูาชั่ำาระหน่�เฉื่ลู่�ย (วัน)
ว็งจำรเงินสด (ว็ัน)

สำาหรับปีสิ�นสุดวิันท่� 31 ธิันวิาคมู
ปี 2564

ปี 2563 (ปรับปรุงใหมู่)

เพิ�มูข้้�น / (ลดลง)

ปี 2562

80.65
137.00
(48.04)
169.61

80.29
121.61
(47.77)
154.13

0.36
15.39
0.27
15.48

73.68
105.38
(44.38)
134.68

HARN ม่วงจิรเงินส์ดส์ำาหรับปีี 2562 - 2564 จิำานวน 134.68 วัน
154.13 วัน แลูะ 169.61 วัน ตัามลูำาดับ วงจิรเงินส์ดในภาพรวมเพิม� ข่น�
จิากัระยะเวลูากัารเกั็บหน่� เนื�องจิากัลููกัค้้าบางรายได้ปีระส์บปีัญหา
ส์ภาพค้ลู่องจิากัส์ถึานกัารณ์กัารแพร่ระบาดของ COVID-19 แลูะ
ระยะเวลูาขายส์ินค้้าเพิ�มข่�นจิากักัารส์ั�งซื�อส์ินค้้าเพิ�มเตัิมเพื�อรองรับ
กัารส์่งมอบส์ินค้้าตัามข้อมูลู Backlog Order แลูะม่กัารส์่งมอบส์ินค้้า
ลู่าชั่้ากัว่าแผ่นกัารที่่ค้� าดกัารณ์ไว้ ในขณะที่่ร� ะยะเวลูาในจิ่ายชั่ำาระหน่�
ยาวข่�นไม่มากันักั จิากันโยบายกัารรักัษัาค้วามส์ัมพันธุ์กัับพันธุมิตัร
ที่างกัับผู่้ขายส์ินค้้าในตั่างปีระเที่ศที่่� HARN ได้รับแตั่งตัั�งเปี็นตััวแที่น

จิำาหน่ายส์ินค้้าที่่�ม่ชั่�ือเส์่ยงระดับโลูกั หากั HARN ส์ูญเส์่ยกัารเปี็น
ตััวแที่นจิำาหน่ายผ่ลูิตัภัณฑ์์ตัราส์ินค้้าที่่�ส์ำาค้ัญไปี อาจิกั่อให้เกัิดผ่ลู
กัระที่บตั่อยอดขายของ HARN ในระยะยาว ซ่ง� กัารรักัษัาค้วามส์ัมพันธุ์
ที่่ด� ย่ อ่ มม่รากัฐานมาจิากักัารรักัษัาเค้รดิตัที่างกัารเงินเปี็นส์ำาค้ัญ แลูะ
ยังส์ามารถึตั่อรองราค้าส์ินค้้าแลูะบริกัารได้ ซ่ง� ตั้นทีุ่นส์ินค้้าถึือเปี็นตั้น
ทีุ่นที่่�ส์ำาค้ัญที่่�ส์ุดของ HARN ที่่�ที่ำาธุุรกัิจิซื�อขายส์ินค้้า อันจิะเพิ�มค้วาม
ส์ามารถึในกัารแข่งขันแลูะรักัษัาอัตัรากัารที่ำากัำาไรของ HARN ได้
อย่างยั�งยืน

ประเภทวิงเงินสินเชั่�อและอัตืราดอกเบ่�ย
ประเภทสินเชั่�อ
เงินเบิกัเกัินบัญชั่่
เลูตัเตัอร์ ออฟั เค้รดิตั/ที่รัส์ตั์ร่ซ่ที่
หนังส์ือค้ำ�าปีระกััน
ส์ัญญาซื�อขายเงินตัราตั่างปีระเที่ศลู่วงหน้า
รว็มู
สัญญาซื�อข้ายเงินต์ราต์่างประเที่ศล่ว็งห้น้า
(ลู้านดอลูลูาร์ส์หรัฐอเมริกัา)

วิงเงิน (ล้านบาท)
ปี 2564
ปี 2563

อ้างอิงอัตืราดอกเบ่�ย (ร้อยละตื่อปี)
ปี 2564
ปี 2563

10.00
150.00
74.00
560.00
794.00

10.00
150.00
74.00
560.00
794.00

MOR, MOR-0.50
MLR-1, MMR
1.25 - 2%
-

7.00

7.00

HARN ม่ส์ภาพค้ลู่องปีี 2562 - 2564 อยู่ในระดับส์ูง เห็นได้จิากั
อัตัราส์่วนส์ภาพค้ลู่องที่่อ� ยูใ่ นระดับ 3.98 เที่่า แลูะ 4.37 เที่่า แลูะ 3.89 เที่่า
ตัามลูำาดับ แส์ดงให้เห็นว่า HARN ม่ปีระส์ิที่ธุิภาพในกัารบริหารจิัดกัาร
ส์ภาพค้ลู่องแลูะเงินทีุ่นหมุนเว่ยนที่่�ด่ข�่น ม่โค้รงส์ร้างเงินทีุ่นที่่�ไม่ได้

MOR, MOR-0.50
MLR-1, MMR
1.25 - 2%
-

พ่ง� พาเงินกัูย้ มื จิากัธุนาค้ารแลูะส์ถึาบันกัารเงิน ไม่มภ่ าระดอกัเบ่ย� จิ่าย
แลูะส์ัดส์่วนหน่�ตั่อส์่วนของทีุ่นอยู่ในระดับตัำ�ามากั นอกัจิากัน่�ยังม่
วงเงินกัู้ยืมระยะส์ั�นแลูะวงเงินอื�นๆ เพื�อรองรับกัารขยายกัิจิกัารหรือ
ลูงทีุ่นในธุุรกัิจิที่่�เกั่�ยวข้องกัับวิศวกัรรมในอนาค้ตั

บริษััท หาญ เอ็นจำิเน่ยริ�ง โซลูชัั�นส์ จำำากัด (มูหาชัน)
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ควิามูเส่�ยงจำากเงินตืราตื่างประเทศ
ปี 2564
สกุลเงิน
ดอลูลูาร์ส์หรัฐอเมริกัา
ยูโร
ปีอนด์ส์เตัอร์ลูิง
เยน
ดอลูลูาร์ส์ิงค้โปีร์
อื�นๆ

ปี 2563

สัดส่วินการนำาเข้้า
สินค้าตืามูสกุลเงิน
(%)

สัดส่วินการซ่�อเงินตืรา
ตื่างประเทศล่วิงหน้า
เพ่�อปิดควิามูเส่�ยง
(%)

สัดส่วินการนำาเข้้า
สินค้า ตืามูสกุลเงิน
(%)

สัดส่วินการซ่�อเงินตืรา
ตื่างประเทศล่วิงหน้า
เพ่�อปิดควิามูเส่�ยง
(%)

43.94
21.38
33.71
0.74
0.09
0.14
100.00

85.99
92.41
90.34
53.41
-

48.31
21.78
29.27
0.43
0.14
0.07
100.00

89.48
78.98
86.35
69.57
2.53
-

* ค้วามเส์่�ยงจิากัเงินตัราตั่างปีระเที่ศ

ณ 31 ธิันวิาคมู 2564
สกุลเงิน

เจำ้าหน่�การค้า
ณ 31 ธิ.ค.2564

ดอลูลูาร์ส์หรัฐอเมริกัา
ดอลูลูาร์ส์ิงค้โปีร์
ยูโร
ปีอนด์ส์เตัอร์ลูิง
เยน

ณ 31 ธิันวิาคมู 2563

การป้องกันควิามูเส่�ยง
สัญญาซ่�อเงินตืรา ตืปท.
ล่วิงหน้า (คงเหลือ)

สัดส่วิน
(%)

245,880
303,736
233,355
-

25.38
70.93
39.26
-

968,687
428,228
594,410
-

เจำ้าหน่�การค้า
ณ 31 ธิ.ค.2563

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

การป้องกันควิามูเส่�ยง
สัญญาซ่�อเงินตืรา ตืปท.
ล่วิงหน้า (คงเหลือ)

สัดส่วิน
(%)

653,237
191,999
612,775
-

130.55
51.82
72.29
-

* ข้อมูลูในตัารางข้างตั้นมาจิากังบกัารเงินเฉื่พาะกัิจิกัารของ HARN

กำาไรข้าดทุนจำากอัตืราแลกเปล่�ยน
รายการ
กัำาไร (ขาดทีุ่น) จิากัอัตัราแลูกัเปีลู่�ยนที่่�ยังไม่เกัิดข่�น
กัำาไร (ขาดทีุ่น) จิากัอัตัราแลูกัเปีลู่�ยนที่่�เกัิดข่�นแลู้ว
รว็มูกำาไร (ข้าดทีุ่น) จำากอัต์ราแลกเปลี�ยน

หน่วย : ลู้านบาที่

ปี 2564
1.47
2.14
3.61

HARN ที่ำา ส์ั ญ ญาซื� อ /ขายเงิ น ตัราตั่ า งปีระเที่ศลู่ ว งหน้ า
(Forward Contract) กัับที่างธุนาค้าร พิจิารณาจิากัอัตัราแลูกัเปีลู่�ยน
แลูะระยะเวลูากัารส์่งมอบที่่เ� หมาะส์มเพือ� ให้เพ่ยงพอตั่อกัารจิ่ายชั่ำาระ
หน่� โดยตัิดตัามข่าวส์ารข้อมูลูแลูะบที่วิเค้ราะห์แนวโน้มกัารเค้ลูือ� นไหว
ของเงินบาที่อย่างส์มำ�าเส์มอ เพื�อลูดค้วามเส์่�ยงจิากัค้วามผ่ันผ่วนของ
ค้่าเงิน ในขณะที่่�กัารจิำาหน่ายส์ินค้้าส์่วนใหญ่เปี็นกัารจิำาหน่ายส์ินค้้า
ภายในปีระเที่ศโดยใชั่้ส์กัุลูเงินบาที่เปี็นหลูักั ซ่ง� ในบางค้รัง� ไม่ส์ามารถึ

ปี 2563
0.33
1.61
1.94

เพิ�มูข้้�น / (ลดลง)
1.14
0.53
1.67

ปี 2562
(0.21)
4.84
4.63

ปีรับราค้าส์ินค้้าให้ส์อดค้ลู้องกัับตั้นทีุ่นส์ินค้้าที่่�เพิ�มข่�นได้ที่ันที่่ ดังนั�น
HARN อาจิได้รับผ่ลูกัระที่บจิากัค้วามผ่ันผ่วนของอัตัราแลูกัเปีลู่�ยน
ซ่�งจิะส์่งผ่ลูกัระที่บตั่อตั้นทีุ่นส์ินค้้าแลูะกัำาไรขั�นตั้นของ HARN ได้
อย่างไรกั็ตัาม HARN ม่ข้อตักัลูงส์ำาหรับลููกัค้้าบางรายให้ชั่าำ ระราค้า
เปี็นเงินส์กัุลู USD EUR แลูะ GBP ในบัญชั่่เงินฝ่ากัส์กัุลูเงินตัรา
ตั่างปีระเที่ศของ HARN จิ่งถึือว่า HARN ได้ปี้องกัันค้วามเส์่�ยงจิากั
อัตัราแลูกัเปีลู่�ยนในส์่วนหน่�งส์ำาหรับกัรณ่ดังกัลู่าว
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ณ วันที่่� 31 ธุันวาค้ม 2564 แลูะ 2563 HARN ม่กัารปี้องกััน
ค้วามเส์่ย� งจิากักัารเปีลู่ย� นแปีลูงของเงินส์กัุลูเงิน USD EUR แลูะ GBP
ส์ำาหรับเจิ้าหน่�กัารค้้าที่่�เปี็นส์กัุลูเงินตั่างปีระเที่ศ รวมถึ่งรายกัารค้้า
ปีระเภที่ค้ำาส์ั�งซื�อส์ินค้้าที่่�บอกัเลูิกัไม่ได้ (Firmed Commitment)
เนื�องจิากัมูลูค้่าส์ินค้้าม่มูลูค้่าส์ูงแลูะ HARN ออกัใบส์ั�งขายให้ลููกัค้้า
โดยได้ตักัลูงเงื�อนไขชั่ำาระราค้าเปี็นเงินบาที่ HARN ไม่ม่นโยบายเกั็ง
กัำาไรจิากัค้วามผ่ันผ่วนของค้่าเงิน เนื�องจิากัไม่ใชั่่ธุุรกัิจิหลูักัแลูะไม่ม่
ค้วามเชั่่�ยวชั่าญที่างด้านกัารค้าดกัารณ์ที่ิศที่างกัารเค้ลูื�อนไหวของ
ค้่าเงินเพ่ยงพอ เพ่ยงแตั่ตั้องกัารลูดค้วามเส์่�ยงที่างด้านอัตัราแลูกั

เปีลู่�ยนที่่�จิะม่ตั่อกัระแส์เงินรับแลูะจิ่ายในอนาค้ตัให้อยู่ในระดับที่่�
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 กัับส์ถึาบันกัารเงินในปีระเที่ศแห่งหน่ง� จิำานวน 0.39 ลู้านดอลูลู่าร์
ส์หรัฐอเมริกัา แลูะ 1.06 ลู้านดอลูลู่าร์ส์หรัฐอเมริกัา ตัามลูำาดับ เพื�อ
เปี็นกัารปี้องกัันค้วามเส์่�ยงจิากัอัตัราแลูกัเปีลู่�ยนของค้ำาส์ั�งซื�อส์ินค้้า
จิากัตั่างปีระเที่ศอ่กัส์่วนหน่�งด้วย

สภาพคล่องและควิามูเพียงพอข้องเงินทุนหมูุนเวิียน
กระแสเงินสดจำากงบการเงินข้อง HARN
รายการ

เงินส์ดส์ุที่ธุิได้มาจิากักัิจิกัรรมดำาเนินงาน
เงินส์ดส์ุที่ธุิได้มาจิากั(ใชั่้ไปีใน)กัิจิกัรรมลูงทีุ่น
เงินส์ดส์ุที่ธุิได้มาจิากั (ใชั่้ไปีใน) กัิจิกัรรมจิัดหาเงิน
ผ่ลูกัระที่บจิากักัารแปีลูงค้่างบกัารเงินที่่�เปี็นเงินตัราตั่างปีระเที่ศ
เงินสดและรายการเที่ียบเที่่าเงินสดเพึิ�มูข้่�น(ลดลง)สุที่ธิิ
เงินสดและรายการเที่ียบเที่่าเงินสดต์้นปี
เงินสดและรายการเที่ียบเที่่าเงินสดปลายปี

หน่วย : ลู้านบาที่

สำาหรับปีสิ�นสุดวิันท่� 31 ธิันวิาคมู
ปี 2564

ปี 2563

เพิ�มูข้้�น / (ลดลง)

ปี 2562

68.25
(45.69)
(86.76)
0.96
(63.24)
306.07
242.83

184.44
100.09
(105.25)
(0.31)
178.97
127.10
306.07

116.19
145.78
18.49
1.27
(242.21)
178.97
(63.24)

150.99
40.37
(93.52)
(0.05)
97.79
29.31
127.10

การวิิเคราะห์งบกระแสเงินสดสำาหรับปีสิ�นสุดวิันท่�
31 ธิันวิาคมู 2564

การวิิเคราะห์งบกระแสเงินสดสำาหรับปีสิ�นสุดวิันท่�
31 ธิันวิาคมู 2563

HARN ม่กัระแส์เงินส์ดส์ุที่ธุิที่่�ได้มาจิากักัิจิกัรรมดำาเนินงาน
ส์ำาหรับปีี 2564 จิำานวน 68.25 ลู้านบาที่ ลูดลูง 116.18 ลู้านบาที่
เมือ� เปีร่ยบเที่่ยบกัับปีี 2563 ส์าเหตัุหลูักัมาจิากักัำาไรส์ุที่ธุิลูดลูง 25.66
ลู้านบาที่ แลูะส์ินค้้าค้งเหลูือ (กั่อนค้่าเผ่ือ� กัารลูดมูลูค้่า) เพิม� ข่น� 78.31
ลู้านบาที่ ขณะที่่�รายกัารเจิ้าหน่�กัารค้้าแลูะเจิ้าหน่�อ�ืนเพิ�มข่�นเพ่ยง
34.06 ลู้านบาที่ กัระแส์เงินส์ดใชั่้ไปีในกัิจิกัรรมลูงทีุ่น ส์ำาหรับปีี 2564
จิำานวน 45.69 ลู้านบาที่ จิากักัารซือ� เงินลูงทีุ่นในหน่วยลูงทีุ่นในกัองทีุ่น
อส์ังหาริมที่รัพย์เที่่ากัับ 29.79 ลู้านบาที่แลูะเงินส์ดจิ่ายซือ� อุปีกัรณ์แลูะ
ส์ินที่รัพย์ที่่�ไม่ม่ตััวตันเที่่ากัับ 16.25 ลู้านบาที่

HARN ม่กัระแส์เงินส์ดส์ุที่ธุิที่ไ�่ ด้มาจิากักัารดำาเนินงานส์ำาหรับปีี
2563 จิำานวน 184.44 ลู้านบาที่ เพิ�มข่�น 33.44 ลู้านบาที่ เมื�อเปีร่ยบ
เที่่ยบกัับปีี 2562 ส์าเหตัุหลูักัมาจิากัลููกัหน่กั� ารค้้าแลูะลููกัหน่อ� น�ื (กั่อน
ค้่าเผ่ื�อหน่�ส์งส์ัยจิะส์ูญ) ลูดลูง 67.97 ลู้านบาที่ แลูะส์ินค้้าค้งเหลูือ
(กั่อนค้่าเผ่ื�อกัารลูดมูลูค้่า) ลูดลูง 20.74 ลู้านบาที่ ที่ั�ง 2 รายกัาร
ดังกัลู่าวเพิ�มกัระแส์เงินส์ดจิากักัิจิกัรรมดำาเนินงาน ขณะที่่�รายกัาร
เจิ้าหน่กั� ารค้้าแลูะเจิ้าหน่อ� นื� ลูดลูงเพ่ยง 35.57 ลู้านบาที่ กัระแส์เงินส์ด
ได้มาจิากักัิจิกัรรมลูงทีุ่น ส์ำาหรับปีี 2563 จิำานวน 100.09 ลู้านบาที่
จิากักัารเงินรับจิำาหน่ายเงินลูงทีุ่นในหน่วยลูงทีุ่นส์ุที่ธุิเที่่ากัับ 116.88
ลู้านบาที่แลูะเงินส์ดจิ่ายซื�ออุปีกัรณ์แลูะส์ินที่รัพย์ที่่�ไม่ม่ตััวตันเที่่ากัับ
17.57 ลู้านบาที่

กัระแส์เงินส์ดส์ุที่ธุิใชั่้ไปีในกัิจิกัรรมจิัดหาเงิน เกัิดจิากักัารจิ่าย
เงินปีันผ่ลู ในอัตัราหุ้นลูะ 0.13 บาที่ ค้ิดเปี็นจิำานวน 75.98 ลู้านบาที่
แลูะกัารชั่ำาระหน่�ส์ินตัามส์ัญญาเชั่่าจิำานวน 11.28 ลู้านบาที่

กัระแส์เงินส์ดส์ุที่ธุิใชั่้ไปีในกัิจิกัรรมจิัดหาเงิน เกัิดจิากักัารจิ่าย
เงินปีันผ่ลู ในอัตัราหุ้นลูะ 0.18 บาที่ ค้ิดเปี็นจิำานวน 105.21 ลู้านบาที่
เพิ�มข่�นจิากัปีีกั่อน 11.69 ลู้านบาที่

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

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
ลู้านบาที่ เพิม� ข่น� จิากัปีี 2563 จิำานวน 27.36 ลู้านบาที่ จิากัเจิ้าหน่กั� าร
ค้้าแลูะเจิ้าหน่�หมุนเว่ยนอื�นเพิ�มข่�น 36.29 ลู้านบาที่
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ณ วันที่่� 31 ธุันวาค้ม 2563 HARN ม่หน่�ส์ินรวมเที่่ากัับ 339.83
ลู้านบาที่ เพิม� ข่น� จิากัปีี 2562 จิำานวน 65.19 ลู้านบาที่ จิากัหน่ส์� นิ ตัาม
ส์ัญญาเชั่่าเพิ�มข่�น 104.97 ลู้านบาที่ แลูะเจิ้าหน่�กัารค้้าแลูะเจิ้าหน่�
หมุนเว่ยนอื�นลูดลูง 32.18 ลู้านบาที่
ด้วยโค้รงส์ร้างเงินทีุ่นของ HARN ที่่�ไม่ได้พ่�งพาเงินกัู้ยืมจิากั
ธุนาค้ารแตั่อย่างใด ม่ผ่ลูที่ำาให้ HARN ไม่มด่ อกัเบ่ย� จิ่าย ม่ส์ภาพค้ลู่อง
ที่างกัารเงินในระดับที่่�ส์ูงแลูะอัตัราส์่วนหน่�ส์ินตั่อทีุ่นอยู่ในระดับที่่�ตั�ำา
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 ส์ำาหรับเงินปีันผ่ลูปีระจิำาปีี 2564 ยังม่ค้วามไม่แน่นอน
จินกัว่าที่่�ปีระชัุ่มผู่้ถึือหุ้นส์ามัญปีระจิำาปีีจิะได้พิจิารณาอนุมัตัิ

อัตืราส่วินสำาคัญ ณ วิันท่� 31 ธิันวิาคมู 2564, 2563 และ 2562
อัตืราส่วินทางการเงิน
อัตัราส์่วนส์่วนหน่�ส์ินตั่อส์่วนของเจิ้าของ (D/E ratio)
อัตัราผ่ลูตัอบแที่นจิากัส์ินที่รัพย์ (ROA) 1)
อัตัราส์่วนผ่ลูตัอบแที่นจิากัผู่้ถึือหุ้น (ROE) 2)
ห้มูายเห้ต์ุ :

1)
2)

เที่่า
%
%

ปี 2564
0.28
5.52
5.49

ปี 2563
0.26
7.72
7.65

เพิ�มูข้้�น / (ลดลง)
0.02
(2.20)
(2.16)

ปี 2562
0.21
11.89
11.56

ใชั่้กัำาไรกั่อนหักัดอกัเบ่�ยแลูะภาษั่ในกัารค้ำานวณ
ใชั่้กัำาไรส์ุที่ธุิรวมในกัารค้ำานวณ

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

แลูะ 7.65% แลูะ 5.49% ตัามลูำาดับ ในปีี 2564 HARN ม่กัารบันที่่กั
ส์ินที่รัพย์ส์ิที่ธุิกัารใชั่้ จิำานวน 94.25 ลู้านบาที่ แลูะหน่�ส์ินตัามส์ัญญา
เชั่่าในจิำานวนเด่ยวกััน ในงบกัารเงิน ส์่งผ่ลูให้อตัั ราส์่วนหน่ส์� นิ ตั่อส์่วน
ของเจิ้าของเพิม� ข่น� อัตัราผ่ลูตัอบแที่นจิากัส์ินที่รัพย์แลูะอัตัราส์่วนผ่ลู
ตัอบแที่นจิากัผู่้ถึือหุ้นที่่�ลูดลูง เนื�องจิากักัำาไรส์ุที่ธุิของปีี 2564 ลูดลูง

4.2 ปัจำจำัยท่�อาจำมู่ผลกระทบตื่อการดำาเนินงานในอนาคตื
4.2.1 ปัจำจำัยแนวิโน้มูและผลกระทบด้านสิ�งแวิดล้อมู ด้านสังคมู
HARN บ่งชั่่�แลูะปีระเมินปีระเด็นส์ำาค้ัญด้านค้วามยั�งยืนที่่�อาจิ
ส์่งผ่ลูกัระที่บตั่อกัารดำาเนินงานขององค้์กัร ตัลูอดจินผู่้ม่ส์่วนได้เส์่ย
โดยวิเค้ราะห์จิากัปีัจิจิัยที่ัง� ภายในแลูะภายนอกับริษัที่ั ตัลูอดจินแนวโน้ม
ที่ิศที่าง แลูะผ่ลูกัระที่บด้านส์ิง� แวดลู้อม ด้านส์ังค้ม แลูะด้านกัารกัำากัับ
ดูแลู (Environmental, Social and Governance Dimension: ESG)
ที่ั�งเชั่ิงบวกัแลูะลูบที่่�ม่ตั่อผู่้ม่ส์่วนได้เส์่ยทีุ่กักัลูุ่ม โดยผ่นวกัปีระเด็น
ส์ำาค้ัญดังกัลู่าวไปีในกัระบวนกัารวางแผ่นกัลูยุที่ธุ์ แลูะกัารปีระเมิน
ค้วามเส์่ย� งขององค้์กัร โดยในปีี 2564 ปีระเด็นส์ำาค้ัญด้านค้วามยัง� ยืน
เปี็นปีระเด็นด้านกัารเปีลู่�ยนแปีลูงส์ภาพภูมิอากัาศที่่�นำามาวิเค้ราะห์
เปี็นปีัจิจิัยในกัารกัำาหนดที่ิศที่างกัลูยุที่ธุ์แลูะบริหารจิัดกัารค้วามเส์่ย� ง
เพื�อกัำาหนดมาตัรกัารแลูะส์นับส์นุนเที่ค้โนโลูย่ในกัารลูดแลูะค้วบคุ้ม
ค้วามเส์่�ยงพร้อมที่ั�งเพิ�มโอกัาส์ในกัารดำาเนินธุุรกัิจิจิากัผ่ลูของกัาร
เปีลู่�ยนแปีลูงส์ภาพภูมิอากัาศดังกัลู่าว
ดังจิะเห็นได้จิากัค้วามมุ่งมั�นของ HARN ในกัารผ่ลูักัดันกัาร
ดำาเนินงานตัามที่ิศที่างกัลูยุที่ธุ์ดา้ นค้วามยัง� ยืนในมิตัเิ ศรษัฐกัิจิ ส์ังค้ม

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

4.2.2 ภาระการให้ควิามูสนับสนุนทางการเงิน
แก่บริษััทย่อย
เมื�อวันที่่� 12 ม่นาค้ม 2563 HARN ที่ำาส์ัญญาให้เงินกัู้ยืมแกั่
บริษัที่ั หาญเว่ยดนาม จิำากััด (บริษัที่ั ย่อยที่่ปี� ระเที่ศเว่ยดนาม) จิำานวน
200,000 ดอลูลูาร์ส์หรัฐอเมริกัา แลูะค้ิดดอกัเบ่ย� ในอัตัราร้อยลูะ 6.15
ตั่อปีี กัำาหนดชั่ำาระค้ืนภายในระยะเวลูา 1 ปีี แลูะตั่อมาเมื�อวันที่่� 11
ม่นาค้ม 2564 ซ่�งค้รบอายุส์ัญญา HARN ตั่ออายุส์ัญญาให้กัู้ยืมแกั่
บริษััที่ย่อย อ่กั 5 ปีี ส์ัญญาส์ิ�นส์ุดวันที่่� 11 ม่นาค้ม 2569 แลูะค้ิด
ดอกัเบ่�ยในอัตัราร้อยลูะ 5.85 ตั่อปีี

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
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4.2.3 นโยบายและระยะเวิลาการให้สนิ เชั่อ� การค้า
(Credit Term)
HARN ม่หลูักัเกัณฑ์์กัารบริหารจิัดกัารเค้รดิตั เพือ� ให้มกั่ ารดำาเนิน
กัารที่่เ� หมาะส์มกัับค้วามเส์่ย� งของ HARN โดยกัำาหนดนโยบายบริหาร
จิัดกัารเกั่�ยวกัับลููกัค้้ารายใหม่ตั�ังแตั่กัระบวนกัารค้ัดเลูือกัลููกัค้้า กัาร
วิเค้ราะห์เค้รดิตั กัารอนุมัตัิเค้รดิตั กัารตัิดตัามหน่� แลูะม่กัารที่บที่วน
กัารให้ส์ินเชั่ื�อแกั่ลููกัค้้ารายเดิมอย่างส์มำ�าเส์มอ

4.3 ข้้อมููลทางการเงินท่�สำาคัญ
ฐานะกัารเงินแลูะผ่ลูกัารดำาเนินงานที่่�นำาเส์นอปีระกัอบด้วยผ่ลู
กัารดำาเนินงานจิากังบกัารเงินส์ำาหรับปีีส์ิ�นส์ุดวันที่่� 31 ธุันวาค้ม 2564
แลูะ 2563 ที่่ผ่� า่ นกัารตัรวจิส์อบจิากัผู่ส์้ อบบัญชั่่รบั อนุญาตั บริษัที่ั ส์อบ
บัญชั่่ธุรรมนิตัิ จิำากััด
ปี

ชั่�อผู้สอบบัญชัี

2560 - 2564 นายธุนะวุฒิ พิบูลูย์ส์วัส์ดิ�

ผู้สอบบัญชัีรับ
อนุญาตืเลข้ท่�

บริษััท
ผู้สอบบัญชัี

6699

บริษัที่ั ส์อบบัญชั่่ธุรรมนิตัิ จิำากััด

ผลกระทบจำากการเปล่ย� นแปลงนโยบายการบัญชัี
ผ่ลูกัระที่บกัารเปีลู่ย� นแปีลูงนโยบายกัารบัญชั่่ที่ส์่� ำาค้ัญในปีี 2564
ได้แกั่ กัารแกั้ไขกัารบันที่่กัรายกัารที่่�เกั่�ยวข้องกัับโค้รงกัารส์ะส์มหุ้น
ส์ำาหรับพนักังาน (Employee Joint Investment Program หรือ EJIP)
ให้เปี็นไปีตัามมาตัรฐานกัารรายงานที่างกัารเงิน ฉื่บับที่่� 2 เรื�องกัาร
จิ่ายโดยใชั่้หุ้นเปี็นเกัณฑ์์ ซ่�งจิากัเดิมบริษััที่บันที่่กัรายกัารดังกัลู่าว
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
ส์อบบัญชั่่ธุรรมนิตัิ จิำากััด ซ่ง� เปี็นผู่ส์้ อบบัญชั่่ที่ไ่� ด้รบั ค้วามเห็นชั่อบจิากั
ส์ำานักังาน กั.ลู.ตั. ได้แส์ดงค้วามเห็นว่า งบกัารเงินรวมแลูะงบกัารเงิน
เฉื่พาะของ HARN ได้แส์ดงฐานะที่างกัารเงิน ผ่ลูกัารดำาเนินงาน
แลูะกัระแส์เงินส์ด ส์ำาหรับปีีส์ิ�นส์ุดวันเด่ยวกััน โดยถึูกัตั้องตัามที่่�ค้วร
ในส์าระส์ำาค้ัญตัามมาตัรฐานกัารรายงานที่างกัารเงิน แลูะได้ระบุ
เรื�องส์ำาค้ัญในกัารตัรวจิส์อบ (Key Audit Matters) เกั่�ยวกัับกัารรับ
รู้รายได้จิากักัารขายแลูะบริกัาร ว่า HARN ม่รายได้จิากัส์่วนงานที่่�
ส์ำาค้ัญ 5 กัลูุม่ ผ่ลูิตัภัณฑ์์ ได้แกั่ ผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบดับเพลูิงแลูะโค้รงกัาร,

ผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบส์ุขาภิบาลูแลูะปีรับอากัาศ, ผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบที่ำาค้วามเย็น,
ผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบกัารพิมพ์ดิจิิที่ัลู แลูะผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบไอที่่โซลููชั่�ัน
ส์ำาหรับอาค้าร ในปีี 2564 ซ่�งแตั่ลูะกัลูุ่มผ่ลูิตัภัณฑ์์ม่ข้อตักัลูงแลูะ
เงือ� นไขกัารขายแลูะกัารกัำาหนดราค้าที่่แ� ตักัตั่างกััน รวมที่ัง� รายได้จิากั
กัารให้บริกัารตัามส์ัญญาโค้รงกัารตัิดตัั�งระบบดับเพลูิง อาศัยกัาร
ปีระมาณกัารผ่ลูกัารปีฏิิบัตัิตัามภาระที่่�ตั้องปีฏิิบัตัิตัามส์ัญญาม่ผ่ลู
กัระที่บตั่อรายได้ที่กั่� ลูุม่ บริษัที่ั รับรูตั้ ลูอดชั่่วงเวลูาหน่ง� ซ่ง� ตั้องรับรูร้ าย
ได้ตัามระดับค้วามกั้าวหน้าของกัารปีฏิิบัตัิตัามภาระที่่�ตั้องปีฏิิบัตัิให้
แลู้วเส์ร็จิ ซ่ง� ผู่ส์้ อบได้ตัอบส์นองค้วามเส์่ย� งโดยกัารที่ำาค้วามเข้าใจิแลูะ
ที่ดส์อบขั�นตัอนกัารปีฏิิบัตัิงานแลูะกัารค้วบคุ้มภายในที่่�เกั่�ยวข้องกัับ
กัารรับรูร้ ายได้ ส์อบที่านกัารออกัแบบแลูะกัารปีฏิิบตัั ตัิ ามกัารค้วบคุ้ม
ภายในเกั่�ยวกัับเรื�องดังกัลู่าว กัารตัรวจิส์อบเนื�อหาส์าระของข้อตักัลูง
แลูะเงือ� นไขของส์ัญญาขายแลูะบริกัารที่่เ� กัิดข่น� ระหว่างปีีแลูะชั่่วงใกัลู้
วันส์ิน� รอบระยะเวลูาบัญชั่่ ตัรวจิส์อบใบลูดหน่ที่� ่� HARN ออกัภายหลูัง
วันส์ิน� ปีี วิเค้ราะห์เปีร่ยบเที่่ยบแลูะกัารที่ดส์อบรายลูะเอ่ยดที่่เ� กั่ย� วข้อง
กัับรายได้จิากักัารขายแลูะบริกัาร
นอกัจิากัน่� HARN ได้ที่ดส์อบกัารด้อยค้่าของค้่าค้วามนิยม
จิากักัารซื�อแลูะรับโอนกัิจิกัารที่ั�งหมดของบริษััที่ ชั่ิลูแมที่ชั่์ จิำากััดแลูะ
บริษััที่ย่อย ภายใตั้เกัณฑ์์กัารโอนกัิจิกัารที่ั�งหมด (Entire Business
Transfer) กัารที่ดส์อบกัารด้อยค้่านั�นม่นัยส์ำาค้ัญตั่อกัารตัรวจิส์อบ
เนือ� งจิากัจิำานวนเงินดังกัลู่าวเปี็นจิำานวนเงินที่่ม� ส์่ าระส์ำาค้ัญตั่องบกัารเงิน
ขัน� ตัอนกัารที่ดส์อบกัารด้อยค้่าโดยผู่บ้ ริหารม่ค้วามซับซ้อนแลูะตั้องใชั่้
ดุลูยพินจิิ ในกัารตััง� ส์มมตัิฐานโดยเฉื่พาะอย่างยิง� กัารปีระมาณกัระแส์
เงินส์ดรับแลูะจิ่ายในอนาค้ตัที่่�ค้าดว่าจิะได้รับจิากักัารดำาเนินงาน
อย่างตั่อเนื�องของหน่วยส์ินที่รัพย์ที่่�กั่อให้เกัิดเงินส์ด แลูะกัารใชั่้อัตัรา
ค้ิดลูดที่่�เหมาะส์ม ซ่�งข้อส์มมตัิฐานดังกัลู่าวส์ามารถึเปีลู่�ยนแปีลูง
ตัามส์ภาวะเศรษัฐกัิจิแลูะส์ภาพกัารตัลูาดในอนาค้ตัได้ ซ่ง� HARN ได้
เปีิดเผ่ยข้อมูลูเกั่�ยวกัับนโยบายกัารบัญชั่่แลูะข้อส์มมตัิฐานที่่�ส์ำาค้ัญ
ไว้ในหมายเหตัุปีระกัอบงบกัารเงินอย่างค้รบถึ้วนแลู้ว ซ่�งผู่้ส์อบบัญชั่่
ได้ตัอบส์นองค้วามเส์่�ยงโดยกัารพิจิารณาค้วามส์มเหตัุส์มผ่ลูของ
ข้อส์มมตัิฐานแลูะวิธุกั่ ารที่่ผ่� บู้ ริหารใชั่้ในกัารค้ำานวณปีระมาณกัารกัระแส์
เงินส์ดในอนาค้ตัที่่�ค้าดว่าจิะได้รับ กัารตัรวจิส์อบหลูักัฐานส์นับส์นุน
ซ่�งแส์ดงถึ่งปีระมาณกัารที่่�ด่ที่่�ส์ุดของฝ่่ายบริหาร โดยเฉื่พาะเรื�องกัาร
ค้าดกัารณ์กัารเตัิบโตัของรายได้ กัำาไรขัน� ตั้น แลูะกัำาไรจิากักัารเดินงาน
ของส์่วนงาน กัารใชั่้อัตัราค้ิดลูดที่่�เหมาะส์มเพื�อค้ิดลูดกัระแส์เงินส์ด
ในอนาค้ตั กัารที่ดส์อบกัารค้ำานวณมูลูค้่าที่่�ค้าดว่าจิะได้รับ รวมที่ั�ง
กัารให้ค้วามส์ำาค้ัญกัับค้วามเพ่ยงพอของกัารเปีิดเผ่ยข้อมูลูเกั่�ยวกัับ
ข้อส์มมตัิฐานซ่ง� ส์่งผ่ลูกัระที่บตั่อผ่ลูกัารที่ดส์อบกัารด้อยค้่าที่่อ� อ่ นไหว
มากัที่่ส์� ดุ แลูะม่ผ่ลูกัระที่บอย่างม่นยั ส์ำาค้ัญที่่ส์� ดุ ตั่อกัารกัำาหนดมูลูค้่า
ที่่�ค้าดว่าจิะได้รับค้ืนของค้่าค้วามนิยม

บริษััท หาญ เอ็นจำิเน่ยริ�ง โซลูชัั�นส์ จำำากัด (มูหาชัน)
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4.3.1 งบแสดงฐานะการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
สินที่รัพึย์ห้มูุนเว็ียน
เงินส์ดแลูะรายกัารเที่่ยบเที่่าเงินส์ด
เงินลูงทีุ่นชั่ั�วค้ราว
ลููกัหน่�กัารค้้าแลูะลููกัหน่�หมุนเว่ยนอื�น
ส์ินที่รัพย์ที่่�เกัิดจิากัส์ัญญา-หมุนเว่ยน
ส์ินค้้าค้งเหลูือ
ส์ินที่รัพย์ที่างกัารเงินหมุนเว่ยนอื�น
ส์ินที่รัพย์หมุนเว่ยนอื�น
รว็มูสินที่รัพึย์ห้มูุนเว็ียน
สินที่รัพึย์ไมู่ห้มูุนเว็ียน
ส์ินที่รัพย์ที่างกัารเงินไม่หมุนเว่ยนอื�น
ลููกัหน่�กัารค้้าแลูะลููกัหน่�ไม่หมุนเว่ยนอื�น
อส์ังหาริมที่รัพย์เพื�อกัารลูงทีุ่น
ที่่�ดิน อาค้ารแลูะอุปีกัรณ์
ส์ินที่รัพย์ส์ิที่ธุิกัารใชั่้
ค้่าค้วามนิยม
ค้วามส์ัมพันธุ์กัับลููกัค้้า
ส์ินที่รัพย์ไม่ม่ตััวตัน
ส์ินที่รัพย์ภาษั่เงินได้รอตััดบัญชั่่
ส์ินที่รัพย์ไม่หมุนเว่ยนอื�น
รว็มูสินที่รัพึย์ไมู่ห้มูุนเว็ียน
รว็มูสินที่รัพึย์
หน่�สินและส่วินข้องผู้ถือหุ้น
ห้นี�สินห้มูุนเว็ียน
เจิ้าหน่�กัารค้้าแลูะเจิ้าหน่�หมุนเว่ยนอื�น
ส์่วนของหน่�ส์ินตัามส์ัญญาเชั่่าที่่�ถึ่งกัำาหนดชั่ำาระภายในหน่�งปีี
เงินกัู้ยืมระยะส์ั�นจิากักัิจิกัารที่่�เกั่�ยวข้องกััน
ภาษั่เงินได้นิตัิบุค้ค้ลูค้้างจิ่าย
ปีระมาณกัารหน่�ส์ินหมุนเว่ยนอื�น
หน่�ส์ินหมุนเว่ยนอื�น
รว็มูห้นี�สินห้มูุนเว็ียน
ห้นี�สินไมู่ห้มูุนเว็ียน
หน่�ส์ินตัามส์ัญญาเชั่่า
หน่�ส์ินภาษั่เงินได้รอกัารตััดบัญชั่่
ปีระมาณกัารหน่�ส์ินไม่หมุนเว่ยนส์ำาหรับผ่ลูปีระโยชั่น์พนักังาน
หน่�ส์ินไม่หมุนเว่ยนอื�น
รว็มูห้นี�สินไมู่ห้มูุนเว็ียน
รว็มูห้นี�สิน
ส่ว็นข้องผู้ถืือหุ้้น
ทีุ่นจิดที่ะเบ่ยน
ทีุ่นที่่�ออกัแลูะชั่ำาระแลู้ว
ส์่วนเกัินมูลูค้่าหุ้น
ส์่วนเกัินทีุ่นจิากักัารจิ่ายโดยใชั่้หุ้นเปี็นเกัณฑ์์
กัำาไรส์ะส์ม
จิัดส์รรแลู้ว - ส์ำารองตัามกัฎหมาย
ยังไม่ได้จิัดส์รร
องค้์ปีระกัอบอื�นของส์่วนของผู่้ถึือหุ้น
รว็มูส่ว็นข้องผู้ถืือหุ้้นข้องบริษััที่
ส่ว็นข้องผู้มูีส่ว็นได้เสียที่ี�ไมู่มูีอำานาจำคว็บคุมูข้องบริษััที่ย่อย
รว็มูส่ว็นข้องผู้ถืือหุ้้น
รว็มูห้นี�สินและส่ว็นข้องผู้ถืือหุ้้น

ปี 2564

งบการเงินรวิมู ณ วิันท่� 31 ธิันวิาคมู
ปี 2563 (ปรับปรุงใหมู่)

ปี 2562

ลู้านบาที่

ร้อยลูะ

ลู้านบาที่

ร้อยลูะ

ลู้านบาที่

ร้อยลูะ

242.83
255.44
10.22
328.30
39.61
1.30
877.70

14.41
15.15
0.61
19.48
2.35
0.08
52.07

306.07
250.99
12.80
257.85
6.96
0.40
835.07

18.46
15.14
0.77
15.55
0.42
0.02
50.36

127.10
124.48
322.95
9.57
305.04
0.72
889.86

7.96
7.80
20.23
0.60
19.11
0.05
55.75

9.18
153.94
135.78
94.25
334.67
26.48
15.99
9.43
28.30
808.02
1,685.72

0.54
9.13
8.05
5.59
19.85
1.57
0.95
0.56
1.68
47.93
100.00

11.25
154.59
129.53
104.97
334.67
40.33
18.02
4.59
25.19
823.14
1,658.20

0.68
9.32
7.81
6.33
20.18
2.43
1.09
0.28
1.52
49.64
100.00

0.24
7.99
229.97
30.67
334.67
58.28
20.95
23.67
706.44
1,596.30

0.02
0.50
14.41
1.92
20.97
3.65
1.31
1.48
44.25
100.00

203.95
9.06
0.50
8.70
2.10
1.41
225.72

12.10
0.54
0.03
0.52
0.12
0.08
13.39

167.66
8.92
11.10
1.75
1.64
191.07

10.11
0.54
0.67
0.11
0.10
11.52

199.84
21.18
1.46
1.11
223.59

12.18
1.33
0.09
0.41
14.01

87.38
0.05
27.97
26.07
141.47
367.19

5.18
0.03
1.66
1.55
8.39
21.78

96.05
27.77
24.94
148.76
339.83

5.79
1.67
1.50
8.97
20.49

2.17
25.51
23.36
51.04
274.64

0.14
1.60
1.46
3.20
17.20

292.25
292.25
776.42
6.40

17.34
17.34
46.06
0.38

292.25
292.25
776.42
3.73

17.62
17.62
46.82
0.22

292.25
292.25
776.42
-

18.31
18.31
48.64
-

29.22
213.72
(0.04)
1,317.97
0.56
1,318.53
1,685.72

1.73
12.68
(0.00)
78.18
0.03
78.22
100.00

29.22
216.60
(0.45)
1,317.77
0.61
1,318.37
1,658.20

1.76
13.06
(0.03)
79.47
0.04
79.51
100.00

29.22
223.82
(0.05)
1,321.66
1,321.66
1,596.30

1.83
14.02
82.80
82.80
100.00
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4.3.2 งบกำาไรข้าดทุนเบ็ดเสร็จำ
งบการเงินรวิมู สำาหรับปีสิ�นสุดวิันท่� 31 ธิันวิาคมู
งบกำาไรข้าดทุนเบ็ดเสร็จำ

ปี 2564
ลู้านบาที่
ร้อยลูะ

รายได้จิากักัารขายแลูะบริกัาร
1,025.98
ตั้นทีุ่นขายแลูะบริกัาร
(713.71)
กำาไรข้ั�นต์้น
312.27
รายได้อื�น
20.15
ค้่าใชั่้จิ่ายในกัารจิัดจิำาหน่าย
(107.57)
ค้่าใชั่้จิ่ายในกัารบริหาร
(132.50)
กำาไรจำากกิจำกรรมูดำาเนินงาน
92.35
ตั้นทีุ่นที่างกัารเงิน
(2.31)
กำาไรก่อนภาษัีเงินได้
90.04
ภาษั่เงินได้
(17.81)
กำาไรสุที่ธิิสำาห้รับปี
72.23
กำาไรสุที่ธิิสำาห้รับปี - ส่ว็นที่ี�เป็นข้องบริษััที่ให้ญ่
72.27
กำาไรข้าดทุนเบ็ดเสร็จำอื�น
รายการที่ี�อาจำถืูกจำัดประเภที่ให้มู่ไว็้ในกำาไรห้รือข้าดทีุ่นในภายห้ลัง :
ผ่ลูตั่างของอัตัราแลูกัเปีลู่�ยนจิากักัารแปีลูงค้่างบกัารเงิน
0.42
รายการที่ี�จำะไมู่ถืูกจำัดประเภที่ให้มู่ไว็้ในกำาไรห้รือข้าดทีุ่นในภายห้ลัง :
ผ่ลูกัำาไร (ขาดทีุ่น) จิากักัารวัดมูลูค้่าใหม่ของผ่ลูปีระโยชั่น์พนักังาน - ส์ุที่ธุิจิากัภาษั่
0.83
กำาไรเบ็ดเสร็จำรว็มูสำาห้รับปี
73.48
กำาไรเบ็ดเสร็จำรว็มูสำาห้รับปี - ส่ว็นที่ี�เป็นข้องบริษััที่ให้ญ่
73.52
กำาไรต์่อหุ้้นข้ั�นพึื�นฐาน - ส่ว็นที่ี�เป็นข้องบริษััที่ให้ญ่
0.12
จิำานวนหุ้นส์ามัญถึัวเฉื่ลู่�ย (หุ้น)
584,500,000.00

ปี 2563 (ปรับปรุงใหมู่)
ลู้านบาที่
ร้อยลูะ

ปี 2562
ลู้านบาที่
ร้อยลูะ

100.00
(69.56)
30.44
1.96
(10.48)
(12.91)
9.00
(0.23)
8.78
(1.74)
7.04
7.04

1,152.33
(799.83)
352.49
17.10
(108.68)
(139.11)
121.80
(0.09)
121.71
(23.82)
97.89
97.98

100.00
(69.41)
30.59
1.48
(9.43)
(12.07)
10.57
(0.01)
10.56
(2.07)
8.50
8.50

1,366.88
(948.69)
418.19
27.09
(117.56)
(140.78)
186.94
186.94
(37.32)
149.62
149.62

100.00
(69.41)
30.59
1.98
(8.60)
(10.30)
13.68
13.68
(2.73)
10.95
10.95

0.04

(0.40)

(0.03)

(0.05)

(0.00)

0.08
7.16
7.17

97.49
97.58
0.17
584,500,000.00

8.46
8.47

(1.59)
147.98
147.98
0.26
584,500,000.00

(0.12)
10.83
10.83

4.3.3 งบกระแสเงินสด
งบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดจำากกิจำกรรมูดำาเนินงาน
กัำาไรส์ำาหรับปีี
รายกัารปีรับกัระที่บกัำาไรส์ำาหรับปีีเปี็นเงินส์ดรับ (จิ่าย)
หน่�ส์ูญแลูะผ่ลูขาดทีุ่นด้านเค้รดิตัที่่�ค้าดว่าจิะเกัิดข่�น
ค้่าเส์ื�อมราค้าแลูะค้่าตััดจิำาหน่าย
ค้่าตััดจิำาหน่ายค้วามส์ัมพันธุ์กัับลููกัค้้า
ขาดทีุ่นจิากักัารลูดมูลูค้่าส์ินค้้าค้งเหลูือ
(กัำาไร) ขาดทีุ่นจิากักัารจิำาหน่ายอุปีกัรณ์แลูะส์ินที่รัพย์ส์ิที่ธุิกัารใชั่้
(กัำาไร) ขาดทีุ่นจิากัอัตัราแลูกัเปีลู่�ยนที่่�ยังไม่เกัิดข่�นจิริง
(กัำาไร) ขาดทีุ่นจิากักัารจิำาหน่ายเงินลูงทีุ่น
(กัำาไร) ขาดทีุ่นที่่�ยังไม่เกัิดข่�นจิากักัารปีรับมูลูค้่าของส์ินที่รัพย์ที่างกัารเงินหมุนเว่ยนอื�น
ขาดทีุ่นจิากักัารด้อยค้่าส์ินที่รัพย์ที่างกัารเงินไม่หมุนเว่ยนอื�น
ขาดทีุ่นจิากักัารด้อยค้่าจิากัอุปีกัรณ์ (โอนกัลูับ)
รายได้ดอกัเบ่�ยรับ
ค้่าใชั่้จิ่ายผ่ลูปีระโยชั่น์พนักังาน
ค้่าใชั่้จิ่ายโค้รงกัารส์ะส์มหุ้นส์ำาหรับพนักังาน
ตั้นทีุ่นที่างกัารเงิน
ค้่าใชั่้จิ่ายภาษั่เงินได้
กำาไรจำากการดำาเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินที่รัพึย์และห้นี�สินดำาเนินงาน
สินที่รัพึย์ดำาเนินงาน (เพึิ�มูข้่�น) ลดลง
ลููกัหน่�กัารค้้าแลูะลููกัหน่�หมุนเว่ยนอื�น
ส์ินที่รัพย์ที่่�เกัิดจิากัส์ัญญา-หมุนเว่ยน
ส์ินค้้าค้งเหลูือ
ส์ินที่รัพย์หมุนเว่ยนอื�น
ส์ินที่รัพย์ไม่หมุนเว่ยนอื�น
ห้นี�สินดำาเนินงานเพึิ�มูข้่�น(ลดลง)
เจิ้าหน่�กัารค้้าแลูะเจิ้าหน่�หมุนเว่ยนอื�น
ปีระมาณกัารหน่�ส์ินหมุนเว่ยนอื�น
หน่�ส์ินหมุนเว่ยนอื�น

งบการเงินรวิมู สำาหรับปีสิ�นสุดวิันท่� 31 ธิันวิาคมู
ปี 2564

ปี 2563 (ปรับปรุงใหมู่)

ปี 2562

ลู้านบาที่

ลู้านบาที่

ลู้านบาที่

72.23

97.89

149.62

2.81
30.17
13.85
3.92
0.26
(1.46)
(2.86)
(0.05)
(0.18)
1.91
7.22
2.31
17.81
147.95

4.25
17.05
17.95
5.67
1.25
(0.33)
(3.38)
4.43
0.24
0.05
(0.96)
2.65
6.60
0.09
23.82
177.28

1.81
16.72
14.90
8.26
(0.66)
0.21
(0.90)
(1.65)
(0.44)
7.48
37.33
232.68

(4.83)
2.58
(78.31)
(0.91)
(3.12)

67.97
(3.25)
20.74
0.33
(1.52)

(15.35)
1.86
(12.39)
(0.25)
(2.19)

34.06
0.35
(0.23)

(35.57)
0.29
0.53

(15.99)
1.07
0.27

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

งบการเงินรวิมู สำาหรับปีสิ�นสุดวิันท่� 31 ธิันวิาคมู

งบกระแสเงินสด
ปีระมาณกัารหน่�ส์ินไม่หมุนเว่ยนส์ำาหรับผ่ลูปีระโยชั่น์พนักังาน
หน่�ส์ินไม่หมุนเว่ยนอื�น
เงินสดรับ (จำ่าย) จำากการดำาเนินงาน
จิ่ายค้่าใชั่้จิ่ายโค้รงกัารส์ะส์มหุ้นส์ำาหรับพนักังาน
จิ่ายภาษั่เงินได้
เงินสดสุที่ธิิได้มูา (ใช้ไป) จำากกิจำกรรมูดำาเนินงาน
กระแสเงินสดจำากกิจำกรรมูลงทีุ่น
เงินส์ดจิ่ายเพื�อซื�อเงินลูงทีุ่นชั่ั�วค้ราว
เงินส์ดจิ่ายเพื�อกัารลูงทีุ่นในส์ินที่รัพย์ที่างกัารเงินหมุนเว่ยนอื�น
เงินส์ดรับจิากักัารจิำาหน่ายเงินลูงทีุ่นชั่ั�วค้ราว
เงินส์ดรับจิากักัารจิำาหน่ายส์ินที่รัพย์ที่างกัารเงินหมุนเว่ยนอื�น
เงินส์ดจิ่ายเพื�อซื�ออุปีกัรณ์
เงินส์ดรับจิากักัารจิำาหน่ายอุปีกัรณ์
เงินส์ดจิ่ายซื�อส์ินที่รัพย์ไม่ม่ตััวตัน
รับดอกัเบ่�ย
เงินสดสุที่ธิิได้มูา (ใช้ไป) จำากกิจำกรรมูลงทีุ่น
กระแสเงินสดจำากกิจำกรรมูจำัดห้าเงิน
เงินส์ดจิ่ายชั่ำาระหน่�ส์ินตัามส์ัญญาเชั่่า
เงินส์ดรับจิากัเงินกัู้ยืมระยะส์ั�นจิากักัิจิกัารที่่�เกั่�ยวข้องกััน
เงินส์ดรับจิากักัารลูงทีุ่นในบริษััที่ย่อยของผู่้ม่ส์่วนได้เส์่ยที่่�ไม่ม่อำานาจิค้วบคุ้ม
จิ่ายเงินปีันผ่ลู
เงินสดสุที่ธิิได้มูา(ใช้ไป)ในกิจำกรรมูจำัดห้าเงิน
เงินสดและรายการเที่ียบเที่่าเงินสดเพึิ�มูข้่�น(ลดลง)
เงินสดและรายการเที่ียบเที่่าเงินสด ณี ว็ันต์้นปี
ผลกระที่บจำากการแปลงค่างบการเงินที่ี�เป็นเงินต์ราต์่างประเที่ศ
เงินสดและรายการเที่ียบเที่่าเงินสด ณี ว็ันสิ�นปี

ปี 2564

ปี 2563 (ปรับปรุงใหมู่)

ปี 2562

ลู้านบาที่

ลู้านบาที่

ลู้านบาที่

(29.79)
(14.10)
0.17
(2.15)
0.18
(45.69)

116.88
(16.81)
0.24
(0.76)
0.54
100.09

(184.56)
230.30
(5.87)
1.65
(1.37)
0.21
40.37

(11.28)
0.50
(75.98)
(86.76)
(64.20)
306.07
0.96
242.83

(0.74)
0.70
(105.21)
(105.25)
179.28
127.10
(0.31)
306.07

(93.52)
(93.52)
97.84
29.31
(0.05)
127.10

(0.66)
1.13
98.01
(4.56)
(25.20)
68.25

(0.40)
1.57
227.97
(2.87)
(40.66)
184.44

(0.63)
1.30
190.38
(39.39)
151.00

4.3.4 อัตืราส่วินทางการเงิน
งบการเงินรวิมู

ข้้อมููลสำาคัญทางการเงิน
ฐานะที่างการเงิน
ส์ินที่รัพย์รวม
หน่�ส์ินรวม
ส์่วนของผู่้ถึือหุ้นของบริษััที่
ผลการดำาเนินงาน
รายได้จิากักัารขายแลูะบริกัาร
รายได้รวม
ตั้นทีุ่นขายแลูะบริกัาร
กัำาไรขั�นตั้น
กัำาไรส์ุที่ธุิ (ไม่รวม NCI)
กัำาไรขาดทีุ่นเบ็ดเส์ร็จิรวม (ไม่รวม NCI)
อัต์ราส่ว็นที่างการเงิน
อัตัราผ่ลูตัอบแที่นผู่้ถึือหุ้น 1)
อัตัราผ่ลูตัอบแที่นจิากัส์ินที่รัพย์ 2)
อัตัรากัำาไรขั�นตั้น
อัตัรากัำาไรส์ุที่ธุิ 1)
อัตัราส์่วนหน่�ส์ินตั่อส์่วนของผู่้ถึือหุ้น
อัตัรากัารหมุนของส์ินที่รัพย์
ข้้อมููลหุ้้นสามูัญ
ราค้าพาร์ตั่อหุ้น
มูลูค้่าตัามบัญชั่่ตั่อหุ้น
เงินปีันผ่ลูจิ่ายตั่อหุ้น 3)
กัำาไรส์ุที่ธุิตั่อหุ้น

ปี 2564

ปี 25634) (ปรับปรุงใหมู่)

ปี 2562

ลู้านบาที่
ลู้านบาที่
ลู้านบาที่

1,685.72
367.19
1,317.97

1,658.20
339.83
1,317.77

1,596.30
274.64
1,321.66

ลู้านบาที่
ลู้านบาที่
ลู้านบาที่
ลู้านบาที่
ลู้านบาที่
ลู้านบาที่

1,025.98
1,046.13
713.71
312.27
72.27
73.52

1,152.33
1,169.43
799.83
352.49
97.98
97.58

1,366.88
1,393.97
948.69
418.19
149.62
147.98

%
%
%
%
เที่่า
เที่่า

5.49
5.52
30.44
6.90
0.28
0.63

7.65
7.72
30.59
8.37
0.26
0.72

11.56
11.89
30.59
10.73
0.21
0.89

บาที่
บาที่
บาที่
บาที่

0.50
2.25
0.10
0.12

0.50
2.25
0.13
0.17

0.50
2.26
0.18
0.26

ห้มูายเห้ต์ุ : 1) ใชั่้กัำาไร (ขาดทีุ่น) ส์ุที่ธุิรวมในกัารค้ำานวณ
2)
ใชั่้กัำาไรกั่อนหักัภาษั่แลูะตั้นทีุ่นที่างกัารเงินในกัารค้ำานวณ
3)
ยังม่ค้วามไม่แน่นอนจินกัว่าจิะได้รับอนุมัตัิจิากัที่่�ปีระชัุ่มส์ามัญผู่้ถึือหุ้นปีระจิำาปีี 2565
4)
ข้อมูลูที่างกัารเงินปีี 2563 ได้ปีรับปีรุงรายกัารเกั่�ยวกัับโค้รงกัารส์ะส์มหุ้นพนักังานให้เปี็นไปีตัาม TFRS 2 กัารจิ่ายโดยใชั่้หุ้นเปี็นเกัณฑ์์
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

5. ข้้อมููลทั�วิไปและข้้อมููลสำาคัญอื�น
5.1 ข้้อมููลทั�วิไปข้องบริษััท
ชั่�อบริษััท
เลข้ทะเบ่ยนบริษััท
วิันท่�เริ�มูตื้นซ่�อข้าย
ตืลาดหลักทรัพย์
mai

บริษััที่ หาญ เอ็นจิิเน่ยริ�ง โซลููชั่ั�นส์์ จิำากััด (มหาชั่น)
ชั่�อย่อ
กลุ่มูอุตืสาหกรรมู
0107557000217
13 พฤศจิิกัายน 2557
ราคาพาร์
เลข้านุการบริษััท
นางสาว็ว็าสุกาญจำน์ บุญมูี
โที่รศัพที่์ (02) 318-9744 ตั่อ 4011
อ่เมลู wasukan.b@harn.co.th

ทุนจำดทะเบ่ยน
292,250,000 บาที่
ปีระกัอบด้วยหุ้นส์ามัญ 584,500,000 หุ้น

ทุนจำดทะเบ่ยนชัำาระแล้วิ
292,250,000 บาที่
ปีระกัอบด้วยหุ้นส์ามัญ 584,500,000 หุ้น
ประเภทธิุรกิจำ
ปีระกัอบธุุรกัิจินำาเข้า แลูะจิัดจิำาหน่ายผ่ลูิตัภัณฑ์์ในระบบดับเพลูิง
ระบบปีรับอากัาศแลูะส์ุขาภิบาลู ระบบที่ำาค้วามเย็น ระบบกัารพิมพ์
ดิจิิที่ัลู ให้บริกัารพัฒนาระบบ IOT Products and Solutions รวมที่ั�ง
ให้ค้ำาปีร่กัษัาแลูะออกัแบบระบบในโค้รงกัารตั่างๆ แลูะกัารให้บริกัาร
โซลููชั่ั�นด้านวิศวกัรรมค้รบวงจิร
เวิ็บไซตื์บริษััท
www.harn.co.th
ท่�ตืั�งสำานักงานใหญ่
559 ซ.ศูนย์วจิิ ยั 4 ถึ.พระราม 9 แขวงบางกัะปีิ เขตัห้วยขวาง กัรุงเที่พฯ 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 หมูที่่ ่� 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

HARN
บริกัาร
0.50 บาที่

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

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

บริษััท หาญ เอ็นจำิเน่ยริ�ง โซลูชัั�นส์ จำำากัด (มูหาชัน)
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ส่วินท่� 2
การกำากับดูแลกิจำการ
6. นโยบายการกำากับดูแลกิจำการ
6.1 ภาพรวิมูข้องนโยบายและแนวิ
ปฏิิบตืั ิการกำากับดูแลกิจำการ
HARN ม่ ค้ วามมุ่ ง มั� น ที่่� จิ ะเปี็ น ผู่้ นำา ในงานระบบวิ ศ วกัรรม
ดับเพลูิงแลูะค้วามปีลูอดภัย ระบบที่ำาค้วามเย็น แลูะระบบกัารพิมพ์
ดิจิิที่ัลู รวมถึ่งให้บริกัารพัฒนาระบบ IoT Products and Solutions
เพื�อส์ร้างผ่ลูปีระกัอบกัารที่่�ด่ แลูะตัระหนักัด่ว่าส์ิ�งส์ำาค้ัญที่่�จิะบรรลูุ
เปี้าหมายดังกัลู่าวได้นั�น นอกัจิากั กัารส์่งมอบส์ินค้้าแลูะบริกัารที่่�ด่ม่
คุ้ณภาพแลู้ว ยังตั้องค้ำาน่งถึ่งปีระโยชั่น์ของผู่ม้ ส์่ ว่ นได้เส์่ยทีุ่กัภาค้ส์่วน
โดยใชั่้หลูักักัารกัำากัับดูแลูกัิจิกัารที่่ด� ่ ย่ดมัน� ในกัรอบแห่งจิรรยาบรรณ
ธุุรกัิจิ ส์่งผ่่านที่างกัระบวนกัารบริหารงานแลูะที่่มบุค้ลูากัรที่่ม� ค้่ ณ
ุ ภาพ
จิ่งจิะส์ามารถึส์ร้างมูลูค้่าตั่อ HARN แลูะส์่งเส์ริมกัารเตัิบโตัอย่างยัง� ยืน
HARN ได้กัำาหนดนโยบายกัารกัำากัับดูแลูกัิจิกัาร ตัลูอดจิน
จิริยธุรรมในกัารปีระกัอบธุุรกัิจิของค้ณะกัรรมกัาร ผู่้บริหารระดับส์ูง
ฝ่่ า ยจิั ด กัาร แลูะพนั กั งาน ตัามระบบกัารกัำา กัั บ ดู แ ลูกัิ จิ กัารที่่� ด่
เพือ� เปี็นแนวที่างย่ดถึือปีฏิิบตัั ขิ ององค้์กัรมาตััง� แตั่ปีี 2556 แลูะเผ่ยแพร่
ผ่่ า นที่างเวปีไซตั์ www.harn.co.th ซ่� ง ได้ ที่ บที่วนแลูะปีรั บ ปีรุ ง
อย่างตั่อส์มำ�าเส์มอ เพื�อยกัระดับมาตัรฐานกัารดำาเนินงานให้เปี็นไปี
ตัามหลูักักัารกัำากัับดูแลูกัิจิกัารที่่ด� ข่ องส์ำานักังานค้ณะกัรรมกัารกัำากัับ
หลูั กั ที่รั พ ย์ แ ลูะตัลูาดหลูักั ที่รัพย์ (กั.ลู.ตั.) ตัลูาดหลูักั ที่รัพย์แ ห่ง
ปีระเที่ศไที่ย (ตัลูที่.)
ที่ั�งน่� HARN กัำาหนดให้กัารกัำากัับดูแลูกัิจิกัารที่่�ด่เปี็นส์่วนหน่�ง
ของวิส์ัยที่ัศน์ พันธุกัิจิ แลูะค้่านิยมองค้์กัร โดยม่เปี้าหมายที่่�จิะให้
HARN เปี็ น บริ ษัั ที่ ที่่� เ จิริ ญ เตัิ บ โตัอย่ า งยั� ง ยื น ร่ ว มกัั บ ทีุ่ กั ภาค้ส์่ ว น
เปี็นองค้์กัรที่่�ขับเค้ลูื�อนกั้าวผ่่านกัารเปีลู่�ยนแปีลูงใชั่้เที่ค้โนโลูย่แลูะ
นวัตักัรรม เพื�อยกัระดับคุ้ณภาพชั่่วิตับนหลูักักัารกัำากัับดูแลูกัิจิกัาร
ที่่�ด่ (Corporate Governance:CG)
ในปีี 2564 ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ได้ม่กัารที่บที่วนนโยบายแลูะ
หลูักักัารกัำากัับดูแลูกัิจิกัาร ในวันที่่� 25 ม่นาค้ม 2564 เพือ� ให้ส์อดค้ลู้อง
กัั บ แนวปีฏิิ บั ตัิ ที่่� ด่ ใ นกัารดำา เนิ น ธุุ ร กัิ จิ ของ HARN โดยปีระกัาศ
ใชั่้นโยบายแลูะหลูักักัารกัำากัับดูแลูกัิจิกัารที่่�ได้รับกัารที่บที่วนแลู้วใน
วันที่่� 1 เมษัายน 2564 ปีี 2508 โดยมุง่ มัน� ที่่จิ� ะดำาเนินธุุรกัิจิจิัดจิำาหน่าย
แลูะให้บริกัารหลูัง

นโยบายการกำากับดูแลกิจำการท่�ด่
เพือ� เปี็นค้ำามัน� ส์ัญญาแลูะนำาไปีย่ดถึือเปี็นกัรอบในกัารปีฏิิบตัั งิ าน
อย่างเปี็นรูปีธุรรม ค้ณะกัรรมกัารได้กัำาหนดนโยบายกัารกัำากัับดูแลู
กัิจิกัารที่่�ด่ไว้ ดังน่�
1. ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ ผู่้บริหาร แลูะพนักังานทีุ่กัค้น จิะปีฏิิบัตัิ
หน้าที่่�ด้วยค้วามมุ่งมั�น ทีุ่่มเที่ แลูะรับผ่ิดชั่อบอย่างเตั็มค้วาม
ส์ามารถึเพื�อปีระโยชั่น์ส์ูงส์ุดของ HARN แลูะย่ดมั�นในหลูักักัาร
กัำากัับดูแลูกัิจิกัารที่่�ด่ 5 ปีระกัาร (REACT)
2. ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ม่บที่บาที่ส์ำาค้ัญร่วมกัับผู่้บริหารในกัาร
กัำาหนดวิส์ยั ที่ัศน์ กัลูยุที่ธุ์ นโยบาย แลูะแผ่นงานที่่ส์� าำ ค้ัญ รวมที่ัง�
จิั ด โค้รงส์ร้ า งกัารบริ ห ารที่่� ส์ อดค้ลู้ อ งแลูะส์ั ม พั น ธุ์ กัั น อย่ า ง
เปี็นธุรรมระหว่างค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ ผู่้บริหาร แลูะผู่้ถึือหุ้น
แลูะม่กัารวางแนวที่างกัารบริหารจิัดกัาร แลูะกัารดำาเนินธุุรกัิจิที่่�
ม่ค้วามเหมาะส์ม รวมที่ัง� ตั้องดำาเนินกัารเพือ� ให้มน�ั ใจิได้วา่ ระบบ
บัญชั่่รายงานที่างกัารเงินแลูะกัารส์อบบัญชั่่ ม่ค้วามน่าเชั่ื�อถึือ
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3. ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ แลูะผู่้บริหาร จิะตั้องเปี็นผู่้นำาในเรื�อง
จิริยธุรรม แลูะเปี็นตััวอย่างในกัารปีฏิิบตัั หิ น้าที่่ด� ว้ ยค้วามซือ� ส์ัตัย์
ส์ุจิริตั ยุตัิธุรรม โปีร่งใส์ตัรวจิส์อบได้
4. ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ ผู่้บริหาร แลูะพนักังานทีุ่กัค้น จิะย่ดมั�น
ค้วามเปี็นธุรรมโดยปีฏิิบัตัิตั่อผู่้ม่ส์่วนได้ส์่วนเส์่ยทีุ่กัฝ่่ายอย่าง
เที่่าเที่่ยม พร้อมกัับดูแลูส์อดส์่อง ค้วบคุ้ม ปี้องกัันกัารตััดส์ิน
ใจิหรือกัารกัระที่ำาใดๆ ที่่�ม่ค้วามขัดแย้งที่างผ่ลูปีระโยชั่น์ แลูะ
รายกัารที่่�เกั่�ยวโยงกััน
5. ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ ตั้องดำาเนินกัารให้ม่ระบบที่่�ตั่อตั้านกัาร
ทีุ่จิริตัค้อร์รัปีชั่ั�นที่่�ม่ปีระส์ิที่ธุิภาพ รวมถึ่งกัารรายงานผ่ลูอย่าง
ส์มำ�าเส์มอ เพื�อให้มั�นใจิได้ว่าฝ่่ายบริหารได้ตัระหนักั ให้ค้วาม
ส์ำาค้ัญแลูะปีฏิิบัตัิตัามนโยบายตั่อตั้านกัารทีุ่จิริตัค้อร์รัปีชั่ัน
6. กัารปีฏิิ บั ตัิ ตั ามนโยบายกัารกัำา กัั บ ดู แ ลูกัิ จิ กัารของ HARN
ถึือเปี็นตััวชั่่ว� ดั ที่่ส์� ำาค้ัญในกัารปีระเมินผ่ลูกัารบริหารจิัดกัารที่าง
ธุุรกัิจิของค้ณะกัรรมกัารบริษััที่กัับผู่้บริหาร แลูะกัารปีระเมินผ่ลู
กัารปีฏิิบัตัิงานของพนักังาน
HARN ได้เผ่ยแพร่นโยบายแลูะหลูักักัารกัำากัับดูแลูกัิจิกัารที่่�ด่
จิรรยาบรรณในกัารดำาเนินธุุรกัิจิ ที่ั�งภาษัาไที่ยแลูะภาษัาอังกัฤษั บน
Intranet แลูะบนเว็บไซตั์ www.harn.co.th เพือ� ให้นกัั ลูงทีุ่นแลูะผู่ส์้ นใจิ
ที่ั�งชั่าวไที่ยแลูะตั่างชั่าตัิ รวมถึ่งผู่้ม่ส์่วนได้ส์่วนเส์่ยนำาไปีใชั่้ปีระโยชั่น์
หรือนำาไปีใชั่้อ้างอิง

6.1.1 นโยบายและแนวิปฏิิบัตืิท่�เก่�ยวิกับ
คณะกรรมูการ
ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ ปีระกัอบด้วยผู่้ม่ค้วามรู้ ค้วามเชั่่�ยวชั่าญ
แลูะปีระส์บกัารณ์ ที่่�ส์ามารถึเอื�อปีระโยชั่น์แกั่ HARN ได้เปี็นอย่างด่
ม่ค้วามทีุ่่มเที่แลูะให้เวลูาอย่างเตั็มที่่� ในกัารปีฏิิบัตัิหน้าที่่�ตัามค้วาม
รับผ่ิดชั่อบ โดยม่กัารกัำาหนดหัวข้อที่่�เกั่�ยวข้องกัับนโยบายแลูะแนว
ปีฏิิบัตัิที่่�เกั่�ยวกัับค้ณะกัรรมกัาร ดังน่�

1) องค์ประกอบ คุณสมูบัตืิข้องคณะกรรมูการ
และการแตื่งตืั�ง
ค้ณะกัรรมกัารบริษัที่ั ภายใตั้กัารนำาของปีระธุานกัรรมกัารบริษัที่ั
ตัระหนักัถึ่งค้วามหลูากัหลูายที่ั�งในด้านที่ักัษัะ ปีระส์บกัารณ์ ค้วาม
เชั่่�ยวชั่าญเฉื่พาะด้าน เพศ อายุ ปีระวัตัิกัารศ่กัษัา ตัาม Board Skill
Matrix ของค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ พิจิารณาจิากัที่ำาเน่ยบกัรรมกัาร
ของส์มาค้มส์่งเส์ริมส์ถึาบันกัรรมกัารบริษััที่ไที่ย หรือหน่วยงานอื�นที่่�
ม่กัารจิัดที่ำาข้อมูลูดังกัลู่าว หรือชั่่องที่างอื�นที่่� HARN พิจิารณาเห็น
ส์มค้วร ซ่�งเปี็นปีัจิจิัยส์ำาค้ัญในกัารเพิ�มปีระส์ิที่ธุิภาพในกัารที่ำางาน
ด้วยเหตัุน่� กัรรมกัารบริษััที่ จิ่งตั้องเปี็นผู่้ที่่�ม่ค้วามรู้ค้วามเชั่่�ยวชั่าญ
แลูะปีระส์บกัารณ์ที่่�ส์ามารถึเอื�อปีระโยชั่น์ให้แกั่ HARN ม่ภาวะผู่้นำา

ม่วิส์ัยที่ัศน์ ส์ามารถึดูแลูให้ม่ระบบงาน ให้ดำาเนินไปีในลูักัษัณะที่่�
ถึูกัตั้องตัามกัฎหมาย แลูะม่จิริยธุรรม เปี็นไปีตัามหลูักักัารกัำากัับดูแลู
กัิจิกัารที่่�ด่ ส์ามารถึค้วบคุ้มกัารดำาเนินกัารของฝ่่ายบริหารได้อย่าง
ตั่อเนื�อง เพื�อให้เกัิดปีระส์ิที่ธุิผ่ลูแลูะบรรลูุเปี้าหมายที่่�เปี็นหัวใจิใน
กัารดำาเนินธุุรกัิจิของ HARN โดยส์ามารถึส์ร้างมูลูค้่ากัารลูงทีุ่นให้
แกั่ผู่้ถึือหุ้น แลูะผู่้ม่ส์่วนได้ส์่วนเส์่ยอื�น จิากันั�น ค้ณะกัรรมกัารส์รรหา
แลูะพิจิารณาค้่าตัอบแที่นจิะค้ัดเลูือกัแลูะเส์นอรายชั่ือ� ผู่ที่้ ม่� ค้่ ณ
ุ ส์มบัตัิ
เหมาะส์มตัามกัฎหมายแลูะหลูักัเกัณฑ์์ที่่�กัำาหนดตั่อค้ณะกัรรมกัาร
บริษััที่ เพื�อพิจิารณากั่อนนำาเส์นอเพื�อขออนุมัตัิจิากัที่่�ปีระชัุ่มส์ามัญผู่้
ถึือหุ้นปีระจิำาปีี รายละเอียดแสดงไว็้ในส่ว็นที่ี� 2 ห้ัว็ข้้อ 7.2.1 องค์
ประกอบข้องคณีะกรรมูการบริษััที่ ห้น้า 97 และห้ัว็ข้้อ 7.2.2
ข้้อมููลคณีะกรรมูการและผู้มูีอำานาจำคว็บคุมูบริษััที่ ห้น้า 97-98

2) ควิามูเป็นอิสระข้องคณะกรรมูการ
ค้ณะกัรรมกัารจิะตั้องวินิฉื่ัย แส์ดงค้วามค้ิดเห็น แลูะออกัเส์่ยง
ในกัิจิกัารที่่�ค้ณะกัรรมกัารม่อำานาจิหน้าที่่�ตััดส์ินใจิ หากักัารตััดส์ินใจิ
ของค้ณะกัรรมกัารตักัอยู่ภายใตั้ภาวะกัดดันจิากัหน้าที่่�กัารงานหรือ
ค้รอบค้รัว หรือม่ส์ว่ นได้ส์ว่ นเส์่ยในเรือ� งนัน� ย่อมบิดเบือนกัารตััดส์ินใจิ
ให้ตัดั ส์ินเข้าข้างตันเอง ค้นใกัลู้ชั่ดิ หรือเพือ� ปีระโยชั่น์ของตันเอง ค้วาม
เปี็นอิส์ระของกัรรมกัารจิ่งเปี็นเรือ� งที่่ตั� อ้ งค้ำาน่งถึ่งอย่างยิง� เพือ� ปีกัปี้อง
ผ่ลูปีระโยชั่น์ของผู่้ถึือหุ้นแลูะ HARN กัรรมกัารที่่�ขาดค้วามเปี็นอิส์ระ
จิ่งไม่ค้วรที่ำาหน้าที่่�ตััดส์ินใจิ
HARN กัำาหนดให้กัรรมกัารอิส์ระจิะตั้องม่ค้วามเปี็นอิส์ระจิากั
ผู่้ถึือหุ้นรายใหญ่หรือกัลูุ่มของผู่้ถึือหุ้นรายใหญ่ แลูะผู่้บริหารของ
HARN ม่ค้วามส์ามารถึเข้าถึ่งข้อมูลูที่างกัารเงินแลูะที่างธุุรกัิจิอย่าง
เพ่ ย งพอ เพื� อ ที่่� จิ ะแส์ดงค้วามค้ิ ด เห็ น อย่ า งเส์ร่ ใ นกัารปีกัปี้ อ งผ่ลู
ปีระโยชั่น์ของผู่้ถึือหุ้นรายย่อย ที่ำาหน้าที่่�ด้วยค้วามระมัดระวังแลูะ
ซื�อส์ัตัย์ส์ุจิริตั

3) บทบาทและควิามูรับผิดชัอบข้องคณะกรรมูการ
ค้ณะกัรรมกัารเปีร่ ย บเส์มื อ นตัั ว แที่นของผู่้ ถึื อ หุ้ น ม่ ค้ วาม
รับผ่ิดชั่อบตั่อผ่ลูกัารปีฏิิบตัั หิ น้าที่่ตั� อ่ ผู่ถึ้ อื หุน้ เปี็นผู่กั้ ำาหนดที่ิศที่างกัาร
เจิริญเตัิบโตั กัำากัับดูแลูให้กัารจิัดที่ำาแผ่นกัลูยุที่ธุ์ส์อดค้ลู้องกัับวิส์ัย
ที่ัศน์แลูะพันธุกัิจิของ HARN ดำาเนินธุุรกัิจิอย่างม่จิริยธุรรม ตััดส์ินใจิ
เรื�องส์ำาค้ัญของ HARN ด้วยค้วามระมัดระวังแลูะซื�อส์ัตัย์ส์ุจิริตั แลูะ
ตัิดตัามให้มกั่ ารถึ่ายที่อดนำากัลูยุที่ธุ์ที่งั� ระยะส์ัน� แลูะระยะยาวไปีปีฏิิบตัั ิ
ในระดับปีฏิิบตัั กัิ าร อ่กัที่ัง� ยังม่บที่บาที่ส์ำาค้ัญในกัารกัำากัับดูแลูกัิจิกัาร
เพื�อปีระโยชั่น์ส์ูงส์ุดของ HARN ค้ณะกัรรมกัารจิ่งตั้องที่ำาหน้าที่่�โดย
ค้ำาน่งถึ่งผ่ลูปีระโยชั่น์ของผู่้ม่ส์่วนได้ส์่วนเส์่ยทีุ่กัภาค้ส์่วน แลูะเปี็น
อิส์ระจิากัฝ่่ายบริหาร เพื�อดูแลูกัารที่ำางานแลูะผ่ลูปีระกัอบกัารของ
ฝ่่ายบริหาร กัารบริหารค้วามเส์่�ยง รวมที่ั�งกัารกัำาหนดค้่าตัอบแที่น
รายละเอียดแสดงไว็้ในส่ว็นที่ี� 2 ห้ัว็ข้้อ 7.2.3 บที่บาที่ห้น้าที่ี�ข้อง
คณีะกรรมูการ ห้น้า 99-100

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

4) บทบาทหน้าท่�ข้องประธิานกรรมูการบริษััท
1

เร่ยกัปีระชัุ่มค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ ตัามระยะเวลูาที่่�กัำาหนดใน
ข้อบังค้ับบริษััที่ โดยส์่งหนังส์ือนัดปีระชัุ่มลู่วงหน้าอย่างน้อย
5 วันที่ำากัารกั่อนวันปีระชัุ่ม รวมที่ั�งเปี็นปีระธุานในกัารปีระชัุ่ม
ค้ณะกัรรมกัารบริ ษัั ที่ แลูะกัารปีระชัุ่ ม ผู่้ ถึื อ หุ้ น ตัลูอดจินม่
บที่บาที่ในกัารกัำาหนดระเบ่ยบวาระกัารปีระชัุ่มร่วมกัับปีระธุาน
เจิ้าหน้าที่่�บริหาร

2. ม่ ห น้ า ที่่� ค้ วบคุ้ ม กัารปีระชัุ่ ม ให้ ม่ ปี ระส์ิ ที่ ธุิ ภ าพ จิั ด ส์รรเวลูา
ให้เพ่ยงพอ ส์นับส์นุนแลูะเปีิดโอกัาส์ให้กัรรมกัารหรือผู่้ถึือหุ้น
ซักัถึามแลูะแส์ดงค้วามเห็นอย่างเปี็นอิส์ระ ค้วบคุ้มปีระเด็น
ในกัารอภิปีรายแลูะส์รุปีมตัิที่่�ปีระชัุ่ม
3. ส์่งเส์ริมให้ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ ปีฏิิบัตัิตัามขอบเขตัอำานาจิ
หน้าที่่�ค้วามรับผ่ิดชั่อบ ตัามกัฎหมาย แลูะตัามหลูักักัารกัำากัับ
ดูแลูกัิจิกัารที่่�ด่ เชั่่น กัารงดออกัเส์่ยงลูงมตัิ เมื�อม่กัารพิจิารณา
ระเบ่ยบวาระที่่�กัรรมกัารม่ส์่วนได้เส์่ย แลูะ/หรือ ค้วามขัดแย้ง
ที่างผ่ลูปีระโยชั่น์
4. กัำากัับ ตัิดตัาม แลูะดูแลูกัารบริหารงาน กัารปีฏิิบัตัิหน้าที่่�ของ
ค้ณะกัรรมกัารบริษัที่ั แลูะค้ณะกัรรมกัารชัุ่ดย่อยตั่างๆ ให้เปี็นไปี
อย่างม่ปีระส์ิที่ธุิภาพ แลูะบรรลูุตัามวัตัถึุปีระส์งค้์ที่่�กัำาหนดไว้
5. เปี็นผู่้ลูงค้ะแนนชั่่�ขาดกัรณ่ม่กัารลูงค้ะแนนเส์่ยง แลูะค้ะแนน
เส์่ยงที่ั�งส์องฝ่่ายเที่่ากััน

5) การแตื่งตืั�งคณะกรรมูการชัุดย่อย
ค้ณะกัรรมกัารส์รรหาแลูะพิจิารณาค้่าตัอบแที่นจิะค้ัดเลูือกั
กัรรมกัารบริษัที่ั ที่่ม� ค้่ ณ
ุ ส์มบัตัเิ หมาะส์มเปี็นกัรรมกัารในค้ณะกัรรมกัาร
ชัุ่ดย่อยแที่นตัำาแหน่งกัรรมกัารชัุ่ดย่อยที่่ว� า่ งลูงตัามคุ้ณส์มบัตัที่ิ กั่� าำ หนด
ไว้ในกัฎบัตัรค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ แลูะนำาเส์นอรายชั่ื�อตั่อที่่�ปีระชัุ่ม
ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ เพื�อพิจิารณาอนุมัตัิแตั่งตัั�งตั่อไปี
เพื�อให้ม่กัารพิจิารณากัลูั�นกัรองกัารดำาเนินงานที่่�ส์ำาค้ัญอย่าง
รอบค้อบแลูะม่ปีระส์ิที่ธุิภาพ ค้ณะกัรรมกัารบริษัที่ั จิ่งให้มกั่ ารแตั่งตััง�
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 ได้ กัำ า หนดนโยบายกัำ า หนดค้่ า ตัอบแที่นกัรรมกัาร
โดยพิจิารณาเชั่ื�อมโยงกัับผ่ลูงานแลูะค้วามรับผ่ิดชั่อบของกัรรมกัาร
ผ่ลูกัารดำาเนินงาน ผ่ลูปีระโยชั่น์ที่่�ส์ร้างให้กัับผู่้ถึือหุ้น ส์ภาวกัารณ์
เศรษัฐกัิจิโดยรวม แลูะเที่่ยบเค้่ยงกัับบริษััที่ที่่�อยู่ในอุตัส์าหกัรรม
เด่ยวกััน เพือ� ให้ค้า่ ตัอบแที่นอยูใ่ นระดับที่่ส์� ามารถึจิูงใจิ ค้ณะกัรรมกัาร
ส์รรหาแลูะพิจิารณาค้่าตัอบแที่นจิะเปี็นผู่พ้ จิิ ารณากัำาหนดค้่าตัอบแที่น
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ดังกัลู่าวเปี็นปีระจิำาทีุ่กัปีี จิากันั�น นำาเส์นอตั่อค้ณะกัรรมกัารบริษััที่
เพื� อ ให้ ค้ วามเห็ น ชั่อบ กั่ อ นนำา เส์นอที่่� ปี ระชัุ่ ม ส์ามั ญ ผู่้ ถึื อ หุ้ น เพื� อ
พิจิารณาอนุมัตัิตั่อไปี ที่ั�งน่� ค้่าตัอบแที่นของค้ณะกัรรมกัารบริษััที่
แลูะค้ณะกัรรมกัารชัุ่ดย่อย ในปีี 2564 ได้รับกัารอนุมัตัิจิากัที่่�ปีระชัุ่ม
ส์ามัญผู่้ถึือหุ้น ปีระจิำาปีี 2564 เร่ยบร้อยแลู้ว รายละเอียดแสดงไว็้
ในส่ว็นที่ี� 2 ห้ัว็ข้้อ 8.1.2 (การจำ่ายค่าต์อบแที่นคณีะกรรมูการ
รายบุคคล) ห้น้า 117-118
อ่กัที่ั�ง HARN ได้กัำาหนดนโยบายกัำาหนดค้่าตัอบแที่นปีระธุาน
เจิ้าหน้าที่่�บริหาร ซ่�งค้ณะกัรรมกัารส์รรหาแลูะพิจิารณาค้่าตัอบแที่น
เปี็นผู่้พิจิารณากัำาหนดโค้รงส์ร้างค้่าตัอบแที่น แลูะหลูักัเกัณฑ์์กัาร
ปีระเมินผ่ลูที่่�เหมาะส์ม ตัามผ่ลูกัารปีฏิิบัตัิงานปีระจิำาปีี โดยค้ำาน่งถึ่ง
ภาระหน้าที่่�ค้วามรับผ่ิดชั่อบ แลูะผ่ลูกัารดำาเนินงานโดยรวม เส์นอ
ตั่อค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ เพื�อพิจิารณาอนุมัตัิ ที่ั�งน่� ค้่าตัอบแที่น
ของปีระธุานเจิ้าหน้าที่่�บริหาร ในปีี 2564 ได้รับกัารอนุมัตัิจิากัค้ณะ
กัรรมกัารบริษััที่แลู้ว รายละเอียดแสดงไว็้ในส่ว็นที่ี� 2 ห้ัว็ข้้อ 7.4.2
นโยบายการจำ่ายค่าต์อบแที่นผู้บริห้ารระดับสูง ห้น้า 105-106

7) การประเมูินผลการปฏิิบัตืิงานข้องคณะกรรมูการ
HARN กัำา หนดให้ ม่ กั ารปีระเมิ น ผ่ลูกัารปีฏิิ บั ตัิ ง านของ
ค้ณะกัรรมกัารบริษัที่ั แลูะค้ณะกัรรมกัารชัุ่ดย่อยเปี็นปีระจิำาทีุ่กัปีี ตัาม
หลูักักัารกัำากัับดูแลูกัิจิกัารที่่ด� ่ โดยแบ่งกัารปีระเมินออกัเปี็น 4 รูปีแบบ
ได้แกั่ (1) แบบปีระเมินตันเองของค้ณะกัรรมกัารที่ั�งค้ณะ (2) แบบ
ปีระเมินตันเองของค้ณะกัรรมกัารรายบุค้ค้ลู (3) แบบปีระเมินตันเอง
ของค้ณะกัรรมกัารชัุ่ดย่อยที่ั�งค้ณะ แลูะ (4) แบบปีระเมินตันเองของ
ค้ณะกัรรมกัารชัุ่ดย่อยรายบุค้ค้ลู เพื�อเปี็นกัรอบในกัารตัรวจิส์อบกัาร
ปีฏิิบัตัิหน้าที่่�ของค้ณะกัรรมกัาร แลูะพิจิารณา ที่บที่วน วิเค้ราะห์
ผ่ลูกัารดำาเนินงาน แลูะนำามาพัฒนาปีรับปีรุงกัารปีฏิิบัตัิงานให้ม่
ปีระส์ิที่ธุิภาพด่ยิ�งข่�นตั่อไปี รายละเอียดเพึิ�มูเต์ิมูแสดงไว็้ในส่ว็น
ที่ี� 2 ห้ัว็ข้้อ 8.1.1 6) การประเมูินผลต์นเองข้องคณีะกรรมูการ
และคณีะกรรมูการชุดย่อย ห้น้า 114-115

8) การพัฒนากรรมูการ
HARN กัำาหนดใด้ม่กัารปีฐมนิเที่ศกัรรมกัารใหม่ทีุ่กัค้รั�ง แลูะ
จิัดให้ม่คู้่มือกัรรมกัาร เอกัส์าร ข้อมูลูที่่�เปี็นปีระโยชั่น์ส์ำาหรับกัารเปี็น
กัรรมกัารบริษัที่ั รวมถึ่งกัารเย่ย� มชั่มกัิจิกัารแนะนำากัารดำาเนินธุุรกัิจิของ
HARN เพื�อส์ร้างค้วามรู้ค้วามเข้าใจิในธุุรกัิจิ แลูะกัารดำาเนินงานด้าน
ตั่างๆ ตัลูอดจินนโยบายแลูะแนวที่างปีฏิิบัตัิในกัารกัำากัับดูแลูกัิจิกัาร
ที่่ด� ่ HARN ส์่งเส์ริมให้กัรรมกัารพัฒนาค้วามรูค้้ วามส์ามารถึแลูะที่ักัษัะ
ในกัารปีฏิิบตัั หิ น้าที่่กั� รรมกัาร ที่ัง� ในลูักัษัณะธุุรกัิจิของ HARN หลูักักัาร
กัำากัับดูแลูกัิจิกัารที่่ด� ่ แลูะหลูักัส์ูตัรอืน� ๆ ที่่เ� ปี็นปีระโยชั่น์ตัอ่ กัารปีฏิิบตัั ิ
หน้าที่่� อ่กัที่ัง� ส์่งเส์ริมให้กัรรมกัารพิจิารณาเข้ารับกัารอบรมกัับส์มาค้ม
ส์่งเส์ริมส์ถึาบันกัรรมกัารบริษััที่ไที่ยแลูะส์ถึาบันอื�นๆ ในหลูักัส์ูตัรที่่�
เกั่�ยวข้องอย่างตั่อเนื�อง รายละเอียดเพึิ�มูเต์ิมูแสดงไว็้ในส่ว็นที่ี� 2
ห้ัว็ข้้อ 8.1.1 5) การพึัฒนากรรมูการ ห้น้า 112-113 และ 8) การ
ปฐมูนิเที่ศกรรมูการให้มู่ ห้น้า 115
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

9) การประชัุมูคณะกรรมูการ
กัารปีระชัุ่มค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ จิะม่กัารกัำาหนดตัารางกัาร
ปีระชัุ่มลู่วงหน้าในแตั่ลูะปีี เพื�อให้กัรรมกัารส์ามารถึจิัดส์รรเวลูาแลูะ
เข้าร่วมปีระชัุ่มได้ HARN จิะจิัดส์่งหนังส์ือเชั่ิญปีระชัุ่มแลูะเอกัส์าร
ปีระกัอบกัารปีระชัุ่มให้กัรรมกัารพิจิารณาลู่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน
ที่ำากัารกั่อนกัารปีระชัุ่ม แลูะได้กัำาหนดนโยบายเกั่�ยวกัับกัารกัำาหนด
องค้์ปีระชัุ่มของค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ ซ่�งรวมถึ่งขณะที่่�กัรรมกัารจิะ
ลูงมตัิ โดยกัารปีระชัุ่มทีุ่กัค้รัง� ตั้องม่กัรรมกัารเข้าร่วมปีระชัุ่มไม่นอ้ ยกัว่า
2 ใน 3 ของจิำานวนกัรรมกัารที่ั�งหมดที่่�ดำารงตัำาแหน่งอยู่ ณ ขณะนั�น
รายละเอียดเพึิมู� เต์ิมูแสดงไว็้ในส่ว็นที่ี� 2 ห้ัว็ข้้อ 8.1.2 8.1.2 (การ
ประชุมูคณีะกรรมูการบริษััที่) ห้น้า 116-117

10) เลข้านุการบริษััท
ค้ณะกัรรมกัารบริษัที่ั เปี็นผู่แ้ ตั่งตััง� เลูขานุกัารบริษัที่ั เพือ� ที่ำาหน้าที่่�
รับผ่ิดชั่อบในกัารดูแลู แลูะให้ค้ำาแนะนำาแกั่ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ใน
ด้านกัฎหมายแลูะกัฎเกัณฑ์์ตั่างๆ ที่่�ค้ณะกัรรมกัารตั้องที่ราบแลูะ
ปีฏิิบตัั ิ รวมถึ่งหลูักักัารกัำากัับดูแลูกัิจิกัารที่่ด� ข่ องบริษัที่ั แลูะรับผ่ิดชั่อบ
กัารจิัดปีระชัุ่มค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ แลูะกัารปีระชัุ่มผู่้ถึือหุ้น ตัิดตัาม
แลูะปีระส์านงานให้ม่กัารปีฏิิบัตัิตัามมตัิค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ แลูะ
ผู่้ถึือหุ้น อ่กัที่ั�งกัารรักัษัาเอกัส์ารส์ำาค้ัญของบริษััที่ตัามข้อกัำาหนดที่าง
กัฎหมาย รายละเอียดเพึิ�มูเต์ิมูแสดงไว็้ในส่ว็นที่ี� 2 ห้ัว็ข้้อ 7.6
ข้้อมููลสำาคัญอื�นๆ (เลข้านุการบริษััที่) ห้น้า 107-108

11) แผนสืบทอดตืำาแหน่ง
ค้ณะกัรรมกัารตั้องดำาเนินกัารเพือ� ให้มนั� ใจิได้วา่ HARN ม่ระบบ
กัารค้ัดส์รรบุค้ลูากัร ที่่�จิะเข้ามารับผ่ิดชั่อบในตัำาแหน่งงานบริหาร
ที่่�ส์ำาค้ัญในทีุ่กัระดับอย่างเหมาะส์ม กัารส์รรหาปีระธุานเจิ้าหน้าที่่�
บริหารจิะเปี็นไปีตัามกัระบวนกัารส์รรหาที่่�ม่กัารพิจิารณาบุค้ค้ลู
ที่ัง� จิากัภายในแลูะภายนอกั แลูะเปี็นไปีตัามกัฎหมาย ที่ัง� น่� ตั้องม่กัาร
เตัร่ยมค้วามพร้อมด้านบุค้ลูากัรเพื�อวางแผ่นกัารส์ืบที่อดโดยเฉื่พาะ
ในตัำาแหน่งผู่้บริหาร โดยกัำาหนดนโยบาย แนวที่างกัารบริหารงาน
แลูะพัฒนาผู่้บริหาร รวมที่ั�งกัารจิัดที่ำาแผ่นพัฒนารายบุค้ค้ลู เพื�อ
ให้ม่ค้วามพร้อมข่�นดำารงตัำาแหน่งที่่�ส์ูงข่�นเมื�อม่ตัำาแหน่งว่าง ได้แกั่
ตัำาแหน่งปีระธุานเจิ้าหน้าที่่บ� ริหาร กัรรมกัารผู่จิ้ ดั กัาร ปีระธุานเจิ้าหน้าที่่�
กัารเงิน ปีระธุานเจิ้าหน้าที่่�ปีฏิิบัตัิกัาร แลูะผู่้อำานวยกัารส์ายงานตั่างๆ
รายละเอียดเพึิมู� เต์ิมูแสดงไว็้ในส่ว็นที่ี� 2 ห้ัว็ข้้อ 7.4 (การสืบที่อด
ต์ำาแห้น่งสำาห้รับผู้บริห้ารระดับสูง) ห้น้า 105

นโยบายการไปดำารงตืำาแหน่งกรรมูการท่�อื�น
ข้องกรรมูการและผู้บริหาร
ค้ณะกัรรมกัารบริ ษัั ที่ กัำ า หนดนโยบายกัารดำ า รงตัำ า แหน่ ง
กัรรมกัารในบริษััที่อื�นของกัรรมกัารบริษััที่ ตัามระเบ่ยบข้อบังค้ับของ
HARN ที่่�ว่า กัรรมกัารบริษััที่จิะปีระกัอบกัิจิกัาร หรือเข้าเปี็นหุ้นส์่วน
ในห้างหุน้ ส์่วนส์ามัญ หรือหุน้ ส์่วนไม่จิำากััดค้วามรับผ่ิดในห้างหุน้ ส์่วน
จิำากััด หรือเปี็นกัรรมกัารของบริษััที่จิำากััด หรือบริษััที่มหาชั่นจิำากััดอื�น
ที่่�ปีระกัอบกัิจิกัารอันม่ส์ภาพอย่างเด่ยวกััน แลูะเปี็นกัารแข่งขันกัับ
กัิจิกัารของ HARN ไม่ได้ เว้นแตั่จิะแจิ้งให้ที่่�ปีระชัุ่มผู่้ถึือหุ้นที่ราบกั่อน
ที่่�จิะม่มตัิแตั่งตัั�ง
ค้ณะกัรรมกัารบริ ษัั ที่ ไม่ ม่ น โยบายส์่ ง ผู่้ บ ริ ห ารเข้ า ไปีเปี็ น
กัรรมกัารในบริษััที่อื�นนอกักัลูุ่มบริษััที่ ในกัรณ่ที่่�ผู่้บริหารของ HARN
จิะเข้ า ดำา รงตัำา แหน่ ง กัรรมกัารในบริ ษัั ที่ อื� น ตั้ อ งได้ รั บ อนุ มั ตัิ จิ ากั
ค้ณะกัรรมกัารบริหารกั่อน ยกัเว้นกัารดำารงตัำาแหน่งกัรรมกัารใน
องค้์กัรกัารกัุศลูที่่�ไม่แส์วงหากัำาไร ที่ั�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�อให้ม�ันใจิว่ากัรรมกัารส์ามารถึทีุ่่มเที่เวลูาในกัารปีฏิิบัตัิ
หน้าที่่�ใน HARN ได้อย่างเพ่ยงพอ
ในปีี 2564 กัรรมกัารดำารงตัำาแหน่งในกัรรมกัารบริษัที่ั จิดที่ะเบ่ยนอืน�
ดังน่� (จำำานว็นบริษััที่จำดที่ะเบียนอื�นที่ี�กรรมูการดำารงต์ำาแห้น่ง
แสดงไว็้ในเอกสารแนบ 1 ห้น้า 210)
รายชั่�อ
ดร. ถึกัลู
นางส์าววรนุชั่
นายปีระเส์ริฐ
นายภาค้ภูมิ
นางวลู่รัตัน์
นางส์ิริมา
นายเจิน
นายวิรัฐ
นายธุรรมนูญ

นันธุิราภากัร
ส์ุไพบูลูย์พิพัฒน์
ด่จิงกัิจิ
ว่องไพฑ์ูรย์
เชั่ื�อบุญชั่ัย
เอ่�ยมส์กัุลูรัตัน์
ชั่าญณรงค้์
ส์ุขชั่ัย
ตัร่เพ็ชั่ร

ตืำาแหน่งในบริษััท
จำดทะเบ่ยนในตืลาด
หลักทรัพย์อื�น
2 บริษััที่
ไม่ม่
1 บริษััที่
ไม่ม่
ไม่ม่
ไม่ม่
ไม่ม่
ไม่ม่
ไม่ม่

ที่ั�งน่� รายลูะเอ่ยดนโยบายแลูะแนวปีฏิิบัตัิของค้ณะกัรรมกัาร
บริษัที่ั ได้ระบุรายลูะเอ่ยดไว้ในนโยบายแลูะหลูักักัารกัำากัับดูแลูกัิจิกัาร
แลูะจิรรยาบรรณธุุรกัิจิ ของ HARN บนเว็บไซตั์ของ HARN

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

การกำากับดูแลการดำาเนินงานข้องบริษััทย่อย
HARN กัำาหนดนโยบายในกัารกัำากัับดูแลูบริษัที่ั ย่อย แลูะกัำาหนด
แนวที่างบริหารงาน กัารค้วบคุ้มภายใน กัารเปีิดเผ่ยข้อมูลูฐานะ
กัารเงิน ผ่ลูกัารดำาเนินงาน กัารที่ำารายกัารกัับบุค้ค้ลูที่่�เกั่�ยวโยงกััน
กัารได้มาหรือจิำาหน่ายไปีซ่ง� ที่รัพย์ส์นิ กัารที่ำารายกัารอืน� ที่่ส์� ำาค้ัญ กัาร
เพิ�มทีุ่น กัารลูดทีุ่น แลูะกัารเลูิกับริษััที่ย่อย ให้ม่ค้วามส์อดค้ลู้อง เปี็น
ไปีอย่างถึูกัตั้องตัามกัฎหมายแลูะหลูักัเกัณฑ์์ที่่�เกั่�ยวข้อง เพื�อเปี็น
เค้รื�องมือกัำากัับดูแลูบริษััที่ที่่� HARN ถึือหุ้น นำาไปีปีฏิิบัตัิแลูะผ่ลูักัดัน
ให้เปี็นมาตัรฐานเด่ยวกััน ผ่่านผู่้แที่น HARN ที่่�ได้รับมอบหมายให้
ปีฏิิบัตัิหน้าที่่�กัรรมกัาร เพื�อให้ม่เอกัภาพในกัารดำาเนินงาน เส์ริมส์ร้าง
ศักัยภาพ เตัิบโตัไปีด้วยกัันอย่างโปีร่งใส์แลูะยั�งยืนตั่อไปี
กัรอบกัารบริหารจิัดกัารตัามหลูักักัารกัำากัับดูแลู ปีระกัอบด้วย
(1) กัารเข้าร่วมทีุ่นในกัิจิกัารอื�น ม่ส์ัดส์่วนกัารถึือหุ้นที่่�ม่ส์ิที่ธุิออกั
เส์่ยงตัั�งแตั่ร้อยลูะ 20 ถึ่งร้อยลูะ 50 แลูะจิำานวนเงินลูงทีุ่นม่นัย
ส์ำาค้ัญตั่อ HARN ในกัรณ่ที่่�จิำาเปี็น ค้ณะกัรรมกัารค้วรดูแลูให้ม่
กัารจิัดที่ำา Shareholders Agreement หรือข้อตักัลูงอื�น เพื�อให้
เกัิดค้วามชั่ัดเจินเกั่ย� วกัับอำานาจิในกัารบริหารจิัดกัารแลูะกัารม่
ส์่วนร่วมในกัารตััดส์ินใจิ แลูะส์ามารถึใชั่้เปี็นข้อมูลูในกัารจิัดที่ำา
งบกัารเงินของ HARN ได้ตัามมาตัรฐานแลูะกัำาหนดเวลูา
(2) ข้อบังค้ับ ระเบ่ยบ ข้อกัำาหนด แลูะนโยบาย รวมถึ่งค้ำาส์ั�งตั่างๆ
เปี็ น หน่� ง ในหลูักั กัารกัำา กัับดูแลู เพื�อขับเค้ลูื�อนให้เ กัิดค้วาม
เชั่ื�อมโยงตัามนโยบายของ HARN โดยผู่้แที่น HARN ที่่�ได้รับ
มอบหมายให้ปีฏิิบัตัิหน้าที่่�กัรรมกัารที่่�บริษััที่ย่อย นำาไปีปีฏิิบัตัิ
แลูะผ่ลูักัดันให้บรรลูุผ่ลูส์ำาเร็จิแลูะเปี็นมาตัรฐานเด่ยวกััน

เงื�อนไขหรือกัฎเกัณฑ์์ กัฎหมาย ที่่�ใชั่้บังค้ับที่่�ตั้องได้รับกัารอนุมัตัิจิากั
ผู่้ถึือหุ้นแลู้ว HARN จิะเร่ยกัปีระชัุ่มวิส์ามัญผู่้ถึือหุ้นเปี็นกัรณ่ไปี
ที่ั�งน่� HARN ได้จิัดที่ำาหนังส์ือเชั่ิญปีระชัุ่ม ระบุส์ถึานที่่� วัน เวลูา
ระเบ่ยบวาระกัารปีระชัุ่ม ข้อมูลูปีระกัอบกัารพิจิารณาอย่างค้รบถึ้วน
เพ่ยงพอตั่อกัารใชั่้ส์ที่ิ ธุิของผู่ถึ้ อื หุน้ พร้อมค้วามเห็นของค้ณะกัรรมกัาร
ในแตั่ ลู ะวาระที่่� ร ะบุ ไ ว้ ใ นหนั ง ส์ื อ เชั่ิ ญ ปีระชัุ่ ม ผู่้ ถึื อ หุ้ น แลูะข้ อ มู ลู
ปีระกัอบที่่�ส์ำาค้ัญ จิำาเปี็นส์ำาหรับกัารตััดส์ินใจิ

การประชัุมูสามูัญผู้ถือหุ้น
ในปีี 2564 ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ ในกัารปีระชัุ่มค้รั�งที่่� 1/2564
ในวันที่่� 25 กัุมภาพันธุ์ 2564 ม่มตัิให้ม่กัารจิัดกัารปีระชัุ่มส์ามัญ
ผู่้ถึือหุ้นในวันศุกัร์ที่่� 23 เมษัายน 2564 เวลูา 14.00 น. ณ HALL
31-32 ชั่ั�น 3 บริษััที่ หาญ เอ็นจิิเน่ยริ�ง โซลููชั่ั�นส์์ จิำากััด (มหาชั่น)
เลูขที่่� 559 ซอยศูนย์วจิิ ยั 4 ถึนนพระราม 9 แขวงบางกัะปีิ เขตัห้วยขวาง
กัรุงเที่พมหานค้ร 10310 โดยได้เปีิดเผ่ยมตัิกัารปีระชัุ่ม วันปีระชัุ่ม
แลูะระเบ่ยบวาระกัารปีระชัุ่ม แลูะแจิ้งข่าวปีระกัาศบนเว็บไซตั์ของ
ตัลูาดหลูักัที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ย เพื�อให้ผู่้ถึือหุ้นที่ราบลู่วงหน้าใน
วันที่่�ค้ณะกัรรมกัารม่มตัิ
ในกัารจิัดปีระชัุ่มส์ามัญผู่้ถึือหุ้นทีุ่กัค้รั�ง HARN ได้ปีฏิิบัตัิตัาม
แนวที่างของโค้รงกัารปีระเมินคุ้ณภาพกัารจิัดกัารปีระชัุ่มส์ามัญผู่ถึ้ อื หุน้
(AGM Checklist) ของส์มาค้มส์่งเส์ริมผู่้ลูงทีุ่นไที่ย ส์มาค้มบริษััที่
จิดที่ะเบ่ยน แลูะ กั.ลู.ตั. โดยในปีี 2564 HARN ได้รับค้ะแนนเตั็ม 100
ตั่อเนือ� งเปี็นปีีที่่� 4 ส์ะที่้อนให้เห็นถึ่งค้วามมุง่ มัน� ตััง� ใจิในกัารจิัดปีระชัุ่ม
ให้เปี็นไปีตัามมาตัรฐานแลูะหลูักักัารกัำากัับดูแลูกัิจิกัารที่่ด� อ่ ย่างส์ูงส์ุดอาที่ิ
•

เผ่ยแพร่หนังส์ือเชั่ิญปีระชัุ่มส์ามัญผู่ถึ้ อื หุน้ ปีระจิำาปีี 2554 ซ่ง� จิัด
ที่ำาที่ั�งภาษัาไที่ยแลูะภาษัาอังกัฤษั ผ่่านที่างเว็บไซตั์ของ HARN
แลูะแจิ้งข่าวปีระกัาศบนเว็บไซตั์ข องตัลูาดหลูักัที่รัพ ย์แห่ง
ปีระเที่ศไที่ย ลู่วงหน้ากั่อนวันปีระชัุ่ม 31 วัน ในวันที่่� 22 ม่นาค้ม
2564 แลูะบริษััที่ ศูนย์รับฝ่ากัหลูักัที่รัพย์ (ปีระเที่ศไที่ย) จิำากััด
ซ่�งเปี็นนายที่ะเบ่ยนหลูักัที่รัพย์ของ HARN เปี็นผู่้ดำาเนินกัาร
จิัดส์่งหนังส์ือเชั่ิญปีระชัุ่ม ที่่ม� ร่ ายลูะเอ่ยดวาระกัารปีระชัุ่ม ข้อมูลู
ปีระกัอบที่่�ส์ำาค้ัญส์ำาหรับกัารตััดส์ินใจิ ค้วามเห็นค้ณะกัรรมกัาร
รายงานปีระจิำาปีี 2563 ในรูปีแบบค้ิวอาร์โค้้ด (QR Code) พร้อมที่ัง�
เอกัส์ารปีระกัอบกัารปีระชัุ่ม แลูะเอกัส์ารที่่�ตั้องใชั่้ในกัารมอบ
ฉื่ันที่ะ ให้ผู่้ถึือหุ้นที่างไปีรษัณ่ย์ลู่วงหน้ากั่อนวันปีระชัุ่ม 22 วัน
ในวันที่่� 31 ม่นาค้ม 2564

•

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

•

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

(3) กัำา กัั บ ดู แ ลูให้ ม่ กั ารบริ ห ารจิั ด กัารที่่� ด่ กัำา หนดวั ตั ถึุ ปี ระส์งค้์
เปี้าหมาย กัลูยุที่ธุ์ นโยบายกัารดำาเนินงาน กัารจิัดส์รรที่รัพยากัร
ส์ำา ค้ั ญ เพื� อ ให้ บ รรลูุ วั ตั ถึุ ปี ระส์งค้์ แ ลูะเปี้ า หมาย รวมถึ่ ง กัาร
ตัิดตัามปีระเมินผ่ลู ดูแลูกัารรายงานผ่ลูกัารดำาเนินงาน แลูะ
รายงานค้วามค้ืบหน้าตั่อค้ณะกัรรมกัารบริษััที่

6.1.2 นโยบายและแนวิปฏิิบตืั ทิ เ่� ก่ย� วิกับผูถ้ อื หุน้
และผู้มู่ส่วินได้เส่ย
1) สิทธิิข้องผู้ถือหุ้น
HARN ให้ค้วามส์ำาค้ัญตั่อกัารคุ้้มค้รองส์ิที่ธุิของผู่้ถึือหุ้น จิ่งดูแลู
ให้ผ่ถึู้ อื หุน้ ส์ามารถึใชั่้ส์ที่ิ ธุิขนั� พืน� ฐานตัามกัฎหมายที่่ผ่� ถึู้ อื หุน้ พ่งได้รบั
เชั่่น ส์ิที่ธุิในกัารปีระชัุ่มผู่้ถึือหุ้น ส์ิที่ธุิในกัารแส์ดงค้วามค้ิดเห็น ส์ิที่ธุิ
ในกัารร่วมตััดส์ินใจิในเรื�องส์ำาค้ัญ รวมถึ่งม่ผ่ลูกัระที่บส์ำาค้ัญตั่อกัาร
ดำาเนินงาน HARN กัำาหนดให้ม่กัารปีระชัุ่มส์ามัญผู่้ถึือหุ้นเปี็นปีระจิำา
ทีุ่กัปีี ภายใน 4 เดือน นับตัั�งแตั่วันส์ิ�นรอบปีีบัญชั่่ของ HARN แลูะใน
กัรณ่ที่ม่� ค้่ วามจิำาเปี็นเร่งด่วนตั้องเส์นอวาระเปี็นกัรณ่พเิ ศษั ซ่ง� เปี็นเรือ� ง
ที่่�กัระที่บหรือเกั่�ยวข้องกัับผ่ลูปีระโยชั่น์ของผู่้ถึือหุ้นหรือเกั่�ยวข้องกัับ
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

การดำาเนินการประชัุมูสามูัญผู้ถือหุ้น

การเปิดเผยผลการประชัุมูสามูัญผู้ถือหุ้น

ในกัารปีระชัุ่มส์ามัญผู่ถึ้ อื หุน้ ปีระจิำาปีี 2564 ได้กัำาหนดเวลูากัาร
ปีระชัุ่ม เวลูา 14.00 น. โดยเริ�มลูงที่ะเบ่ยนเวลูา 12.00 น. ณ ตัอนเปีิด
ปีระชัุ่ม ม่ผู่้ถึือหุ้นเข้าร่วมปีระชัุ่มรวมที่ั�งส์ิ�น 127 ค้น โดยมาปีระชัุ่ม
ด้วยตันเอง 28 ค้น แลูะรับมอบฉื่ันที่ะ 99 ค้น รวมจิำานวนหุ้นที่ั�งส์ิ�น
403,343,955 หุ้น ค้ิดเปี็นร้อยลูะ 69.0067 ซ่�งเกัินกัว่า 1 ใน 3 ของ
จิำานวนหุ้นที่่�จิำาหน่ายได้แลู้วที่ั�งหมด จิำานวน 584,500,000 หุ้น

ในปีี 2564 HARN เปีิดเผ่ยมตัิที่่�ปีระชัุ่มผู่้ถึือหุ้น พร้อมผ่ลูกัาร
ลูงค้ะแนนเส์่ยงภายในชั่่วงเย็นหลูังจิากัเส์ร็จิส์ิ�นกัารปีระชัุ่ม ในวันที่่�
23 เมษัายน 2564 แลูะจิัดส์่งรายงานกัารปีระชัุ่มส์ามัญผู่้ถึือหุ้น โดย
แยกัวาระชั่ัดเจิน ระบุจิำานวนกัรรมกัาร ส์ัดส์่วนกัรรมกัาร แลูะผู่บ้ ริหาร
ที่่�เข้าร่วมปีระชัุ่ม / ข้อซักัถึามของผู่้ถึือหุ้น ข้อชั่่�แจิงของค้ณะกัรรมกัาร
แลูะผ่ลูกัารนับค้ะแนนในแตั่ลูะวาระไว้อย่างค้รบถึ้วนเหมาะส์มตัาม
หลูักักัารกัำากัับดูแลูกัิจิกัารที่่�ด่ ภายหลูังวันปีระชัุ่ม 11 วัน ในวันที่่� 6
พฤษัภาค้ม 2564บนเว็บไซตั์ของตัลูาดหลูักัที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ย
(ตัลูที่.) รวมที่ั�งได้เผ่ยแพร่บนเว็บไซตั์ www.harn.co.th ไว้แลู้วด้วย
ซ่�งเปี็นไปีตัามข้อกัำาหนดของตัลูาดหลูักัที่รัพย์ฯ ภายใน 14 วันนับแตั่
วันปีระชัุ่มส์ามัญผู่้ถึือหุ้น

ผู่้ดำาเนินกัารปีระชัุ่ม จิะดำาเนินกัารปีระชัุ่มตัามลูำาดับวาระกัาร
ปีระชัุ่ม แลูะไม่เพิ�มวาระกัารปีระชัุ่ม โดยไม่แจิ้งให้ผู่้ถึือหุ้นที่ราบลู่วง
หน้า โดยในปีี 2564 ไม่ม่กัารเปีลู่�ยนลูำาดับระเบ่ยบวาระแลูะไม่ม่กัาร
ขอให้ที่่�ปีระชัุ่มพิจิารณาเรื�องอื�นที่่�ไม่ได้กัำาหนดไว้ในที่่�ปีระชัุ่มอย่างใด
กัารดำ า เนิ น กัารปีระชัุ่ ม ปีระธุานที่่� ปี ระชัุ่ ม จิะมอบหมายให้
เลูขานุกัารบริษััที่เปี็นผู่้ดำาเนินกัารปีระชัุ่ม แนะนำาค้ณะกัรรมกัาร
ค้ณะผู่้ บ ริ ห าร ผู่้ ส์ อบบั ญ ชั่่ แลูะที่่� ปี ร่ กั ษัากัฎหมายอิ ส์ ระ (ถึ้ า ม่ )
ซ่� ง ที่ำา หน้ า ที่่� เ ปี็ น ค้นกัลูางให้ ที่่� ปี ระชัุ่ ม รั บ ที่ราบ แลู้ ว จิ่ ง แจิ้ ง กัตัิ กั า
ที่ั�งหมด รวมถึ่งวิธุ่นับค้ะแนนเส์่ยงของผู่้ถึือหุ้นที่่�ตั้องลูงมตัิในแตั่ลูะ
วาระตัามข้ อ บั ง ค้ั บ ของ HARN กัารใชั่้ ส์ิ ที่ ธุิ อ อกัเส์่ ย งลูงค้ะแนน
ในแตั่ลูะวาระ กัารเปีิดโอกัาส์ให้ผู่้เข้าร่วมปีระชัุ่มแส์ดงค้วามค้ิด
เห็น แลูะซักัถึามในแตั่ลูะวาระอย่างชั่ัดเจิน ซ่�งในปีีน�่เพื�อส์ุขอนามัย
ที่่�ด่ จิ่งได้จิัดเตัร่ยมกัระดาษัให้ผู่้เข้าร่วมปีระชัุ่มส์อบถึามอ่กัชั่่อง
ที่างแที่นกัารใชั่้ไมโค้รโฟัน โดยปีระธุานฯ แลูะผู่้บริหารจิะตัอบข้อ
ซักัถึามอย่างชั่ัดเจิน ตัรงปีระเด็น แลูะให้ค้วามส์ำาค้ัญกัับทีุ่กัค้ำาถึาม
แลู้วจิ่งให้ที่ปี่� ระชัุ่มออกัเส์่ยงลูงค้ะแนนในวาระนัน� ๆ อ่กัที่ัง� เปีิดโอกัาส์
ให้ผู่้ถึือหุ้นอาส์าเปี็นส์ักัข่พยานในกัารนับค้ะแนนเส์่ยงในกัารปีระชัุ่ม
ด้วย ส์ำาหรับวาระกัารเลูือกัตัั�งกัรรมกัาร จิะดำาเนินกัารให้ผู่้ถึือหุ้น
ลูงมตัิเปี็นรายบุค้ค้ลู
โดยม่กัรรมกัารที่ั�งค้ณะเข้าร่วมค้รบจิำานวน 9 ที่่าน โดยปีระธุาน
กัรรมกัารบริษัที่ั ปีระธุานกัรรมกัารชัุ่ดย่อยทีุ่กัค้ณะ ปีระธุานเจิ้าหน้าที่่�
บริหาร กัรรมกัารผู่จิ้ ดั กัาร ปีระธุานเจิ้าหน้าที่่กั� ารเงิน ปีระธุานเจิ้าหน้าที่่�
ปีฏิิบตัั กัิ าร ร่วมชั่่แ� จิงข้อมูลูด้านบนเวที่่ ผู่อ้ ำานวยกัารตัามส์ายงาน แลูะ
ผู่้ส์อบบัญชั่่ จิากับริษััที่ ส์อบบัญชั่่ธุรรมนิตัิ จิำากััด นั�งอยู่ด้านหน้าเวที่่
เพือ� ให้ขอ้ มูลูในกัรณ่ที่ม่� ข่ อ้ ส์อบถึามที่่เ� กั่ย� วข้อง ที่ัง� น่� นางส์าวอุไรรัตัน์
หาญที่ว่ภที่ั ร เปี็นผู่ถึ้ อื หุน้ อาส์าเปี็นส์ักัข่พยานตัรวจิส์อบกัารลูงค้ะแนนเส์่ยง

แนวิปฏิิบัตืิเก่�ยวิกับควิามูข้ัดแย้งข้องผลประโยน์สำาหรับ
การประชัุมูสามูัญผู้ถือหุ้น
นโยบายแลูะหลูักักัารกัำากัับดูแลูกัิจิกัารของ HARN กัำาหนดให้
กัรรมกัารแลูะผู่้บริหารระดับส์ูง ตัามปีระกัาศค้ณะกัรรมกัารกัำากัับ
หลูักัที่รัพย์แลูะตัลูาดหลูักัที่รัพย์ (กั.ลู.ตั.) จิัดที่ำารายงานค้วามขัดแย้ง
ที่างผ่ลูปีระโยชั่น์ ที่ั�งแบบรายงานปีระจิำาปีี แลูะแบบรายงานใหม่
ระหว่ า งปีี กั รณ่ ม่ กั ารเปีลู่� ย นแปีลูง ในกัารปีระชัุ่ ม ผู่้ ถึื อ หุ้ น หากัม่
กัรรมกัารที่่านใดม่ส์่วนได้ส์่วนเส์่ยในวาระใด กัรรมกัารที่่านนั�นจิะไม่
ร่วมปีระชัุ่มแลูะงดออกัเส์่ยงในวาระนั�น

2) การปฏิิบัตืิตื่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเท่ยมูกัน
HARN ปีฏิิบัตัิตั่อผู่้ถึือหุ้นแตั่ลูะรายอย่างเที่่าเที่่ยมกััน ผู่้ถึือหุ้น
ทีุ่กัรายม่ส์ิที่ธุิพื�นฐานในฐานะผู่้ถึือหุ้นเที่่าเที่่ยมกััน โดยไม่ค้าำ น่งถึ่ง
เพศ อายุ เชั่ื�อชั่าตัิ ส์ัญชั่าตัิ ศาส์นา ค้ามเชั่ื�อ ฐานะที่างส์ังค้ม ค้วาม
พิกัาร หรือค้วามค้ิดเห็นที่างกัารเมือง ที่ั�งน่� HARN ได้เผ่ยแพร่ข้อมูลู
กัารปีระชัุ่มผู่้ถึือหุ้นเปี็นกัารลู่วงหน้ากั่อนวันปีระชัุ่มแลูะจิัดที่ำาเปี็น
ภาษัาไที่ยเผ่ยแพร่พร้อมภาษัาอังกัฤษั
นอกัจิากันั�น HARN ส์่งเส์ริมกัารใชั่้ส์ิที่ธุิของผู่้ถึือหุ้นนอกัเหนือ
จิากัส์ิที่ธุิขนั� พืน� ฐาน อาที่ิ เปีิดโอกัาส์ให้ผ่ถึู้ อื หุน้ รายย่อยเส์นอระเบ่ยบ
วาระกัารปีระชัุ่มแลูะเส์นอชั่ื�อผู่้ที่รงคุ้ณวุฒิเพื�อเข้ารับกัารเลูือกัตัั�ง
เปี็นกัรรมกัารของ HARN ลู่วงหน้ากั่อนวันปีระชัุ่ม ตััง� แตั่วนั ที่่� 1 ตัุลูาค้ม
ถึ่ง 31 ธุันวาค้ม 2563 โดยเปีิดเผ่ยหลูักัเกัณฑ์์ตั่างๆ บนเว็บไซตั์
www.harn.co.th พร้อมที่ั�งแจิ้งข่าวปีระกัาศบนเว็บไซตั์ของตัลูาด
หลูักัที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ยอ่กัที่างหน่�ง อย่างไรกั็ตัาม ไม่ม่ผู่้ถึือหุ้น
เส์นอวาระกัารปีระชัุ่ม แลูะไม่ม่กัารเส์นอชั่ื�อบุค้ค้ลูเส์นอแตั่งตัั�งเปี็น
กัรรมกัารในระยะเวลูาดังกัลู่าว ซ่�งเปีิดเผ่ยไว้ในหนังส์ือเชั่ิญปีระชัุ่ม
แลูะเลูขานุกัารบริษััที่ได้รายงานตั่อที่่�ปีระชัุ่มค้ณะกัรรมกัารบริษััที่
รับที่ราบแลู้ว
HARN ยังค้งอำานวยค้วามส์ะดวกัให้กัับผู่้ถึือหุ้นทีุ่กัรายแม้จิะ
ดำาเนินกัารจิัดปีระชัุ่มภายใตั้ส์ถึานกัารณ์กัารแพร่ระบาดของโรค้โค้วิด-19
ที่่�ตั้องค้ำาน่งถึ่งค้วามปีลูอดภัย อาชั่่วอนามัยของผู่้เข้าร่วมปีระชัุ่มเปี็น
ส์ำาค้ัญ ภายใตั้มาตัรกัาร Social Distancing ดังน่�
•

ใชั่้ ส์ ถึานที่่� จิั ด ปีระชัุ่ ม ส์ะดวกัตั่ อ กัารเดิ น ที่างที่ั� ง ที่างรถึยนตั์
รถึขนส์่งส์าธุารณะ แลูะจิัดเตัร่ยมรถึส์ำาหรับบริกัารรับ-ส์่งผู่ถึ้ อื หุน้
ที่่ม� าปีระชัุ่ม โดยจิอดบริเวณด้านหลูังอาค้ารเค้พ่เอ็น พระราม 9
ตัั�งแตั่เวลูา 11.00 น. จินปีิดกัารปีระชัุ่ม

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

•

จิัดให้ม่ระบบค้ัดกัรองวัดอุณหภูมิร่างกัายบริเวณที่างเข้างาน
แลูะจิัดที่่�นั�งโดยม่ระยะห่างที่างส์ังค้ม (Social Distancing) ที่่�
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

ใชั่้ในกัารเพิ�มโอกัาส์ที่างธุุรกัิจิแลูะพัฒนากัารดำาเนินงาน กัารบริหาร
ค้วามเส์่�ยง เพื�อให้กัิจิกัารส์ามารถึบรรลูุวัตัถึุปีระส์งค้์แลูะเปี้าหมาย
หลูักัของกัิจิกัาร ดังน่�
(1) ฝ่่ า ย ICT จิั ด ที่ำา นโยบายแลูะแผ่นกัารพั ฒ นาเที่ค้โนโลูย่
ส์ารส์นเที่ศ (S-ICT-003) เพื�อเปี็นกัรอบในกัารที่ำางานตัาม
แผ่น Digital Transformation 2019-2021 ที่ั�งด้านซอฟั์ที่แวร์
แลูะฮาร์ดแวร์ ให้ส์อดค้ลู้องกัับค้วามตั้องกัารใชั่้งาน แลูะเพิ�ม
ปีระส์ิที่ธุิภาพกัารที่ำางานภายในของ HARN ค้รอบค้ลูุมถึ่งกัาร
จิัดส์รรที่รัพยากัรให้เพ่ยงพอตั่อกัารดำาเนินธุุรกัิจิ
Hardware Road map - 2021

•

จิัดเตัร่ยมนำา� ดืม� ไว้รบั รองผู่ถึ้ อื หุน้ บริเวณที่างเข้างานอย่างพอเพ่ยง

1. Hardware Good
Performance

•

จิัดเตัร่ยมอากัรแส์ตัมปี์ส์ำาหรับผู่้ถึือหุ้นที่่�ม่กัารมอบฉื่ันที่ะให้
บุค้ค้ลูอื�นเข้าปีระชัุ่มแที่น

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

2. Network &
Internet stability

•

จิัดแส์ดงข้อมูลูของ HARN บริเวณโดยรอบงานปีระชัุ่ม ซ่�งม่
เจิ้าหน้าที่่�ค้อยตั้อนรับแลูะตัอบข้อซักัถึาม

บริหารจิัดกัาร Network ภายในแลูะ Link
Internet ให้ม่ปีระส์ิที่ธุิภาพค้วามเร็วเพ่ยงพอ
ตั่อกัารใชั่้งานภาพรวมตั่อที่ั�งองค้์กัร

3. Security Safety
Management

•

จิัดให้ม่กัารปีระเมินคุ้ณภาพกัารจิัดปีระชัุ่มผ่่านค้ิวอาร์โค้้ด
(QR Code) เพื� อ นำา ข้ อ มู ลู มาพั ฒ นากัารจิั ด ปีระชัุ่ ม ให้ ม่
ปีระส์ิที่ธุิภาพ โปีร่งใส์ แลูะเปี็นปีระโยชั่น์ตั่อผู่้ถึือหุ้น

บริหารจิัดกัารด้านค้วามปีลูอดภัยของข้อมูลูแลูะ
กัารเข้าถึ่งข้อมูลูจิากัภายนอกั ให้ม่ปีระส์ิที่ธุิภาพ
ปีลูอดภัย เชั่ื�อถึือได้

4. Software ลูิขส์ิที่ธุิ�
ถึูกัตั้อง

บริหารจิัดกัารด้านจิัดซื�อ/จิัดหา Software
ถึูกัส์ิขส์ิที่ธุิ�ในองค้์กัร

5. Hybrid Cloud

กัารบริหารจิัดกัาร Server on cloud

เพื�อรักัษัาส์ิที่ธุิให้ผู่ ้ถึือหุ้นที่่�ไม่ส์ะดวกัเข้าปีระชัุ่มด้วยตันเอง
HARN เปีิดโอกัาส์ให้ผู่้ถึือหุ้นส์ามารถึมอบฉื่ันที่ะให้กัรรมกัารอิส์ระ
ได้แกั่ ดร.ถึกัลู นันธุิราภากัร หรือนางส์าววรนุชั่ ส์ุไพบูลูย์พิพัฒน์ หรือ
บุค้ค้ลูใดๆ ให้เปี็นผู่เ้ ข้าร่วมปีระชัุ่มแลูะออกัเส์่ยงลูงค้ะแนนแที่นได้ โดย
ใชั่้หนังส์ือมอบฉื่ันที่ะแบบ ข. ที่่�จิัดส์่งไปีพร้อมกัับหนังส์ือเชั่ิญปีระชัุ่ม

3) บทบาทตื่อผู้มู่ส่วินได้ส่วินเส่ย
HARN ให้ค้วามส์ำาค้ัญในกัารดูแลูแลูะค้ำาน่งถึ่งผู่ม้ ส์่ ว่ นได้ส์ว่ นเส์่ย
ทีุ่กักัลูุ่ม ที่ั�งภายในแลูะภายนอกับริษััที่ รวมถึ่งค้วามรับผ่ิดชั่อบตั่อ
ส์ังค้มแลูะส์ิ�งแวดลู้อม โดยแบ่งกัลูุ่มผู่้ม่ส์่วนได้ส์่วนเส์่ยของ HARN
ออกัเปี็น 7 กัลูุ่ม แลูะกัำาหนดพันธุกัิจิเปี็นเปี้าหมายในกัารตัอบส์นอง
ค้วามตั้ อ งกัารของผู่ ้ ม่ ส์ ่ ว นได้ ส์ ่ ว นเส์่ ย ในแตั่ ลู ะกัลูุ ่ ม อย่ า งส์มดุ ลู
ดังตั่อไปีน่�

พนักงาน
รายละเอียดแสดงในส่ว็นที่ี� 2 ห้ัว็ข้้อ 7.5 ข้้อมููลเกี�ยว็กับ
พึนักงาน ห้น้า 106-107
HARN ดูแลูให้ฝ่่ายจิัดกัารจิัดส์รรแลูะจิัดกัารที่รัพยากัรให้เปี็น
ไปีอย่างม่ปีระส์ิที่ธุิภาพแลูะปีระส์ิที่ธุิผ่ลู โดยค้ำาน่งถึ่งผ่ลูกัระที่บแลูะ
กัารพัฒนาที่รัพยากัรตัลูอดส์าย Value Chain เพื�อให้ส์ามารถึบรรลูุ
วัตัถึุปีระส์งค้์แลูะเปี้าหมายหลูักัได้อย่างยัง� ยืน อ่กัที่ัง� จิัดให้มแ่ ผ่นกัาร
พัฒนาเที่ค้โนโลูย่ส์ารส์นเที่ศระดับองค้์กัร ที่่�ส์อดค้ลู้องกัับค้วาม
ตั้องกัารของกัิจิกัาร รวมที่ั�งดูแลูให้ม่กัารนำาเที่ค้โนโลูย่ส์ารส์นเที่ศมา
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98.13%
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1. ดูแลูให้ระบบ ERP
แลูะโปีรแกัรม
ตั่างๆ ให้ใชั่้งาน
อย่างม่เส์ถึ่ยรภาพ

ทีุ่กัฝ่่ายส์ามารถึที่ำางานได้โดยไม่ตัิดปีัญหา
ส์่งมอบงานที่ั�งภายในแลูะภายนอกัได้ที่ันเวลูา

2. ปีรับปีรุงแลูะพัฒนา โค้รงกัาร Digital Tranformation
โปีรแกัรม
ลูดกัระบวนกัาร
ที่ำางาน เพิ�ม
ปีระส์ิที่ธุิภาพ

99.91%

(2) ดูแลูให้กัารบริหารค้วามเส์่�ยงขององค้์กัร ค้รอบค้ลูุมถึ่งกัาร
จิัดกัารค้วามเส์่�ยงด้านเที่ค้โนโลูย่ส์ารส์นเที่ศด้วย
(3) จิัดให้ม่นโยบายแลูะมาตัรกัารรักัษัาค้วามมั�นค้งปีลูอดภัยของ
ระบบส์ารส์นเที่ศ โดยฝ่่าย ICT จิะจิัดที่ำาแผ่นกัารรับส์ถึานกัารณ์
ฉืุ่กัเฉื่ินจิากัภัยพิบัตัิของระบบเที่ค้โนโลูย่ส์ารส์นเที่ศ แลูะม่กัาร
ที่บที่วนทีุ่กัปีี

ลูกค้า
HARN ดำาเนินธุุรกัิจิที่ั�งตัลูาดในปีระเที่ศไที่ยแลูะตัลูาดตั่าง
ปีระเที่ศ รับฟัังค้วามค้ิดเห็น เพื�อใชั่้วิเค้ราะห์ค้วามตั้องกัารแลูะค้วาม
ค้าดหวังของลููกัค้้า ผ่่านหลูากัหลูายชั่่องที่าง เชั่่น กัารเข้าพบลููกัค้้า
กัารส์ัมมนา กัารส์ำารวจิค้วามพ่งพอใจิ กัารรับข้อมูลูลููกัค้้าผ่่านชั่่อง
ที่างออนไลูน์ เปี็นตั้น ซ่ง� เปี็นชั่่องที่างที่่ใ� ห้ขอ้ มูลูนำาไปีพิจิารณาร่วมกัับ
ส์ารส์นเที่ศอื�น เพื�อออกัแบบผ่ลูิตัภัณฑ์์แลูะบริกัารได้ตัรงตัามค้วาม
ตั้องกัารแลูะค้วามค้าดหวังของลููกัค้้าที่ั�งในปีัจิจิุบันแลูะอนาค้ตั
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

HARN พัฒนาเพิ�มชั่่องที่างกัารตัิดตั่อผ่่านที่าง LINE Official
เพื�อเพิ�มค้วามส์ะดวกัในกัารตัิดตั่อมากัยิ�งข่�น นอกัจิากัน่� ยังม่กัาร
ปีรับเปีลู่�ยนรูปีแบบกัารจิัดอบรมส์ัมมนา กัารตัิดตั่อส์ื�อส์ารกัับลููกัค้้า
ผ่่านชั่่องที่างออนไลูน์ เพื�อเปี็นกัารแจิ้งข้อมูลูข่าวส์าร ค้วามรู้ที่่�เปี็น
ปีระโยชั่น์ แลูะส์ร้างค้วามส์ัมพันธุ์อันด่ในชั่่วงส์ถึานกัารณ์กัารแพร่
ระบาดของโรค้โค้วิด-19
HARN พัฒนาวิธุกั่ ารบริหารค้วามส์ัมพันธุ์กับั ลููกัค้้าให้เหมาะส์ม
เพือ� นำาไปีส์ูกั่ ารซือ� ซำ�าแลูะบอกัตั่อ อันเปี็นระดับค้วามส์ัมพันธุ์เปี้าหมาย
ส์ูงส์ุด ม่ระบบกัารปีระเมินค้วามพ่งพอใจิของลููกัค้้า ม่กัารพัฒนาวิธุ่
กัารแลูะข้อค้ำาถึามอย่างตั่อเนื�อง เพื�อให้ผ่ลูกัารส์ำารวจิส์ะที่้อนกัาร
ดำาเนินงานในปีัจิจิุบัน แลูะเพิ�มโอกัาส์ในกัารตั่อยอดที่างธุุรกัิจิใน
อนาค้ตัได้ชั่ัดเจินมากัข่�น ที่ั�งน่� ม่กัารรวบรวมแลูะวิเค้ราะห์ค้วามพ่ง
พอใจิของลููกัค้้าเปี็นปีระจิำาทีุ่กัปีี เพื�อนำาไปีส์ู่กัารนำาเส์นอผ่ลูิตัภัณฑ์์
แลูะบริกัารหรือกัารแกั้ไขปีัญหาอย่างที่ันที่่วงที่่ ปี้องกัันกัารส์ูญเส์่ย
ลููกัค้้าแลูะกัารแที่รกัแซงจิากัคู้แ่ ข่ง รายละเอียดผลคว็ามูพึ่งพึอใจำใน
ปี 2564 แสดงในส่ว็นที่ี� 1 ห้ัว็ข้้อ 3.4.2 (การบริห้ารและพึัฒนา
คว็ามูรับผิดชอบต์่อลูกค้า) ห้น้า 63

คู่ค้า และ/หร่อ เจำ้าหน่�
คู้ค้่ า้ แลูะ/หรือเจิ้าหน่� เปี็นผู่ม้ ส์่ ว่ นได้ส์ว่ นเส์่ยส์ำาค้ัญในกัารดำาเนิน
ธุุรกัิจิร่วมกัับ HARN จิ่งให้ค้วามส์ำาค้ัญกัับกัารปีฏิิบัตัิตั่อคู้่ค้้าอย่าง
เส์มอภาค้ บนหลูักักัารของกัารแข่งขันที่่�เปี็นธุรรม เค้ารพส์ิที่ธุิซ่�งกััน
แลูะกััน ส์ร้างค้วามส์ัมพันธุ์แลูะค้วามร่วมมืออันด่ ปีฏิิบัตัิตัามส์ัญญา
อย่างเค้ร่งค้รัด แลูะปีฏิิบตัั ตัิ ามกัระบวนกัารจิัดซือ� จิัดจิ้าง กัารค้ัดเลูือกั
คู้่ค้้า ซ่�งเปี็นกัระบวนกัารส์ำาค้ัญในกัารค้วบคุ้มคุ้ณภาพส์ินค้้าแลูะ
บริกัาร ตัลูอดจินค้่าใชั่้จิ่ายในกัารดำาเนินกัิจิกัาร HARN จิ่งกัำาหนด
หลูักัเกัณฑ์์แลูะขัน� ตัอนกัารจิัดหาส์ินค้้าเพือ� ให้เกัิดค้วามโปีร่งใส์ ตัรวจิ
ส์อบได้ แลูะกั่อให้เกัิดปีระโยชั่น์ส์ูงส์ุด
นอกัจิากันั�น HARN ม่ค้วามมุ่งมั�นที่่�จิะดำาเนินธุุรกัิจิให้เตัิบโตั
อย่างยั�งยืน ค้วบคู้่ไปีกัับกัารกัำากัับดูแลูกัิจิกัารเพื�อชัุ่มชั่น ส์ังค้ม แลูะ
ส์ิ�งแวดลู้อม เพื�อให้บรรลูุตัามวัตัถึุปีระส์งค้์ที่่�ตัั�งไว้ จิ่งให้ค้วามส์ำาค้ัญ
กัับกัารบริหารห่วงโซ่อุปีที่านแลูะพัฒนาให้เกัิดข่�นอย่างเปี็นรูปีธุรรม
โดยได้จิดั ที่ำากัระบวนกัารบริหารค้วามเส์่ย� งแลูะลูดผ่ลูกัระที่บจิากักัาร
ดำาเนินธุุรกัิจิของคู้่ค้้าแลูะ/หรือเจิ้าหน่� จิะแจิ้งเงื�อนไขค้ำ�าปีระกััน เที่อม
กัารชั่ำาระเงินให้รับที่ราบ กัรณ่ผ่ิดนัดชั่ำาระจิะร่บเจิรจิาแลูะร่วมกัันหา
แนวที่างแกั้ไขมิให้เกัิดค้วามเส์่ยหาย เพื�อส์นับส์นุนกัารดำาเนินงาน
ด้านกัารบริหารห่วงโซ่อุปีที่านอย่างยั�งยืนให้ปีระส์บค้วามส์ำาเร็จิ
เพือ� ให้ค้คู้่ า้ แลูะ/หรือเจิ้าหน่� ม่แนวที่างปีฏิิบตัั ใิ นกัารดำาเนินธุุรกัิจิ
ให้เปี็นไปีตัามแนวที่างกัารบริหารองค้์กัรอย่างยั�งยืนแลูะเหมาะส์ม
มากัข่น� ได้ที่ำากัารที่บที่วนแนวที่างกัารปีฏิิบตัั ขิ องคู้ค้่ า้ แลูะ/หรือเจิ้าหน่�
ให้ อ ยู่ ภ ายใตั้ ข้ อ กัำา หนด ส์่ ง เส์ริ ม ให้ ปี ฏิิ บั ตัิ ตั ามคู้่ มื อ มาตัรกัาร

ตั่อตั้านกัารทีุ่จิริตัค้อร์รัปีชั่ันที่่� HARN กัำาหนด โดยม่ปีัจิจิัยหลูักัในกัาร
ขับเค้ลูื�อน ค้ือ
(1) จิัดให้ผู่้บริหาร พนักังานอบรมดูงานตั่างปีระเที่ศ เพื�อให้บรรลูุ
เปี้าหมายในกัารเปี็น ผู่้นำาในกัารให้บริกัารโซลููชั่�ันอย่างยั�งยืน
ของงานวิศวกัรรมระบบ โดยในปีี 2564 จิากัส์ถึานกัารณ์กัาร
ระบาดของโรค้โค้วิด-19 HARN จิ่งใชั่้ชั่่องที่างผ่่านระบบ VDO
Conference ในกัารส์ื�อส์ารกัับคู้่ค้้าแลูะ/หรือเจิ้าหน่�ที่ั�งในแลูะ
ตั่างปีระเที่ศ เพื�อค้วามตั่อเนื�องของกัารเร่ยนรู้แลูะพัฒนา
(2) ส์่งเส์ริมนวัตักัรรมให้เปี็นส์่วนหน่�งของค้่านิยมองค้์กัร แลูะเผ่ย
แพร่ส์ู่ส์าธุารณชั่น ซ่�งถึือเปี็นส์่วนหน่�งของค้วามรับผ่ิดชั่อบตั่อ
ส์ังค้ม ผ่่านโค้รงกัาร Knowledge Sharing Project โดยใชั่้ชั่่อง
ที่างกัารส์ื�อส์ารที่่�หลูากัหลูาย
(3) จิัดตัั�งค้ณะกัรรมกัารนวัตักัรรมเพื�อส์่งเส์ริมกัารส์ร้างวัฒนธุรรม
นวัตักัรรมในองค้์กัร นำาไปีส์ู่กัารค้ิดค้้น พัฒนา นวัตักัรรมใหม่ๆ
ที่่�จิะส์ร้างค้วามยั�งยืนที่างธุุรกัิจิ ปีระกัอบด้วย
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

กัารเพิ�มปีระส์ิที่ธุิภาพด้วย Digital Transformation
วิธุค้่ ดิ มุมมองในกัารออกัแบบแลูะพัฒนาส์ินค้้าแลูะบริกัาร
กัารวิจิัย
กัารปีรับปีรุงกัระบวนกัารที่ำางาน
กัารร่วมมือกัับคู้่ค้้า

คู่แข้่ง
HARN ปีฏิิบัตัิตั่อคู้่แข่งที่างกัารค้้าส์อดค้ลู้องกัับนโยบายแลูะ
กัรอบกัตัิกัาส์ากัลูของกัารแข่งขันอย่างเส์ร่ ภายใตั้กัรอบกัฎหมาย
ที่่�เกั่�ยวกัับกัารแข่งขันที่างกัารค้้าแลูะกัตัิกัากัารแข่งขันที่่�เปี็นธุรรม
ไม่แส์วงหาข้อมูลูที่่�เปี็นค้วามลูับของคู้่แข่งที่างกัารค้้าด้วยวิธุ่กัารที่่�
ไม่ส์ุจิริตั หรือไม่เหมาะส์ม รวมที่ั�งไม่ที่ำาค้วามตักัลูงใดๆ กัับคู้่แข่งหรือ
บุค้ค้ลูใดที่่�ม่ลูักัษัณะเปี็นกัารลูดหรือจิำากััดกัารแข่งขันที่างกัารค้้า

ผู้ถือหุ้น
HARN ยังค้งมุ่งมั�นเปี็นองค้์กัรที่่�ส์ร้างกัารเตัิบโตัที่างเศรษัฐกัิจิ
ยกัระดับข่ดค้วามส์ามารถึแข่งขันของปีระเที่ศ พัฒนาส์ังค้ม แลูะ
ยกัระดับคุ้ณภาพชั่่วตัิ ส์ร้างนวัตักัรรมแลูะเที่ค้โนโลูย่ใชั่้ในทีุ่กัภาค้ส์่วน
รวมที่ั�งเปี็นพลูังขับเค้ลูื�อนส์ังค้ม ชัุ่มชั่น ส์ิ�งแวดลู้อม ให้กั้าวผ่่านกัาร
เปีลู่�ยนแปีลูง ภายใตั้วิส์ัยที่ัศน์ ผู่้นำากัารให้บริกัารโซลููชั่ั�นที่่�ยั�งยืนของ
งานระบบวิศวกัรรม โดยค้ำาน่งถึ่งค้วามส์มดุลู 3 ด้าน ค้ือ ส์ิง� แวดลู้อม
ส์ังค้ม แลูะกัารดำาเนินธุุรกัิจิภายใตั้หลูักัธุรรมาภิบาลูที่่�ด่ พร้อมที่ั�งได้
ดำาเนินกัลูยุที่ธุ์ 3S ค้ือ SMART Business, SMART People, SMART
Environment เพื�อให้นักัลูงทีุ่นมั�นใจิว่า HARN จิะเปี็นบริษััที่ที่่�ให้
ผ่ลูตัอบแที่นที่่�ด่ ม่ค้วามยั�งยืน เปี็นองค้์กัรที่่�อยู่คู้่ส์ังค้มไที่ยตัลูอดไปี

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

นักลงทุนสัมูพันธิ์
HARN มอบหมายให้นายวิรัฐ ส์ุขชั่ัย ซ่�งดำารงตัำาแหน่งปีระธุาน
เจิ้าหน้าที่่บ� ริหาร ดำารงตัำาแหน่งนักัลูงทีุ่นส์ัมพันธุ์ เพือ� เปี็นศูนย์กัลูางใน
กัารดำาเนินกัิจิกัรรมนักัลูงทีุ่นส์ัมพันธุ์ในเชั่ิงรุกั ที่ำาหน้าที่่ตั� ดิ ตั่อ ส์ือ� ส์าร
ให้ข้อมูลูแลูะอำานวยค้วามส์ะดวกัในกัารตัิดตั่อรับข้อมูลูข่าวส์ารแกั่
ผู่้ ถึื อ หุ้ น แลูะนั กั ลูงทีุ่ น ที่ั� ง นั กั ลูงทีุ่ น ส์ถึาบั น แลูะรายย่ อ ย รวมที่ั� ง
นักัวิเค้ราะห์แลูะหน่วยงานกัำากัับดูแลูที่่�เกั่�ยวข้อง เพื�อให้นักัลูงทีุ่น
นักัวิเค้ราะห์ ผู่้ถึือหุ้นแลูะผู่้เกั่�ยวข้องได้รับส์ารส์นเที่ศอย่างเพ่ยงพอ
ถึูกัตั้อง ค้รบถึ้วน โปีร่งใส์ แลูะเที่่าเที่่ยมกััน เชั่่น กัลูยุที่ธุ์แลูะที่ิศที่าง
องค้์กัร ข้อมูลูบริษััที่ ข้อมูลูที่างกัารเงินรายไตัรมาส์ ที่ั�งน่� ผู่้ที่่�ส์นใจิ
ผู่้ถึือหุ้น หรือนักัลูงทีุ่นส์ามารถึตัิดตั่อนักัลูงทีุ่นส์ัมพันธุ์ของ HARN
ได้โดยตัรงที่างโที่รศัพที่์ 0-2318-9744 ตั่อ 5001 (ส์ายตัรง) อ่เมลู
wirat.s@harn.co.th
ในปีี 2564 ผู่้บริหารได้ม่โอกัาส์พบปีะแลูะให้ข้อมูลูกัับผู่้ถึือหุ้น
นักัวิเค้ราะห์ ส์ื�อมวลูชั่น แลูะนักัลูงทีุ่นในโอกัาส์ตั่างๆ ส์รุปีดังน่�
การพบปะนักลงทุน / ผู้ถือหุ้น / สื�อมูวิลชัน
พบปีะ/ส์ัมภาษัณ์

Physical : 1 ค้รั�ง
Audio : 2 ค้รั�ง

SET Social Impact Gym

Physical : 1 ค้รั�ง
Online : 1 ค้รั�ง

งาน Opportunity Day จิัดโดย ตัลูที่.
กัารให้ข้อมูลูผ่่านโที่รศัพที่์

4 ค้รั�ง
2 ค้รั�ง

จิดหมายข่าวที่างอ่เมลู

4 ค้รั�ง

นอกัจิากักัารเผ่ยแพร่ ข้ อ มู ลู ตัามเกัณฑ์์ ที่่� กัำา หนด แลูะผ่่ า น
ชั่่องที่างของตัลูาดหลูักัที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ย 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
เตัิบโตัที่างเศรษัฐกัิจิของปีระเที่ศ ม่กัารดำาเนินธุุรกัิจิ โดยย่ดถึือปีฏิิบตัั ิ
ตัามกัฎหมาย กัฎเกัณฑ์์ ข้อบังค้ับแลูะกัฎระเบ่ยบที่่�เกั่�ยวข้อง

ชัุมูชัน สังคมู และสิ�งแวิดล้อมู
HARN กัำาหนดนโยบายแลูะกัฎระเบ่ยบอาชั่่วอนามัยแลูะส์ภาพ
แวดลู้อมในกัารที่ำางาน เพือ� ดูแลูคุ้ณภาพชั่่วตัิ ของส์ังค้มแลูะส์ิง� แวดลู้อม
ซ่�งเปี็นองค้์ปีระกัอบส์ำาค้ัญในกัารดำาเนินธุุรกัิจิ ด้วยค้วามโปีร่งใส์แลูะ
ม่จิริยธุรรมอย่างเค้ร่งค้รัดด้านค้วามรับผ่ิดชั่อบตั่อส์ังค้ม มุ่งเน้นกัาร
ลูดค้วามเส์่ย� งแลูะผ่ลูกัระที่บอันเกัิดจิากักัารที่ำางาน ตัลูอดจินกัารส์ร้าง
ค้วามส์ัมพันธุ์อันด่แลูะยกัระดับคุ้ณภาพชั่่วิตัให้กัับชัุ่มชั่นใกัลู้เค้่ยง

91

แลูะชัุ่มชั่นที่่�อยู่ไกัลู ภายใตั้กัรอบกัารดำาเนินงานเพื�อส์ังค้ม ชัุ่มชั่น
ส์ิ�งแวดลู้อม เพื�อลูดผ่ลูกัระที่บจิากักัารเปีลู่�ยนแปีลูงส์ภาพภูมิอากัาศ
แลูะรักัษัาระบบนิเวศ รายละเอียดแสดงในส่ว็นที่ี� 1 ห้ัว็ข้้อ 3.3 การ
จำัดการด้านคว็ามูยั�งยืนในมูิต์ิสิ�งแว็ดล้อมู ห้น้า 50-52

การเปิดเผยข้้อมููลและควิามูโปร่งใส
กัารเปีิดเผ่ยข้อมูลูเปี็นดัชั่น่ชั่ว่� ดั ค้วามโปีร่งใส์ในกัารดำาเนินธุุรกัิจิ
ที่่โ� ปีร่งใส์ เปี็นปีัจิจิัยส์ำาค้ัญในกัารส์ร้างค้วามน่าเชั่ือ� มัน� ให้กับั นักัลูงทีุ่น
แลูะผู่้ม่ส์่วนได้ส์่วนเส์่ยทีุ่กัฝ่่าย HARN จิ่งให้ค้วามส์ำาค้ัญกัับกัารเปีิด
เผ่ยข้อมูลูที่่�ถึูกัตั้อง แม่นยำา แลูะส์ร้างชั่่องที่างกัารเปีิดเผ่ยข้อมูลูที่่�
หลูากัหลูาย เพือ� ให้ผ่มู้ ส์่ ว่ นได้ส์ว่ นเส์่ยทีุ่กัฝ่่ายส์ามารถึเข้าถึ่งข้อมูลูได้
โดยง่าย รณรงค้์ให้กัรรมกัาร ผู่้บริหาร แลูะพนักังานตัระหนักัถึ่งค้วาม
ส์ำาค้ัญของกัารเปีิดเผ่ยข้อมูลูแลูะค้วามโปีร่งใส์ในกัารดำาเนินงานแลูะ
ส์ร้างกัลูไกัในกัารรับเรื�องร้องเร่ยนที่่�เหมาะส์มแลูะเปี็นธุรรมส์ำาหรับ
ผู่้ร้องเร่ยนแลูะผู่้ถึูกัร้องเร่ยน ดังน่�

การรายงานข้องคณะกรรมูการทั�งท่�เป็นรายงานทาง
การเงินและไมู่ใชั่การเงิน
(1) เผ่ยแพร่ขอ้ มูลูส์ารส์นเที่ศของ HARN รวมถึ่งแบบแส์ดงรายกัาร
ข้อมูลูปีระจิำาปีี/รายงานปีระจิำาปีี (แบบ 56-1 One Report) ตั่อ
ผู่้ถึือหุ้น นักัลูงทีุ่น ผ่่านชั่่องที่างแลูะส์ื�อกัารเผ่ยแพร่ข้อมูลูของ
ตัลูาดหลูักัที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ย แลูะบนเว็บไซตั์ของ HARN
(2) เปีิดเผ่ยข้อมูลูที่่�ส์ำาค้ัญที่่�ส์่งผ่ลูกัระที่บตั่อราค้าหลูักัที่รัยพ์ของ
HARN แลูะม่ผ่ลูตั่อกัารตััดส์ินใจิของผู่ลู้ งทีุ่นแลูะผู่ม้ ส์่ ว่ นได้ส์ว่ น
เส์่ย ให้มค้่ วามถึูกัตั้อง ค้รบถึ้วน ที่ันเวลูา น่าเชั่ือ� ถึือ โปีร่งใส์ แลูะ
เพ่ยงพอตั่อกัารตััดส์ินใจิ
(3) เปีิดเผ่ยข้อมูลูรายงานข้อมูลูที่างกัารเงิน โดยพิจิารณาค้วาม
ค้รบถึ้วนของปีัจิจิัยอย่างน้อย ดังน่�
• • ผ่ลูกัารปีระเมินค้วามเพ่ยงพอของระบบค้วบคุ้มภายใน
• • รายงานของผู่้ส์อบบัญชั่่รับอนุญาตั ข้อส์ังเกัตัของผู่้ส์อบ
บัญชั่่เกั่ย� วกัับระบบค้วบคุ้มภายใน แลูะข้อส์ังเกัตัอืน� (ถึ้าม่)
• • ค้วามเห็นของค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบ
• • ค้วามส์อดค้ลู้องกัับวัตัถึุปีระส์งค้์ เปี้าหมายหลูักั กัลูยุที่ธุ์
แลูะนโยบายของ HARN
(4) เปีิดเผ่ยนโยบายแลูะหลูักักัารกัำากัับดูแลูกัิจิกัาร จิรรยาบรรณ
ธุุ ร กัิ จิ นโยบายกัารบริ ห ารค้วามเส์่� ย ง นโยบายกัารพั ฒ นา
องค้์กัรอย่างยั�งยืน นโยบายส์ิ�งแวดลู้อมอาชั่่วอนามัยแลูะค้วาม
ปีลูอดภัยในกัารที่ำางาน รายงานผ่ลูกัารปีฏิิบัตัิตัามนโยบาย
ดังกัลู่าว รวมที่ั�งกัรณ่ที่่�ไม่ส์ามารถึปีฏิิบัตัิตัามนโยบายได้ พร้อม
ด้วยเหตัุผ่ลู (ถึ้าม่) แลูะรายงานผ่ลูกัารดำาเนินงานด้านกัาร
เปีลู่�ยนแปีลูงส์ภาพภูมิอากัาศของธุุรกัิจิ ในแบบแส์ดงรายกัาร
ข้อมูลูปีระจิำาปีี/รายงานปีระจิำาปีี (แบบ 56-1 One Report) แลูะ
บนเว็บไซตั์ของ HARN
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

(5) เปีิดเผ่ยค้ำาอธุิบายแลูะกัารวิเค้ราะห์ของฝ่่ายจิัดกัาร (MD&A)
เพื�อปีระกัอบกัารเปีิดเผ่ยงบกัารเงินรายไตัรมาส์ เมื�อม่กัาร
เปีลู่� ย นแปีลูงรายได้ ห รื อ กัำา ไรส์ุ ที่ ธุิ เ กัิ น 20% จิากัไตัรมาส์
เด่ยวกัันของปีีกัอ่ น เพือ� ให้นกัั ลูงทีุ่นได้รบั ที่ราบข้อมูลู เข้าใจิกัาร
เปีลู่ย� นแปีลูงที่่เ� กัิดข่น� กัับฐานะกัารเงินแลูะผ่ลูกัารดำาเนินงานของHARN
(6) เปีิดเผ่ยค้่าส์อบบัญชั่่แลูะค้่าบริกัารอื�นที่่�ผู่้ส์อบบัญชั่่ให้บริกัาร
ซ่�งได้รับค้วามเห็นชั่อบจิากัที่่�ปีระชัุ่มส์ามัญผู่้ถึือหุ้น
(7) เปีิ ด เผ่ยบที่บาที่แลูะหน้ า ที่่� ข องค้ณะกัรรมกัารบริ ษัั ที่ แลูะ
ค้ณะกัรรมกัารชัุ่ดย่อย จิำานวนค้รั�งของกัารปีระชัุ่มแลูะจิำานวน
ค้รั�งที่่�กัรรมกัารแตั่ลูะที่่านเข้าร่วมปีระชัุ่มในปีีที่่�ผ่่านมา แลูะ
ค้วามเห็นจิากักัารที่ำาหน้าที่่� รวมถึ่งกัารฝ่ึกัอบรม แลูะพัฒนา
ค้วามรู้ด้านวิชั่าชั่่พอย่างตั่อเนื�องของค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ใน
แบบแส์ดงรายกัารข้อมูลูปีระจิำาปีี/รายงานปีระจิำาปีี(แบบ56-1OneReport)
(8) เปีิดเผ่ยนโยบายกัารจิ่ายค้่าตัอบแที่นแกั่กัรรมกัารแลูะผู่้บริหาร
ระดับส์ูง ที่่�ส์ะที่้อนถึ่งภาระหน้าที่่� แลูะค้วามรับผ่ิดชั่อบ รวมที่ั�ง
รู ปี แบบหรื อ ลูั กัษัณะของค้่า ตัอบแที่น ซ่�ง รวมถึ่ง จิำานวนเงิน
ค้่าตัอบแที่นที่่�กัรรมกัารแตั่ลูะที่่านได้รับจิากักัารเปี็นกัรรมกัาร
ของบริษััที่ย่อย (ถึ้าม่) ในแบบแส์ดงรายกัารข้อมูลูปีระจิำาปีี/
รายงานปีระจิำาปีี (แบบ 56-1 One Report)
(9) เปีิดเผ่ยข้อมูลูรายกัารใดเกั่�ยวข้องกัับกัรรมกัารรายใดรายหน่�ง
เปี็นกัารเฉื่พาะ กัรรมกัารรายนั�นค้วรดูแลูให้กัารเปีิดเผ่ยในส์่วน
ของตันม่ค้วามค้รบถึ้วน ถึูกัตั้อง

4) การดูแลเร่�องการใชั้ข้้อมููลภายใน
HARN กัำาหนดแนวปีฏิิบัตัิที่่�ด่เรื�องกัารรักัษัาค้วามลูับ กัารเกั็บ
รักัษัาข้อมูลู แลูะกัารใชั่้ข้อมูลูภายใน เพื�อให้ กัรรมกัาร ผู่้บริหารแลูะ
พนักังานถึือปีฏิิบัตัิไว้ในนโยบายแลูะหลูักักัารกัำากัับดูแลูกัิจิกัารของ
HARN ตั้องรักัษัาข้อมูลูภายในหรือข้อมูลูค้วามลูับที่่�ยังไม่เปีิดเผ่ย
ส์ู่ส์าธุารณะไว้เปี็นค้วามลูับ แลูะตั้องไม่นำาข้อมูลูภายในที่่�ตันลู่วงรู้
มาจิากักัารปีฏิิบัตัิหน้าที่่�ของตันไปีบอกัผู่้อ�นื 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
เวลูาที่่�กัลู่าวส์ามารถึซื�อขายได้ตัามปีกัตัิ แลูะจิะตั้องแจิ้งเลูขานุกัาร
บริษััที่ลู่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
ที่ั�งน่� ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ ผู่้บริหาร 4 อันดับแรกั จิะได้รับกัาร
แจิ้งเตัือนในกัารลูะเว้นกัารใชั่้ข ้อมูลูภายในที่างอ่เมลูเปี็นปีระจิำา
ภายในเดือนมกัราค้มของทีุ่กัปีี

5) ควิามูข้ัดแย้งทางผลประโยชัน์
HARN กัำาหนดให้ม่กัารเปีิดเผ่ยข้อมูลูเพื�อปี้องกัันกัารขัดกััน
ของผ่ลูปีระโยชั่น์ ส์่ ว นตันกัั บ HARN เพื� อ ปี้ อ งกัั น กัิ จิ กัรรมที่่� อ าจิ
เกัิดผ่ลูปีระโยชั่น์ที่ับซ้อน กัิจิกัรรมที่่�ผ่ิดกัฎหมายไม่เหมาะส์ม โดย
ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ได้กัำาหนดนโยบายเกั่�ยวกัับค้วามขัดแย้งที่าง
ผ่ลูปีระโยชั่น์บนหลูักักัารที่่�ว่ากัารตััดส์ินใจิใดๆ ของผู่้บริหารทีุ่กัระดับ
ในกัารดำาเนินกัิจิกัรรมที่างธุุรกัิจิจิะตั้องที่ำาเพือ� ผ่ลูปีระโยชั่น์ส์งู ส์ุดของ
HARN เที่่านั�น แลูะถึือเปี็นหน้าที่่�ของผู่้บริหารทีุ่กัระดับที่่�จิะหลู่กัเลู่�ยง
กัารม่ส์่วนเกั่�ยวข้องที่างกัารเงิน แลูะ/หรือ ค้วามส์ัมพันธุ์กัับบุค้ค้ลู
ภายนอกัอื�น ซ่�งจิะส์่งผ่ลูให้ HARN ตั้องเส์่ยผ่ลูปีระโยชั่น์หรือกั่อให้
เกัิดค้วามขัดแย้งในด้านค้วามภักัด่หรือผ่ลูปีระโยชั่น์หรือขัดขวางกัาร
ปีฏิิบัตัิงานอย่างม่ปีระส์ิที่ธุิภาพ โดยกัำาหนดให้ผู่้ที่่�ม่ส์่วนเกั่�ยวข้อง
หรือเกั่ย� วโยงกัับรายกัารที่่พ� จิิ ารณา ตั้องแจิ้งให้ HARN ที่ราบถึ่งค้วาม
ส์ัมพันธุ์หรือค้วามเกั่ย� วโยงของตันในรายกัารดังกัลู่าว แลูะตั้องไม่เข้า
ร่วมกัารพิจิารณาตััดส์ิน รวมถึ่ง HARN จิะตั้องดำาเนินกัารให้ผู่้บริหาร
ที่่�เกั่�ยวข้องไม่ม่อำานาจิอนุมัตัิหรือเกั่�ยวข้องกัับธุุรกัรรมนั�นๆ
(1) HARN กัำาหนดให้กัรรมกัารแลูะผู่้บริหาร 4 อันดับแรกัทีุ่กัค้น
ตั้องจิัดที่ำารายงานค้วามขัดแย้งที่างผ่ลูปีระโยชั่น์กับั HARN เปี็น
ปีระจิำาภายในเดือนกัุมภาพันธุ์ของทีุ่กัปีี แลูะจิัดส์่งให้เลูขานุกัาร
บริ ษัั ที่ จิั ด เกั็ บ เพื� อ ใชั่้ ใ นกัารตัรวจิส์อบแลูะกัำ า กัั บ ดู แ ลูค้วาม
ขัดแย้งที่างผ่ลูปีระโยชั่น์
(2) ค้ณะกัรรมกัารได้กัำาหนดนโยบายเรื�องกัารม่ส์่วนได้เส์่ยในกัาร
ปีระชัุ่มค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ทีุ่กัค้รั�ง ปีระธุานกัรรมกัาร หรือ
เลูขานุ กั ารบริ ษัั ที่ จิะแจิ้ ง ตั่ อ ที่่� ปี ระชัุ่ ม เพื� อ ขอค้วามร่ ว มมื อ
กัรรมกัารปีฏิิบัตัิตัามนโยบายเกั่�ยวกัับเรื�องค้วามขัดแย้งที่าง
ผ่ลูปีระโยชั่น์ว่าในระเบ่ยบวาระใดที่่�กัรรมกัารเกั่�ยวข้องหรือ
ม่ส์่วนได้ส์่วนเส์่ย ขอให้กัรรมกัารงดออกัเส์่ยงหรือให้ค้วามเห็น
ใดๆ แลูะบันที่่กัไว้ในรายงานกัารปีระชัุ่มด้วย
(3) เพื�อกัำากัับดูแลูด้านกัารใชั่้ข้อมูลูภายใน HARN ได้กัาำ หนดให้
ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ แลูะผู่้บริหาร 4 อันดับแรกั ซ่�งหมายถึ่ง
คู้ส์่ มรส์ หรือผู่ที่้ อ่� ยูกั่ นิ ด้วยกัันฉื่ันส์าม่ภริยา แลูะบุตัรที่่ย� งั ไม่บรรลูุ
นิตัิภาวะ เมื�อม่กัารเปีลู่�ยนแปีลูงกัารถึือหลูักัที่รัพย์ของ HARN
จิะตั้องแจิ้งให้เลูขานุกัารบริษััที่ที่ราบลู่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
แลูะรายงานกัารเปีลู่�ยนแปีลูงกัารถึือหลูักัที่รัพย์ตั่อส์ำานักังาน
ค้ณะกัรรมกัารกัำ า กัั บ หลูั กั ที่รั พ ย์ แ ลูะตัลูาดหลูั กั ที่รั พ ย์ ตั าม
มาตัรา 59 แห่งพระราชั่บัญญัตัหิ ลูักัที่รัพย์แลูะตัลูาดหลูักัที่รัพย์
พ.ศ. 2535 แลูะที่่แ� กั้ไขเพิม� เตัิม ภายใน 3 วันที่ำากัาร นับจิากัวันที่่ซ� อ�ื
ขาย โอน หรือรับโอน รวมที่ัง� HARN กัำาหนดให้มกั่ ารรายงานเปี็น
วาระปีกัตัิในปีฏิิที่ินกัารปีระชัุ่มค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ไว้ลู่วงหน้า
(4) ค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบม่หน้าที่่�ใ นกัารพิจิารณาส์อบที่าน
รายกัารที่่�เกั่�ยวโยงกัันหรือรายกัารที่่�อาจิม่ค้วามขัดแย้งที่าง
ผ่ลูปีระโยชั่น์ที่่�อาจิม่ผ่ลูกัระที่บตั่อกัารปีฏิิบัตัิงานของ HARN
โดยเปี็นไปีตัามกัฎหมายแลูะข้อกัำาหนดของตัลูาดหลูักัที่รัพย์
แห่งปีระเที่ศไที่ยกั่อนนำาเส์นอค้ณะกัรรมกัารบริษัที่ั เพือ� พิจิารณา

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

6) การดูแลสิทธิิข้องผู้ถือหุ้น
HARN ได้กัำาหนดให้ม่วิธุ่กัารในกัารดูแลูส์ิที่ธุิของผู่้ถึือหุ้นทีุ่กั
รายอย่างเที่่าเที่่ยมกัันแลูะเปี็นธุรรม โดยได้มกั่ ารกัำาหนดนโยบายแลูะ
แนวปีฏิิบัตัิในเรื�องส์ิที่ธุิของผู่้ถึือหุ้นแลูะกัารปีฏิิบัตัิตั่อผู่้ถึือหุ้นอย่าง
เที่่าเที่่ยมกัันเปี็นลูายลูักัษัณ์อักัษัร แลูะย่ดถึือให้กัรรมกัาร ผู่้บริหาร
แลูะพนักังานทีุ่กัค้นปีฏิิบัตัิตัามในนโยบายแลูะหลูักักัารกัำากัับดูแลู
กัิจิกัาร แลูะจิรรยาบรรณธุุรกัิจิ

•
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กัำาหนดให้ม่กัารส์ื�อส์ารแลูะฝ่ึกัอบรม กัรรมกัาร ผู่้บริหารแลูะ
พนักังานอย่างตั่อเนื�อง เพื�อให้เกัิดค้วามรู้ค้วามเข้าใจิอย่าง
แที่้ จิ ริ ง เกั่� ย วกัั บ มาตัรกัารตั่ อ ตั้ า นกัารทีุ่ จิ ริ ตั ค้อร์ รั ปี ชั่ั น แลูะ
บที่ลูงโที่ษัหากัไม่ปีฏิิบัตัิตัามมาตัรกัารน่� เชั่่น หลูักัส์ูตัรกัาร
ปีฐมนิเที่ศ, ระบบ E-Learning HARN Academy เปี็นตั้น

(5) กัารกัำากัับดูแลูแลูะตัิดตัามปีระเมินผ่ลูกัารปีฏิิบัตัิ
•

ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ม่หน้าที่่�กัำากัับดูแลูให้ HARN ม่กัลูไกัที่่�
ส์นับส์นุนกัารตั่อตั้านกัารทีุ่จิริตัค้อร์รัปีชั่ันที่่�ม่ปีระส์ิที่ธุิภาพ เพื�อ
ให้ม�ันใจิว่าฝ่่ายบริหารได้ตัระหนักัแลูะให้ค้วามส์ำาค้ัญกัับกัาร
ตั่อตั้านกัารทีุ่จิริตัค้อร์รปีั ชั่ัน แลูะปีลููกัฝ่ังจินเปี็นวัฒนธุรรมองค้์กัร

•

ค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบ ม่หน้าที่่กั� าำ กัับดูแลูกัารค้วบคุ้มภายใน
กัารจิัดที่ำารายงานที่างกัารเงิน แลูะกัระบวนกัารอื�นที่่�เกั่�ยวข้อง
กัับมาตัรกัารตั่อตั้านกัารทีุ่จิริตัค้อร์รัปีชั่ัน รวมที่ั�งกัำากัับดูแลูให้
ม่กัารปีฏิับัตัิตัาม ส์อบที่านมาตัรกัารแลูะกัารค้วบคุ้มภายในที่่�
เกั่�ยวข้อง เพื�อให้มั�นใจิว่ามาตัรกัารตั่อตั้านกัารทีุ่จิริตัค้อร์รัปีชั่ัน
ม่ค้วามเพ่ยงพอแลูะม่ปีระส์ิที่ธุิผ่ลู ส์อบที่านกัารปีระเมินค้วาม
เส์่�ยงแลูะให้ค้ำาแนะนำาตั่อค้ณะกัรรมกัารบริษััที่

(2) HARN ปีระกัาศใชั่้นโยบายตั่อตั้านกัารทีุ่จิริตัค้อร์รัปีชั่ัน ในปีี
2561 ไว้ในคู้่มือมาตัรกัารตั่อตั้านกัารทีุ่จิริตัค้อร์รัปีชั่ัน แลูะในปีี
2564 ได้ปีรับปีรุงนโยบายตั่อตั้านกัารทีุ่จิริตัค้อร์รัปีชั่ัน เพื�อให้
ม่ส์าระส์ำาค้ัญแลูะแนวปีฏิิบัตัิค้รอบค้ลูุมกัารตั่อตั้านกัารทีุ่จิริตั
โดยกัำาหนดให้เปี็นส์่วนหน่ง� ของแนวที่างในนโยบายแลูะหลูักักัาร
กัำากัับดูแลูกัิจิกัาร จิรรยาบรรณธุุรกัิจิ เพื�อให้ม่มาตัรกัารดำาเนิน
งานแลูะแนวที่างกัารบริหารจิัดกัารเปี็นไปีในที่ิศที่างเด่ยวกััน

•

ค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบ ม่หน้าที่่�กัำาหนดแลูะที่บที่วนนโยบาย
ตั่อตั้านกัารทีุ่จิริตัค้อร์รัปีชั่ัน ให้ข้อเส์นอแนะ แนวที่าง ตัิดตัาม
แลูะปีระเมินผ่ลูกัารดำาเนินงานที่่เ� กั่ย� วข้องเปี็นปีระจิำาทีุ่กัปีี รวมถึ่ง
ส์นับส์ุนให้ม่กัารดำาเนินงานด้านกัารบริหารค้วามเส์่�ยงด้านกัาร
ตั่อตั้านทีุ่จิริตัค้อร์รัปีชั่ันในระดับปีฏิิบัตัิกัาร โดยปีระเมินค้วาม
เส์่�ยง แลูะที่บที่วนมาตัรกัารตั่างๆ ให้เพ่ยงพอเหมาะส์ม รวมที่ั�ง
รายงานผ่ลูตั่อค้ณะกัรรมกัารบริษััที่อย่างส์มำ�าเส์มอ

(3) นโยบายตั่อตั้านกัารทีุ่จิริตัค้อร์รปีั ชั่ันกัำาหนดให้กัรรมกัาร ผู่บ้ ริหาร
แลูะพนักังาน ตั้องไม่ดำาเนินกัารหรือเข้าไปีม่ส์่วนร่วมในกัาร
ทีุ่จิริตัแลูะค้อร์รปีั ชั่ัน กัารให้หรือรับส์ินบนทีุ่กัรูปีแบบ ที่ัง� ที่างตัรง
แลูะที่างอ้อม โดยกัรรมกัาร ผู่้บริหารแลูะพนักังานตั้องดำาเนิน
กัารตัามแนวปีฏิิบตัั ใิ นนโยบาย ซ่ง� ค้รอบค้ลูุมกัระบวนกัารดำาเนิน
งานตั่างๆ อย่างจิริงจิัง เชั่่น กัารบริจิาค้เพื�อกัารกัุศลู กัารจิัดซื�อ
จิัดจิ้าง กัารบริหารที่รัพยากัรบุค้ค้ลู กัารค้วบคุ้มภายใน เปี็นตั้น

•

ผู่้บริหารระดับส์ูงม่หน้าที่่�กัำาหนดให้ม่กัารปีระเมินค้วามเส์่�ยง
ด้านกัารทีุ่จิริตัค้อร์รัปีชั่ันในกัระบวนกัารปีฏิิบัตัิงานที่่�อาจิกั่อ
ให้เกัิดกัารทีุ่จิริตั ที่บที่วนค้วามเหมาะส์มของกัระบวนกัารแลูะ
มาตัรกัารตั่างๆ แลูะปีฏิิบัตัิตันเปี็นแบบอย่าง รวมที่ั�งส์ื�อส์ารไปี
ยังพนักังานแลูะผู่้เกั่�ยวข้องทีุ่กัฝ่่าย

•

จิัดที่ำาแบบปีระเมินแลูะค้วบคุ้มค้วามเส์่�ยงด้วยตันเอง (Risk &
Control Self-Assessment: RCSA) เพื�อให้หน่วยงานตั่างๆ ใชั่้
เปี็นแนวที่างกัารปีระเมินค้วามเส์่ย� งด้านกัารทีุ่จิริตัค้อร์รปีั ชั่ันใน
กัระบวนกัารปีฏิิบตัั งิ านแลูะกัำาหนดกัระบวนกัารค้วบคุ้มภายใน
ที่่�เหมาะส์ม

•

ฝ่่ายบริหารระบบคุ้ณภาพดำาเนินกัารตัรวจิส์อบกัารนำามาตัรกัาร
ตั่อตั้านกัารทีุ่จิริตัค้อรัปีชั่ันไปีใชั่้ในกัระบวนกัารปีฏิิบตัั งิ าน ตัาม
แผ่นกัารตัรวจิตัิดตัามคุ้ณภาพภายใน รายงานผ่ลูตั่อปีระธุาน
เจิ้าหน้าที่่�ปีฏิิบัตัิกัาร ปีระธุานเจิ้าหน้าที่่�กัารเงิน แลูะที่่�ปีระชัุ่ม
ที่บที่วนฝ่่ายบริหารทีุ่กัเดือน

7) การตื่อตื้านการทุจำริตืคอร์รัปชััน
HARN ย่ดมัน� ในกัารดำาเนินธุุรกัิจิด้วยค้วามซือ� ส์ัตัย์ส์จิุ ริตั โปีร่งใส์
เปี็นธุรรม แลูะเปี็นไปีตัามหลูักักัารกัำากัับดูแลูกัิจิกัารที่่ด� ่ แลูะไม่ยอมรับ
กัารทีุ่จิริตัแลูะค้อร์รปีั ชั่ันทีุ่กัรูปีแบบที่ัง� ที่างตัรงแลูะที่างอ้อม โดยม่กัาร
ดำาเนินงานแลูะพัฒนาอย่างตั่อเนื�อง ดังน่�
(1) ปีี 2560 HARN ได้ร่วมลูงนามในกัารแส์ดงเจิตันารมณ์เปี็นแนว
ร่วมปีฏิิบัตัิของภาค้เอกัชั่นไที่ยในกัารตั่อตั้านกัารทีุ่จิริตั (CAC)
ซ่�งเปี็นโค้รงกัารที่่�จิัดข่�นโดยส์มาค้มส์่งเส์ริมส์ถึาบันกัรรมกัาร
บริษััที่ไที่ย โดยได้รับกัารรับรองเมื�อวันที่่� 5 พฤศจิิกัายน 2561
แลูะตั่ออายุกัารรับรองตั่อเนือ� งเปี็นปีีที่่� 2 เมือ� วันที่่� 30 กัันยายน 2564

(4) กัารส์ื�อส์าร ฝ่ึกัอบรมแลูะกัารดำาเนินงานที่่�ส์ำาค้ัญ
•

กัำาหนดให้ม่กัารส์ื�อส์ารนโยบายตั่อตั้านกัารทีุ่จิริตัค้อร์รัปีชั่ัน
แลูะแนวที่างปีฏิิบัตัิไปียังบริษััที่ย่อย บริษััที่ร่วม บริษััที่อื�นที่่�
HARN ม่อำานาจิค้วบคุ้ม คู้่ค้้าที่างธุุรกัิจิ แลูะผู่้ม่ส์่วนได้ส์่วนเส์่ย
รวมที่ั�งส์าธุารณชั่น ผ่่านชั่่องที่างกัารส์ื�อส์ารที่่�หลูากัหลูาย เชั่่น
จิดหมาย, อ่เมลู, เว็บไซตั์, ระบบ HARN Intranet, จิอดิจิิที่ัลู
Signage, LINE Official เปี็นตั้น เพื�อให้ผู่้ม่ส์่วนได้ส์่วนเส์่ย
ทีุ่กักัลูุ่มรับที่ราบแลูะปีฏิิบัตัิให้ส์อดค้ลู้องกัับแนวที่างที่่�กัำาหนด
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ผู่้ตัรวจิส์อบภายในดำาเนินกัารส์อบที่านรายกัารที่่�อาจิม่โอกัาส์
กัารเกัิดทีุ่จิริตัแลูะปีระส์ิที่ธุิภาพขององค้์กัรในกัารบริหารค้วาม
เส์่ย� งจิากักัารทีุ่จิริตัภายในองค้์กัรแลูะในระดับปีฏิิบตัั กัิ าร อ่กัที่ัง�
ม่กัารรายงานตั่อค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบแลูะผู่บ้ ริหารระดับส์ูง
เมือ� พบรายกัารที่่อ� าจิกั่อให้เกัิดค้วามเส์่ยหายตั่อผ่ลูกัารดำาเนินงาน
รวมถึ่งกัรณ่กัารเกัิดทีุ่จิริตั

ที่ั� ง น่� ส์ ามารถึศ่ กั ษัารายลูะเอ่ ย ดนโยบายตั่ อ ตั้ า นกัารทีุ่ จิ ริ ตั
ค้อร์รปีั ชั่ัน ได้จิากั https://www.harn.co.th/corporate-governance/
corporate-governance-policy/

8) มูาตืรการดำาเนินการกับผู้กระทำาไมู่เป็นไปตืามู
นโยบายและหลักปฏิิบัตืิ
(1) มาตัรกัาร ขอบเขตั แลูะกัลูไกัคุ้้มค้รองผู่้แจิ้งเบาะแส์
•

HARN กัำาหนดกัระบวนกัารบริหารที่รัพยากัรบุค้ค้ลู ที่่�ให้ค้วาม
เปี็นธุรรมแลูะคุ้้มค้รองพนักังานที่่�ปีฏิิเส์ธุ หรือแจิ้งเรื�องทีุ่จิริตั
ค้อร์รัปีชั่ันที่่�เกั่�ยวข้องกัับ HARN โดยจิะไม่ลูดตัำาแหน่ง ลูงโที่ษั
หรือผ่ลูลูบตั่อพนักังาน แม้วา่ กัารกัระที่ำานัน� จิะที่ำาให้ HARN ส์ูญ
เส์่ยโอกัาส์ที่างธุุรกัิจิ

•

พนักังานไม่พง่ ลูะเลูยหรือเพิกัเฉื่ยเมือ� พบกัารกัระที่ำาที่่อ� าจิฝ่่าฝ่้น
มาตัรกัารตั่อตั้านกัารทีุ่จิริตัค้อร์รัปีชั่ัน โดย HARN จิัดให้ม่ชั่่อง
ที่างกัารแจิ้งเบาะแส์แลูะกัารคุ้้มค้รองผู่้รายงานที่่�ปีลูอดภัย เมื�อ
พนักังานตั้องกัารแจิ้งข้อมูลูหรือเบาะแส์ รวมที่ั�งเมื�อพนักังาน
ตั้องกัารค้ำาแนะนำาเกั่ย� วกัับกัารปีฏิิบตัั ตัิ ามมาตัรกัารตั่อตั้านกัาร
ทีุ่จิริตัค้อร์รัปีชั่ัน

•

HARN จิัดให้ม่ชั่่องที่างในกัารร้องเร่ยนแลูะแจิ้งเบาะแส์กัารไม่
ปีฏิิบัตัตัิ ามกัฎหมาย จิรรยาบรรณธุุรกัิจิ กัฎระเบ่ยบองค้์กัร เพือ�
กัำาหนดหลูักัเกัณฑ์์แลูะแนวที่างปีฏิิบตัั เิ กั่ย� วกัับกัารร้องเร่ยนแลูะ
แจิ้งเบาะแส์กัารทีุ่จิริตัตั่อหน้าที่่� ให้ม่ค้วามเหมาะส์ม เปี็นไปีใน
ที่ิศที่างเด่ยวกัันที่ั�งองค้์กัร อ่กัที่ั�งม่มาตัรกัารคุ้้มค้รองแลูะให้
ค้วามเปี็นธุรรมแกั่ผู่้ร้องเร่ยน หรือผู่้ให้ค้วามร่วมมือในกัารให้
ข้อมูลูเบาะแส์ที่่�เกั่�ยวข้อง ซ่�งมุ่งเน้นกัารแกั้ไขปีัญหากัารทีุ่จิริตั
ค้อร์รัปีชั่ันอย่างจิริงจิัง เข้มงวด แลูะม่ปีระส์ิที่ธุิภาพ

(2) บที่ลูงโที่ษั
•

ม่กัระบวนกัารในกัารลูงโที่ษักัรรมกัาร ผู่บ้ ริหารแลูะพนักังานที่่ไ� ม่
ปีฏิิบตัั ตัิ ามมาตัรกัารตั่อตั้านกัารทีุ่จิริตัค้อร์รปีั ชั่ันอย่างเหมาะส์ม
แลูะเปี็นธุรรม กัารกัระที่ำาใดๆ ที่่ฝ่� า่ ฝ่้นหรือไม่เปี็นไปีตัามนโยบาย
ไม่ว่าที่างตัรงหรือที่างอ้อม จิะได้รับกัารพิจิารณาที่างวินัยตัาม
ระเบ่ยบที่่� HARN กัำาหนด ซ่�งม่ขั�นตัอนกัารส์ืบส์วนข้อเที่็จิจิริง
กัารส์อบส์วน กัารลูงโที่ษั แลูะกัารอุที่ธุรณ์ที่่�ชั่ัดเจิน หรือม่โที่ษั
ตัามกัฎหมาย กัรรมกัาร ผู่้บริหารแลูะพนักังานตั้องที่ำาค้วาม
เข้าใจิแลูะปีฏิิบัตัิตัามนโยบายตั่อตั้านกัารทีุ่จิริตัค้อร์รัปีชั่ันใน
ทีุ่กัขั�นตัอนของกัารปีฏิิบัตัิงานอย่างเค้ร่งค้รัด

6.2 จำรรยาบรรณธิุรกิจำ
HARN กัำาหนดนโยบายแลูะหลูักัปีฏิิบัตัิเปี็นลูายลูักัษัณอักัษัร
เกั่�ยวกัับจิรรยาบรรณธุุรกัิจิ (Code of Conduct) ตัามหลูักัมาตัรฐาน
ส์ากัลู ภายใตั้กัรอบคุ้ณธุรรม ค้วามซื�อส์ัตัย์ เส์มอภาค้ แลูะเที่่าเที่่ยม
ตั่อผู่้ม่ส์่วนได้เส์่ย ค้ำาน่งถึ่งส์ังค้มแลูะส์ิ�งแวดลู้อม เพื�อเปี็นแนวที่างใน
กัารดำาเนินธุุรกัิจิที่่�ด่ให้ กัรรมกัาร ผู่้บริหาร แลูะพนักังานทีุ่กัค้นย่ดถึือ
ปีฏิิบัตัิ โดยค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ แลูะผู่้บริหารจิะตั้องเปี็นผู่้นาำ แลูะ
ปีฏิิบัตัิตันเปี็นแบบอย่างในกัารปีฏิิบัตัิหน้าที่่�ด้วยค้วามซื�อส์ัตัย์ ส์ุจิริตั
ยุตัธุิ รรม โปีร่งใส์ แลูะตัรวจิส์อบได้ เพือ� ส์่งเส์ริมให้วฒ
ั นธุรรมกัำากัับดูแลู
กัิจิกัารที่่�ด่ให้เกัิดข่�นอย่างยั�งยืนในองค้์กัร
ที่ัง� น่� ผู่บ้ งั ค้ับบัญชั่าตัามลูำาดับชั่ัน� ม่หน้าที่่ร� บั ผ่ิดชั่อบกัำากัับดูแลู
แลูะส์นับส์นุนส์่งเส์ริมให้พนักังานในบังค้ับบัญชั่า ปีฏิิบัตัิตัามอย่าง
เค้ร่งค้รัด หากัลูะเว้นหรือฝ่่าฝ่้นย่อมม่ค้วามผ่ิดที่างวินัยจิรรยาบรรณ
ในกัารดำาเนินธุุรกัิจิของ HARN ม่ส์าระส์ำาค้ัญดังน่�
1. กัารปีฏิิบัตัิตัามกัฎหมายแลูะระเบ่ยบที่่�เกั่�ยวข้อง
2. กัารปีฏิิบตัั ิตัน
3. กัารปีฏิิบตัั หิ น้าที่่ด� ว้ ยค้วามรับผ่ิดชั่อบ ค้วามซือ� ส์ัตัย์ส์จิุ ริตั ค้วาม
ขยัน หมั�นเพ่ยร แลูะค้วามม่ระเบ่ยบวินัย
4. กัารรักัษัาข้อมูลูอันเปี็นค้วามลูับของบริษััที่
5. กัารรักัษัาที่รัพย์ส์ินของบริษััที่
6. กัารใชั่้ส์ิที่ธุิที่างส์ังค้ม แลูะกัารเมือง
7. กัารปีฏิิบัตัิตั่อผู่้ม่ส์่วนได้ส์่วนเส์่ยด้วยค้วามเปี็นธุรรม
8. กัารเค้ารพหลูักัส์ิที่ธุิมนุษัยชั่นส์ากัลู
9. กัารปีฏิิบัตัิตัามกัฎหมาย ระเบ่ยบ ข้อบังค้ับ แลูะกัฎเกัณฑ์์
ตั่างๆ ที่่เ� กั่ย� วข้อง 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
ส์ามารถึศ่กัษัาข้อมูลูด้ากัารกัำากัับดูแลูกัิจิกัารที่่ด� ่ แลูะจิรรยาบรรณใน
กัารดำาเนินธุุรกัิจิของ HARN ฉื่บับส์มบูรณ์ได้จิากั https://www.harn.
co.th/corporate-governance/corporate-governance-policy/

บริษััท หาญ เอ็นจำิเน่ยริ�ง โซลูชัั�นส์ จำำากัด (มูหาชัน)
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6.3 การเปล่�ยนแปลงและพัฒนาการท่� 6.3.2 การปฏิิ บั ตืิ ตืามูหลั ก การกำา กั บ ดู แ ล
กิจำการท่�ด่เร่�องอื�น
สำาคัญข้องนโยบาย แนวิปฏิิบตืั แิ ละ
ระบบการกำากับดูแลกิจำการในรอบปี
โค้รงกัารผ่ลูส์ำารวจิกัารกัำากัับดูแลูกัิจิกัารของบริษััที่จิดที่ะเบ่ยน
ท่�ผ่านมูา
ไที่ยปีระจิำาปีี 2564 จิัดโดยส์มาค้มส์่งเส์ริมส์ถึาบันกัรรมกัารบริษัที่ั ไที่ย
6.3.1 การทบทวินนโยบาย แนวิปฏิิ บั ตืิ และ
ระบบการกำากับดูแลกิจำการ

ค้ณะกัรรมกัารบริษัที่ั ที่บที่วนนโยบาย หลูักักัาร แนวปีฏิิบตัั ดิ า้ น
กัารกัำากัับดูแลูกัิจิกัารที่่ที่� เ่� กั่ย� วข้องอย่างส์มำ�าเส์มอ โดยในปีี 2564 ได้ม่
กัารที่บที่วนกัารศ่กัษัากัฎเกัณฑ์์ ปีระกัาศ แลูะแนวที่างกัารกัำากัับดูแลู
กัิจิกัารที่่ด� ข่ อง กั.ลู.ตั. แลูะ ตัลูที่. หลูักักัารแลูะเกัณฑ์์กัารปีระเมินด้าน
กัารกัำากัับดูแลูกัิจิกัารที่่�ได้ม่กัารปีรับปีรุงพัฒนาของส์ถึาบันตั่างๆ ใน
ชั่่วงปีีที่ผ่่� า่ นมา HARN ม่กัารที่บที่วนแลูะปีรับปีรุงแนวปีฏิิบตัั ดิ า้ นกัาร
กัำากัับดูแลูกัิจิกัาร แลูะกัารตั่อตั้านกัารทีุ่จิริตัค้อร์รัปีชั่ัน ดังน่�
•

ปีรับปีรุงนโยบายแลูะหลูักักัารกัำากัับดูแลูกัิจิกัาร เพือ� ให้ขอบเขตั
หน้าที่่�กัารพิจิารณาเรื�องตั่างๆ ที่่�เกั่�ยวข้องกัับผู่้บริหารระดับส์ูง
ส์อดค้ลู้องกัับกัารปีฏิิบัตัิหน้าที่่�ของค้ณะกัรรมกัารบริษััที่

•

ปีรับปีรุงกัฎบัตัรค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบ แลูะค้ณะกัรรมกัาร
บริหารค้วามเส์่�ยง เพื�อให้หน้าที่่�แลูะค้วามรับผ่ิดชั่อบม่ค้วาม
เหมาะส์มของกัารปีฏิิบัตัิตัามแบบปีระเมินตันเองเพื�อพัฒนา
ระบบตั่อตั้านค้อร์รัปีชั่ัน ฉื่บับปีรับปีรุง 4.0 แลูะเอกัส์ารอ้างอิงที่่�
เกั่�ยวกัับมาตัรกัารตั่อตั้านกัารทีุ่จิริตัค้อร์รัปีชั่ันของ HARN

•

ปีรับปีรุงนโยบายกัารบริหารจิัดกัารค้วามเส์่�ยง เพื�อให้หน้าที่่�
ค้วามรับผ่ิดชั่อบของค้ณะกัรรมกัารบริหารค้วามเส์่�ยง แลูะของ
ค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบ ส์อดค้ลู้องกัับคู้่มือมาตัรกัารตั่อตั้าน
กัารทีุ่จิริตัค้อร์รปีั ชั่ัน ส์นับส์นุนแลูะพัฒนาวัฒนธุรรมกัารบริหาร
ค้วามเส์่�ยงอย่างม่ปีระส์ิที่ธุิภาพ

•

•

ปีรับปีรังคู้่มือมาตัรกัารตั่อตั้านกัารทีุ่จิริตัค้อร์รัปีชั่ัน เพื�อให้
ส์อดค้ลู้องกัับแบบปีระเมินตันเองเพื�อพัฒนาระบบตั่อตั้าน
ค้อร์รปีั ชั่ัน ฉื่บับปีรับปีรุง 4.0 ในกัารเข้าส์ูกั่ ระบวนกัารรับรองตั่อ
อายุกัารเปี็นส์มาชั่ิกัแนวร่วมปีฏิิบัตัิของภาค้เอกัชั่นไที่ยในกัาร
ตั่อตั้านกัารทีุ่จิริตั (CAC) ค้รั�งที่่� 1
ที่บที่วนจิรรยาบรรธุุ ร กัิ จิ เพื� อ ให้ ม่ ค้ วามที่ั น ส์มั ย ค้รอบค้ลูุ ม
แนวที่างในกัารปีฏิิบัตัิงานอย่างค้รบถึ้วนแลูะเพ่ยง

(IOD) ในภาพรวม HARN ได้รับผ่ลูกัารปีระเมินเฉื่ลู่�ย 95 ค้ะแนน อยู่
ในเกัณฑ์์ ด่เลูิศ หรือ 5 ดาว ซ่�งเปี็นค้ะแนนเที่่ากัับปีี 2563 แลูะส์ูง
กัว่าค้ะแนนเฉื่ลู่�ยของบริษััที่จิดที่ะเบ่ยนที่่�ที่ำากัารส์ำารวจิที่ั�งหมด

ในปีี 2564 ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ ได้ที่บที่วนนโยบายแลูะหลูักั
กัารกัำากัับดูแลูกัิจิกัารที่่�ด่ตัามหลูักักัารกัำากัับดูแลูกัิจิกัารที่่�ด่ส์ำาหรับ
บริษััที่จิดที่ะเบ่ยนปีี 2560 (CG Code) 8 ข้อ แลูะนำาไปีปีรับใชั่้ให้
เหมาะส์มบริบที่ที่างธุุรกัิจิของ HARN แตั่อาจิไม่ค้รอบค้ลูุมเกัณฑ์์ของ
โค้รงกัารส์ำารวจิกัารกัำากัับดูแลูกัิจิกัารบริษัที่ั จิดที่ะเบ่ยนไที่ย (CGR) ใน
4 ปีระเด็น ซ่�งส์ามารถึอธุิบายได้ดังตั่อไปีน่�
1. กัารลูงค้ะแนนเส์่ยงเลูือกัตัั�งกัรรมกัารโดยกัารลูงค้ะแนนเส์่ยง
แบบส์ะส์ม (Cumulative Voting)
ข้อบังค้ับของ HARN กัำาหนดให้เลูือกัตััง� กัรรมกัารโดยวิธุค้่ ะแนน
เส์่ยงข้างมากั แลูะผู่ถึ้ อื หุน้ แตั่ลูะค้นม่ค้ะแนนเส์่ยงเที่่ากัับจิำานวน
หุน้ ที่่ตั� นถึืออยู่ นอกัจิากัน่� HARN ได้กัำาหนดให้มว่ ธุิ กั่ ารอืน� ในกัาร
ดูแลูส์ิที่ธุิของผู่ถึ้ อื หุน้ รายย่อยมาโดยตัลูอด เชั่่น กัารส์นับส์นุนให้
ผู่ถึ้ อื หุน้ รายย่อยใชั่้ส์ที่ิ ธุิเส์นอวาระกัารปีระชัุ่มแลูะเส์นอชั่ือ� บุค้ค้ลู
เพื�อแตั่งตัั�งเปี็นกัรรมกัารได้ลู่วงหน้า เปี็นตั้น
2. กัารจิัดที่ำารายงานค้วามยั�งยืน
ปีั จิ จิุ บั น ได้ เ ปีิ ด เผ่ยข้ อ มู ลู เกั่� ย วกัั บ กัารปีฏิิ บั ตัิ ตั ามกัฎหมาย
จิรรยาบรรณ นโยบายตั่อตั้านกัารทีุ่จิริตัค้อร์รัปีชั่ัน กัารปีฏิิบัตัิ
ตั่อพนักังานแลูะผู่้ม่ส์่วนได้เส์่ย กัารปีฏิิบัตัิอย่างเปี็นธุรรมแลูะ
กัารเค้ารพส์ิที่ธุิมนุษัยชั่น รวมถึ่งค้วามรับผ่ิดชั่อบตั่อส์ังค้มแลูะ
ส์ิง� แวดลู้อม เฉื่พาะค้วามส์ำาค้ัญที่่ม� ผ่่ ลูตั่อธุุรกัิจิหลูักั แลูะรายงาน
ในหัวข้อนโยบายกัารกัำากัับดูแลูกัิจิกัาร แลูะหัวข้อกัารขับเค้ลูือ� น
ธุุรกัิจิเพื�อค้วามยั�งยืนในแบบ 56-1 One Report
3. กัารกัำาหนดให้ม่จิำานวนกัรรมกัารอิส์ระไม่น้อยกัว่ากั่�งหน่�งของ
จิำานวนกัรรมกัารที่่�ม่อยู่
ปีัจิจิุบนั HARN ม่จิาำ นวนกัรรมกัารอิส์ระ 4 ค้น จิากัจิำานวนกัรรมกัาร
ที่ัง� หมด 9 ค้น ค้ิดเปี็นส์ัดส์่วน 44.44% ซ่ง� ส์ินค้้าที่่บ� ริษัที่ั เปี็นตััวแที่น
จิำาหน่ายม่ค้วามหลูากัหลูาย จิำาเปี็นตั้องม่ค้วามรูใ้ นส์ินค้้า ตัลูาด
ส์ภาพกัารแข่งขัน แลูะค้วามตั้องกัารของลููกัค้้าเปี็นอย่างด่
4. กัารพิจิารณาแตั่งตัั�ง CG Committee
กัำาหนดให้ปีระธุานเจิ้าหน้าที่่�ปีฏิิบัตัิกัารเปี็นผู่้ดูแลูแลูะนำาเส์นอ
ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่รับที่ราบกัารปีฏิิบัตัิอย่างน้อยปีีลูะ 1 ค้รั�ง
โดยในปีี 2564 ได้พิจิารณาที่บที่วนเรื�องเกั่�ยวกัับกัารกัำากัับดูแลู
กัิจิกัารที่่�ด่ ในกัารปีระชัุ่มค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ ค้รั�งที่่� 2/2564
วันที่่� 25 ม่นาค้ม 2564
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

7. โครงสร้ า งการกำา กั บ ดู แ ลกิ จำ การ และข้้ อ มูู ล สำา คั ญ เก่� ย วิกั บ คณะกรรมูการ
คณะกรรมูการชัุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื�นๆ
7.1 โครงสร้างการกำากับดูแลกิจำการ
โค้รงส์ร้างกัารจิัดกัารของบริษัที่ั หาญ เอ็นจิิเน่ยริง� โซลููชั่นั� ส์์ จิำากััด
(มหาชั่น) หรือ HARN ณ วันที่่� 31 ธุันวาค้ม 2564 ปีระกัอบด้วย
ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ ค้ณะกัรรมกัารชัุ่ดย่อยจิำานวน 4 ค้ณะชั่่วย
กัลูั� น กัรองเรื� อ งที่่� ม่ ค้ วามส์ำา ค้ั ญ ได้ แ กั่ ค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบ
ค้ณะกัรรมกัารส์รรหาแลูะพิจิารณาค้่าตัอบแที่น ค้ณะกัรรมกัารบริหาร

แลูะค้ณะกัรรมกัารบริหารค้วามเส์่�ยง ซ่�งปีระกัอบด้วยผู่้ที่รงคุ้ณวุฒิ
ที่่�ม่คุ้ณส์มบัตัิค้รบตัามมาตัรา 68 แห่งพระราชั่บัญญัตัิบริษััที่มหาชั่น
จิำากััด พ.ศ. 2535 แลูะตัามปีระกัาศค้ณะกัรรมกัารกัำากัับตัลูาดทีุ่นที่่�
เกั่ย� วข้อง โดยม่ปีระธุานเจิ้าหน้าที่่บ� ริหาร เปี็นผู่บ้ ริหารส์ูงส์ุดของ HARN

แผนผังโครงสร้างองค์กรข้องบริษััท หาญเอ็นจำิเน่ยริ�ง โซลูชัั�นส์ จำำากัด (มูหาชัน)
คณะกรรมูการบริษััท
คณะกรรมูการ
ตืรวิจำสอบ

คณะกรรมูการ
บริหารควิามูเส่�ยง
คณะกรรมูการสรรหา
และพิจำารณาค่าตือบแทน

ผู้ตืรวิจำสอบภายใน

คณะกรรมูการบริหาร
เลข้านุการบริษััท
ประธิานเจำ้าหน้าท่�บริหาร

1

2

3

4

5

กรรมูการผู้จำัดการ
ธิุรกิจำระบบดับเพลิง
ปรับอากาศและสุข้าภิบาล

กรรมูการผู้จำัดการ
ธิุรกิจำระบบทำาควิามูเย็น

กรรมูการผู้จำัดการ
ธิุรกิจำระบบการพิมูพ์ดิจำิทัล

ประธิานเจำ้าหน้าท่�
ปฏิิบัตืิการ

ประธิานเจำ้าหน้าท่�
การเงิน

6

ผู้อำานวิยการ

สายงานข้ายโครงการ
7

ผู้อำานวิยการ

สายงานข้ายที่ั�ว็ไป
8

ผู้อำานวิยการ

สายงานข้ายปิโต์รเคมูี

9

ผู้อำานวิยการ
สายงานข้าย
10

ผู้อำานวิยการ

สายงานข้ายโครงการ
11

ผู้อำานวิยการ

สายงานสนับสนุนว็ิศว็กรรมู

12

ผู้อำานวิยการ

ฝ่่ายบริห้ารระบบ
คุณีภาพึ

ผู้อำานวิยการ

13

แผนกคว็ามูปลอดภัย
อาชีว็อนามูัยและ
สิ�งแว็ดล้อมู

ฝ่่ายบัญชี

14

ฝ่่ายกำากับ
ดูแลกิจำการ

ฝ่่ายธิุรการ
สำานักงาน

สายงานข้าย

สายงานบริการ

ผู้อำานวิยการ

ฝ่่ายการเงิน

สายงานข้ายสินค้าพึิเศษั
ฝ่่าย ICT

ฝ่่าย
ที่รัพึยากรบุคคล
ฝ่่ายจำัดซื�อ

ฝ่่ายคลังสินค้า
และจำัดส่ง

ห้มูายเห้ต์ุ : ลูำาดับ 1 - 14 เปี็นผู่้บริหารของ HARN ตัามปีระกัาศค้ณะกัรรมกัารกัำากัับหลูักัที่รัพย์แลูะตัลูาดหลูักัที่รัพย์ (กั.ลู.ตั.)

ฝ่่ายองค์กรดิจำิที่ัล
และสารนิเที่ศ
(DEC)

บริษััท หาญ เอ็นจำิเน่ยริ�ง โซลูชัั�นส์ จำำากัด (มูหาชัน)
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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
• กัรรมกัารที่่�ไม่เปี็นผู่้บริหารตั้องม่ค้วามรู้ด้านวิศวกัรรมในธุุรกัิจิซื�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
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%

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

ลำาดับ

รายชั่�อกรรมูการ

1.

ดร.ถึกัลู

นันธุิราภากัร

2.

นางส์าววรนุชั่ ส์ุไพบูลูย์พิพัฒน์

3.

นายปีระเส์ริฐ ด่จิงกัิจิ /2

4.

นายภาค้ภูมิ

ว่องไพฑ์ูรย์ /3

5.
6.

นางวลู่รัตัน์
นายวิรัฐ

เชั่ื�อบุญชั่ัย
ส์ุขชั่ัย

ตืำาแหน่ง
กัรรมกัารอิส์ระ
ปีระธุานกัรรมกัารบริษััที่
ปีระธุานกัรรมกัารตัรวจิส์อบ
กัรรมกัารอิส์ระ
กัรรมกัารตัรวจิส์อบ
ปีระธุานกัรรมกัารส์รรหาแลูะพิจิารณาค้่าตัอบแที่น
กัรรมกัารอิส์ระ
กัรรมกัารตัรวจิส์อบ
กัรรมกัารอิส์ระ
กัรรมกัารส์รรหาแลูะพิจิารณาค้่าตัอบแที่น
กัรรมกัาร
กัรรมกัาร
ปีระธุานกัรรมกัารบริหาร
(รักัษัากัาร) ปีระธุานกัรรมกัารบริหารค้วามเส์่�ยง
ปีระธุานเจิ้าหน้าที่่�บริหาร
กัรรมกัารผู่้จิัดกัาร

วิันท่�ได้รับแตื่งตืั�ง
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

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

รายชั่�อกรรมูการ

7.

นายธุรรมนูญ ตัร่เพ็ชั่ร

8.

ดร.เจิน

ชั่าญณรงค้์

9.

นางส์ิริมา

เอ่�ยมส์กัุลูรัตัน์

ห้มูายเห้ต์ุ :

/1
/2
/3

ตืำาแหน่ง
กัรรมกัาร
กัรรมกัารบริหารค้วามเส์่�ยง
กัรรมกัารบริหาร แลูะกัรรมกัารผู่้จิัดกัาร
กัรรมกัาร
กัรรมกัารบริหาร
กัรรมกัาร
กัรรมกัารส์รรหาแลูะพิจิารณาค้่าตัอบแที่น

วิันท่�ได้รับแตื่งตืั�ง
1 พฤศจิิกัายน 2559
11 พฤศจิิกัายน 2559
1 ธุันวาค้ม 2559
5 เมษัายน 2560
1 ม่นาค้ม 2560
5 กัันยายน 2555
17 ธุันวาค้ม 2561

HARN เข้าจิดที่ะเบ่ยนในตัลูาดหลูักัที่รัพย์ ปีี 2557 ที่ำาให้กัรรมกัารดำารงตัำาแหน่งตั่อเนื�องมา
นายปีระเส์ริฐ ด่จิงกัิจิ เข้าดำารงตัำาแหน่งกัรรมกัารอิส์ระ แลูะกัรรมกัารตัรวจิส์อบ ม่ผ่ลูตัั�งแตั่วันที่่� 23 เมษัายน 2564 แที่น ดร.โส์ตัถึิธุร มัลูลูิกัะมาส์ ที่่�ค้รบวาระในกัาร
ปีระชัุ่มส์ามัญผู่้ถึือหุ้นปีระจิำาปีี 2564
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
ให้ ค้ วามเห็ น ได้ อ ย่ า งเปี็ น อิ ส์ ระตัามกัฎหมายที่่� เ กั่� ย วข้ อ ง แลูะม่
คุ้ณส์มบัตัิเปี็นไปีตัามหลูักัเกัณฑ์์ของปีระกัาศค้ณะกัรรมกัารกัำากัับ
ตัลูาดทีุ่น ที่่� ที่จิ. 28/2551 เรื�อง กัารขออนุญาตัแลูะกัารอนุญาตั
ให้เส์นอขายหุ้นที่่�ออกัใหม่ (แลูะที่่�ม่กัารแกั้ไขเพิ�มเตัิม) ค้รบถึ้วน
ทีุ่กัปีระกัาร

กรรมูการผู้มู่อำานาจำลงนามูผูกพันบริษััท
ตัามข้ อ บั ง ค้ั บ บริษััที่ ได้กัำา หนดจิำา นวนหรือ ชั่ื�อกัรรมกัารผู่้ม่
อำานาจิลูงลูายมือชั่ื�อผู่กัพันบริษััที่ได้นั�น ให้กัรรมกัารส์อง (2) ค้นลูง
ลูายมือชั่ื�อร่วมกัันโดยให้ที่่�ปีระชัุ่มส์ามัญผู่้ถึือหุ้นหรือค้ณะกัรรมกัาร
ม่อำานาจิกัำาหนดรายชั่ื�อกัรรมกัารผู่้ม่อำานาจิลูงนามผู่กัพันบริษััที่ได้
ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ ในกัารปีระชัุ่ม ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ ค้รั�งที่่�
1/2564 ในวันพฤหัส์บด่ที่่� 25 กัุมภาพันธุ์ 2564 ได้ม่มตัิกัำาหนดชั่ื�อ
แลูะจิำา นวนกัรรมกัารผู่้ม่อำา นาจิลูงนามของบริษััที่ ปีระกัอบด้วย
นายวิรัฐ ส์ุขชั่ัย, นายธุรรมนูญ ตัร่เพ็ชั่ร, นางส์ิริมา เอ่�ยมส์กัุลูรัตัน์,
นายเจิน ชั่าญณรงค้์ กัรรมกัารส์อง(2) ในส์่�(4) ค้น ลูงนามร่วมกััน

การแตื่งตืั�งและการถอดถอนกรรมูการบริษััท
1. กัรรมกัารของบริษััที่เลูือกัตัั�งโดยที่่�ปีระชัุ่มผู่้ถึือหุ้น โดยม่
จิำานวนไม่น้อยกัว่า 5 ค้น โดยกัรรมกัารไม่น้อยกัว่า 3 ค้น ของจิำานวน
กัรรมกัารที่ั�งหมด ตั้องเปี็นกัรรมกัารอิส์ระ แลูะตั้องดำารงตัำาแหน่ง
กัรรมกัารตัรวจิส์อบด้วย ซ่�งกัรรมกัารไม่น้อยกัว่ากั่�งหน่�ง (1/2) ของ
จิำานวนกัรรมกัารที่ัง� หมดตั้องม่ถึน�ิ ที่่อ� ยูใ่ นราชั่อาณาจิักัร แลูะกัรรมกัาร
ที่่เ� ปี็นผู่บ้ ริหารตั้องม่ไม่เกัินกั่ง� หน่ง� (1/2) ของจิำานวนกัรรมกัารที่ัง� หมด
โดยกัรรมกัารบริษััที่ที่่�ไม่ได้เปี็นผู่้บริหาร อย่างน้อย 1 ค้น ตั้องม่
ปีระส์บกัารณ์ด้านธุุรกัิจิหลูักั แลูะอย่างน้อย 1 ค้น ตั้องเปี็นผู่้ม่ค้วามรู้
ด้านบัญชั่่แลูะกัารเงิน ซ่�งกัรรมกัารตั้องม่คุ้ณส์มบัตัิตัามที่่�กัฎหมาย
แลูะข้อบังค้ับกัำาหนด ที่ัง� น่� ณ วันที่่� 31 ธุันวาค้ม 2564 ม่กัรรมกัารอิส์ระ
4 ค้น ม่กัรรมกัารที่่�เปี็นผู่้หญิง 3 ค้น โดยกัรรมกัารที่ั�งหมดม่ถึิ�นที่่�อยู่
ในปีระเที่ศไที่ย แลูะม่กัรรมกัารที่่�ไม่ได้เปี็นผู่้บริหารม่ค้วามเชั่่�ยวชั่าญ

ค้วามรู้แลูะปีระส์บกัารณ์ด้านธุุรกัิจิหลูักั 2 ค้น ค้ือ นายภาค้ภูมิ
ว่องไพฑ์ูรย์ แลูะนางส์ิรมิ า เอ่ย� มส์กัุลูรัตัน์ แลูะม่ค้วามรูด้ า้ นบัญชั่่กัารเงิน
5 ค้น ค้ือ ดร.ถึกัลู นันธุิราภากัร, นางส์าววรนุชั่ ส์ุไพบูลูย์พิพัฒน์,
นายปีระเส์ริฐ ด่จิงกัิจิ, นางส์ิริมา เอ่�ยมส์กัุลูรัตัน์ แลูะนางวลู่รัตัน์
เชั่ื�อบุญชั่ัย
2. ให้ที่่�ปีระชัุ่มผู่้ถึือหุ้นเลูือกัตัั�งกัรรมกัาร ซ่�งค้ณะกัรรมกัาร
ส์รรหาแลูะพิจิารณาค้่าตัอบแที่นเปี็นผู่้ค้ัดเลูือกัเส์นอชั่ื�อบุค้ค้ลูที่่�ม่
คุ้ณส์มบัตัิเหมาะส์มตั่อค้ณะกัรรมกัารบริษััที่
3. ในกัารปีระชัุ่มส์ามัญผู่้ถึือหุ้นปีระจิำาปีีทีุ่กัค้รั�ง ให้กัรรมกัาร
ออกัจิากัตัำาแหน่งตัามวาระอย่างน้อยหน่�ง(1) ในส์าม(3) โดยอัตัรา
ถึ้าจิำานวนกัรรมกัารที่่�จิะแบ่งออกัให้เปี็นส์ามส์่วนไม่ได้ กั็ให้ออกัโดย
จิำานวนใกัลู้ที่ส์่� ดุ กัับส์่วนหน่ง� (1) ในส์าม(3) กัรรมกัารที่่จิ� ะตั้องออกัจิากั
ตัำาแหน่งในปีีแรกั แลูะปีีที่่�ส์องภายหลูังจิดที่ะเบ่ยนบริษััที่นั�น ให้จิับ
ส์ลูากัว่าผู่้ใดจิะออกั ส์่วนปีีหลูังๆ ตั่อไปีให้กัรรมกัารที่่�อยู่ในตัำาแหน่ง
นานที่่�ส์ุดเปี็นผู่้ออกัจิากัตัำาแหน่ง
กัรรมกัารที่่�ออกัจิากัตัำาแหน่งตัามวาระ อาจิได้รับเลูือกัเข้ามา
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
วาระของกัรรมกัารที่่�พ้นจิากัตัำาแหน่งจิะเหลูือน้อยกัว่า 2 เดือน โดย
ค้ณะกัรรมกัารตั้องม่ค้ะแนนเส์่ยงไม่น้อยกัว่าส์ามในส์่� (3/4) ของ
จิำานวนกัรรมกัารที่่�ยังเหลูืออยู่ ที่ั�งน่� บุค้ค้ลูที่่�เข้าเปี็นกัรรมกัารแที่น
ดังกัลู่าวจิะอยู่ในตัำาแหน่งกัรรมกัารได้เพ่ยงเที่่าวาระที่่�เหลูืออยู่ของ
กัรรมกัารที่่�ตันแที่น

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

6. ในกัารลูงมตัิให้กัรรมกัารค้นใดออกัจิากัตัำาแหน่งกั่อนถึ่งค้ราว
ออกัตัามวาระ ให้ถึือค้ะแนนเส์่ยงไม่น้อยกัว่าส์องในส์าม(2/3) ของ
จิำานวนผู่้ถึือหุ้นที่่�มาปีระชัุ่มแลูะม่ส์ิที่ธุิออกัเส์่ยง แลูะม่หุ้นนับรวมกััน
ได้ไม่นอ้ ยกัว่ากั่ง� หน่ง� (1/2) ของจิำานวนหุน้ ที่่ถึ� อื โดยผู่ถึ้ อื หุน้ ที่่ม� าปีระชัุ่ม
แลูะม่ส์ิที่ธุิออกัเส์่ยงลูงค้ะแนน

คุณสมูบัตืิข้องกรรมูการบริษััท
1. ม่อายุไม่เกัิน 80 ปีีบริบูรณ์ กัรณ่กัรรมกัารที่่�ม่อายุค้รบ 80 ปีี
ในปีีใด อาจิได้รับเลูือกัเข้ามาดำารงตัำาแหน่งใหม่อ่กัได้เปี็นปีีตั่อปีี โดย
ค้ำาน่งถึ่งผ่ลูงาน ค้วามรู้ ที่่เ� ปี็นปีระโยชั่น์ตัอ่ กัารดำาเนินธุุรกัิจิ ที่ัง� น่� ตั้องได้
รับกัารพิจิารณาอนุมัตัิจิากัที่่�ปีระชัุ่มค้ณะกัรรมกัารบริษััที่
2. ม่ค้ณ
ุ ส์มบัตัค้ิ รบถึ้วนแลูะไม่มลู่ กัั ษัณะตั้องห้ามตัามกัฎหมาย
ว่ า ด้ ว ยบริ ษัั ที่ มหาชั่นจิำา กััด แลูะกัฎหมายว่า ด้ว ยหลูักั ที่รัพย์แ ลูะ
ตัลูาดหลูักัที่รัพย์ รวมที่ั�งตั้องไม่ม่ลูักัษัณะที่่�แส์ดงถึ่งกัารขาดค้วาม
เหมาะส์มที่่จิ� ะได้รบั ค้วามไว้วางใจิให้บริหารจิัดกัารกัิจิกัารที่่ม� ม่ หาชั่น
เปี็นผู่ถึ้ อื หุน้ ตัามที่่ค้� ณะกัรรมกัารกัำากัับหลูักัที่รัพย์แลูะตัลูาดหลูักัที่รัพย์
ปีระกัาศกัำาหนด โดยจิะตั้องเปี็นบุค้ค้ลูที่่ม� ชั่่ อ�ื อยูใ่ นระบบข้อมูลูรายชั่ือ�
กัรรมกัารแลูะผู่ ้ บ ริ หารของบริษััที่ ที่่�อ อกัหลูักั ที่รัพย์ตั ามปีระกัาศ
ค้ณะกัรรมกัารกัำากัับตัลูาดทีุ่น
3. กัรรมกัารอิส์ระตั้องม่คุ้ณส์มบัตัิเกั่�ยวกัับค้วามอิส์ระตัาม
ปีระกัาศตัลูาดหลูักัที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ย เรือ� งคุ้ณส์มบัตัแิ ลูะขอบเขตั
กัารดำาเนินงานของค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบ
4. ไม่ เ ค้ยได้ รับโที่ษัจิำา คุ้กั โดยค้ำา พิพากัษัาถึ่ง ที่่�ส์ุดให้จิำาคุ้กั
เว้นแตั่เปี็นโที่ษัส์ำาหรับค้วามผ่ิดที่่ได้กัระที่ำาโดยปีระมาที่หรือค้วามผ่ิด
ลูหุโที่ษั แลูะไม่เค้ยถึูกัไลู่ออกั ปีลูดออกั หรือให้ออกัจิากังานเพราะ
ทีุ่จิริตัตั่อหน้าที่่�
5. ไม่เปี็นข้าราชั่กัารเมือง เว้นแตั่เปี็นกัารดำารงตัำาแหน่งกัรรมกัาร
ตัามบที่บั ญ ญั ตัิ แ ห่ ง กัฎหมาย แลูะไม่ เ ปี็ น ผู่้ ดำา รงตัำา แหน่ ง ใดใน
พรรค้กัารเมืองหรือเจิ้าหน้าที่่�ของพรรค้กัารเมือง
6. ม่ค้วามรูค้้ วามส์ามารถึแลูะปีระส์บกัารณ์ ที่่จิ� ะเปี็นปีระโยชั่น์
ตั่อกัารดำาเนินธุุรกัิจิ ม่ค้วามซื�อส์ัตัย์ ส์ุจิริตั ม่จิริยธุรรมในกัารดำาเนิน
ธุุรกัิจิแลูะม่เวลูาเพ่ยงพอที่่�จิะอุที่ิศค้วามรู้ ค้วามส์ามารถึแลูะปีฏิิบัตัิ
หน้าที่่�ให้แกั่ HARN อย่างเตั็มที่่�
7. เปี็นตััวแที่นของผู่ถึ้ อื หุน้ โดยรวม มิใชั่่ตัวั แที่นของผู่ถึ้ อื หุน้ กัลูุม่ ใด
กัลูุ่มหน่�ง
8. ดำารงตัำาแหน่งกัรรมกัารในบริษััที่จิดที่ะเบ่ยนในตัลูาดหลูักั
ที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ยได้ไม่เกัิน 3 แห่ง โดยไม่ม่ข้อยกัเว้น
9. ไม่ปีระกัอบกัิจิกัารหรือเข้าเปี็นหุ้นส์่วนในห้างหุ้นส์่วน
ส์ามัญ หรือหุ้นส์่วนไม่จิำากััดค้วามรับผ่ิดในห้างหุ้นส์่วนจิำากััด หรือ
เปี็นกัรรมกัาร ผู่้บริหาร ผู่้ม่อำานาจิในกัารจิัดกัาร ในนิตัิบุค้ค้ลูอื�นที่่�ม่
ส์ภาพอย่างเด่ยวกััน แลูะเปี็นกัารแข่งขันกัับกัิจิกัารของ HARN ไม่ว่า
จิะที่ำาเพือ� ปีระโยชั่น์ของตันหรือของบุค้ค้ลูอืน� เว้นแตั่ได้แจิ้งให้ที่ปี่� ระชัุ่ม
ผู่้ถึือหุ้นที่ราบกั่อนที่่�จิะม่มตัิแตั่งตัั�ง
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7.2.3 บทบาทหน้าท่�ข้องคณะกรรมูการ
ค้ณะกัรรมกัารบริษัที่ั ม่บที่บาที่ส์ำาค้ัญในกัารกัำาหนดนโยบายแลูะ
ภาพรวมขององค้์กัร แผ่นกัารดำาเนินธุุรกัิจิ รวมที่ัง� กัำากัับดูแลู ตัรวจิส์อบ
ปีระเมินผ่ลูกัารดำาเนินงานของฝ่่ายบริหาร ให้เปี็นไปีตัามแผ่นที่่ว� างไว้
ตัลูอดจินดำาเนินกัิจิกัารให้เปี็นไปีตัามกัฎหมาย ข้อบังค้ับ แลูะมตัิ
ที่่�ปีระชัุ่มผู่้ถึือหุ้น ด้วยค้วามซื�อส์ัตัย์ส์ุจิริตั ม่จิริยธุรรม ให้เปี็นไปีตัาม
เปี้าหมายแลูะแนวที่างที่่�กัำาหนดไว้ กั่อให้เกัิดปีระโยชั่น์ส์ูงส์ุดตั่อ
HARN แลูะผู่ถึ้ อื หุน้ โดยม่กัารแบ่งแยกัอำานาจิ หน้าที่่� ระหว่างกัรรมกัาร
แลูะผู่บ้ ริหารที่่ชั่� ดั เจิน ตัามนโยบายแลูะหลูักักัารกัำากัับดูแลูกัิจิกัาร แลูะ
จิรรยาบรรณธุุรกัิจิ ดังน่�

บทบาท หน้าท่� ข้องคณะกรรมูการบริษััท
1. กัำา หนดวิ ส์ั ย ที่ั ศ น์ นโยบาย จิรรยาบรรณธุุ ร กัิ จิ กัลูยุ ที่ ธุ์
เปี้าหมาย แผ่นกัารดำาเนินธุุรกัิจิ งบปีระมาณปีระจิำาปีี โค้รงส์ร้างกัาร
บริหารงาน แลูะแผ่นที่่�ส์ำาค้ัญของ HARN รวมที่ั�งพิจิารณาปีระเด็น
ค้วามเส์่�ยงที่่�อาจิจิะเกัิดข่�น เพื�อให้ม�ันใจิว่าผู่้บริหารจิะส์ามารถึนำา
วิส์ัยที่ัศน์ ที่ิศที่างแลูะกัลูยุที่ธุ์ที่่�กัำาหนดข่�นไปีปีฏิิบัตัิให้เกัิดผ่ลูได้อย่าง
ม่ปีระส์ิที่ธุิภาพ แลูะดำาเนินธุุรกัิจิด้วยค้วามโปีร่งใส์ ม่ค้วามรับผ่ิดชั่อบ
ตั่อผู่้ม่ส์่วนได้เส์่ย ส์ังค้ม แลูะส์ิ�งแวดลู้อม
2. ปีระเมินผ่ลูงานของปีระธุานเจิ้าหน้าที่่�บริหาร แลูะกัำาหนด
ค้่าตัอบแที่นให้ส์อดค้ลู้องกัับผ่ลูกัารดำาเนินงาน รวมที่ัง� ดูแลูให้มกั่ ลูไกั
กัารจิ่ายค้่าตัอบแที่นผู่้บริหารระดับส์ูงที่่�เหมาะส์ม เพื�อกั่อให้เกัิดแรง
จิูงใจิที่ั�งในระยะส์ั�นแลูะระยะยาว
3. ดูแลูให้ม่ระบบบัญชั่่ กัารรายงานที่างกัารเงินแลูะกัารส์อบ
บัญชั่่ รวมที่ั�งดูแลูให้ม่ระบบกัารค้วบคุ้มภายใน แลูะกัารตัรวจิส์อบ
ภายในที่่�ม่ปีระส์ิที่ธุิภาพแลูะปีระส์ิที่ธุิผ่ลู กัำาหนดแนวที่างกัารบริหาร
จิัดกัารค้วามเส์่ย� งอย่างค้รอบค้ลูุม ม่กัลูไกัจิัดกัารรับเรือ� งร้องเร่ยนแลูะ
ให้ค้วามคุ้ม้ ค้รองผู่ร้ อ้ งเร่ยนอย่างม่ปีระส์ิที่ธุิภาพ แลูะดูแลูให้ผ่บู้ ริหาร
ม่ ร ะบบหรื อ กัระบวนกัารที่่� ม่ ปี ระส์ิ ที่ ธุิ ภ าพในกัารบริ ห ารจิั ด กัาร
ค้วามเส์่�ยง พร้อมที่ั�งตัิดตัามผ่ลูกัารปีฏิิบัตัิเปี็นปีระจิำาทีุ่กัไตัรมาส์
4. ส์อดส์่องดูแลูแลูะจิัดกัารเกั่ย� วกัับรายกัารที่่เ� กั่ย� วโยงกััน แลูะ
จิัดกัารแกั้ไขปีัญหาค้วามขัดแย้งที่างผ่ลูปีระโยชั่น์ที่อ่� าจิเกัิดข่น� พร้อมที่ัง�
รายงานตั่อค้ณะกัรรมกัารบริษััที่อย่างส์มำ�าเส์มอ
5. ดูแลูให้มกั่ ารที่บที่วนค้วามเหมาะส์มแลูะส์ือ� ส์ารนโยบายแลูะ
หลูักักัารกัำากัับดูแลูกัิจิกัาร แลูะจิรรยาบรรณธุุรกัิจิ (Code of Conduct)
เปี็นปีระจิำาอย่างน้อยปีีลูะ 1 ค้รั�ง
6. ส์อดส์่องดูแลูให้นโยบายแลูะมาตัรกัารตั่อตั้านกัารทีุ่จิริตั
ค้อร์รัปีชั่ัน ให้เปี็นไปีตัามข้อกัำาหนดของกัฎหมายที่่�เกั่�ยวข้อง รวมถึ่ง
ส์ื�อส์ารค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ ผู่้บริหาร พนักังานทีุ่กัระดับ แลูะบุค้ค้ลู
ภายนอกัที่่�เกั่�ยวข้อง เพื�อส์่งเส์ริมให้เปี็นวัฒนธุรรม
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7. ค้วบคุ้มกัำากัับดูแลูกัารบริหารจิัดกัารของฝ่่ายบริหาร ให้
เปี็นไปีตัามนโยบาย แผ่นงาน แลูะงบปีระมาณที่่�กัำาหนดไว้อย่าง
ม่ปีระส์ิที่ธุิภาพ ตัลูอดจินดูแลูให้ HARN ม่กัารบริหารจิัดกัารตัาม
นโยบายแลูะหลูักักัารกัำากัับดูแลูกัิจิกัารที่่�ด่
8. อนุมัตัิกัารนำาเงินไปีลูงทีุ่นระยะยาว กัารให้กัู้ยืมเงิน หรือกัาร
ส์นับส์นุนที่างกัารเงินในรูปีแบบอื�นๆ ตัามค้วามเหมาะส์ม
9. อนุ มั ตัิ แ ผ่นพั ฒ นาพนั กั งาน แลูะแผ่นส์ื บ ที่อดตัำา แหน่ ง
(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. แตั่งตััง� ปีระธุานเจิ้าหน้าที่่บ� ริหาร แลูะค้ณะกัรรมกัารชัุ่ดย่อย
ซ่ง� มาจิากักัารส์รรหาตัามขัน� ตัอนแลูะวิธุกั่ ารที่่กั� ำาหนดไว้ตัามกัฎหมาย
แลูะระเบ่ยบที่่เ� กั่ย� วข้อง รวมถึ่งกัำาหนดหน้าที่่แ� ลูะค้วามรับผ่ิดชั่อบของ
ปีระธุานเจิ้าหน้าที่่�บริหารแลูะค้ณะกัรรมกัารชัุ่ดย่อย
ในกัรณ่ที่่�ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่มอบหมายให้ปีระธุานเจิ้าหน้าที่่�
บริหาร กัรรมกัารผู่้จิัดกัาร หรือบุค้ค้ลูอื�นปีฏิิบัตัิหน้าที่่�แที่นในเรื�องใด
ตั้องระบุขอบเขตัอำานาจิหน้าที่่�ของผู่้รับมอบอำานาจิ แลูะจิัดที่ำาเปี็น
ลูายลูักัษัณ์อักัษัร หรือบันที่่กัเปี็นมตัิค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ในรายงาน
กัารปีระชัุ่มอย่างชั่ัดเจิน
ที่ั�งน่� กัารมอบอำานาจินั�น ตั้องไม่ม่ลูักัษัณะเปี็นกัารมอบอำานาจิ
ที่่�ที่ำาให้ส์ามารถึอนุมัตัิรายกัารที่่�อาจิม่ค้วามขัดแย้งที่างผ่ลูปีระโยชั่น์
อื�นใดกัับ HARN หรือบริษััที่ย่อย ยกัเว้นเปี็นกัารอนุมัตัิรายกัารที่่�เปี็น
ไปีตัามนโยบายแลูะหลูักัเกัณฑ์์ที่่�ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่พิจิารณาแลูะ
อนุมัตัิไว้แลู้ว
12. แตั่งตัั�งเลูขานุกัารบริษััที่ ที่่�ม่คุ้ณส์มบัตัิแลูะปีระส์บกัารณ์
เหมาะส์ม ตัามพระราชั่บัญญัตัิหลูักัที่รัพย์แลูะตัลูาดหลูักัที่รัพย์

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

1) คณะกรรมูการตืรวิจำสอบ
ค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบที่ำาหน้าที่่ส์� อบที่านรายงานที่างกัารเงิน
โดยปีระชัุ่ ม ร่ ว มกัั บ ปีระธุานเจิ้ า หน้ า ที่่� กั ารเงิ น ซ่� ง เปี็ น เลูขานุ กั าร
ค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบ แลูะผู่ส์้ อบบัญชั่่ (บริษัที่ั ส์อบบัญชั่่ธุรรมนิตัิ จิำากััด)

ทีุ่กัไตัรมาส์ โดยค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ เปี็นผู่้รับผ่ิดชั่อบตั่อรายงาน
ที่างกัารเงินของ HARN แลูะบริษััที่ย่อย รวมที่ั�งส์ารส์นเที่ศที่างกัาร
เงินที่่ปี� รากัฎในแบบแส์ดงรายกัารข้อมูลูปีระจิำาปีี (แบบ One Report)
รายงานที่างกัารเงินดังกัลู่าวจิัดที่ำาข่�นตัามมาตัรฐานกัารบัญชั่่ ตัรวจิ
ส์อบแลูะรับรองโดยนายธุนะวุฒิ พิบลูู ย์ส์วัส์ดิ� ผู่ส์้ อบบัญชั่่รบั อนุญาตั
เลูขที่่� 6699 ส์ังกััดบริษััที่ ส์อบบัญชั่่ธุรรมนิตัิ จิำากััด กัารเปีิดเผ่ยข้อมูลู
ส์ารส์นเที่ศที่่ส์� ำาค้ัญ ที่ัง� ข้อมูลูที่างกัารเงินแลูะไม่ใชั่่กัารเงิน ดำาเนินกัาร
บนพื�นฐานของข้อเที่็จิจิริงอย่างค้รบถึ้วนแลูะส์มำ�าเส์มอ
ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ ได้อนุมัตัิแตั่งตัั�งค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบ
เมื� อ วั น ที่่� 5 กัั น ยายน 2555 โดยแตั่ ง ตัั�ง จิากักัรรมกัารอิ ส์ ระของ
HARN ซ่� ง ม่ คุ้ ณ ส์มบั ตัิ ค้ รบถึ้ ว นตัามที่่� กั ฎหมายหลูั กั ที่รั พ ย์ แ ลูะ
ตัลูาดหลูักัที่รัพย์กัำาหนด ม่จิำานวนอย่างน้อย 3 ค้น แลูะอย่างน้อย
1 ค้น ม่ค้วามรู้ ปีระส์บกัารณ์เพ่ยงพอในกัารส์อบที่านค้วามน่าเชั่ือ� ถึือ
ของงบกัารเงิน ที่ัง� น่� ณ วันที่่� 31 ธุันวาค้ม 2564 ปีระกัอบด้วยกัรรมกัาร
อิส์ระ 3 ค้น ดังรายชั่ื�อตั่อไปีน่�
คณะกรรมูการตืรวิจำสอบ
1. ดร.ถกล นันธิิราภากร

ปีระธุานค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบ

2. นางสาวิวิรนุชั สุไพบูลย์พิพัฒน์
กัรรมกัารตัรวจิส์อบ

3. นายประเสริฐ ด่จำงกิจำ /1
กัรรมกัารตัรวจิส์อบ

ห้มูายเห้ต์ุ :

/1

นายปีระเส์ริฐ ด่จิงกัิจิ เข้าดำารงตัำาแหน่งกัรรมกัารตัรวจิส์อบ ม่ผ่ลูตัั�งแตั่
วันที่่� 23 เมษัายน 2564 แที่น ดร.โส์ตัถึิธุร มัลูลูิกัะมาส์ ที่่ค้� รบวาระในกัาร
ปีระชัุ่มส์ามัญผู่้ถึือหุ้นปีระจิำาปีี 2564

โดยกัรรมกัารตัรวจิส์อบทีุ่กัที่่านเปี็นผู่ม้ ค้่ วามรูแ้ ลูะปีระส์บกัารณ์
เพ่ยงพอที่่�จิะที่ำาหน้าที่่�ในกัารส์อบที่านค้วามน่าเชั่ื�อถึือของงบกัารเงิน
แลูะม่นายวิศิษัฏิ์ วชั่ิรลูาภไพฑ์ูรย์ ปีระธุานเจิ้าหน้าที่่�กัารเงิน เปี็น
เลูขานุกัารค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบ

หน้าท่แ� ละควิามูรับผิดชัอบข้องคณะกรรมูการตืรวิจำสอบ
1. ส์อบที่านให้ม่กัารรายงานที่างกัารเงินอย่างถึูกัตั้องแลูะ
เพ่ยงพอ
2. ส์อบที่านให้ม่กัระบวนกัารค้วบคุ้มภายใน กัระบวนกัาร
บริหารค้วามเส์่ย� ง แลูะกัระบวนกัารตัรวจิส์อบภายใน ที่่เ� หมาะส์มแลูะ
ม่ปีระส์ิที่ธุิผ่ลู แลูะพิจิารณาค้วามเปี็นอิส์ระของหน่วยงานตัรวจิส์อบ
ภายใน ตัลูอดจินพิจิารณาแตั่งตัั�ง โยกัย้าย เลูิกัจิ้างหัวหน้าหน่วยงาน
ตัรวจิส์อบภายใน พิจิารณาแผ่นกัารตัรวจิส์อบปีระจิำาปีี งบปีระมาณ
รวมที่ั�งบุค้ลูากัร
3. ส์อบที่านกัารดำ าเนินงานให้ปีฏิิบัตัิตัามกัฎหมายว่าด้วย
หลูักัที่รัพย์แลูะตัลูาดหลูักัที่รัพย์ ข้อกัำาหนดของตัลูาดหลูักัที่รัพย์แห่ง
ปีระเที่ศไที่ยแลูะกัฎหมายที่่�เกั่�ยวข้องกัับธุุรกัิจิของ HARN

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

4. ส์อบที่านให้ปีฏิิบัตัิตัามแบบปีระเมินตันเอง แลูะเอกัส์าร
อ้างอิงที่่�เกั่�ยวกัับมาตัรกัารตั่อตั้านกัารทีุ่จิริตัค้อร์รัปีชั่ัน
5. ส์อบที่านให้ค้วามเห็นตั่อรายกัารที่่�ม่โอกัาส์เกัิดกัารทีุ่จิริตัที่่�
อาจิม่ผ่ลูกัระที่บตั่อกัารดำาเนินงาน ให้เปี็นไปีตัามมาตัรกัารตั่อตั้าน
กัารทีุ่จิริตัค้อร์รัปีชั่ัน พร้อมที่ั�งรายงานตั่อค้ณะกัรรมกัารบริษััที่อย่าง
ส์มำ�าเส์มอ
6. รับเรือ� งร้องเร่ยน แจิ้งเบาะแส์ แลูะตัรวจิส์อบข้อเที่็จิจิริง แลูะ
เส์นอค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ร่วมพิจิารณาโที่ษัหรือแกั้ไขปีัญหาตัาม
นโยบายตั่อตั้านกัารทีุ่จิริตัค้อร์รัปีชั่ัน
7. พิจิารณาค้ัดเลูือกั เส์นอแตั่งตััง� เลูิกัจิ้าง บุค้ค้ลูซ่ง� ม่ค้วามเปี็น
อิส์ระ เปี็นผู่้ส์อบบัญชั่่ของ HARN แลูะเส์นอค้่าตัอบแที่นผู่้ส์อบบัญชั่่
ตัลูอดจินส์อบที่านให้ม่กัารรายงานที่างกัารเงินอย่างถึูกัตั้อง แลูะน่า
เชั่ือ� ถึือ รวมที่ัง� เข้าร่วมปีระชัุ่มกัับผู่ส์้ อบบัญชั่่ โดยไม่มฝ่่ า่ ยบริหารอย่าง
น้อยปีีลูะ 1 ค้รั�ง
8. ส์อบที่านรายกัารที่่�เกั่�ยวโยงกัันหรือรายกัารที่่�อาจิม่ค้วาม
ขัดแย้งที่างผ่ลูปีระโยชั่น์ ให้เปี็นไปีตัามกัฎหมายแลูะข้อกัำาหนดของ
ตัลูาดหลูักัที่รัพย์
9. เปีิดเผ่ยรายงานผ่ลูกัารดำาเนินงานปีระจิำาปีีของค้ณกัรรมกัาร
ตัรวจิส์อบแลูะค้่าตัอบแที่นของผู่ส์้ อบบัญชั่่ในแบบแส์ดงรายกัาปีระจิำาปีี /
รายงานปีระจิำาปีีของ HARN
10. ปีฏิิบัตังิ านอืน� ใดตัามที่่กั� ฎหมายกัำาหนดหรือค้ณะกัรรมกัาร
บริษัที่ั มอบหมาย ที่ัง� น่� ตั้องอยูใ่ นขอบเขตั หน้าที่่� แลูะค้วามรับผ่ิดชั่อบ
ของค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบ
11. จิัดที่ำากัฎบัตัรให้ส์อดค้ลู้องกัับขอบเขตั ค้วามรับผ่ิดชั่อบใน
กัารดำาเนินงาน โดยตั้องได้รบั ค้วามเห็นชั่อบจิากัค้ณะกัรรมกัารบริษัที่ั
แลูะม่กัารส์อบที่านค้วามเหมาะส์มอย่างน้อยปีีลูะ 1 ค้รั�ง
12. รายงานผ่ลูกัารดำาเนินงานเกั่ย� วกัับกัารตัรวจิส์อบภายในของ
ค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบตั่อค้ณะกัรรมกัารบริษััที่เพื�อที่ราบ
ที่ั�งน่� ในปีี 2564 ม่กัารปีระชัุ่ม 4 ค้รั�ง โดยม่กัารรายงานตั่อ
ค้ณะกัรรมกัารบริ ษัั ที่ แลูะม่ กั ารปีระชัุ่ ม ร่ ว มกัั บ ผู่้ ส์ อบบั ญ ชั่่ แ ลูะ
ปีระธุานเจิ้าหน้าที่่�กัารเงินในกัารส์อบที่านรายงานที่างกัารเงินทีุ่กั
ไตัรมาส์ โดยได้รายงานผ่ลูกัารปีฏิิบัตัิงานปีระจิำาปีีไว้ในรายงาน
ค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบแลู้ว

2) คณะกรรมูการสรรหาและพิจำารณา
ค่าตือบแทน

ค้ณะกัรรมกัารบริษัที่ั ได้อนุมตัั แิ ตั่งตััง� ค้ณะกัรรมกัารส์รรหาแลูะ
พิจิารณาค้่าตัอบแที่น เมื�อวันที่่� 17 ธุันวาค้ม 2561 โดยแตั่งตัั�งจิากั
กัรรมกัารของ HARN 3 ค้น ซ่�งม่คุ้ณส์มบัตัิตัามที่่�ระบุในกัฎบัตัร
ค้ณะกัรรมกัารส์รรหาแลูะพิจิารณาค้่าตัอบแที่น
ที่ั�งน่� ณ วันที่่� 31 ธุันวาค้ม 2564 ปีระกัอบด้วยกัรรมกัาร 3 ค้น
ซ่�งเปี็นกัรรมกัารอิส์ระ 2 ค้น แลูะกัรรมกัารที่่�ไม่เปี็นผู่้บริหาร 1 ค้น
ดังรายชั่ื�อตั่อไปีน่�
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คณะกรรมูการสรรหาและพิจำารณาค่าตือบแทน
1. นางสาวิวิรนุชั สุไพบูลย์พิพัฒน์

ปีระธุานกัรรมกัารส์รรหาแลูะพิจิารณาค้่าตัอบแที่น (กัรรมกัารอิส์ระ)

2. นายภาคภูมูิ วิ่องไพฑ์ูรย์ /1

กัรรมกัารส์รรหาแลูะพิจิารณาค้่าตัอบแที่น (กัรรมกัารอิส์ระ)

3. นางสิริมูา เอ่�ยมูสกุลรัตืน์

กัรรมกัารส์รรหาแลูะพิจิารณาค้่าตัอบแที่น แลูะเลูขานุกัาร

ห้มูายเห้ต์ุ : /1 นายภาค้ภูมิ ว่องไพฑ์ูรย์ ได้รับกัารแตั่งตัั�งให้ดาำ รงตัำาแหน่งเปี็นกัรรมกัาร
ส์รรหาแลูะพิจิารณาค้่าตัอบแที่น ม่ผ่ลูตััง� แตั่วนั ที่่� 23 เมษัายน 2564 แที่น
ดร.โส์ตัถึิธุร มัลูลูิกัะมาส์ที่่ค้� รบวาระในกัารปีระชัุ่มส์ามัญผู่ถึ้ อื หุน้ ปีระจิำาปีี 2564

หน้าท่�และควิามูรับผิดชัอบข้องคณะกรรมูการสรรหา
และพิจำารณาค่าตือบแทน
ด้านการสรรห้า
1. พิจิารณาคุ้ณส์มบัตัขิ องค้ณะกัรรมกัารบริษัที่ั แลูะค้ณะกัรรมกัาร
ชัุ่ดย่อย โดยค้ำาน่งถึ่งองค้์ปีระกัอบ ค้วามรู้ ค้วามชั่ำานาญ ปีระส์บกัารณ์
ค้วามส์ามารถึที่่เ� กั่ย� วข้องกัับธุุรกัิจิ แลูะม่ค้วามเปี็นอิส์ระตัามหลูักัเกัณฑ์์
ที่่�กัำาหนด
2. พิจิารณาคุ้ณส์มบัตัขิ องปีระธุานเจิ้าหน้าที่่บ� ริหาร ที่่เ� หมาะส์ม
กัับกัารบริหารธุุรกัิจิของ HARN เพื�อให้ส์อดค้ลู้องกัับกัลูยุที่ธุ์ในกัาร
ดำาเนินธุุรกัิจิ โดยค้ำาน่งถึ่งองค้์ปีระกัอบ กัารศ่กัษัาปีระส์บกัารณ์
ค้วามรูค้้ วามเชั่่ย� วชั่าญ แลูะนำาปีัจิจิัยส์ภาพแวดลู้อมที่างธุุรกัิจิที่่ส์� ำาค้ัญ
มาปีระกัอบกัารพิจิารณาด้วย เชั่่น ส์ภาพเศรษัฐกัิจิ อุตัส์าหกัรรม แลูะ
กัารแข่งขันที่างธุุรกัิจิ
3. ค้ัดเลูือกั กัำาหนดกัระบวนกัาร แลูะหลูักัเกัณฑ์์กัารส์รรหา
กัรรมกัาร ให้ส์อดค้ลู้องกัับโค้รงส์ร้างที่่กั� าำ หนดไว้ในข้อ 1. แลูะข้อ 2. ตัาม
องค้์ปีระกัอบใน Board Skill Matrix ของ HARN เพือ� ให้เกัิดค้วามโปีร่งใส์
4. พิจิารณาเส์นอชั่ือ� กัรรมกัารบริษัที่ั เพือ� ที่ำาหน้าที่่เ� ปี็นกัรรมกัาร
ในค้ณะกัรรมกัารชัุ่ ด ย่ อ ย รวมถึ่ ง ปีระธุานเจิ้ า หน้ า ที่่� บ ริ ห าร โดย
พิจิารณาคุ้ณส์มบัตัิ ค้วามรู้ ค้วามส์ามารถึของกัรรมกัารที่่เ� หมาะส์มตั่อ
กัารปีฏิิบัตัิหน้าที่่� แลูะนำาเส์นอตั่อค้ณะกัรรมกัารบริษััที่เพื�อพิจิารณา
แตั่งตัั�งเมื�อม่ตัำาแหน่งว่างลูง
5. กัำา กัั บ ดู แ ลูให้ ม่ กั ารปีฐมนิ เ ที่ศ แลูะมอบเอกัส์ารที่่� เ ปี็ น
ปีระโยชั่น์ตั่อกัารปีฏิิบัตัิหน้าที่่�ให้แกั่กัรรมกัารที่่�ได้รับกัารแตั่งตัั�งใหม่
6. จิัดที่ำ าแลูะที่บที่วนแผ่นกัารส์ืบที่อดตัำาแหน่งของผู่้บริหาร
ระดับส์ูงของ HARN เพือ� ให้กัารบริหารงานส์ามารถึดำาเนินไปีได้อย่าง
ตั่อเนื�อง
7. ส์นับส์นุนเปีิดโอกัาส์ให้ผู่้ถึือหุ้นรายย่อยเส์นอรายชั่ื�อบุค้ค้ลู
เข้ารับกัารส์รรหาเปี็นกัรรมกัารบริษััที่
8. ที่บที่วนกัฎบัตัรอย่างน้อยปีีลูะ 1 ค้รั�ง ปีระเมินผ่ลูกัารปีฏิิบัตัิ
งานเพือ� รายงานผ่ลูให้ค้ณะกัรรมบริษัที่ั ที่ราบ แลูะเปีิดเผ่ยรายงานกัาร
ดำาเนินงานไว้ในแบบแส์ดงรายกัารปีระจิำาปีี/รายงานปีระจิำาปีี รวมที่ั�ง
ปีฏิิบัตัิหน้าที่่�อื�นใดตัามที่่�ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่มอบหมาย
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ด้านการพึิจำารณีาค่าต์อบแที่น

หน้าท่� และควิามูรับผิดชัอบข้องคณะกรรมูการบริหาร

1. กัำาหนดหลูักัเกัณฑ์์แลูะจิัดที่ำานโยบายกัารกัำาหนดค้่าตัอบแที่น
ให้เหมาะส์มกัับหน้าที่่�ค้วามรับผ่ิดชั่อบของกัรรมกัาร โดยเชั่ื�อมโยง
ค้่าตัอบแที่นกัับผ่ลูกัารดำาเนินงานโดยรวมของ HARN รวมที่ัง� พิจิารณา
เส์นอค้่าตัอบแที่นค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ แลูะค้ณะกัรรมกัารชัุ่ดย่อย
ตั่างๆ ที่ั�งค้่าตัอบแที่นที่่�เปี็นตััวเงิน แลูะส์ิที่ธุิปีระโยชั่น์อื�นๆ อย่างเปี็น
ธุรรมแลูะส์มเหตัุส์มผ่ลู เพือ� ให้ค้ณะกัรรมกัารบริษัที่ั พิจิารณาให้ค้วาม
เห็นชั่อบกั่อนนำาเส์นอที่่�ปีระชัุ่มผู่้ถึือหุ้นพิจิารณาอนุมัตัิ

ค้ณะกัรรมกัารบริหาร ม่หน้าที่่�กัลูั�นกัรองแลูะกัำาหนดนโยบาย
แผ่นธุุรกัิจิ งบปีระมาณ โค้รงส์ร้างกัารบริหารงาน แลูะอำานาจิกัาร
บริหารตั่างๆ เพื�อให้ส์อดค้ลู้องกัับส์ภาพเศรษัฐกัิจิ เส์นอที่่�ปีระชัุ่ม
ค้ณะกัรรมกัารบริษัที่ั พิจิารณาอนุมตัั ิ แลูะ/หรือ ให้ค้วามเห็นชั่อบ ดังน่�

2. กัำาหนดเกัณฑ์์กัารปีระเมินผ่ลูกัารปีฏิิบัตัิงานปีระจิำาปีี แลูะ
พิจิารณาปีรับอัตัราค้่าตัอบแที่นปีระธุานเจิ้าหน้าที่่�บริหาร เพื�อเส์นอ
ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่พิจิารณาอนุมัตัิ
3. ที่บที่วนกัฎบัตัรค้ณะกัรรมกัารส์รรหาแลูะพิจิารณาค้่าตัอบแที่น
อย่างน้อยปีีลูะ 1 ค้รั�ง
4. ปีระเมินผ่ลูกัารปีฏิิบตัั งิ านเพือ� รายงานผ่ลูให้ค้ณะกัรรมบริษัที่ั
ที่ราบ แลูะเปีิดเผ่ยรายงานกัารดำาเนินงานไว้ในแบบแส์ดงรายกัาร
ปีระจิำาปีี/รายงานปีระจิำาปีี รวมที่ัง� ปีฏิิบตัั หิ น้าที่่อ� นื� ใดตัามที่่ค้� ณะกัรรมกัาร
บริษััที่มอบหมาย
ในปีี 2564 ม่กัารปีระชัุ่ม 2 ค้รัง� โดยกัรรมกัารส์รรหาแลูะพิจิารณา
ค้่าตัอบแที่นทีุ่กัที่่านที่่ด� ำารงตัำาแหน่งอยูข่ ณะนัน� เข้าร่วมปีระชัุ่ม แลูะได้
รายงานผ่ลูกัารปีฏิิบตัั งิ านปีระจิำาปีีไว้ในรายงานค้ณะกัรรมกัารส์รรหา
แลูะพิจิารณาค้่าตัอบแที่นแลู้ว

3) คณะกรรมูการบริหาร
ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ ได้อนุมัตัิแตั่งตัั�งค้ณะกัรรมกัารบริหาร
เมื�อวันที่่� 5 กัันยายน 2555 โดยแตั่งตัั�งจิากักัรรมกัาร แลูะ/หรือ
ผู่้ บ ริ ห ารระดั บ ส์ู ง เพื� อ กัำา หนดบริ ห ารงานในเรื� อ งที่่� เ กั่� ย วกัั บ กัาร
ดำาเนินงานตัามธุุรกัิจิปีกัตัิ แลูะงานบริหารของ HARN แลูะส์ามารถึ
กัำาหนดนโยบาย แผ่นธุุรกัิจิ งบปีระมาณ โค้รงส์ร้างกัารบริหารงาน
รวมถึ่งกัารตัรวจิส์อบแลูะตัิดตัามผ่ลูกัารดำาเนินงานตัามนโยบายที่่�
ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่กัำาหนด
ที่ั�งน่� ณ วันที่่� 31 ธุันวาค้ม 2564 ปีระกัอบด้วยกัรรมกัารแลูะ
ผู่้บริหารระดับส์ูง 5 ค้น ซ่�งเปี็นกัรรมกัารที่่�ไม่เปี็นผู่้บริหาร 1 ค้น
กัรรมกัารที่่เ� ปี็นผู่บ้ ริหาร 2 ค้น แลูะผู่บ้ ริหารระดับส์ูง 2 ค้น ดังรายชั่ือ� ตั่อไปีน่�
คณะกรรมูการบริหาร
1. นายวิิรัฐ สุข้ชััย
ปีระธุานกัรรมกัารบริหาร

2. นายธิรรมูนูญ ตืรีเพ็ชัร
กัรรมกัารบริหาร

3. ดร.เจำน ชัาญณรงค์
กัรรมกัารบริหาร

4. นายวิิศิษัฎ์ วิชัิรลาภไพฑ์ูรย์
กัรรมกัารบริหาร

5. นางวิรินกาญจำน์ ธิ่ระอัมูรานนท์
กัรรมกัารบริหาร แลูะเลูขานุกัาร

1. เส์นอนโยบาย กัลูยุที่ธุ์ เปี้าหมาย แผ่นกัารดำาเนินธุุรกัิจิ แลูะ
งบปีระมาณปีระจิำาปีี กัารตัั�งกัิจิกัารใหม่/เลูิกักัิจิกัาร/ค้วบกัิจิกัาร/
โอนกัิจิกัาร กัารร่วมลูงทีุ่น (โดยม่ส์ว่ นร่วมในกัารบริหารงาน) กัารกัำาหนด
แผ่นกัารเงิน โค้รงส์ร้างองค้์กัรแลูะกัารบริหารงาน ตัลูอดจินพิจิารณา
แลูะกัลูัน� กัรองข้อเส์นอของฝ่่ายบริหาร เพือ� เส์นอตั่อค้ณะกัรรมกัารบริษัที่ั
พิจิารณาอนุมัตัิ
2. ค้วบคุ้มดูแลูกัารดำาเนินธุุรกัิจิ แลูะตัิดตัามผ่ลูกัารดำาเนินงาน
ให้เปี็นไปีตัามนโยบาย แผ่นงาน เปี้าหมาย แลูะงบปีระมาณที่่�ได้รับ
อนุมัตัิจิากัค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ หรือตัามที่่�ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่
มอบหมาย แลูะรายงานผ่ลูกัารดำาเนินงานตั่อที่่ปี� ระชัุ่มค้ณะกัรรมกัาร
บริษััที่เปี็นปีระจิำา
3. อนุมัตัิกัารใชั่้จิ่ายเงินลูงทีุ่นที่่�ส์ำาค้ัญตัามที่่�ได้กัำาหนดไว้ใน
งบปีระมาณปีระจิำาปีีที่่�ได้รับมอบหมายจิากัค้ณะกัรรมกัารบริษััที่
4. อนุมัตัิเงินลูงทีุ่นนอกังบปีระมาณปีระจิำาปีีเปี็นจิำานวนเงิน
ไม่เกัิน 10 ลู้านบาที่ตั่อปีี แลูะรายงานตั่อค้ณะกัรรมกัารบริษัที่ั เพือ� รับที่ราบ
5. อนุมตัั กัิ ารกัูย้ มื เงิน กัารจิัดหาวงเงินส์ินเชั่ือ� หรือกัารขอส์ินเชั่ือ�
ของ HARN ภายในวงเงินไม่เกัิน 10 ลู้านบาที่ รวมไม่เกัิน 30 ลู้านบาที่
กัรณ่ตั้องใชั่้ที่รัพย์ส์ินของ HARN เปี็นหลูักัปีระกััน ตั้องนำาเส์นอ
ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่เพื�อพิจิารณาอนุมัตัิ
6. เส์นอจิ่ายเงินปีันผ่ลูระหว่างกัาลูหรือเงินปีันผ่ลูปีระจิำาปีี เพือ�
ให้ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่พิจิารณาให้ค้วามเห็นชั่อบกั่อนนำาเส์นอตั่อ
ที่่�ปีระชัุ่มผู่้ถึือหุ้นพิจิารณาอนุมัตัิ
7. ให้ม่อำานาจิในกัารมอบอำานาจิให้บุค้ค้ลูอื�นใดปีฏิิบัตัิงาน
เฉื่พาะอย่างแที่นได้ โดยกัารมอบอำานาจิ แลูะ/หรือกัารมอบหมายให้
อยูภ่ ายใตั้ขอบเขตัแห่งกัารมอบอำานาจิตัามหนังส์ือมอบอำานาจิ แลูะ/หรือ
ให้เปี็นไปีตัามระเบ่ยบ ข้อกัำาหนด หรือค้ำาส์ั�งที่่�ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่
แลูะ/หรือบริษััที่กัำาหนดไว้
ที่ั�งน่� กัารมอบอำานาจิของค้ณะกัรรมกัารบริหารดังกัลู่าวข้างตั้น
ไม่ส์ามารถึกัระที่ำาได้ หากัค้ณะกัรรมกัารบริหารม่ส์่วนได้เส์่ยหรืออาจิ
ม่ค้วามขัดแย้งที่างผ่ลูปีระโยชั่น์ในลูักัษัณะใดๆ กัับ HARN ในกัารใชั่้
อำานาจิดังกัลู่าว โดยในปีี 2564 ไม่ม่กัารดำาเนินกัารใดๆ ที่่�นอกัเหนือ
ขอบเขตัอำานาจิดังกัลู่าว
8. ปีฏิิบตัั หิ น้าที่่อ� นื� ใดตัามที่่ค้� ณะกัรรมกัารบริษัที่ั มอบหมายเปี็น
ค้ราวไปี
ในปีี 2564 ม่กัารปีระชัุ่ม 12 ค้รั�ง โดยกัรรมกัารบริหารทีุ่กัที่่านที่่�
ดำารงตัำาแหน่งอยูข่ ณะนัน� เข้าร่วมปีระชัุ่ม แลูะได้รายงานผ่ลูกัารปีฏิิบตัั ิ
งานปีระจิำาปีีไว้ในรายงานค้ณะกัรรมกัารบริหารแลู้ว

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

4) คณะกรรมูการบริหารควิามูเส่�ยง
ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ได้อนุมัตัิแตั่งตัั�งค้ณะกัรรมกัารบริหาร
ค้วามเส์่ย� ง เมือ� วันที่่� 11 พฤศจิิกัายน 2559 โดยแตั่งตััง� จิากักัรรมกัาร แลูะ
ผู่้บริหารระดับส์ูง เพื�อกัำาหนดนโยบายด้านกัารบริหารค้วามเส์่�ยง
ให้ค้รอบค้ลูุมที่ั�งองค้์กัร รวมที่ั�งกัำากัับดูแลูให้ม่กัระบวนกัารบริหาร
จิัดกัารค้วามเส์่�ยง เพื�อลูดผ่ลูกัระที่บจิากัปีัจิจิัยผ่ันแปีรตั่อธุุรกัิจิอย่าง
เหมาะส์ม
ที่ั� ง น่� ณ วั น ที่่� 31 ธุั น วาค้ม 2564 ปีระกัอบด้ ว ย ปีระธุาน
เจิ้ า หน้ า ที่่� บ ริ ห าร ปีระธุานเจิ้ า หน้ า ที่่� กั ารเงิ น ปีระธุานเจิ้ า หน้ า ที่่�
ปีฏิิบัตัิกัาร กัรรมกัารผู่้จิัดกัาร แลูะผู่้อำานวยกัารตัามส์ายงาน 12 ค้น
ดังรายชั่ื�อตั่อไปีน่�
คณะกรรมูการบริหารควิามูเส่�ยง
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
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หน้าท่� และควิามูรับผิดชัอบข้องคณะกรรมูการบริหาร
ควิามูเส่�ยง
1. กัำาหนดแลูะที่บที่วนนโยบาย แนวที่างกัารบริหารค้วามเส์่�ยง
ของ HARN ที่ั�งค้วามเส์่�ยงจิากักัารดำาเนินงาน แลูะค้วามเส์่�ยงตัาม
นโยบายตั่อตั้านกัารทีุ่จิริตัค้อร์รปีั ชั่ัน เพือ� นำาเส์นอค้ณะกัรรมกัารบริษัที่ั
พิจิารณารับที่ราบ
2. กัำาหนดยุที่ธุศาส์ตัร์ในกัารบริหารค้วามเส์่ย� งให้ส์อดค้ลู้องกัับ
นโยบายกัารบริหารค้วามเส์่�ยง ปีระเมิน ตัิดตัาม แลูะดูแลูค้วามเส์่�ยง
ให้อยู่ในระดับที่่�เหมาะส์ม
3. ดูแลูแลูะตัิดตัามกัารปีฏิิบัตัิตัามนโยบายกัารบริหารค้วาม
เส์่�ยงภายใตั้แนวที่างที่่�ได้รับอนุมัตัิจิากัค้ณะกัรรมกัารบริษััที่
4. กัำาหนดเกัณฑ์์วดั ค้วามเส์่ย� งแลูะเพดานค้วามเส์่ย� งที่่ย� อมรับได้
5. กัำาหนดมาตัรกัารในกัารจิัดกัารค้วามเส์่�ยงให้เหมาะส์มตั่อ
ส์ภาวกัารณ์ที่่�เปีลู่�ยนแปีลูงไปี
6. ที่บที่วนค้วามเพ่ยงพอถึ่งค้วามม่ปีระส์ิที่ธุิผ่ลูของระบบแลูะ
กัารปีฏิิบัตัิตัามนโยบายที่่�กัำาหนด
7. รายงานกัารบริหาร กัารดำาเนินงาน ส์ถึานะค้วามเส์่�ยง แลูะ
กัารเปีลู่�ยนแปีลูงตั่างๆ รวมถึ่งส์ิ�งที่่�ตั้องดำาเนินกัารปีรับปีรุงแกั้ไขตั่อ
ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่เปี็นปีระจิำาทีุ่กัไตัรมาส์ เพื�อให้ส์อดค้ลู้องกัับ
นโยบายแลูะกัลูยุที่ธุ์ที่่�กัำาหนด

6. นายกิตืตืิพงษั์ กิตืตืิเมูธิาวิีนันท์

8. ดูแลูให้ม่ค้ณะที่ำางานบริหารค้วามเส์่�ยงตัามค้วามจิำาเปี็น

7. นายวิชัิรวิิทย์ อัครเศรณ่

9. ส์นั บ ส์นุ น ค้ณะที่ำ า งานบริ ห ารค้วามเส์่� ย งด้ า นบุ ค้ ลูากัร

กัรรมกัารบริหารค้วามเส์่�ยง
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

งบปีระมาณ แลูะที่รัพยากัรอื�นที่่�จิำาเปี็น ให้ส์อดค้ลู้องกัับขอบเขตั
ค้วามรับผ่ิดชั่อบ
10. ส์นับส์นุนแลูะพัฒนากัารบริหารค้วามเส์่ย� งในทีุ่กัระดับอย่าง
ตั่อเนื�อง รวมถึ่งส์่งเส์ริมกัารพัฒนาวัฒนธุรรมกัารบริหารค้วามเส์่�ยง
ภายในอย่างปีระส์ิที่ธุิภาพ
11. ที่บที่วนแลูะปีระเมินปีระส์ิที่ธุิผ่ลูของกัารจิัดกัารค้วามเส์่�ยง
อย่างน้อยปีีลูะ 1 ค้รั�ง แลูะเปีิดเผ่ยไว้ในแบบแส์ดงรายกัารปีระจิำาปีี/
รายงานปีระจิำาปีี แลูะในกัรณ่ที่ม่� ปี่ จิั จิัย หรือเหตัุกัารณ์ส์ำาค้ัญซ่ง� อาจิม่
ผ่ลูกัระที่บตั่อ HARN หรือผู่ม้ ส์่ ว่ นได้เส์่ยของ HARN อย่างม่นยั ส์ำาค้ัญ
ตั้องรายงานตั่อค้ณะกัรรมกัารบริษััที่เพื�อที่ราบ
ในปีี 2564 ม่กัารปีระชัุ่ม 4 ค้รั�ง โดยกัรรมกัารบริหารค้วามเส์่�ยง
ทีุ่กัที่่านที่่ด� าำ รงตัำาแหน่งอยูข่ ณะนัน� เข้าร่วมปีระชัุ่ม แลูะได้รายงานผ่ลูกัาร
ปีฏิิบตัั งิ านปีระจิำาปีีไว้ในรายงานค้ณะกัรรมกัารบริหารค้วามเส์่ย� งแลู้ว
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

7.4 ข้้อมููลเก่�ยวิกับผู้บริหารระดับสูง
7.4.1 รายชั่อ� และตืำาแหน่งข้องผูบ้ ริหารระดับสูง
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
ผู้บริหารระดับสูง
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

1. เปี็นผู่้นำาในกัารกัำาหนดกัลูยุที่ธุ์ นโยบาย แลูะแผ่นงาน ธุุรกัิจิ
ระยะส์ั�นแลูะระยะยาว
2. ค้วบคุ้ม กัำากัับดูแลู แลูะแกั้ไขปีัญหากัารดำาเนินธุุรกัิจิโดย
ภาพรวมในระดับกัลูยุที่ธุ์แลูะนโยบาย
3. ส์นั บ ส์นุ น แลูะอำา นวยกัารแกั่ ค้ ณะกัรรมกัารบริ ษัั ที่ แลูะ
ค้ณะกัรรมกัารชัุ่ดย่อย ให้ส์ามารถึปีฏิิบัตัิภารกัิจิด้านกัารกัำากัับดูแลู
กัิจิกัารที่่�ด่ได้ตัามเปี้าหมาย
4. กัำากัับดูแลูโค้รงกัารพัฒนาบุค้ลูากัร ให้ส์อดค้ลู้องกัับเปี้าหมาย
กัารเตัิบโตัของ HARN ตัลูอดจินดูแลูแลูะรักัษัาภาพลูักัษัณ์ที่ด�่ ข่ ององค้์กัร
5. ตัิดตัาม ตัรวจิส์อบ ค้วบคุ้ม แลูะรายงานผ่ลูกัารดำาเนินงาน
ตัามแผ่นที่่ไ� ด้รบั อนุมตัั ตัิ อ่ ค้ณะกัรรมกัารบริษัที่ั เปี็นปีระจิำาทีุ่กัไตัรมาส์
6. ดำาเนินกัารหรือปีฏิิบัตัิงานให้เปี็นไปีตัามนโยบาย แผ่นงาน
แลูะงบปีระมาณที่่�ได้รับอนุมัตัิจิากัค้ณะกัรรมกัารบริษััที่
7. ม่อำานาจิบรรจิุ แตั่งตัั�ง ถึอดถึอน โยกัย้าย เลูื�อนตัำาแหน่ง
พักังาน เลูิกัจิ้าง ลูงโที่ษัที่างวินัย กัำาหนดอัตัราเงินเดือน ค้่าตัอบแที่น
อื�นๆ รวมที่ั�งบำาเหน็จิรางวัลู กัารปีรับเงินเดือน หรือค้่าจิ้าง แลูะเงิน
โบนัส์ ตัามระเบ่ยบที่่�กัำาหนด
8. ม่อำานาจิในกัารออกั แกั้ไข เพิม� เตัิม ปีรับปีรุง หรือยกัเลูิกั ค้ำาส์ัง�
ระเบ่ยบ บันที่่กั แลูะข้อบังค้ับที่่�เกั่�ยวกัับกัารที่ำางาน เพื�อให้กัารปีฏิิบัตัิ
งานเปี็นไปีตัามนโยบาย แลูะเพื�อรักัษัาระเบ่ยบวินัยในกัารที่ำางาน
ภายในองค้์กัร
9. ปีฏิิบตัั หิ น้าที่่อ� นื� ใดตัามที่่ไ� ด้รบั มอบหมายจิากัค้ณะกัรรมกัารบริษัที่ั
10. ให้อำานาจิในกัารมอบอำานาจิชั่่วง แลูะ/หรือมอบหมายให้
บุค้ค้ลูอื�นปีฏิิบัตัิงานแที่นได้ โดยกัารมอบอำานาจิชั่่วง แลูะ/หรือกัาร
มอบหมายดังกัลู่าวให้อยู่ภายใตั้ขอบเขตัแห่งกัารมอบอำานาจิตัาม
หนังส์ือมอบอำานาจิดังกัลู่าว แลูะ/หรือให้เปี็นไปีตัามระเบ่ยบ ข้อกัำาหนด
หรือค้ำาส์ั�งที่่�ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ แลูะ/หรือ HARN กัำาหนดไว้

บทบาท หน้าท่�ข้องกรรมูการผู้จำัดการ

12. นายพงษั์สวิัสดิ� เพ่งเล็งผล

กัรรมกัารผู่้จิัดกัารม่อำานาจิแลูะหน้าที่่�ในกัารบริหารงานกัิจิกัาร
ตั่างๆ รวมถึ่งตัามที่่�ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่มอบหมาย ดังน่�

ห้มูายเห้ต์ุ : ลูำาดับที่่� 1-12 เปี็นผู่้บริหารของ HARN ตัามปีระกัาศค้ณะกัรรมกัาร กั.ลู.ตั.

1. กัำากัับดูแลูกัารบริหารงาน แลูะกัารอนุมัตัิเรื�องที่่�เกั่�ยวกัับ
กัารดำาเนินกัิจิกัารปีระจิำาวันของ HARN เพื�อเปี็นไปีตัามวัตัถึุปีระส์งค้์
ข้อบังค้ับ กัฎระเบ่ยบ ค้ำาส์ั�ง มตัิที่่�ปีระชัุ่มค้ณะกัรรมกัารบริษััที่แลูะมตัิ
ที่่�ปีระชัุ่มผู่้ถึือหุ้น ภายใตั้กัรอบของกัฎหมายที่่�เกั่�ยวข้อง แลูะขอบเขตั
อำานาจิหน้าที่่�ที่่�ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่กัำาหนด

ผู่้อำานวยกัารส์ายงานขายส์ินค้้าพิเศษั: ธุุรกัิจิระบบกัารพิมพ์ดิจิิที่ัลู

บทบาท หน้าท่�ข้องประธิานเจำ้าหน้าท่�บริหาร
ตัามที่่ค้� ณะกัรรมกัารบริษัที่ั มอบหมาย ปีระธุานเจิ้าหน้าที่่บ� ริหาร
ตั้องบริหาร HARN ตัามแผ่นงานหรืองบปีระมาณที่่�ได้รับอนุมัตัิจิากั
ค้ณะกัรรมกัารอย่างเค้ร่งค้รัด ซื�อส์ัตัย์ ส์ุจิริตั แลูะระมัดระวัง รักัษัา
ผ่ลูปีระโยชั่น์ของ HARN แลูะผู่้ถึือหุ้นอย่างด่ที่่�ส์ุด อำานาจิหน้าที่่�ของ
ปีระธุานเจิ้าหน้าที่่�บริหารให้รวมถึ่งเรื�องหรือกัิจิกัารตั่างๆ ดังตั่อไปีน่�

2. จิัดเตัร่ยมนโยบาย กัลูยุที่ธุ์ เปี้าหมาย แผ่นกัารดำาเนินธุุรกัิจิ
แลูะงบปีระมาณปีระจิำาปีี ตัลูอดจินโค้รงส์ร้างกัารบริหารงานแลูะ
อำานาจิกัารบริหาร เส์นอค้ณะกัรรมกัารบริหารพิจิารณาให้ค้วามเห็น
ขอบกั่อนนำาเส์นอค้ณะกัรรมกัารบริษััที่พิจิารณาอนุมัตัิ

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

3. ดำาเนินกัิจิกัาร แลูะ/หรือบริหารจิัดกัารให้เปี็นไปีตัามนโยบาย
กัลูยุที่ธุ์ เปี้าหมาย แผ่นกัารดำาเนินธุุรกัิจิ แลูะงบปีระมาณที่่ไ� ด้รบั อนุมตัั ิ
จิากัค้ณะกัรรมกัาร
4. ตัิดตัาม ตัรวจิส์อบ ค้วบคุ้ม แลูะรายงานผ่ลูกัารดำาเนินงาน
ตัามแผ่นที่่ไ� ด้รบั อนุมตัั ิ ตั่อค้ณะกัรรมกัารบริษัที่ั เปี็นปีระจิำาทีุ่กัไตัรมาส์
5. ดูแลูให้บุค้ลูากัรในส์ายงานส์ามารถึดำาเนินกัารได้อย่างม่
ปีระส์ิที่ธุิภาพแลูะปีระส์ิที่ธุิผ่ลู
6. ม่อำานาจิอนุมัตัิกัารลูงทีุ่นหรือค้่าใชั่้จิ่ายในกัารดำาเนินธุุรกัิจิ
กัารจิ่ายเงินตัามส์ัญญา ข้อตักัลูง กัารจิัดหา กัารเข้าที่ำาส์ัญญา แลูะ
กัารดำาเนินกัารตัามธุุรกัิจิปีกัตัิภายในงบปีระมาณที่่�ได้รับอนุมัตัิ
7. ปีฏิิบตัั หิ น้าที่่อ� นื� ใดตัามที่่ไ� ด้รบั มอบหมายจิากัค้ณะกัรรมกัารบริหาร
8. ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ได้มอบอำานาจิในกัารแกั้ไข เพิ�มเตัิม
รายลูะเอ่ ย ดแลูะข้ อ ตักัลูงในส์ั ญ ญา กัารตั่ อ ส์ั ญ ญา ขยายหรื อ
ย่นระยะเวลูาส์ัญญา กัารยกัเลูิกัส์ัญญา ตัลูอดจินกัารลูงนามในเอกัส์าร
ที่่�เกั่�ยวเนื�องกัันกัับส์ัญญาซื�อขาย กัารมอบอำานาจิชั่่วง แลูะ/หรือ
มอบหมายให้บคุ้ ค้ลูอืน� ที่ำาส์ัญญา แลูะ/หรือปีฏิิบตัั งิ านแที่นได้ โดยกัาร
มอบอำานาจิชั่่วงแลูะ/หรือกัารมอบหมายดังกัลู่าวให้อยูภ่ ายใตั้ขอบเขตั
แห่งกัารมอบอำานาจิตัามหนังส์ือมอบอำานาจิดังกัลู่าว แลูะ/หรือให้เปี็น
ไปีตัามระเบ่ยบ ข้อกัำาหนด หรือค้ำาส์ัง� ที่่ค้� ณะกัรรมกัารบริษัที่ั แลูะ/หรือ
HARN กัำาหนดไว้
ที่ัง� น่� กัารมอบอำานาจิของปีระธุานเจิ้าหน้าที่่บ� ริหาร แลูะกัรรมกัาร
ผู่จิ้ ดั กัาร ดังกัลู่าวข้างตั้นไม่ส์ามารถึกัระที่ำาได้ หากัปีระธุานเจิ้าหน้าที่่�
บริหาร แลูะกัรรมกัารผู่้จิัดกัารม่ส์่วนได้เส์่ยหรืออาจิม่ค้วามขัดแย้ง
ที่างผ่ลูปีระโยชั่น์ในลูักัษัณะใดๆ กัับ HARN ในกัารใชั่้อำานาจิดังกัลู่าว
โดยในปีี 2564 ไม่มกั่ ารดำาเนินกัารใดๆ ที่่น� อกัเหนือขอบเขตัอำานาจิดังกัลู่าว

การสืบทอดตืำาแหน่งสำาหรับผู้บริหารระดับสูง
ค้ณะกัรรมกัารส์รรหาแลูะพิจิารณาค้่าตัอบแที่น เปี็นผู่พ้ จิิ ารณา
แลูะจิัดที่ำานโยบายกัารส์ืบที่อดตัำาแหน่งผู่้บริหารระดับส์ูง นำาเส์นอ
ตั่อค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ แลูะที่ำาหน้าที่่�ส์รรหาบุค้ค้ลูที่่�ม่ค้วามรู้ ค้วาม
ส์ามารถึ แลูะปีระส์บกัารณ์ที่เ่� หมาะส์มส์ำาหรับเปี็นผู่บ้ ริหารของ HARN
ม่ค้วามเปี็นผู่้นำา ม่วิส์ัยที่ัศน์กัว้างไกัลู โดยตั้องม่คุ้ณส์มบัตัิแลูะไม่ม่
ลูักัษัณะตั้องห้ามตัามกัฎหมาย
HARN ได้ดำาเนินกัารพัฒนาผู่บ้ ริหารระดับส์ูงอย่างตั่อเนือ� ง เพือ�
ให้ม่ผู่้บริหารขององค้์กัรเปี็นหน่�งในผู่้ม่คุ้ณส์มบัตัิที่่�พร้อมเพื�อที่ดแที่น
ผู่บ้ ริหารระดับส์ูงที่่จิ� ะเกัษั่ยณอายุในอ่กั 3-5 ปีี ข้างหน้า โดยม่ระเบ่ยบ
ปีฏิิบตัั แิ ลูะกัระบวนกัารส์ืบที่อดตัำาแหน่งเพือ� เปี็นกัารวาง Succession
Plan ส์ำาหรับเตัร่ยมบุค้ลูากัรให้มค้่ วามพร้อมข่น� ดำารงตัำาแหน่งที่่ส์� งู ข่น�
เมื�อม่ตัำาแหน่งว่าง ได้แกั่ ปีระธุานเจิ้าหน้าที่่�บริหาร กัรรมกัารผู่้จิัดกัาร
ปีระธุานเจิ้าหน้าที่่กั� ารเงิน ปีระธุานเจิ้าหน้าที่่ปี� ฏิิบตัั กัิ าร ผู่อ้ ำานวยกัาร
ส์ายงานตั่างๆ รายงานค้วามค้ืบหน้าตั่อค้ณะกัรรมกัารบริษัที่ั รับที่ราบ
อย่างน้อยปีีลูะค้รั�ง
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ข้้อพิพาทด้านแรงงาน
HARN ไม่ม่ข้อพิพาที่ด้านแรงงานที่่�ม่นัยส์ำาค้ัญในระยะเวลูา
3 ปีีที่่�ผ่่านมา

7.4.2 นโยบายการจำ่ายค่าตือบแทนผู้บริหาร
ระดับสูง
ค่าตือบแทนผู้บริหารระดับสูง
ค้่าตัอบแที่นปีระธุานเจิ้าหน้าที่่�บริหารเปี็นไปีตัามนโยบาย
แลูะหลูักัเกัณฑ์์ที่่�ค้ณะกัรรมกัารส์รรหาแลูะพิจิารณาค้่าตัอบแที่น
แลูะค้ณะกัรรมกัารบริษััที่กัำาหนดส์ำาหรับค้่าตัอบแที่นของผู่้บริหาร
ระดับส์ูงตัำาแหน่งอื�นที่่�เปี็นไปีตัามระเบ่ยบที่่�ปีระธุานเจิ้าหน้าที่่�บริหาร
กัรรมกัารผู่้จิัดกัารกัำาหนด ซ่�งเชั่ื�อมโยงกัับผ่ลูกัารดำาเนินงานของ
HARN โดยกัำาหนดตััวชั่่�วัดแลูะตัั�งค้่าเปี้าหมาย (Key Performance
Indicatiors : KPI) เกั่ย� วกัับผ่ลูปีฏิิบตัั งิ านตัามวัตัถึุปีระส์งค้์ในแตั่ลูะปีี
แลูะผ่ลูตัามวัตัถึุปีระส์งค้์เชั่ิงกัลูยุที่ธุ์ที่างธุุรกัิจิในระยะส์ัน� แลูะระยะยาว
ในด้านกัารเงิน ส์ังค้ม แลูะส์ิง� แวดลู้อม โดยผ่่านวงจิรค้วามยัง� ยืนของ
บริษัที่ั 3 กัลูุม่ ได้แกั่ SMART Business, SMART People, SMART
Environment ซ่�งตััวชั่่�วัดดังกัลู่าวค้รอบค้ลูุมตัามมุมมอง Balance
Scorecard เชั่่น ผ่ลูปีระกัอบกัาร กัารเตัิบโตัของยอดขาย ส์่วนแบ่ง
กัารตัลูาด กัารขยายตัลูาดไปียังตั่างปีระเที่ศ ค้วามพ่งพอใจิของ
พนักังาน กัารพัฒนาระบบกัารที่ำางานแลูะกัระบวนกัารจิัดกัารธุุรกัิจิ
ส์ูค้่ วามเปี็นเลูิศอย่างตั่อเนือ� ง กัารเพิม� ข่ดค้วามส์ามารถึในกัารแข่งขัน
แลูะกัารดำาเนินธุุรกัิจิอย่างยั�งยืนในระยะยาว เพื�อนำาไปีส์ู่ค้วามส์ำาเร็จิ
อย่างยั�งยืนภายใตั้หลูักัเกัณฑ์์ที่่�โปีร่งใส์ แลูะพิจิารณาถึ่งค้วามเส์่�ยงที่่�
เกั่�ยวข้อง วิส์ัยที่ัศน์ พันธุกัิจิ รวมถึ่งกัลูยุที่ธุ์ แลูะกัารส์ร้างมูลูค้่าเพิ�ม
อย่างตั่อเนื�องให้กัับผู่้ถึือหุ้น
นอกัจิากัน่� กัารบริหารค้่าตัอบแที่นยังม่วัตัถึุปีระส์งค้์เพื�อให้
ส์ามารถึแข่งขันได้ในกัลูุ่มธุุรกัิจิที่่�เกั่�ยวข้อง เกัิดค้วามมั�นใจิว่า HARN
ส์ามารถึที่่จิ� ะด่งดูดแลูะรักัษัาพนักังานที่่ด� ่ ม่ฝ่มี อื ให้มาที่ำางาน แลูะอยู่
ส์ร้างผ่ลูงานอย่างตั่อเนื�อง
ค้่าตัอบแที่นผู่บ้ ริหารระดับส์ูงตัำาแหน่งปีระธุานเจิ้าหน้าที่่บ� ริหาร
กัรรมกัารผู่จิ้ ดั กัาร ปีระธุานเจิ้าหน้าที่่ปี� ฏิิบตัั กัิ าร ปีระธุานเจิ้าหน้าที่่กั� ารเงิน
จิะได้รับผ่ลูตัอบแที่นที่ั�งที่่�เปี็นตััวเงินแลูะผ่ลูปีระโยชั่น์/ส์วัส์ดิกัารอื�น
ตัามระเบ่ยบของ HARN เชั่่นเด่ยวกัันกัับตัำาแหน่งผู่้อำานวยกัารตัาม
ส์ายงาน ได้แกั่ เงินเดือน โบนัส์ตัามผ่ลูงาน ค้่าตัอบแที่นที่่�เปี็นหุ้น
(EJIP) แลูะผ่ลูปีระโยชั่น์อื�น (กัองทีุ่นส์ำารองเลู่�ยงชั่่พ ปีระกัันชั่่วิตั/
ส์ุขภาพ ทีุ่นกัารศ่กัษัา) เปี็นตั้น ยกัเว้นเงินรางวัลูจิูงใจิตัามผ่ลูงาน
ซ่�งผู่้บริหารระดับส์ูงของ HARN ที่่�มาปีฏิิบัตัิงานจิะได้รับค้่าตัอบแที่น
ตัามรายลูะเอ่ยด ดังน่�
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ค่าต์อบแที่นรว็มูข้องประธิานเจำ้าห้น้าที่ี�บริห้ารและกรรมูการผู้จำัดการ ปี 2563-2564
ในปีี 2564 HARN จิ่ายค้่าตัอบแที่นให้แกั่ นายวิรฐั ส์ุขชั่ัย ปีระธุานเจิ้าหน้าที่่บ� ริหาร แลูะนายธุรรมนูญ ตัร่เพ็ชั่ร กัรรมกัารผู่จิ้ ดั กัารผู่บ้ ริหาร
ของ HARN แลูะจิ่ายค้่าตัอบแที่นให้แกั่ นายปีระเส์ริฐศักัดิ�เดชั่อุดม ปีระธุานเจิ้าหน้าที่่�บริหาร บริษััที่ ไอยราหาญ จิำากััด (บริษััที่ย่อย) ดังน่�
หน่วย: ลู้านบาที่

ปี 2564

ค่าตือบแทน

ปี 2563

จิำานวนราย

จิำานวนเงิน

จิำานวนราย

จิำานวนเงิน

3
3

9.98
0.31

3
3

10.80
0.30

เงินเดือน โบนัส์ แลูะอื�นๆ ได้แกั่ เงินส์มที่บกัองทีุ่นปีระกัันส์ังค้ม แลูะ EJIP
เงินส์มที่บกัองทีุ่นส์ำารองเลู่�ยงชั่่พ
ห้มูายเห้ต์ุ : ค้่าตัอบแที่นปีระธุานเจิ้าหน้าที่่�บริหารแลูะกัรรมกัารผู่้จิัดกัารอ้างอิงข้อมูลูจิากังบกัารเงินรวมของ HARN

ข้อมูลูเพิ�มเตัิมที่่�เกั่�ยวข้องกัับผู่้บริหารของ HARN ม่ดังน่�
ไม่ปีรากัฎว่าม่ปีระวัตัิกัารที่ำาค้วามผ่ิดกัฎหมายในระยะ 10 ปีีที่่�ผ่่านมาเกั่�ยวกัับ
1) กัารถึูกัพิพากัษัาว่ากัระที่ำาผ่ิดที่างอาญา ยกัเว้นที่่�เปี็นค้วามผ่ิดอันเกัิดจิากักัารฝ่่าฝ่้นกัฎจิราจิร ค้วามผ่ิดลูหุโที่ษั หรือค้วามผ่ิดในที่ำานอง
เด่ยวกััน
2) กัารถึูกัพิพากัษัาให้เปี็นบุค้ค้ลูลู้มลูะลูายหรือถึูกัพิที่ักัษั์ที่รัพย์
3) กัารเปี็นผู่บ้ ริหาร หรือผู่ม้ อ่ าำ นาจิค้วบคุ้มในบริษัที่ั หรือห้างหุน้ ส์่วนที่่�ถึูกัพิพากัษัาให้เปี็นบุค้ค้ลูลู้มลูะลูายหรือถึูกัพิที่ักัษั์ที่รัพย์

7.5 ข้้อมููลเก่�ยวิกับพนักงาน
จำำานวินพนักงาน
HARN ม่ น โยบายมุ่ ง เน้ น ที่่� จิ ะพั ฒ นาปีรั บ ปีรุ ง กัระบวนกัาร
แลูะระบบกัารบริหารที่รัพยากัรบุค้ค้ลูให้ม่ค้วามที่ันส์มัย ส์อดค้ลู้อง
กัับเที่ค้โนโลูย่�ที่่�เปีลู่�ยนแปีลูง เพื�อเส์ริมส์ร้างแลูะพัฒนาพนักังาน
ให้พนักังานม่ค้วามส์ามารถึ ตัลูอดจินม่ส์่วนร่วมในกัารพัฒนาแลูะ
ชั่่วยเหลูือส์ังค้มโดยส์่วนรวม ให้กั้าวไปีส์ู่กัารเปี็นองค้์กัรแห่งค้วาม
ยั�งยืน เพื�อเพิ�มข่ดค้วามส์ามารถึในกัารแข่งขัน แลูะตัอบส์นองกัาร
เปีลู่�ยนแปีลูงขององค้์กัร

สายงาน
ส์ายงานขายงานโค้รงกัาร
ส์ายงานขายระบบดับเพลูิง ปีรับอากัาศแลูะส์ุขาภิบาลู
ส์ายงานขายปีิโตัรเค้ม่
ส์ายงานขายระบบที่ำาค้วามเย็น
ส์ายงานส์นับส์นุนวิศวกัรรม
ส์ายงานขายระบบกัารพิมพ์ดิจิิที่ัลู
ส์ายงานบริกัาร
ส์ายงานขายส์ินค้้าพิเศษั
ส์ายงานปีฏิิบัตัิกัาร
ส์ายงานกัารเงิน
บริษััที่ย่อย
รว็มู

ณ วันที่่� 31 ธุันวาค้ม 2564 HARN แลูะบริษััที่ย่อย ม่จิำานวน
พนักังานรวม 249 ค้น ซ่ง� เปี็นพนักังาน HARN 242 ค้น แลูะบริษัที่ั ย่อย
บริษััที่ หาญเว่ยดนาม จิำากััด 2 ค้น, บริษััที่ ไอยราหาญ จิำากััด 5 ค้น
โดยเปี็นพนักังานรวม 156 ค้น พนักังานหญิงรวม 93 ค้น ซ่�งแบ่งตัาม
ส์ายงาน ดังน่�

จำำานวินพนักงาน (คน)
ปี 2564

ปี 2563

ปี 2562

28
30
3
15
9
28
33
14
45
37
7
249

35
29
4
16
7
26
33
15
42
37
9
253

35
29
7
14
8
28
32
16
48
37
3
257

บริษััท หาญ เอ็นจำิเน่ยริ�ง โซลูชัั�นส์ จำำากัด (มูหาชัน)
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ค่าต์อบแที่นพึนักงานข้อง HARN (ไมู่รว็มูประธิานเจำ้าห้น้าที่ี�บริห้าร และกรรมูการผู้จำัดการ) ปี 2563 - 2564
หน่วย: ลู้านบาที่

ปี 2564

ค่าตือบแทน
เงินเดือน โบนัส์ แลูะอื�นๆ ได้แกั่ เงินส์มที่บกัองทีุ่นปีระกัันส์ังค้ม แลูะ EJIP
เงินส์มที่บกัองทีุ่นส์ำารองเลู่�ยงชั่่พ

ปี 2563

จิำานวนราย

จิำานวนเงิน

จิำานวนราย

จิำานวนเงิน

238
238

152.56
4.14

242
242

159.80
3.93

ห้มูายเห้ต์ุ : ค้่าตัอบแที่นพนักังานอ้างอิงข้อมูลูจิากังบกัารเงินเฉื่พาะกัิจิกัารของ HARN

HARN กัำาหนดค้่าตัอบแที่นพนักังานที่่�ส์อดค้ลู้องกัับผ่ลูกัาร
ดำาเนินงานของ HARN ที่ั�งในระยะส์ั�นแลูะระยะยาวผ่่านกัารบริหาร
ผ่ลูกัารดำาเนินงานที่่�ส์อดค้ลู้องกัับที่ิศที่างกัลูยุที่ธุ์ ซ่�งเปี็นกัระบวนกัาร
ดำาเนินกัารอย่างตั่อเนื�อง เพื�อผ่ลูักัดันให้ผ่ลูกัารดำาเนินงานเปี็นไปี
ตัามเปี้าหมายตัามแผ่น โดยจิะได้รับผ่ลูตัอบแที่นที่ั�งที่่�เปี็นตััวเงินแลูะ
ผ่ลูปีระโยชั่น์/ส์วัส์ดิกัารอื�นตัามระเบ่ยบของ HARN ได้แกั่ เงินเดือน
โบนัส์ตัามผ่ลูงาน ค้่าลู่วงเวลูา ค้่านายหน้า เงินรางวัลูจิูงใจิ ค้่าตัอบแที่น
ที่่เ� ปี็นหุน้ (EJIP) แลูะผ่ลูปีระโยชั่น์/ส์วัส์ดิกัารอืน� (กัองทีุ่นส์ำารองเลู่ย� งชั่่พ,
ปีระกัันชั่่วิตั/ส์ุขภาพ, ทีุ่นกัารศ่กัษัา)

กองทุนสำารองเล่�ยงชัีพ
ปีัจิจิุบันม่พนักังานที่่�เข้าร่วมกัองทีุ่นส์ำารองเลู่�ยงชั่่พ จิำานวน
240 ราย จิากัจิำานวนพนักังานที่่ม� ส์่ ที่ิ ธุิเข้าร่วมที่ัง� หมด 240 ราย ค้ิดเปี็น
ร้อยลูะ 100 ในปีี 2564 HARN ได้จิ่ายส์มที่บเข้ากัองทีุ่นจิำานวน
4,456,531ลู้านบาที่ บริหารจิัดกัารกัองทีุ่นฯ โดยบริษััที่หลูักัที่รัพย์
จิัดกัารกัองทีุ่น ยูโอบ่ (ปีระเที่ศไที่ย) จิำากััด ซ่ง� ม่กัารเปีิดเผ่ยข้อมูลูตัาม
หลูักัธุรรมาภิบาลูกัารลูงทีุ่น ปีฏิิบตัั ตัิ ามข้อกัำาหนดของพระราชั่บัญญัตัิ
กัองทีุ่นส์ำารองเลู่�ยงชั่่พ พ.ศ. 2542 โดยอัตัราเงินส์ะส์มของพนักังาน
จิะส์ูงข่�นตัามอายุกัารปีฏิิบัตัิงาน นอกัจิากัน่� HARN ได้เปีิดโอกัาส์
ให้พนักังานใชั่้ส์ิที่ธุิในกัารเลูือกัหรือเปีลู่�ยนแปีลูงนโยบายกัารลูงทีุ่นที่่�
เหมาะส์มกัับตันเอง แลูะระดับค้วามเส์่ย� งที่่ย� อมรับได้ของแตั่ลูะบุค้ค้ลู
ได้ปีีลูะ 2 ค้รั�ง รวมที่ั�งม่กัารปีรับเพิ�มอัตัราส์มที่บกัองทีุ่นของพนักังาน
ซ่�งเปี็นกัารส์่งเส์ริมให้พนักังานม่กัารวางแผ่นที่างกัารเงิน เพื�อให้ม่
เงินออมที่่�เพ่ยงพอหลูังเกัษั่ยณอายุ

ค่าตือบแทนอื�นๆ
HARN ได้จิัดส์วัส์ดิกัารแลูะค้่าตัอบแที่นอื�นๆ นอกัเหนือจิากั
เงินเดือน โบนัส์ แลูะเงินส์มที่บกัองทีุ่นส์ำารองเลู่�ยงชั่่พให้กัับผู่้บริหาร
แลูะพนักังานตัามค้วามเหมาะส์มกัับส์ภาวะเศรษัฐกัิจิ กัารดำารงชั่่พให้
ส์ามารถึแข่งขันได้ ตัลูอดจินเที่่ยบได้กัับมาตัรฐานของบริษััที่ในธุุรกัิจิ
ปีระเภที่เด่ยวกััน แลูะส์อดค้ลู้องกัับผ่ลูปีระกัอบกัารของ HARN ได้แกั่
1. กัารตัรวจิส์ุขภาพพนักังานปีระจิำาปีี กัารจิัดที่ำาปีระกัันชั่่วิตั
แลูะปีระกัันส์ุขภาพกัลูุ่มให้กัับผู่้บริหารแลูะพนักังาน ซ่�งวงเงินผ่ลู
ปีระโยชั่น์พนักังานแตั่ลูะค้นจิะแตักัตั่างกัันไปีตัามตัำาแหน่ง แลูะระดับ
ค้วามเส์่�ยงของกัารปีฏิิบัตัิงาน

2. โค้รงกัารส์ะส์มหุ้ น ส์ำา หรั บ พนั กั งาน (EJIP) ตัั� ง แตั่ วั น ที่่�
1 พฤษัภาค้ม 2563 ถึ่ง 30 เมษัายน 2568 รวมระยะเวลูา 5 ปีีเพื�อ
เปีิดโอกัาส์ให้พนักังานแลูะผู่้บริหารเข้าร่วมโค้รงกัารโดยตัามค้วาม
ส์มัค้รใจิ แลูะเปี็นเจิ้าของ HARN ร่วมกััน ซ่ง� ถึือเปี็นส์่วนหน่ง� ของเงินออม
เพื�อส์ร้างค้วามมั�นค้งที่างกัารเงินให้กัับพนักังานในระยะยาว
นอกัจิากัน่� HARN ยังให้ค้่าตัอบแที่นแกั่พนักังานในรูปีแบบ
กัารให้ทีุ่นกัารศ่กัษัาพนักังานที่ั�งระดับปีริญญาตัร่ แลูะปีริญญาโที่
กัารส์นับส์นุนค้่าใชั่้จิ่ายกัารฝ่ึกัอบรม ส์ัมมนาตั่างๆ ที่ั�งกัารฝ่ึกัอบรม
ส์ัมมนาภายในองค้์กัร แลูะภายนอกัองค้์กัรอย่างเหมาะส์ม รวมที่ั�ง
จิัดให้ม่กัารฉื่่ดวัค้ซ่นไข้หวัดใหญ่ 4 ส์ายพันธุุ์ในราค้าพิเศษั

7.6 ข้้อมููลสำาคัญอื�นๆ
7.6.1 รายชั่�อบุคคลท่�ได้รับมูอบหมูาย
เลข้านุการบริษััท
เพื�อให้เ ปี็นไปีตัามหลูักักัารกัำากัับดูแ ลูกัิจิกัารที่่�ด่ข องบริษััที่
จิดที่ะเบ่ยนในหมวดค้วามรับผ่ิดชั่อบของค้ณะกัรรมกัาร แลูะตัาม
ข้ อ กัำ า หนดของพระราชั่บั ญ ญั ตัิ ห ลูั กั ที่รั พ ย์ แ ลูะตัลูาดหลูั กั ที่รั พ ย์
พ.ศ. 2535 (รวมที่ั�งที่่�ได้ม่กัารแกั้ไขเพิ�มเตัิม) ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่จิ่ง
ได้แตั่งตัั�งเลูขานุกัารบริษััที่ข่�น โดยม่ภาระหน้าที่่�ในกัารให้ค้ำาแนะนำา
ด้านกัฎเกัณฑ์์ แลูะกัฎหมายตั่างๆ ที่่�ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ตั้องที่ราบ
แลูะปีฏิิ บั ตัิ ดู แ ลูกัารจิั ด ปีระชัุ่ ม รวมที่ั� ง ดู แ ลูกัิ จิ กัรรมตั่ า งๆ ของ
ค้ณะกัรรมกัารบริ ษัั ที่ เพื� อ ให้ ส์ ามารถึปีฏิิ บั ตัิ ห น้ า ที่่� ไ ด้ อ ย่ า งม่
ปีระส์ิที่ธุิภาพแลูะปีระส์ิที่ธุิผ่ลู รวมที่ั�งจิัดที่ำาแลูะเกั็บรักัษัาเอกัส์าร
ได้แกั่ ที่ะเบ่ยนกัรรมกัาร หนังส์ือนัดปีระชัุ่มค้ณะกัรรมกัารบริษััที่
รายงานกัารปีระชัุ่มค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ แลูะรายงานปีระจิำาปีีของ
HARN หนังส์ือนัดปีระชัุ่มผู่้ถึือหุ้น รายงานกัารปีระชัุ่มผู่้ถึือหุ้น แลูะ
เกั็บรักัษัารายงานกัารม่ส์ว่ นได้เส์่ยที่่ร� ายงานโดยกัรรมกัารแลูะผู่บ้ ริหาร
โดยที่่�ปีระชัุ่มค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ ค้รั�งที่่� 4/2564 เมื�อวันที่่�
11 ส์ิงหาค้ม 2564 ได้ม่มตัิแตั่งตัั�ง นางส์าววาส์ุกัาญจิน์ บุญม่ เปี็น
เลูขานุกัารบริษััที่ โดยม่ผ่ลูตัั�งแตั่วันที่่� 11 ส์ิงหาค้ม 2564
HARN ได้กัำาหนดคุ้ณส์มบัตัขิ องเลูขานุกัารบริษัที่ั โดยพิจิารณา
จิากัคุ้ณส์มบัตัิหลูายๆ ด้าน เชั่่น อายุ คุ้ณวุฒิด้านกัารศ่กัษัา ค้วาม
ส์ามารถึในกัารส์ื�อส์าร ค้วามม่มนุษัยส์ัมพันธุ์ที่่�ด่ ค้วามส์ามารถึใน
กัารเปี็นผู่ปี้ ระส์านงานที่ัง� ภายในแลูะภายนอกัองค้์กัร เปี็นตั้น ในกัรณ่
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ที่่�เลูขานุกัารบริษััที่พ้นจิากัตัำาแหน่งหรือไม่อาจิปีฏิิบัตัิหน้าที่่�ได้ ให้
ค้ณะกัรรมกัารบริ ษัั ที่แตั่ง ตัั�ง เลูขานุกั ารบริษััที่ ค้นใหม่ภ ายใน 90
(เกั้าส์ิบ) วัน นับแตั่วนั ที่่พ� น้ จิากัตัำาแหน่ง หรือไม่อาจิปีฏิิบตัั หิ น้าที่่แ� ลูะ
ให้ค้ณะกัรรมกัารบริษัที่ั ม่อำานาจิมอบหมายให้กัรรมกัารค้นใดค้นหน่�ง
ปีฏิิบตัั หิ น้าที่่แ� ที่นในชั่่วงเวลูาดังกัลู่าว (ตัามพระราชั่บัญญัตัหิ ลูักัที่รัพย์
แลูะตัลูาดหลูักัที่รัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมที่ัง� ที่่ไ� ด้มกั่ ารแกั้ไขเพิม� เตัิม) ที่ัง� น่�
รายละเอียดประว็ัต์ิแสดงในเอกสารแนบ 1 ห้น้า 210

ที่ั�งน่� ในปีี 2564 HARN ได้ปีระกัาศข้อมูลูจิากัเหตัุกัารณ์ส์ำาค้ัญ
ภายในระยะเวลูาที่่�ที่างกัารกัำาหนด เพื�อให้กัารซื�อขายหลูักัที่รัพย์ของ
HARN ในตัลูาดหลูักัที่รัพย์ม่ส์ภาพค้ลู่อง ม่ค้วามยุตัิธุรรม แลูะเปี็น
ไปีอย่างม่ระเบ่ยบ ไม่ถึกัู ดำาเนินกัารโดยหน่วยงานกัำากัับดูแลู ไม่มกั่ าร
กัระที่ำาผ่ิดหรือฝ่่าฝ่้นกัฎหมาย กัฎระเบ่ยบของ กั.ลู.ตั. แลูะ ตัลูที่.

ผู้ท่�ได้รับมูอบหมูายให้รับผิดชัอบโดยตืรงในการควิบคุมูดูแลการทำาบัญชัี
ผู่ที่้ ไ�่ ด้รบั มอบหมายให้รบั ผ่ิดชั่อบส์ูงส์ุดในส์ายงานบัญชั่่แลูะกัาร
เงินของ HARN ค้ือ ผู่้ที่่�ดำารงตัำาแหน่งปีระธุานเจิ้าหน้าที่่�กัารเงิน ซ่�งใน
ปีัจิจิุบันได้แตั่งตัั�งนายวิศิษัฏิ์ วชั่ิรลูาภไพฑ์ูรย์ ซ่�งดำารงตัำาแหน่งตัั�งแตั่
วันที่่� 16 ม่นาค้ม 2559
ผู่้ที่่�ได้รับมอบหมายให้รับผ่ิดชั่อบค้วบคุ้มดูแลูกัารที่ำาบัญชั่่ของ
HARN ค้ือ ผู่้ที่่�ดำารงตัำาแหน่งผู่้จิัดกัารบัญชั่่ ซ่�งปีัจิจิุบันได้แตั่งตัั�ง
นางส์าวอนัญญา โปีรยเงิน ซ่�งดำารงตัำาแหน่งตัั�งแตั่วันที่่� 1 ธุันวาค้ม
2559 โดยนางส์าวอนัญญา โปีรยเงิน เปี็นผู่ที่้ าำ บัญชั่่ที่่�ม่คุ้ณส์มบัตัิแลูะ

เงื�อนไขของกัารเปี็นผู่้ที่ำาบัญชั่่ตัามหลูักัเกัณฑ์์ที่�่กัาำ หนดในปีระกัาศ
กัรมพัฒนาธุุรกัิจิกัารค้้า
ที่ั� ง น่� ผู่ ้ รั บ ผ่ิ ด ชั่อบส์ู ง ส์ุ ด ในส์ายงานบั ญ ชั่่ แ ลูะกัารเงิ น แลูะ
ผู่้ค้วบคุ้มดูแลูกัารที่ำาบัญชั่่ของ HARN ได้ผ่่านหลูักัเกัณฑ์์คุ้ณส์มบัตัิ
ตัามที่่ส์� ำานักังานค้ณะกัรรมกัารกัำากัับหลูักัที่รัพย์แลูะตัลูาดหลูักัที่รัพย์
(กั.ลู.ตั.) แลูะตัลูาดหลูักัที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ย (ตัลูที่.) กัำาหนดไว้ ซ่�ง
ตั้องม่คุ้ณวุฒิ กัารศ่กัษัา ปีระส์บกัารณ์ แลูะผ่่านกัารอบรมพัฒนา
ค้วามรูตั้ อ่ เนือ� งที่างบัญชั่่ไม่นอ้ ยกัว่า 6 ชั่ัว� โมงตั่อปีี ที่ัง� น่� รายละเอียด
ประว็ัต์ิแสดงในเอกสารแนบ 1 ห้น้า 207 และ 210

สรุปการเข้้าอบรมูห้ลักสูต์ร Orientation และ Refresh
หลักสูตืร 1)
Orientation 12 ชั่ั�วโมง
พัฒนาค้วามรู้ตั่อเนื�องด้านบัญชั่่ (Refresh) 6 ชั่ั�วโมงตั่อปีี 2)
ห้มูายเห้ต์ุ :

1)
2)
3)

ผู้รับผิดชัอบสูงสุดในสายงานบัญชัี
และการเงิน (CFO)

ผู้ควิบคุมูดูแลการทำาบัญชัี 3)







จิำานวนชั่ั�วโมงกัารเข้าอบรมหลูักัส์ูตัร Orientation แลูะ Refresh เปี็นไปีตัามที่่� ส์ำานักังาน กั.ลู.ตั. กัำาหนด
หลูักัส์ูตัรพัฒนาค้วามรู้ตั่อเนื�องด้านบัญชั่่ (Refresh) ที่่�อบรมม่ค้วามส์อดค้ลู้องแลูะเปี็นปีระโยชั่น์ตั่อ HARN
ผู่้ค้วบคุ้มดูแลูกัารที่ำาบัญชั่่เปี็นผู่้ที่ำาบัญชั่่ที่่�ม่คุ้ณส์มบัตัิแลูะเงื�อนไขของกัารเปี็นผู่้ที่ำาบัญชั่่ตัามหลูักัเกัณฑ์์ที่่�กัำาหนดในปีระกัาศกัรมพัฒนาธุุรกัิจิกัารค้้า

จำำานว็นชั�ว็โมูง CPD ข้องผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) ประจำำาปี 2564
ปี
2564
2564
2564
2564
2564
2564
2564
2564
2564

สถาบันจำัดอบรมู

หลักสูตืร / รายละเอ่ยดกิจำกรรมู

จำำานวินชัั�วิโมูง CPD
กัารบัญชั่่ อื�นๆ

บริษััที่ ฝ่ึกัอบรมแลูะส์ัมมนาธุรรมนิตัิ จิำากััด เค้รื�องมือกัารที่ำางานบัญชั่่ด้วย เที่ค้โนโลูย่ RPA, AI แลูะ OCR
3
บริษััที่ ฝ่ึกัอบรมแลูะส์ัมมนาธุรรมนิตัิ จิำากััด กัารค้ำานวณผ่ลูปีระโยชั่น์ของพนักังาน ปีัญหากัารจิัดที่ำาแลูะ
6
แนวที่างแกั้ไขให้ถึูกัตั้องตัามมาตัรฐานกัารบัญชั่่
ตัลูาดหลูักัที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ย
ส์รุปีส์าระส์ำาค้ัญ ปีระเด็นที่่�ค้วรที่ราบของ TFRS for PAEs
0
ที่่�ตั้องใชั่้แลูะกัารเปีลู่�ยนแปีลูงในปีี 2564 ตัอน 1/2
ตัลูาดหลูักัที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ย
ส์รุปีส์าระส์ำาค้ัญ ปีระเด็นที่่�ค้วรที่ราบของ TFRS for PAEs
0
ที่่�ตั้องใชั่้แลูะกัารเปีลู่�ยนแปีลูงในปีี 2564 ตัอน 2/2
THE NEW CFO 2021 #How to Make Financial Instruments Work
0
ตัลูาดหลูักัที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ย
ตัลูาดหลูักัที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ย
แนวโน้ม ที่ิศที่างกัารที่า M&A ปีระเด็นส์ำาค้ัญที่่�ตั้องพิจิารณา
0
แลูะกัลูยุที่ธุ์กัารที่ำาM&A ให้ปีระส์บค้วามส์ำาเร็จิ
ตัลูาดหลูักัที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ย
แนวโน้ม ที่ิศที่างกัารที่า M&A ปีระเด็นส์ำาค้ัญที่่�ตั้องพิจิารณา
0
แลูะกัลูยุที่ธุ์กัารที่ำาM&A ให้ปีระส์บค้วามส์ำาเร็จิ 2/2
ส์ภาวิชั่าชั่่พบัญชั่่ในพระบรมราชัู่ปีถึัมภ์
ร่าง กัม.ฟัอกัเงิน ฉื่บับแกั้ไขเพิ�มเตัิมผู่้ปีระกัอบวิชั่าชั่่พ ไม่รู้ไม่ได้ 0
บริษััที่ ฝ่ึกัอบรมแลูะส์ัมมนาธุรรมนิตัิ จิำากััด มาตัรฐานรายงานที่างกัารเงิน TFRS ที่่�ม่ผ่ลูบังค้ับปีี 2021
0
รว็มูจำำานว็นชั�ว็โมูง CPD
9:00

แบบไม่เปี็นที่างกัาร

3
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0
0
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3

0

3

0
0

3:30
2:30

0

2:30

0
0
3:00

2
6
22:30

บริษััท หาญ เอ็นจำิเน่ยริ�ง โซลูชัั�นส์ จำำากัด (มูหาชัน)
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จำำานว็นชั�ว็โมูง CPD ข้องผู้คว็บคุมูดูแลการที่ำาบัญชี ประจำำาปี 2564
จำำานวินชัั�วิโมูง CPD

ปี

หลักสูตืร / รายละเอ่ยดกิจำกรรมู

2564
2564
2564
2564
2564
2564

VAT 0% ภาษั่ที่่�ผู่้ส์่งออกัตั้องรู้
กัารจิัดที่ำาบัญชั่่ภาษั่อากัรอย่างมืออาชั่่พ
FOCUS-ปีระเด็นส์ำาค้ัญในกัารตัรวจิส์อบงบกัารเงิน
กัารบัญชั่่ส์ินค้้าค้งเหลูือ
เค้ลู็ดลูับกัารจิัดที่ำาแลูะนำาเส์นองบกัระแส์เงินส์ดอย่างง่าย
ปีัญหากัารหักัภาษั่ ณ ที่่�จิ่าย (ภ.ง.ด.54) แลูะกัารนำาส์่งภาษั่มูลูค้่าเพิ�ม (ภ.พ.36)
เมื�อตั้องจิ่ายเงินไปีตั่างปีระเที่ศ
รว็มูจำำานว็นชั�ว็โมูง CPD

หัวิหน้างานตืรวิจำสอบภายใน
HARN ไม่ม่ฝ่่ายตัรวจิส์อบภายในเอง จิ่งใชั่้บริกัารหน่วยงาน
ภายนอกั โดยค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบได้อนุมตัั แิ ตั่งตััง� บริษัที่ั อัลูที่ิมา
แอดไวเซอร่� จิำากััด ซ่�งมอบหมายให้นางส์าวชั่ลูฎา ธุ่ระพัฒนานนที่์
ตัำาแหน่ง Senior Internal Audit Manager แลูะนางส์าวส์ิริพรรณ
ตัันตัิพานิชั่พันธุ์ ตัำาแหน่ง Senior Internal Audit Manager เปี็น
ผู่้ตัรวจิส์อบภายในของ HARN ซ่�งไม่ม่ค้วามเกั่�ยวข้องใดกัับ HARN
ที่ำาหน้าที่่ตั� รวจิส์อบระบบกัารค้วบคุ้มภายใน เพือ� ให้มน�ั ใจิว่า HARN ม่
ระบบกัารค้วบคุ้มภายในที่่�เพ่ยงพอแลูะเหมาะส์ม ที่ั�งน่� รายละเอียด
เพึิ�มูเต์ิมูแสดงในส่ว็นที่ี� 2 ห้ัว็ข้้อ 9 การคว็บคุมูภายในและ
รายการระห้ว็่างกัน ห้น้า 132-139 และรายละเอียดประว็ัต์แิ สดง
ในเอกสารแนบ 3 ห้น้า 212

หัวิหน้างานกำากับดูแลการปฏิิบัตืิงานข้องบริษััท
(Compliance)
มอบหมายให้ ปี ระธุานเจิ้ า หน้ า ที่่� ปี ฏิิ บั ตัิ กั าร เปี็ น ผู่้ ดู แ ลู
กัารปีฏิิ บั ตัิ ง านด้ า น Compliance ของ HARN แลูะนำา เส์นอ
ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่รับที่ราบกัารปีฏิิบัตัิอย่างน้อยปีีลูะ 1 ค้รั�ง ที่ั�งน่�
รายละเอียดประว็ัต์ิแสดงในเอกสารแนบ 1 ห้น้า 207

กัารบัญชั่่ อื�นๆ

รวม

0
4
6:30
6:30
7
0

3
4:30
0
0
0
3

3
8:30
6:30
6:30
7
3

24:00

10:30

34:30

7.6.2 หัวิหน้างานนักลงทุนสัมูพันธิ์และข้้อมููล
เพ่�อการตืิดตื่อ
ผู่ที่้ ไ่� ด้รบั มอบหมายให้ดำารงตัำาแหน่งนักัลูงทีุ่นส์ัมพันธุ์ ได้แกั่ นาย
วิรัฐ ส์ุขชั่ัย ซ่�งดำารงตัำาแหน่งปีระธุานเจิ้าหน้าที่่�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 จิ่ายค้่าตัอบแที่นจิากักัารส์อบบัญชั่่
(Audit Fee) ให้แกั่บริษััที่ ส์อบบัญชั่่ธุรรมนิตัิ จิำากััด แลูะส์ำานักังาน
ส์อบบัญชั่่ของบริษััที่ย่อยปีระเที่ศเว่ยดนามในรอบปีีบัญชั่่ 2564
จิำานวนเงินรวม 1,581,880 บาที่ แบ่งเปี็นค้่าตัอบแที่นจิากักัารส์อบ
บัญชั่่ของ HARN จิำานวน 1,448,000 บาที่ แลูะของบริษัที่ั ย่อย จิำานวน
133,880 บาที่ นอกัจิากัน่� HARN ได้จิา่ ยค้่าตัอบแที่นของค้่าใชั่้จิา่ ยอืน�
(Non Audit fee) ได้แกั่ ค้่าบริกัารส์ังเกัตักัารณ์ที่าำ ลูายส์ินค้้า รวม
จิำานวน 10,000 บาที่ (หน่�งหมื�นบาที่ถึ้วน) ที่ั�งน่�ไม่รวมค้่าใชั่้จิ่ายอื�น
ในกัารส์อบบัญชั่่ เชั่่น ค้่าลู่วงเวลูา ค้่าเบ่�ยเลู่�ยง ค้่าเดินที่างแลูะค้่า
ที่่�พักัที่่�เร่ยกัเกั็บตัามอัตัราที่่�เกัิดข่�นจิริง
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8. รายงานผลการดำาเนินงานสำาคัญด้านการกำากับดูแลกิจำการ
8.1 สรุปผลการปฏิิบัตืิหน้าท่�ข้อง
คณะกรรมูการในรอบปีท่�ผ่านมูา
8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมูินผลการ
ปฏิิบัตืิหน้าท่�ข้องคณะกรรมูการ
1) หลั ก เกณฑ์์ ก ารคั ด เลื อ กกรรมูการบริ ษัั ท และ
กรรมูการอิสระ

2. ไม่เปี็นหรือเค้ยเปี็นกัรรมกัารบริหารงาน ลููกัจิ้าง พนักังาน ที่่�
ปีร่กัษัาที่่�ได้เงินเดือนปีระจิำา หรือผู่้ม่อำานาจิค้วบคุ้มของ HARN(1) เว้น
แตั่จิะได้พ้นจิากักัารม่ลูักัษัณะดังกัลู่าวมาแลู้วไม่น้อยกัว่า 2 ปีี
3. ไม่ม่ค้วามส์ัมพันธุ์ที่างส์ายโลูหิตั หรือโดยกัารจิดที่ะเบ่ยน
ตัามกัฎหมายของกัรรมกัารรายอื�น ผู่้บริหารบริษััที่ ผู่้ถึือหุ้นรายใหญ่
ผู่้ม่อำานาจิค้วบคุ้ม หรือบุค้ค้ลูที่่�จิะได้รับกัารเส์นอให้เปี็นผู่้บริหารหรือ
ผู่้ม่อำานาจิค้วบคุ้มของ HARN หรือบริษััที่ย่อย

ในกัารค้ัดเลูือกัแลูะพิจิารณาบุค้ค้ลูที่่�เหมาะส์มที่ำาหน้าที่่�เปี็น
กัรรมกัารบริษััที่แลูะกัรรมกัารอิส์ระ ตั้องม่คุ้ณส์มบัตัิที่่�ส์อดค้ลู้อง
ตัามพระราชั่บัญญัตับิ ริษัที่ั มหาชั่นจิำากััด แลูะกัฎหมายว่าด้วยหลูักัที่รัพย์
แลูะตัลูาดหลูักัที่รัพย์ รวมถึ่งปีระกัาศ ข้อบังค้ับ แลูะ/หรือ ระเบ่ยบที่่�
เกั่�ยวข้อง โดยไม่นำาค้วามแตักัตั่างที่างเพศ เผ่่าพันธุุ์ เชั่ื�อชั่าตัิ ส์ัญชั่าตัิ
หรื อ ถึิ� น กัำา เนิ ด มาเปี็ น ข้ อ จิำา กัั ด ด้ า นคุ้ ณ ส์มบั ตัิ แลูะยั ง ให้ ค้ วาม
ส์ำาค้ัญในเรื�องค้วามเปี็นอิส์ระ ค้วามขัดแย้งที่างผ่ลูปีระโยชั่น์ รวมถึ่ง
พิจิารณาค้วามหลูากัหลูายของค้วามส์ามารถึ ค้วามเชั่่�ยวชั่าญของ
ค้ณะกัรรมกัารในภาพรวม โดยได้จิัดที่ำา Board Skill Matrix ตัาม
นโยบายกัารส์รรหาแลูะกัำาหนดค้่าตัอบแที่นกัรรมกัาร ส์ำาหรับปีระกัอบ
กัารพิจิารณา เพือ� ให้ค้ณะกัรรมกัารม่ค้วามเชั่่ย� วชั่าญหลูากัหลูาย แลูะ
ส์อดค้ลู้องกัับกัลูยุที่ธุ์ในกัารดำาเนินธุุรกัิจิ รวมถึ่งกัารตัรวจิส์อบแลูะ
ค้้นหารายชั่ือ� บุค้ค้ลูที่่ม� ค้่ ณ
ุ ส์มบัตัเิ หมาะส์มจิากับัญชั่่รายชั่ือ� กัรรมกัาร
อาชั่่พในที่ำาเน่ยบ IOD หรือหน่วยงานอื�นที่่�ม่กัารจิัดที่ำาข้อมูลูดังกัลู่าว
หรือชั่่องที่างอื�นที่่� HARN พิจิารณาเห็นส์มค้วร

4. ไม่ ม่ ห รื อ เค้ยม่ ค้ วามส์ั ม พั น ธุ์ ที่ างธุุ ร กัิ จิ กัั บ HARN (1) ใน
ลูักัษัณะที่่อ� าจิเปี็นกัารขัดขวางกัารใชั่้วจิิ ารณญาณอย่างอิส์ระของตัน
รวมที่ั�งไม่เปี็นหรือเค้ยเปี็นผู่้ถึือหุ้นที่่�ม่นัย หรือผู่้ม่อาำ นาจิค้วบคุ้มของ
ผู่้ที่่�ม่ค้วามส์ัมพันธุ์ที่างธุุรกัิจิกัับ HARN(1) เว้นแตั่จิะได้พ้นจิากักัารม่
ลูักัษัณะดังกัลู่าวมาแลู้วไม่น้อยกัว่า 2 ปีี

ที่ั�งน่� HARN กัำาหนดองค้์ปีระกัอบแตั่งตัั�งกัรรมกัารอิส์ระไม่น้อย
กัว่า 1 ใน 3 ของกัรรมกัารที่ัง� หมด แลูะม่กัรรมกัารอิส์ระอย่างน้อย 3 ค้น
หากัม่กัรรมกัารบริษััที่ แลูะ/หรือ กัรรมกัารอิส์ระค้นหน่�งค้นใดพ้นจิากั
ตัำาแหน่งกั่อนค้รบวาระ ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่อาจิแตั่งตัั�งกัรรมกัารที่่�ม่
คุ้ณส์มบัตัตัิ ามที่่กั� ำาหนดข้างตั้นเข้ามาดำารงตัำาแหน่งแที่น โดยจิะอยูใ่ น
ตัำาแหน่งได้เพ่ยงเที่่าวาระที่่�ยังเหลูืออยู่ของกัรรมกัารที่่�ตันแที่น

7. ไม่เปี็นกัรรมกัารที่่�ได้รับกัารแตั่งตัั�งข่�นเพื�อเปี็นตััวแที่นของ
กัรรมกัาร ของ HARN ผู่ถึ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผู่ถึ้ อื หุน้ ซ่ง� เปี็นผู่ที่้ เ�่ กั่ย� วข้อง
กัับผู่้ถึือหุ้นรายใหญ่

คุณสมูบัตืิข้องกรรมูการอิสระ
ค้ณะกัรรมกัารบริษัที่ั ม่มตัิเห็นชั่อบกัารกัำาหนดนิยามค้วามเปี็น
อิส์ระของกัรรมกัารอิส์ระ ซ่�งเปี็นไปีตัามหลูักัเกัณฑ์์ของส์ำานักังาน
ค้ณะกัรรมกัารกัำากัับหลูักัที่รัพย์แลูะตัลูาดหลูักัที่รัพย์ (กั.ลู.ตั.) แลูะ
ตัลูาดหลูักัที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ย (ตัลูที่.) ดังน่�
1. ถึือหุ้นไม่เกัินร้อยลูะ 1 ของจิำานวนหุ้นที่่�ม่ส์ิที่ธุิออกัเส์่ยง
ที่ั�งหมดของ HARN(1) ที่ั�งน่� ให้นับรวมกัารถึือหุ้นของผู่้ที่่�เกั่�ยวข้องด้วย
(ผู่เ้ กั่ย� วข้อง หมายถึ่ง บุค้ค้ลูตัามมาตัรา 258 แห่งพระราชั่บัญญัตัหิ ลูักั
ที่รัพย์แลูะตัลูาดหลูักัที่รัพย์)

5. ไม่ เ ปี็ น หรื อ เค้ยเปี็ น ผู่้ ส์ อบบั ญ ชั่่ ข อง HAR (1) แลูะไม่ เ ปี็ น
ผู่้ถึือหุ้นที่่�ม่นัย ผู่้ม่อำานาจิค้วบคุ้ม หรือหุ้นส์่วนของส์ำานักังานส์อบ
บัญชั่่ ซ่ง� ม่ผ่ส์ู้ อบบัญชั่่ของ HARN(1) เว้นแตั่จิะได้พน้ จิากักัารม่ลูกัั ษัณะ
ดังกัลู่าวมาแลู้วไม่น้อยกัว่า 2 ปีี
6. ไม่เปี็นหรือเค้ยเปี็นผู่้ให้บริกัารที่างวิชั่าชั่่พใดๆ ซ่�งรวมถึ่ง
กัารให้บริกัารเปี็นที่่ปี� ร่กัษัากัฎหมายหรือที่่ปี� ร่กัษัาที่างกัารเงิน ซ่ง� ได้รบั
ค้่าบริกัารเกัินกัว่า 2 ลู้านบาที่ตั่อปีีจิากั HARN(1) แลูะไม่เปี็นผู่้ถึือหุ้น
ที่่�ม่นัย ผู่้ม่อำานาจิค้วบคุ้ม หรือหุ้นส์่วนของผู่้ให้บริกัารที่างวิชั่าชั่่พนั�น
ด้วย เว้นแตั่จิะได้พน้ จิากักัารม่ลูกัั ษัณะดังกัลู่าวมาแลู้วไม่นอ้ ยกัว่า 2 ปีี

8. ไม่ปีระกัอบกัิจิกัารที่่�ม่ส์ภาพอย่างเด่ยวกัันแลูะเปี็นกัาร
แข่งขัน ที่่�ม่นัยกัับกัิจิกัารของ HARN หรือบริษััที่ย่อย หรือไม่เปี็นหุ้น
ส์่วนที่่�ม่นัยในห้างหุ้นส์่วน หรือเปี็นกัรรมกัารที่่�ม่ส์่วนร่วมบริหารงาน
ลููกัจิ้าง พนักังาน ที่่ปี� ร่กัษัาที่่ร� บั เงินเดือนปีระจิำา หรือถึือหุน้ เกัินร้อยลูะ 1
ของจิำานวนหุ้นที่่�ม่ส์ิที่ธุิออกัเส์่ยงที่ั�งหมดของบริษััที่อื�น ซ่�งปีระกัอบ
กัิจิกัารที่่�ม่ส์ภาพอย่างเด่ยวกัันแลูะเปี็นกัารแข่งขันที่่�ม่นัยกัับกัิจิกัาร
ของ HARN หรือบริษััที่ย่อย
9. ไม่ม่ลูักัษัณะอื�นใดที่่�ที่ำาให้ไม่ส์ามารถึให้ค้วามเห็นอย่างเปี็น
อิส์ระ เกั่�ยวกัับกัารดำาเนินงานของ HARN
ห้มูายเห้ต์ุ: (1) รวมถึ่งบริษััที่ใหญ่ บริษััที่ย่อย บริษััที่ร่วม ผู่้ถึือหุ้นรายใหญ่ หรือผู่้ม่อำานาจิ
ค้วบคุ้มของ HARN

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

ที่ั�งน่� กัารดำารงตัำาแหน่งกัรรมกัารอิส์ระนั�น กัำาหนดเปี็นนโยบาย
ว่าให้กัรรมกัารอิส์ระม่กัารดำารงตัำาแหน่งตั่อเนื�องไม่เกัิน 9 ปีี นับตัั�งแตั่
วันที่่�ได้รับกัารแตั่งตัั�ง หรือนับตัั�งแตั่วันที่่� HARN เข้าจิดที่ะเบ่ยนใน
ตัลูาดหลูักัที่รัพย์ โดยไม่ม่ข้อยกัเว้น ปีัจิจิุบันกัรรมกัารอิส์ระม่ จิำานวน
4 ค้น จิากัจิำานวนกัรรมกัารที่ัง� หมด 9 ค้น ซ่ง� เปี็นจิำานวนที่่เ� กัินกัว่า 1 ใน
3 ของกัรรมกัารที่ั�งหมด โดยม่กัารดำารงตัำาแหน่งตั่อเนื�อง 8 ปีี จิำานวน
2 ค้น ได้แกั่ ดร.ถึกัลู นันธุิราภากัร แลูะนางส์าววรนุชั่ ส์ุไพบูลูย์พพิ ฒ
ั น์
แลูะม่กัารดำารงตัำาแหน่งตั่อเนือ� ง 1 ปีี จิำานวน 2 ค้น ได้แกั่ นายปีระเส์ริฐ
ด่จิงกัิจิ แลูะนายภาค้ภูมิ ว่องไพฑ์ูรย์
HARN กัำาหนดให้กัรรมกัารอิส์ระตัรวจิส์อบแลูะรับรองคุ้ณส์มบัตัิ
ค้วามเปี็นอิส์ระของตันเองอย่างน้อยปีีลูะ 1 ค้รั�ง โดยรายงานข้อมูลู
ค้วามเปี็นอิส์ระไว้ในปีระวัตัิกัรรมกัาร ณ ส์ิ�นปีี ในแบบแส์ดงรายกัาร
ข้อมูลูปีระจิำาปีี/รายงานปีระจิำาปีี (แบบ 56-1 One Report)
ในรอบปีี 2564 กัรรมกัารอิส์ระม่ค้ณ
ุ ส์มบัตัเิ ปี็นไปีตัามหลูักัเกัณฑ์์
ของส์ำานักังานค้ณะกัรรมกัารกัำากัับหลูักัที่รัพย์แลูะตัลูาดหลูักัที่รัพย์
(กั.ลู.ตั.) แลูะตัลูาดหลูักัที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ย (ตัลูที่.) แลูะไม่ขดั หรือ
แย้งตั่อกัฎหมายอืน� ๆ ที่่เ� กั่ย� วข้อง ส์ามารถึให้ค้วามเห็นได้อย่างเปี็นอิส์ระ

2) วิิธิก่ ารคัดเลือกกรรมูการ
1. เปีิ ด โอกัาส์ให้ ผู่ ้ ถึื อ หุ ้ น รายย่ อ ยเส์นอรายชั่ื� อ บุ ค้ ค้ลูที่่� ม่
คุ้ณส์มบัตัิตัามกัฎหมายแลูะตัามที่่� HARN กัำาหนด เพื�อเข้ารับกัาร
ค้ัดเลูือกัเปี็นกัรรมกัารบริษััที่ โดยจิะปีระกัาศเชั่ิญชั่วนในเว็ปีไซตั์ของ
HARN ลู่วงหน้าอย่างน้อย 90 วันกั่อนวันปีระชัุ่มผู่้ถึือหุ้น ซ่�ง HARN
ได้กัำาหนดส์ัดส์่วนของกัารถึือหุ้นขั�นตัำ�าส์ำาหรับผู่้ถึือหุ้นที่่�ม่ส์ิที่ธุิเส์นอ
ชั่ื�อกัรรมกัารลู่วงหน้า โดยตั้องถึือหุ้นรวมกัันไม่น้อยกัว่าร้อยลูะ 5 ของ
จิำานวนส์ิที่ธุิออกัเส์่ยงที่ั�งหมดของ HARN ที่ั�งน่� กัารเส์นอชั่ื�อตั้องม่
ปีระวัตัิกัารศ่กัษัา แลูะปีระส์บกัารณ์กัารปีระกัอบวิชั่าชั่่พที่่�เพ่ยงพอ
แลูะเปี็นปีระโยชั่น์ในกัารตััดส์ินใจิ
2. ค้ณะกัรรมกัารส์รรหาแลูะพิจิารณาค้่าตัอบแที่นที่บที่วน
หลูักัเกัณฑ์์แลูะวิธุกั่ ารส์รรหากั่อนที่่จิ� ะม่กัรรมกัารค้รบวาระทีุ่กัปีี เส์นอ
ตั่อค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ กัรณ่เส์นอชั่ื�อกัรรมกัารรายเดิมเข้าดำารง
ตัำาแหน่งตั่ออ่กัวาระหน่ง� จิะตั้องนำาผ่ลูกัารปีฏิิบตัั หิ น้าที่่ข� องกัรรมกัาร
รายดังกัลู่าวมาเพื�อเส์นอพิจิารณาด้วย ที่ั�งน่� ค้ณะกัรรมกัารส์รรหา
แลูะพิจิารณาค้่าตัอบแที่นอาจิแตั่งตัั�งที่่�ปีร่กัษัาเพื�อชั่่วยในกัารส์รรหา
กัรรมกัารได้
3. ค้ณะกัรรมกัารส์รรหาแลูะพิจิารณาค้่าตัอบแที่น ค้ัดเลูือกั
บุค้ค้ลูแลูะเส์นอรายชั่ื�อผู่้ที่่�ม่คุ้ณส์มบัตัิเหมาะส์มตัามกัฎหมายแลูะ
หลูักัเกัณฑ์์ที่กั่� ำาหนดดำารงตัำาแหน่งกัรรมกัารบริษัที่ั แลูะ/หรือ กัรรมกัาร
อิส์ระ ตั่อค้ณะกัรรมกัารบริษัที่ั เพือ� พิจิารณากั่อนนำาเส์นอเพือ� ขออนุมตัั ิ
จิากัที่่�ปีระชัุ่มส์ามัญผู่้ถึือหุ้นปีระจิำาปีี โดยกัารแตั่งตัั�งกัรรมกัารแตั่ลูะ
รายตั้องได้รับค้ะแนนเส์่ยงเห็นชั่อบเกัินกัว่ากั่�งหน่�งของจิำานวนเส์่ยง
ที่ัง� หมดของผู่ถึ้ อื หุน้ ที่่ม� าปีระชัุ่มแลูะม่ส์ที่ิ ธุิออกัเส์่ยงผ่่านกัารลูงค้ะแนน
เส์่ยงเลูือกัตัั�งเปี็นรายบุค้ค้ลู
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4. ที่่ปี� ระชัุ่มผู่ถึ้ อื หุน้ เลูือกัตััง� กัรรมกัารตัามหลูักัเกัณฑ์์แลูะวิธุกั่ าร
ดังตั่อไปีน่�
4.1 ให้ส์ที่ิ ธุิผ่ถึู้ อื หุน้ ในกัารออกัเส์่ยงลูงค้ะแนนแบบ หน่ง� หุน้ ตั่อหน่ง� เส์่ยง
เลูือกัตััง� กัรรมกัารเปี็นรายบุค้ค้ลู โดยให้ถึอื ค้ะแนนเส์่ยงข้างมากั
ของผู่้ถึือหุ้นซ่�งมาปีระชัุ่มแลูะม่ส์ิที่ธุิออกัเส์่ยงลูงค้ะแนน
4.2 ให้ส์ที่ิ ธุิผ่ถึู้ อื หุน้ ใชั่้ค้ะแนนเส์่ยงที่่ม� อ่ ยูเ่ ลูือกัตััง� บุค้ค้ลูค้นเด่ยวหรือ
หลูายค้นเปี็นกัรรมกัารได้ กัรณ่ที่�่เลูือกัตัั�งบุค้ค้ลูหลูายค้นเปี็น
กัรรมกัารจิะแบ่งค้ะแนนเส์่ยงให้แกั่ผู่้ใดมากัน้อยเพ่ยงใดไม่ได้
ที่ั�งน่� HARN ได้เปีิดโอกัาส์ให้ผู่้ถึือหุ้นรายย่อยส์ามารถึเส์นอ
ชั่ื�อบุค้ค้ลูที่่�เห็นว่าเหมาะส์มเพื�อค้ัดเลูือกัเปี็นกัรรมกัาร ตัั�งแตั่วันที่่�
1 ตัุลูาค้ม 2563 ถึ่งวันที่่� 31 ธุันวาค้ม 2563 พร้อมที่ัง� เปีิดเผ่ยส์ารส์นเที่ศ
ผ่่านระบบ SETLink ของตัลูาดหลูักัที่รัพย์ฯ แลูะปีระกัาศในเว็บไซตั์
ของ HARN โดยเมื�อค้รบกัำาหนดเวลูาแลู้ว ปีรากัฎว่าไม่ม่ผู่้ถึือหุ้น
รายใดเส์นอชั่ื�อผู่้ที่รงคุ้ณวุฒิเข้ามายัง HARN ซ่�งเลูขานุกัารบริษััที่ได้
รายงานตั่อที่่�ปีระชัุ่มค้ณะกัรรมกัารบริษััที่รับที่ราบแลู้ว
ในรอบปีี 2564 HARN ค้ณะกัรรมกัารส์รรหาแลูะพิจิารณา
ค้่าตัอบแที่น ได้มกั่ ารส์รรหาแลูะแตั่งตััง� กัรรมกัารที่่านใหม่เพือ� ที่ดแที่น
กัรรมกัารที่่านเดิมที่่ค้� รบวาระในกัารปีระชัุ่มส์ามัญผู่ถึ้ อื หุน้ จิำานวน 1 ที่่าน
ได้แกั่ นายปีระเส์ริฐ ด่จิงกัิจิ ดำารงตัำาแหน่งกัรรมกัารอิส์ระ แลูะ
กัรรมกัารตัรวจิส์อบ แลูะพิจิารณากัรรมกัารที่่านเดิมที่่�ค้รบวาระใน
กัารปีระชัุ่มส์ามัญผู่ถึ้ อื หุน้ ปีี 2564 จิำานวน 2 ที่่าน กัลูับเข้าดำารงตัำาแหน่ง
กัรรมกัารตั่ออ่กัวาระหน่ง� ได้แกั่ นางวลู่รตัั น์ เชั่ือ� บุญชั่ัย แลูะนายวิรฐั ส์ุขชั่ัย
ดำารงตัำาแหน่งกัรรมกัาร โดยไม่มกั่ ารแตั่งตััง� ที่่ปี� ร่กัษัาของค้ณะกัรรมกัารส์รรหา
แลูะพิจิารณาค้่าตัอบแที่น ซ่�งกัรรมกัารดังกัลู่าวเปี็นผู่้ม่คุ้ณส์มบัตัิ
เหมาะส์ม ม่ค้วามรู้ ค้วามส์ามารถึ แลูะปีระส์บกัารณ์ในธุุรกัิจิเปี็น
อย่างด่ อ่กัที่ั�งจิะเปี็นปีระโยชั่น์ตั่อกัารกัำาหนดที่ิศที่างแลูะส์อดค้ลู้อง
กัับกัลูยุที่ธุ์ในกัารดำาเนินธุุรกัิจิของ HARN
ที่ั�งน่� ในปีี 2564 ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ได้ที่ำากัารที่บที่วนค้วาม
เชั่่�ยวชั่าญ (Board Skill Matrix) เปี็นรายบุค้ค้ลู โดยส์รุปีองค้์ปีระกัอบ
ของค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ม่ค้วามหลูากัหลูาย ที่ั�งเพศ อายุ ปีระวัตัิกัาร
ศ่กัษัา ที่ักัษัะ ปีระส์บกัารณ์ ค้วามส์ามารถึเฉื่พาะด้านที่่เ� ปี็นปีระโยชั่น์
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
ผู่จิ้ ดั กัาร 1 ค้น แลูะม่จิำานวนกัรรมกัารที่่ไ� ม่ได้เปี็นกัรรมกัารอิส์ระเปี็นไปี
ตัามส์ัดส์่วนอย่างยุตัธุิ รรมของเงินลูงทีุ่นของผู่ถึ้ อื หุน้ ที่่ม� อ่ าำ นาจิค้วบคุ้ม
(Controlling Shareholders) รายละเอียดคว็ามูเชี�ยว็ชาญข้อง
คณีะกรรมูการ แสดงไว็้ในส่ว็นที่ี� 2 ห้ัว็ข้้อ 7.2.1 องค์ประกอบ
ข้องคณีะกรรมูการบริษััที่ ห้น้า 97
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

3) วิิธิก่ ารคัดเลือกประธิานกรรมูการ
ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่เปี็นผู่้เลูือกัตัั�งกัรรมกัารดำ ารงตัำ าแหน่ง
ปีระธุานกัรรมกัารบริษััที่ เพื�อดูแลู ค้วบคุ้มกัารปีระชัุ่มค้ณะกัรรมกัาร
บริษััที่ แลูะกัารปีระชัุ่มผู่้ถึือหุ้นของ HARN ให้ม่ปีระส์ิที่ธุิภาพ เปี็นไปี
ตัามระเบ่ยบข้อบังค้ับที่่เ� กั่ย� วข้องแลูะบรรลูุวตัั ถึุปีระส์งค้์ในกัารปีระชัุ่ม
เพื�อ ให้ กั ารแบ่ง แยกัหน้า ที่่�ในเรื�องกัารกัำา หนดนโยบายของ
HARN แลูะกัารบริหารงานปีระจิำาของ HARN ออกัจิากักััน แลูะเพื�อ
ให้กัรรมกัารที่ำาหน้าที่่ส์� อดส์่อง ดูแลู แลูะปีระเมินกัารบริหารงาได้อย่าง
ม่ปีระส์ิที่ธุิภาพ จิ่งกัำาหนดให้ปีระธุานกัรรรมกัารบริษััที่ แลูะปีระธุาน
เจิ้าหน้าที่่�บริหาร/ กัรรมกัารผู่้จิัดกัารใหญ่ เปี็นค้นลูะบุค้ค้ลูกัันเส์มอ
ปีระธุานกัรรมกัารบริษัที่ั ที่ำาหน้าที่่ใ� นกัารกัำาหนดนโยบายแลูะตั้องค้อย
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
เปี็นปีระธุานกัรรมกัารบริษัที่ั โดยม่ผ่ลูวันที่่� 1 มิถึนุ ายน 2558 เปี็นตั้นไปี
ซ่ง� เปี็นไปีตัามแนวที่างกัารกัำากัับดูแลูกัิจิกัารที่่ด� ่ แลูะที่ำาให้กัารที่ำางาน
ของปีระธุานกัรรมกัารบริษััที่ม่ค้วามเปี็นอิส์ระ ไม่ม่ค้วามส์ัมพันธุ์ที่าง
ส์ายโลูหิตัหรือที่างธุุรกัิจิระหว่างกััน ม่ภาวะผู่้นำาส์ูง ที่ำาหน้าที่่�ดูแลู
กัรรมกัารมิให้อยูภ่ ายใตั้อที่ิ ธุิพลูของฝ่่ายบริหาร โดยที่ำาหน้าที่่ใ� ห้ผ่เู้ ข้า
ร่วมปีระชัุ่มใชั่้ส์ที่ิ ธุิออกัเส์่ยง ปีฏิิบตัั ตัิ ามหลูักักัารกัำากัับดูแลูกัิจิกัารที่่ด� ่
อย่างเค้ร่งค้รัด รวมถึ่งเปี็นกัารส์ร้างค้วามเชั่ือ� มัน� ในกัารดำาเนินงานที่่ม� ่
ค้วามโปีร่งใส์ แลูะดูแลูผู่้ส์่วนได้เส์่ยทีุ่กัฝ่่ายอย่างเปี็นธุรรม แลูะไม่ใชั่่
บุค้ค้ลูเด่ยวกัันกัับปีระธุานเจิ้าหน้าที่่�บริหาร ที่่�ปีัจิจิุบันดำารงตัำาแหน่ง
โดยคุ้ณวิรัฐ ส์ุขชั่ัย เพื�อถึ่วงดุลูอำานาจิในกัารบริหารงานกััน

4) การสรรหาผูบ้ ริหารระดับสูงและการสืบทอดตืำาแหน่ง
การสรรหาผู้บริหารระดับสูง
1. ผู่้บริหารระดับส์ูง หมายถึ่ง ปีระธุานเจิ้าหน้าที่่�บริหาร
2. ค้ณะกัรรมกัารส์รรหาแลูะพิจิารณาค้่าตัอบแที่นค้ัดเลูือกั
บุค้ค้ลูที่่ม� ค้่ วามรู้ ค้วามส์ามารถึ ม่ที่กัั ษัะ คุ้ณลูักัษัณะ แลูะปีระส์บกัารณ์
ที่่� เ หมาะส์มส์ำา หรั บ เปี็ นผู่้ บ ริ ห าร จิำา เปี็ นตั่ อ กัารขั บ เค้ลูื� อ นองค้์ กัร
ไปีส์ู่เปี้าหมาย โดยตั้องม่คุ้ณส์มบัตัิแลูะไม่ม่ลูักัษัณะตั้องห้ามตัาม
กัฎหมาย ซ่�งเปี็นไปีตัามระเบ่ยบเกั่�ยวกัับกัารบริหารที่รัพยากัรบุค้ค้ลู
เส์นอค้ณะกัรรมกัารบริษััที่เพื�อพิจิารณาอนุมัตัิ

3. ค้ณะกัรรมกัารส์รรหาแลูะพิจิารณาค้่าตัอบแที่นรายงาน
ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่เปี็นปีระจิำาเพื�อที่ราบถึ่งแผ่นกัารพัฒนาแลูะ
ส์ืบที่อดงาน ในกัารเตัร่ยมพร้อมบุค้ค้ลูที่่ม� ศ่ กัั ยภาพให้ส์ามารถึส์ืบที่อด
ตัำาแหน่งงาน ในกัรณ่ที่ปี่� ระธุานเจิ้าหน้าที่่บ� ริหาร เกัษั่ยณ ลูาออกั หรือ
ไม่ส์ามารถึปีฏิิบัตัิหน้าที่่�ได้
4. ค้ณะกัรรมกัารไม่มน่ โยบายส์่งผู่บ้ ริหารเข้าไปีเปี็นกัรรมกัารใน
บริษััที่อื�นนอกักัลูุ่ม HARN ในกัรณ่ที่่�ผู่้บริหารของ HARN จิะเข้าดำารง
ตัำาแหน่งกัรรมกัารในบริษััที่อื�น ตั้องได้รับอนุมัตัิจิากัค้ณะกัรรมกัาร
บริหารกั่อน ยกัเว้นกัารดำารงตัำาแหน่งกัรรมกัารในองค้์กัรกัารกัุศลูที่่�
ไม่แส์วงหากัำาไร ที่ั�งน่� กัารดำารงตัำาแหน่งตั้องไม่ขัดกัับบที่บัญญัตัิของ
กัฎหมาย ข้อบังค้ับ ที่่�เกั่�ยวข้องกัับกัารดำาเนินธุุรกัิจิของ HARN แลูะ
ตั้องไม่ใชั่้ตัำาแหน่งงานใน HARN ไปีอ้างอิงเพือ� ส์่งเส์ริมธุุรกัิจิภายนอกั

การสืบทอดตืำาแหน่ง
ค้ณะกัรรมกัารส์รรหาแลูะพิจิารณาค้่าตัอบแที่น เปี็นผู่พ้ จิิ ารณา
แลูะจิั ด ที่ำา นโยบายกัารส์ื บ ที่อดตัำา แหน่ ง ผู่้ บ ริ ห ารระดั บ ส์ู ง ได้ แ กั่
ปีระธุานเจิ้าหน้าที่่บ� ริหาร, กัรรมกัารผู่จิ้ ดั กัาร, ปีระธุานเจิ้าหน้าที่่กั� ารเงิน,
ปีระธุานเจิ้าหน้าที่่ปี� ฏิิบตัั กัิ าร, ผู่อ้ ำานวยกัารตัามส์ายงาน โดยนำาเส์นอ
ตั่อค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ แลูะที่ำาหน้าที่่�ส์รรหาบุค้ค้ลูที่่�ม่ค้วามรู้ ค้วาม
ส์ามารถึ แลูะปีระส์บกัารณ์ที่เ่� หมาะส์มส์ำาหรับเปี็นผู่บ้ ริหารของ HARN
ม่ค้วามเปี็นผู่้นำา ม่วิส์ัยที่ัศน์กัว้างไกัลู โดยตั้องม่คุ้ณส์มบัตัิแลูะไม่ม่
ลูักัษัณะตั้องห้ามตัามกัฎหมาย แลูะส์อดค้ลู้องกัับนโยบายกัารส์ืบที่อด
ตัำาแหน่งผู่้บริหารระดับส์ูง
ที่ัง� น่� ในปีี 2564 ไม่มกั่ ารส์รรหาผู่บ้ ริหารระดับส์ูงแลูะกัารส์ืบที่อด
ตัำาแหน่ง โดยข้อมูลูกัารส์ืบที่อดตัำาแหน่งส์ำาหรับผู่้บริหาร รายงานไว็้
ภายใต์้สว็่ นที่ี� 2 ห้ัว็ข้้อ 7.4 ข้้อมููลเกีย� ว็กับผูบ้ ริห้าร ห้น้า 104-105

5) การพัฒนากรรมูการ
ค้ณะกัรรมกัารบริ ษัั ที่ ส์่ ง เส์ริ ม แลูะอำ า นวยค้วามส์ะดวกัให้
ค้ณะกัรรมกัารแลูะผู่้บริหารระดับส์ูงเข้าร่วมอบรมส์ัมมนาหลูักัส์ูตัร
ที่่�เกั่�ยวข้องกัับกัารพัฒนาค้วามรู้ค้วามส์ามารถึในกัารปีฏิิบัตัิหน้าที่่�
อย่างส์มำ�าเส์มอ กัับส์มาค้มส์่งเส์ริมส์ถึาบันกัรรมกัารบริษัที่ั ไที่ย (IOD)
รวมที่ั�งองค้์กัร / ส์ถึาบันชั่ั�นนำาอื�น แลูะเข้าร่วมส์ัมมนาตั่างๆ ในหัวข้อ
ที่่�เ กั่�ยวข้อง โดยค้ณะกัรรมกัารส์รรหาแลูะพิจิารณาค้่าตัอบแที่น
พิจิารณาหลูักัส์ูตัรกัารอบรม ที่่�เกั่�ยวข้องให้กัับค้ณะกัรรมกัารบริษััที่
แลูะผู่้บริหารระดับส์ูง เพื�อเข้าร่วมกัารอบรม เพื�อนำามาปีระยุกัตั์ใชั่้กัับ
ธุุรกัิจิของ HARN ให้เตัิบโตัอย่างยั�งยืน ที่ั�งน่� กัรรมกัารแลูะผู่้บริหาร
ระดับส์ูงเข้ารับกัารอบรมที่่�เปี็นกัารเพิ�มพูนค้วามรู้ในกัารปีฏิิบัตัิงาน
แลูะกัิจิกัรรมของ HARN ดังน่�
ปีัจิจิุบนั ม่กัรรมกัารบริษัที่ั ที่่เ� ข้ารับกัารอบรมในหลูักัส์ูตัรที่่เ� กั่ย� วกัับ
กัารปีฏิิบัตัิหน้าที่่�กัรรมกัาร ของ IOD ค้ิดเปี็นร้อยลูะ 100

บริษััท หาญ เอ็นจำิเน่ยริ�ง โซลูชัั�นส์ จำำากัด (มูหาชัน)
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ห้ลักสูต์รอบรมูสมูาคมูส่งเสริมูสถืาบันกรรมูการบริษััที่ไที่ย (IOD) ข้องคณีะกรรมูการบริษััที่
หลักสูตืร

รายชัื�อกรรมูการ
ดร. ถึกัลู
นางส์าววรนุชั่
นายปีระเส์ริฐ
นายภาค้ภูมิ
นางวลู่รัตัน์
นายวิรัฐ
นายธุรรมนูญ
นายเจิน
นางส์ิริมา

นันธุิราภากัร
ส์ุไพบูลูย์พิพัฒน์
ด่จิงกัิจิ
ว่องไพฑ์ูรย์
เชั่ื�อบุญชั่ัย
ส์ุขชั่ัย
ตัร่เพ็ชั่ร
ชั่าญณรงค้์
เอ่�ยมส์กัุลูรัตัน์

DAP

DCP

8/2004
SET/2012
184/2021
42/2005
SET/2012
SET/2012
116/2015
173/2013
SET/2012

228/2016
281/2019

SFE

205/2015
204/2015 24/2015
211/2015 24/2015
23/2015
211/2015 24/2015

FSD

RCP

ACEP

43/2018

ACP

ELP

ACPG

8/2005

3/2016

36/2017

HRP

BNCP
8/2019

36/2015 14/2015
28/2015
14/2015
36/2015 14/2015
28/2015

12/2017
8/2014
5/2018

ห้ลักสูต์รอบรมูสถืาบันชั�นนำาอื�น ข้องคณีะกรรมูการบริษััที่และผู้บริห้ารระดับสูง ปี 2564
รายชั่�อกรรมูการ
ดร. ถึกัลู

นันธุิราภากัร

นางส์าววรนุชั่
นายปีระเส์ริฐ
นายภาค้ภูมิ
นางวลู่รัตัน์
นายวิรัฐ
นายธุรรมนูญ
นายเจิน
นางส์ิริมา

ส์ุไพบูลูย์พิพัฒน์
ด่จิงกัิจิ
ว่องไพฑ์ูรย์
เชั่ื�อบุญชั่ัย
ส์ุขชั่ัย
ตัร่เพ็ชั่ร
ชั่าญณรงค้์
เอ่�ยมส์กัุลูรัตัน์

หลักสูตืรอบรมู / หัวิข้้อสัมูมูนา
• ส์ัมมนา Directors Briefing: Governin in Tomorrows 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

รายชั่�อผู้บริหารระดับสูง
นายวิศิษัฏิ์

วชั่ิรลูาภไพฑ์ูรย์

นางวรินกัาญจิน์ ธุ่ระอัมรานนที่์

นายปีระชั่า
นายรัตันพันธุ์

พร้อมพรชั่ัย
มุขหริวัฒนานนที่์

นายส์ุชั่าตัิ
นายกัิตัตัิพงษั์

ส์ุวัฒโนดม
กัิตัตัิเมธุาว่นันที่์

นายวชั่ิรวิที่ย์

อัค้รเศรณ่

นายส์ุกัิจิ
นายวิฑ์ูรย์

ลูิตัิกัรณ์
ที่าม่

นายพงษั์ส์วัส์ดิ�

เพ่งเลู็งผ่ลู

หลักสูตืรอบรมู / หัวิข้้อสัมูมูนา
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

6) การประเมูินผลตืนเองข้องคณะกรรมูการและ
คณะกรรมูการชัุดย่อย
เพือ� ให้เปี็นไปีตัามหลูักักัารกัำากัับดูแลูกัิจิกัารที่่� HARN ได้กัำาหนด
ให้ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่แลูะค้ณะกัรรมกัารชัุ่ดย่อย ที่ำากัารปีระเมิน
ตันเอง เพื�อใชั่้เปี็นกัรอบในกัารตัรวจิส์อบกัารปีฏิิบัตัิงานในหน้าที่่�ของ
ค้ณะกัรรมกัารอย่างส์มำ�าเส์มอปีีลูะ 1 ค้รัง� ค้ณะกัรรมกัารบริษัที่ั ในกัาร
ปีระชัุ่มค้รั�งที่่� 5/2564 เมื�อวันที่่� 1 ตัุลูาค้ม 2564 ม่มตัิเห็นชั่อบแบบ
ปีระเมินผ่ลูค้ณะกัรรมกัารของ HARN ปีระจิำาปีี 2564 ที่ั�ง 4 แบบ ซ่�ง
แบบปีระเมินผ่ลูใชั่้ขอ้ มูลูเหมือนปีี 2563 ไม่ได้มกั่ ารเปีลู่ย� นแปีลูง โดย
แบบปีระเมินผ่ลูที่ัง� 4 แบบ ม่เกัณฑ์์กัารปีระเมินผ่ลู ค้ิดเปี็นร้อยลูะจิากั
ค้ะแนนเตั็มในแตั่ลูะข้อที่ั�งหมด ตัามหลูักัเกัณฑ์์ ค้ือ มากักัว่าร้อยลูะ
90 = ด่มากั, ร้อยลูะ 80 - 90 = ด่, ร้อยลูะ 70 - 80 = ค้่อนข้างด่, ร้อยลูะ
60 - 70 = พอใชั่้, ตัั�งแตั่ร้อยลูะ 60 = ค้วรปีรับปีรุง โดยกัำาหนดให้ม่
กัารปีระเมินดังน่�

1. แบบปีระเมินตันเองของค้ณะกัรรมกัารที่ัง� ค้ณะ ปีระกัอบด้วย
4 หัวข้อหลูักั ค้ือ โค้รงส์ร้างแลูะคุ้ณส์มบัตั,ิ กัารปีระชัุ่ม, บที่บาที่ หน้าที่่�
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
โดยม่กัระบวนกัาร หลูักัเกัณฑ์์ ขัน� ตัอน แลูะส์รุปีผ่ลูกัารปีระเมิน
ผ่ลูของค้ณะกัรรมกัารที่ั�งค้ณะแลูะรายบุค้ค้ลู ปีระจิำาปีี 2564 ดังน่�

1. กระบว็นการประเมูินต์นเองข้องคณีะกรรมูการที่ั�งคณีะ และรายบุคคล

1 1

2 2

3 3

4 4

ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่เปี็นผู่้อนุมัตัิแลูะ
ที่บที่วนแบบปีระเมินผ่ลู เพื�อให้เกัิด
ค้วามถึูกัตั้อง ค้รบถึ้วน แลูะเปี็นไปีตัาม
หลูักัเกัณฑ์์ที่่�กัำาหนด

กัรรมกัารเปี็นผู่้ปีระเมินตันเอง ที่ั�งค้ณะ
แลูะรายบุค้ค้ลู เพือ� แส์ดงค้วามเห็นเกั่ย� วกัับ
บที่บาที่หน้าที่่� ค้วามเปี็นอิส์ระ โค้รงส์ร้าง
กัารบริหาร กัารพัฒนาค้วามรู้ แลูะค้วาม
เห็นเกั่�ยวกัับกัารบริหารจิัดกัารองค้์กัร

เลูขานุกัารบริษััที่ ส์รุปีแลูะวิเค้ราะห์ผ่ลู
กัารปีระเมินปีระส์ิที่ธุิภาพกัารดำาเนินงาน
ของค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ แลูะ
ค้ณะกัรรมกัารชัุ่ดย่อย แลูะรายงานผ่ลู
ตั่อค้ณะกัรรมกัารบริษััที่เพื�อที่ราบ

เลูขานุกัารบริษััที่ นำาผ่ลูวิเค้ราะห์แลูะ
ค้วามเห็นเพิ�มเตัิมจิากักัารปีระเมินผ่ลู
ไปีจิัดที่ำาแผ่นเพื�อปีรับปีรุงหรือ
พัฒนากัรรมกัารรายบุค้ค้ลู

2. สรุปผลการประเมูินผลข้องคณีะกรรมูการที่ั�งคณีะและรายบุคคล
2564 - ผลการประเมูินข้องคณะกรรมูการชัุดตื่างๆ (รายคณะ)

หลักเกณฑ์์การประเมูินตืนเอง
ข้องคณะกรรมูการ

ค้ณะกัรรมกัาร
บริษััที่

ค้ณะกัรรมกัาร
ตัรวจิส์อบ

ค้ณะกัรรมกัาร
ส์รรหาแลูะ
พิจิารณา
ค้่าตัอบแที่น

ค้ณะกัรรมกัาร
บริหาร

ค้ณะกัรรมกัาร
บริหาร
ค้วามเส์่�ยง

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
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

การว็ัดผล : มากักัว่า 90% = ด่มากั, 80-89% = ด่, 70-79% = ค้่อนข้างด่, 60-69% = พอใชั่้, ตัำ�ากัว่า 60% = ค้วรปีรับปีรุง

บริษััท หาญ เอ็นจำิเน่ยริ�ง โซลูชัั�นส์ จำำากัด (มูหาชัน)
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2564 - ผลการประเมูินข้องคณะกรรมูการชัุดตื่างๆ (รายบุคคล)

หลักเกณฑ์์การประเมูินตืนเอง
ข้องคณะกรรมูการ

ค้ณะกัรรมกัาร
บริษััที่

ค้ณะกัรรมกัาร
ตัรวจิส์อบ

ค้ณะกัรรมกัาร
ส์รรหาแลูะ
พิจิารณา
ค้่าตัอบแที่น

ค้ณะกัรรมกัาร
บริหาร

ค้ณะกัรรมกัาร
บริหาร
ค้วามเส์่�ยง

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
1. โครงสร้างและคุณสมูบัตืิ
• คุ้ณส์มบัตัิ ค้วามรู้ ปีระส์บกัารณ์ที่่�เหมาะส์มกัับธุุรกัิจิของ HARN
• ได้รบั มอบหมายหน้าที่่ที่� เ่� หมาะส์มกัับบที่บาที่ (กัรรมกัารอิส์ระ/กัรรมกัารชัุ่ดย่อย)
ที่่�ได้รับมอบหมาย
2. บทบาท หน้าท่� และควิามูรับผิดชัอบ
• ปีฏิิบัตัิหน้าที่่�ตัามกัฎหมาย กัฎบัตัร อย่างม่ปีระส์ิที่ธุิภาพ
• ม่เวลูาแลูะทีุ่่มเที่ในกัารปีฏิิบัตัิหน้าที่่�
• ค้วบคุ้มแลูะตัิดตัามกัารดำาเนินงานของฝ่่ายจิัดกัารอย่างเหมาะส์ม
• ไม่แที่รกัแซงกัารที่ำางานของฝ่่ายจิัดกัาร
• พัฒนาแลูะเร่ยนรู้ตัลูอดเวลูา
3. การประชัุมู
• กัารเข้าร่วมปีระชัุ่ม
• กัารแส์ดงค้วามเห็นในกัารปีระชัุ่ม
• กัารศ่กัษัาข้อมูลูกัารปีระชัุ่มลู่วงหน้า
• แส์ดงค้วามเห็นที่่�เปี็นปีระโยชั่น์ตั่อที่่�ปีระชัุ่มอย่างเหมาะส์ม
• งดเว้นเข้าปีระชัุ่มหรือออกัเส์่ยงกัรณ่ม่ส์่วนได้ส์่วนเส์่ย
รวิมูผลประเมูิน

การว็ัดผล : มากักัว่า 90% = ด่มากั, 80-89% = ด่, 70-79% = ค้่อนข้างด่, 60-69% = พอใชั่้, ตัำ�ากัว่า 60% = ค้วรปีรับปีรุง

ที่ั�งน่� ค้ณะกัรรมกัารยังไม่ม่ที่่�ปีร่กัษัาภายนอกั มาชั่่วยในกัาร
กัำาหนดแนวที่างแลูะเส์นอแนะปีระเด็นในกัารปีระเมินผ่ลูกัารปีฏิิบตัั งิ าน
ของค้ณะกัรรมกัาร ส์ำาหรับผ่ลูกัารปีระเมินของค้ณะกัรรมกัารแลูะ
ค้ณะกัรรมกัารชัุ่ดย่อยจิะนำามาใชั่้ในกัารปีรับปีรุงปีระส์ิที่ธุิภาพของกัาร
ที่ำางานเพื�อให้เกัิดปีระโยชั่น์ส์ูงส์ุดในกัารกัำากัับดูแลูกัิจิกัาร

7) การประเมูินผลงานประธิานเจำ้าหน้าท่�บริหาร
ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่จิัดให้ม่กัารปีระเมินผ่ลูกัารปีฏิิบัตัิงานของ
ปีระธุานเจิ้าหน้าที่่�บริหารเปี็นปีระจิำาทีุ่กัปีี ม่หลูักัเกัณฑ์์ตัามแนวที่าง
กัารปีระเมินจิากัตัลูาดหลูักัที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ย โดยกัำาหนดให้
ค้ณะกัรรมกัารที่่ไ� ม่เปี็นผู่บ้ ริหารที่ำากัารปีระเมินผ่ลูกัารปีฏิิบตัั งิ าน แลูะ
นำาผ่ลูกัารปีระเมินเส์นอตั่อค้ณะกัรรมกัารบริษัที่ั ที่ัง� น่� ผ่ลูกัารปีระเมิน
ในปีี 2564 ม่ค้ะแนนเฉื่ลู่�ย 76.37% อยู่ในระดับค้่อนข้างด่

8) การปฐมูนิเทศกรรมูการใหมู่
ส์ำาหรับกัรรมกัารที่่�เข้ารับตัำาแหน่งใหม่ในค้ณะกัรรมกัารบริษััที่
ค้ณะกัรรมกัารส์รรหาแลูะพิจิารณาค้่าตัอบแที่นได้จิดั ให้มกั่ ารปีฐมนิเที่ศ
เพื�อให้กัรรมกัารใหม่ได้รับที่ราบนโยบาย รวมที่ั�งข้อมูลูที่่�เกั่�ยวข้อง
พร้อมที่ัง� ส์่งมอบคู้ม่ อื ส์ำาหรับกัรรมกัาร ที่่เ� ลูขานุกัารบริษัที่ั ได้จิดั เตัร่ยมไว้
ซ่�งเปี็นข้อมูลูที่่�เปี็นปีระโยชั่น์ส์ำาหรับกัารปีฏิิบัตัิหน้าที่่� ที่ั�งน่� เอกัส์าร
คู้่มือกัรรมกัาร ปีระกัอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.

ผ่ังโค้รงส์ร้างค้ณะกัรรมกัาร ฝ่่ายบริหาร แลูะเลูขานุกัารบริษััที่
โค้รงส์ร้างกัลูุ่มบริษััที่ แลูะโค้รงส์ร้างผู่้ถึือหุ้นใหญ่
ข้อมูลูบริษััที่ แลูะลูักัษัณะกัารปีระกัอบธุุรกัิจิ
กัฎบัตัรของค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ แลูะค้ณะกัรรมกัารชัุ่ดย่อย
ตัารางอำานาจิอนุมัตัิกัารบริหารงาน

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ค้่าตัอบแที่นของค้ณะกัรรมกัารบริษัที่ั แลูะค้ณะกัรรมกัารชัุ่ดย่อย
กัารปีระชัุ่มของค้ณะกัรรมกัาร
นโยบายแลูะหลูักักัารกัำากัับดูแลูกัิจิกัาร แลูะจิรรยาบรรณธุุรกัิจิ
บที่บาที่ของกัรรมกัารตัามกัฎหมายที่ั�วไปี
หนังส์ือรับรอง หนังส์ือบริค้ณห์ส์นธุิ แลูะข้อบังค้ับบริษััที่
งบกัารเงินรวมแลูะงบกัารเงินเฉื่พาะกัิจิกัาร
รายงานปีระจิำาปีี

รวมถึ่ ง จิั ด ให้ ม่ กั ารเย่� ย มชั่มกัิ จิ กัาร เพื� อ พบปีะกัั บ ปีระธุาน
กัรรมกัาร ค้ณะกัรรมกัาร ปีระธุานเจิ้าหน้าที่่บ� ริหาร แลูะผู่บ้ ริหารระดับส์ูง
แกั่กัรรมกัารใหม่
ในปีี 2564 HARN ได้ม่กัารแตั่งตัั�งกัรรมกัารใหม่ จิำานวน 1 ที่่าน
ได้แกั่ นายปีระเส์ริฐ ด่จิงกัิจิ ดำารงตัำาแหน่งกัรรมกัารอิส์ระ แลูะ
กัรรมกัารตัรวจิส์อบ โดยค้ณะกัรรมกัารส์รรหาแลูะพิ จิ ารณาค้่ า
ตัอบแที่น ได้พบปีะกัับกัรรมกัารใหม่ เพือ� ส์่งมอบเอกัส์ารคู้ม่ อื กัรรมกัาร
แลูะร่วมนำาเส์นอข้อมูลูที่ัง� หมดตัามรายกัารข้างตั้น เพือ� ให้กัรรมกัารได้
เห็นภาพรวมของธุุรกัิจิที่่�ชั่ัดเจิน แตั่จิากัส์ถึานกัารณ์กัารแพร่ระบาด
ของโรค้โค้วิด-19 จิ่งงดกัารจิัดกัิจิกัรรมเย่�ยมชั่มกัิจิกัาร
ค้ณะกัรรมกัารม่ ค้ วามเข้ า ใจิเกั่� ย วกัั บ กัฎหมาย กัฎเกัณฑ์์
มาตัรฐาน ค้วามเส์่ย� ง แลูะส์ภาพแวดลู้อมที่่เ� กั่ย� วข้องกัับกัารปีระกัอบ
ธุุรกัิจิ รวมที่ั�งได้รับที่ราบข้อมูลูที่่�เปี็นปีัจิจิุบันจิากัฝ่่ายจิัดกัารอย่าง
ส์มำ�าเส์มอผ่่านชั่่องที่างที่่�เหมาะส์ม เชั่่น จิดหมายอิเลู็ค้ที่รอนิค้ส์์ กัาร
ปีระชัุ่มกัรรมกัาร เปี็นตั้น
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

8.1.2 การเข้้าร่วิมูประชัุมูและการจำ่ายค่า
ตือบแทนคณะกรรมูการรายบุคคล
การประชัุมูคณะกรรมูการบริษััท
1. ค้ณะกัรรมกัาร แลูะค้ณะกัรรมกัารชัุ่ดย่อย ม่กัารกัำาหนดกัาร
ปีระชัุ่ ม ปีระจิำา ปีี ลู่ ว งหน้ า ในเดื อ นพฤศจิิ กั ายนของทีุ่ กั ปีี เพื� อ ให้
กัรรมกัารส์ามารถึจิัดเวลูาแลูะเข้าร่วมปีระชัุ่มได้ โดยจิัดให้ม่กัาร
ปีระชัุ่มอย่างน้อยปีีลูะ 6 ค้รั�ง แลูะอาจิม่กัารปีระชัุ่มอ่กั 1 ค้รั�ง ในหน่�ง
เดือนกั่อนวันปีระชัุ่มส์ามัญผู่ถึ้ อื หุน้ ปีระจิำาปีี รวมที่ัง� อาจิม่ปีระชัุ่มวาระ
พิเศษัเพิม� ตัามค้วามจิำาเปี็น อย่างไรกั็ตัาม เพือ� ให้เกัิดค้วามค้ลู่องตััวตั่อ
กัารดำาเนินธุุรกัิจิ ในแตั่ลูะเดือนจิ่งจิัดให้ม่กัารปีระชัุ่มค้ณะกัรรมกัาร
บริหาร เพือ� ที่ำาหน้าที่่ตั� ดั ส์ินใจิตัามอำานาจิหน้าที่่ที่� ไ่� ด้รบั มอบหมายแลูะ
แจิ้งให้ค้ณะกัรรมกัารที่ราบ
2. เลูขานุกัารบริษัที่ั ที่ำาหน้าที่่จิ� ดั ส์่งหนังส์ือเชั่ิญปีระชัุ่มระเบ่ยบ
วาระกัารปีระชัุ่มที่่�ม่รายลูะเอ่ยดแลูะเหตัุผ่ลูค้รบถึ้วน แลูะเอกัส์าร
ปีระกัอบกัารปีระชัุ่มที่่�ม่เนื�อหาจิำาเปี็นแลูะเพ่ยงพอในกัารตััดส์ินใจิ
ให้กัรรมกัารลู่วงหน้าไม่น้อยกัว่า 5 วันที่ำากัาร ยกัเว้นในกัรณ่จิำาเปี็น
เร่งด่วน เพื�อให้กัรรมกัารได้ม่เวลูาเพ่ยงพอในกัารศ่กัษัากั่อนกัาร
ปีระชัุ่ม โดยกัรรมกัารพิจิารณาวาระในอุปีกัรณ์อิเลู็กัที่รอนิกัส์์เพื�อ
เปี็นกัารชั่่วยลูดขั�นตัอนแลูะระยะเวลูาในกัารจิัดส์่งระเบ่ยบวาระกัาร
ปีระชัุ่ม แลูะลูดกัารใชั่้กัระดาษัได้เปี็นจิำานวนมากั ที่ำาให้กัารที่ำางานของ
กัรรมกัารเปี็นไปีอย่างรวดเร็ว แลูะม่ขอ้ มูลูปีระกัอบกัารตััดส์ินใจิอย่าง
ม่ปีระส์ิที่ธุิภาพ นอกัจิากัน่� ตััง� แตั่ปีี 2561 ค้ณะกัรรมกัารยังกัำาหนดให้
จิัดที่ำาวาระเรือ� งที่่ตั� อ้ งตัิดตัาม โดยเปี็นกัารรายงานค้วามค้ืบหน้า แลูะ
ตัิดตัามกัารดำาเนินกัารตัามข้อส์ังเกัตัุ/ข้อค้ิดเห็นของที่่�ปีระชัุ่ม เพื�อ
เปี็นกัารตัิดตัามดูแลูให้กัารบริหารม่ปีระส์ิที่ธุิภาพ เปี็นไปีตัามแผ่น
กัลูยุที่ธุ์ โดยจิัดที่ำาเปี็นวาระรายงานในที่่�ปีระชัุ่มค้รั�งถึัดไปี
3. ค้ณะกัรรมกัารกัำาหนดนโยบายเกั่�ยวกัับจิำานวนองค้์ปีระชัุ่ม
ขั�นตัำ�าของค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ในกัารปีระชัุ่ม ตั้องม่กัรรมกัารเข้า
ร่วมปีระชัุ่มไม่น้อยกัว่ากั่�งหน่�ง (1/2) ของจิำานวนกัรรมกัารที่ั�งหมดที่่�
ดำารงตัำาแหน่งอยู่ ณ ขณะนั�น แลูะ ณ ขณะที่่�ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่จิะ
พิจิารณาลูงมตัิในที่่�ปีระชัุ่มค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ ตั้องม่กัรรมกัารอยู่
ไม่น้อยกัว่า 2 ใน 3 ของจิำานวนกัรรมกัารที่ั�งหมดที่่�มาปีระชัุ่ม ที่ั�งน่� ใน
กัรณ่องค้์ปีระชัุ่มไม่เปี็นไปีตัามแนวปีฏิิบัตัิดังกัลู่าว ให้ถึือเปี็นดุลูพินิจิ
ของปีระธุานกัรรมกัารบริษััที่

4. ปีระธุานกัรรมกัารบริษััที่ที่ำาหน้าที่่�เปี็นปีระธุานที่่�ปีระชัุ่ม
ม่หน้าที่่�ดูแลูแลูะจิัดส์รรเวลูาแตั่ลูะวาระให้อย่างเพ่ยงพอ โดยเปีิด
โอกัาส์ให้กัรรมกัารทีุ่กัค้นส์ามารถึแส์ดงค้วามค้ิดเห็นได้อย่างม่อิส์ระ
แลูะให้ผ่บู้ ริหารระดับส์ูงเข้าร่วมปีระชัุ่มค้ณะกัรรมกัารบริษัที่ั ด้วย เพือ�
ให้ข้อมูลูที่่�เปี็นปีระโยชั่น์เพิ�มเตัิมปีระกัอบกัารตััดส์ินใจิ แลูะเพื�อให้
ค้ณะกัรรมกัารบริษัที่ั รูจิ้ กัั ผู่บ้ ริหารระดับส์ูง ซ่ง� จิะเปี็นปีระโยชั่น์ตัอ่ กัาร
พิจิารณาแผ่นกัารส์ืบที่อดตัำาแหน่ง ที่ั�งน่� กัรรมกัารที่่�เข้าข่ายม่ส์่วนได้
เส์่ยที่่อ� าจิขัดแย้งกัับผ่ลูปีระโยชั่น์จิะไม่เข้าร่วมปีระชัุ่มแลูะงดออกัเส์่ยง
ในวาระนัน� ๆ ที่ัง� น่� หากักัารออกัเส์่ยงม่ค้ะแนนเส์่ยงเที่่ากััน ปีระธุานใน
ที่่�ปีระชัุ่มจิะออกัเส์่ยงเพิ�มข่�นอ่กัหน่�งเส์่ยงเปี็นเส์่ยงชั่่�ขาด
ในกัรณ่ที่กั่� รรมกัารไม่เห็นด้วยกัับมตัิที่ปี�่ ระชัุ่ม กัรรมกัารส์ามารถึ
ขอให้เลูขานุกัารบริษัที่ั บันที่่กัข้อค้ัดค้้านไว้ในรายงานกัารปีระชัุ่ม หรือ
ยื�นหนังส์ือแส์ดงกัารค้ัดค้้านตั่อปีระธุานกัรรมกัารได้
5. ในกัารปีระชัุ่มค้ณะกัรรมกัารเลูขานุกัารบริษััที่เปี็นผู่้บันที่่กั
รายงานกัารปีระชัุ่ม แลูะจิัดเกั็บรายงานกัารปีระชัุ่มที่่�ผ่่านกัารรับรอง
จิากัค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ ลูงลูายมือชั่ื�อปีระธุานกัรรมกัารบริษััที่เปี็น
ลูายลูักัษัณ์อกัั ษัร ที่่ส์� ำานักังานใหญ่ ชั่ัน� 4 ถึ.พระราม 9 เพือ� ให้กัรรมกัาร
แลูะผู่้เกั่�ยวข้องตัรวจิส์อบได้
ที่ัง� น่� ในปีี 2564 เกัิดส์ถึานกัารณ์กัารแพร่ระบาดของโรค้โค้วิด-19
ในปีระเที่ศไที่ย ซ่ง� ม่กัารแพร่ระบาดเพิม� ข่น� อย่างตั่อเนือ� งแลูะกัระจิาย
ในวงกัว้างมากัข่�น ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ โดยปีระธุานกัรรมกัารได้
อนุญาตัให้ม่กัารจิัดกัารปีระชัุ่มผ่่านระบบอิเลู็กัที่รอนิกัส์์ โดยในปีี
2564 ม่กัารจิัดปีระชัุ่มค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ ที่ั�งหมด 6 ค้รั�ง ซ่�งรวมถึ่ง
กัารปีระชัุ่มเพื�อพิจิารณากัำาหนดแผ่นกัลูยุที่ธุ์ 1 ค้รั�ง นอกัจิากัน่�ยังม่
กัารปีระชัุ่มกัรรมกัารที่่ไ� ม่เปี็นผู่บ้ ริหารปีระชัุ่มร่วมกัันโดยไม่มกั่ รรมกัาร
ที่่�เปี็นผู่้บริหารแลูะฝ่่ายจิัดกัารเข้าร่วม 1 ค้รั�ง ในวันที่่� 1 ตัุลูาค้ม 2564
เพื�อส์่งเส์ริมให้กัรรมกัารที่่�ไม่เปี็นผู่้บริหารแลูกัเปีลู่�ยนค้วามค้ิดเห็น
อย่างอิส์ระ โดยหัวข้ออภิปีรายปีระเด็นเกั่ย� วกัับที่ิศที่างกัารดำาเนินงาน
ธุุรกัิจิ โค้รงส์ร้างกัารจิัดกัารภายใน กัารพัฒนาแผ่นส์ืบที่อดตัำาแหน่ง
ของผู่้บริหารระดับส์ูง
โดยส์รุปีกัารปีระชัุ่มในปีี 2564 กัรรมกัารที่ั�งค้ณะเข้าปีระชัุ่ม
เฉื่ลู่�ยค้ิดเปี็นร้อยลูะ 100 รายลูะเอ่ยดเกั่�ยวกัับข้อมูลูกัารเข้าร่วม
ปีระชัุ่มของกัรรมกัารแตั่ลูะค้นปีรากัฎตัามตัารางกัารเข้าร่วมปีระชัุ่ม
ค้ณะกัรรมกัารบริษัที่ั ค้ณะกัรรมกัารชัุ่ดย่อย แลูะปีระชัุ่มผู่ถึ้ อื หุน้ ส์รุปี
ดังน่�

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

ชั่�อ – นามูสกุล

ตืำาแหน่ง

ปีระชัุ่ม
ปีระชัุ่ม
ค้ณะกัรรม
ค้ณะกัรรม
กัารบริษััที่ กัารตัรวจิส์อบ
ปีระชัุ่ม 6 ค้รั�ง ปีระชัุ่ม 4 ค้รั�ง

ปีระชัุ่ม
ปีระชัุ่ม
ปีระชัุ่ม
ค้ณะ
ค้ณะกัรรม
ค้ณะกัรรม
กัรรมกัาร กัารส์รรหาแลูะ กัารบริหาร
บริหาร
พิจิารณาค้่า
ค้วามเส์่�ยง
ปีระชัุ่ม 12 ค้รั�ง ตัอบแที่น
ปีระชัุ่ม 4 ค้รั�ง
ปีระชัุ่ม 2 ค้รั�ง
สื�ออิเล็กทรอนิกส์

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

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

6/6
(100%)
6/6
(100%)
4/4
(100%)
6/6
(100%)
6/6
(100%)
6/6
(100%)
6/6
(100%)
6/6
(100%)

4/4
(100%)
4/4
(100%)
3/3
(100%)
-

-

-

-

-

2/2
(100%)
-

-

-

-

-

1/1
(100%)
-

-

-

-

-

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

2/2
(100%)
-

4/4
(100%)

6/6
(100%)
-

-

-

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

1/1
(100%)
1/1
(100%)
1/1
(100%)
1/1
(100%)
1/1
(100%)
1/1
(100%)
1/1
(100%)
1/1
(100%)
1/1
(100%)
N/A

-

1/1
(100%)

-

-

11. นางวรินกัาญจิน์ ธุ่ระอัมรานนที่์

กัรรมกัารบริหาร กัรรมกัารบริหารค้วามเส์่�ยง

-

-

12. นายปีระชั่า

พร้อมพรชั่ัย

กัรรมกัารบริหารค้วามเส์่�ยง

-

-

13. นายรัตันพันธุ์

มุขหริวัฒนานนที่์

กัรรมกัารบริหารค้วามเส์่�ยง

-

-

-

-

14. นายส์ุชั่าตัิ

ส์ุวัฒโนดม

กัรรมกัารบริหารค้วามเส์่�ยง

-

-

-

-

15. นายกัิตัตัิพงษั์

กัิตัตัิเมธุาว่นันที่์

กัรรมกัารบริหารค้วามเส์่�ยง

-

-

-

-

16. นายวชั่ิรวิที่ย์

อัค้รเศรณ่

กัรรมกัารบริหารค้วามเส์่�ยง

-

-

-

-

17. นายส์ุกัิจิ

ลูิตัิกัรณ์

กัรรมกัารบริหารค้วามเส์่�ยง

-

-

-

-

18. นายวิฑ์ูรย์

ที่าม่

กัรรมกัารบริหารค้วามเส์่�ยง

-

-

-

-

กัรรมกัารบริหารค้วามเส์่�ยง

-

-

-

-

2/2
(100%)

1/1
(100%)

-

1/1
(100%)

วชั่ิรลูาภไพฑ์ูรย์

19. นายพงษั์ส์วัส์ดิ� เพ่งเลู็งผ่ลู

ปีระชัุ่ม
ผู่้ถึือหุ้น
(AGM)
ปีระชัุ่ม
1 ค้รั�ง
ด้วิยตืนเอง

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

10. นายวิศิษัฏิ์

117

-

-

-

-

-

1/1
(100%)
1/1
(100%)
1/1
(100%)
1/1
(100%)
1/1
(100%)
1/1
(100%)
1/1
(100%)
1/1
(100%)

1/1
(100%)

กรรมูการท่�ครบวิาระในการประชัุมูสามูัญผู้ถือหุ้นประจำำาปี 2564
1. ดร.โส์ตัถึิธุร

มัลูลูิกัะมาส์

กัรรมกัารอิส์ระ กัรรมกัารตัรวจิส์อบ
กัรรมกัารส์รรหาแลูะพิจิารณาค้่าตัอบแที่น

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)
นายภาค้ภูมิ ว่องไพฑ์ูรย์ ได้รบั กัารแตั่งตััง� ให้ดำารงตัำาแหน่ง กัรรมกัารอิส์ระ โดยม่ผ่ลูตััง� แตั่วนั ที่่� 25 กัุมภาพันธุ์ 2564 แลูะได้รบั แตั่งตััง� เปี็นกัรรมกัารส์รรหาแลูะพิจิารณาค้่าตัอบแที่น ม่ผ่ลูตััง� แตั่
วันที่่� 23 เมษัายน 2564 แที่น ดร.โส์ตัถึิธุร มัลูลูิกัะมาส์ ที่่�ค้รบวาระในกัารปีระชัุ่มส์ามัญผู่้ถึือหุ้นปีระจิำาปีี 2564

การจำ่ายค่าตือบแทนคณะกรรมูการรายบุคคล
HARN ได้กัำาหนดนโยบายค้่าตัอบแที่นกัรรมกัารบริษััที่แลูะ
กัรรมกัารชัุ่ดย่อย โดยพิจิารณาเชั่ือ� มโยงกัับผ่ลูงานแลูะค้วามรับผ่ิดชั่อบ
ของค้ณะกัรรมกัาร ผ่ลูกัารดำาเนินงาน ส์ภาวกัารณ์เศรษัฐกัิจิโดยรวม
แลูะเที่่ยบเค้่ยงกัับบริษััที่ที่่�อยู่ในอุตัส์าหกัรรมเด่ยวกััน เพื�อให้ค้่า
ตัอบแที่นอยู่ ใ นระดั บ ที่่� ส์ ามารถึจิู ง ใจิ ค้ณะกัรรมกัารส์รรหาแลูะ
พิจิารณาค้่าตัอบแที่นเปี็นผู่พ้ จิิ ารณากัำาหนดค้่าตัอบแที่นดังกัลู่าวเปี็น
ปีระจิำาทีุ่กัปีี เพื�อนำาเส์นอค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ให้ค้วามเห็นชั่อบกั่อน
นำาเส์นอที่่�ปีระชัุ่มส์ามัญผู่้ถึือหุ้นเพื�อพิจิารณาอนุมัตัิ

ส์ำาหรับปีี 2564 จิากักัารส์ำารวจิข้อมูลูเปีร่ยบเที่่ยบกัับบริษััที่
จิดที่ะเบ่ ย นแลูะบริ ษัั ที่ ในอุ ตั ส์าหกัรรมเด่ ย วกัั น แลู้ ว จิ่ ง เส์นอ
เปีลู่ย� นแปีลูงค้่าตัอบแที่นปีระจิำาแลูะค้่าเบ่ย� ปีระชัุ่ม ของค้ณะกัรรมกัาร
บริษััที่แลูะค้ณะกัรรมกัารชัุ่ดย่อย ซ่�งได้รับกัารอนุมัตัิจิากัที่่�ปีระชัุ่ม
ส์ามัญผู่ถึ้ อื หุน้ ปีระจิำาปีี 2564 เมือ� วันที่่� 23 เมษัายน 2564 เร่ยบร้อยแลู้ว
ดังน่�
(ค่าต์อบแที่นกรรมูการเป็นรายบุคคล ประจำำาปี 2564 แสดงไว็้ห้น้า 118)

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

ค่าตือบแทน

1. ค่าตือบแทนประจำำากรรมูการบริษััท / กรรมูการตืรวิจำสอบ / กรรมูการบริหารควิามูเส่�ยง /
กรรมูการสรรหาและพิจำารณาค่าตือบแทน
• ปีระธุานกัรรมกัารบริษััที่
• ปีระธุานกัรรมกัารชัุ่ดย่อย
• กัรรมกัารบริษััที่ / กัรรมกัารอิส์ระ
• กัรรมกัารบริษััที่ (ที่ำางานส์ัปีดาห์ลูะ 2 วัน)
2. ค่าเบ่�ยประชัุมูกรรมูการบริษััท / กรรมูการตืรวิจำสอบ
• ปีระธุานกัรรมกัาร
• กัรรมกัาร
3. ค่าเบ่�ยประชัุมูกรรมูการบริหารควิามูเส่�ยง / กรรมูการสรรหาและพิจำารณาค่าตือบแทน
• ปีระธุานกัรรมกัาร
• กัรรมกัาร
4. โบนัสคณะกรรมูการบริษััท
5. สิทธิิประโยชัน์อื�นๆ

30,000 บาท /เดือน
25,000 บาท /เดือน
20,000 บาท /เดือน
80,000 บาท /เดือน
20,000 บาท /ครั�ง
15,000 บาท /ครั�ง
15,000 บาท /ครั�ง
10,000 บาท /ครั�ง
ไมู่มู่
ไมู่มู่

ห้มูายเห้ต์ุ : หลูักักัารจิ่ายค้่าตัอบแที่นค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ แลูะค้ณะกัรรมกัารชัุ่ดย่อย:
1. ค้ณะกัรรมกัารส์รรหาแลูะพิจิารณาค้่าตัอบแที่น เปี็นผู่้กัาำ หนดแลูะจิัดที่ำาหลูักักัารหรือนโยบาย "กัารจิ่ายค้่าตัอบแที่นกัรรมกัาร" แลูะนำาเส์นอค้ณะกัรรมกัารบริษััที่พิจิารณาเห็นชั่อบ เพื�อเส์นอตั่อที่่�
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 อาที่ิ กัารจิ่ายผ่ลูตัอบแที่นปีระจิำาปีี ให้จิ่ายให้กัรรมกัารทีุ่กัค้นที่่�ยังค้งดำารงตัำาแหน่งอยู่ กัรณ่ที่่�กัรรมกัารค้นใดเพิ�งเข้าดำารงตัำาแหน่งแลูะยังไม่ค้รบปีี กัารจิ่าย
ผ่ลูตัอบแที่นปีระจิำาปีี อาจิจิะจิ่ายตัามส์ัดส์่วนของ ระยะเวลูาของกัารดำารงตัำาแหน่งของกัรรมกัารค้นนั�น
3. กัรรมกัารที่่�ม่ส์ิที่ธุิได้รับค้่าตัอบแที่นกัรรมกัาร ตั้องไม่เปี็นพนักังานของบริษััที่ซ่�งได้รับเงินเดือนปีระจิำา
4. กัรรมกัารบริษััที่ที่่�ดำารงตัำาแหน่งอื�นๆ ในกัรรมกัารชัุ่ดย่อย จิะได้รับค้่าตัอบแที่นรายเดือนตัามตัำาแหน่งที่่�ม่ค้่าตัอบแที่นส์ูงที่่�ส์ุดเพ่ยงตัำาแหน่งเด่ยว

ส์รุปีค้่าตัอบแที่นกัรรมกัารบริษัที่ั ปีี 2564 จิำานวน 9 ราย เปี็นระยะเวลูา 12 เดือน ส์ิน� ส์ุด ณ วันที่่� 31 ธุันวาค้ม 2564 เที่่ากัับ 3,473,166 บาที่
ซ่ง� ปีระกัอบด้วยค้่าตัอบแที่นรายเดือนส์ำาหรับกัรรมกัารบริษัที่ั จิำานวน 2,628,166 บาที่ แลูะเบ่ย� ปีระชัุ่ม 845,000 บาที่ ซ่ง� เปี็นไปีตัามมตัิที่ปี่� ระชัุ่ม
ส์ามัญผู่้ถึือหุ้น ปีระจิำาปีี 2564 เมื�อวันที่่� 23 เมษัายน 2564 ในปีี 2564 แลูะ ปีี 2563 HARN จิ่ายค้่าตัอบแที่นรายเดือนแลูะค้่าเบ่�ยปีระชัุ่มให้
แกั่กัรรมกัารแลูะกัรรมกัารชัุ่ดย่อย ดังน่�
ปี 2564
ชั่�อ – นามูสกุล

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

ค่าต์อบแที่น
รายเดือน

ค่าเบ่�ยประชัุมู

ค่าเบ่�ยประชัุมู
ค้ณะกัรรม
กัารบริหาร
ค้วามเส์่�ยง

-

-

300,000 80,000 40,000 30,000

-

-

-

240,000
240,000
240,000
1,155,000
-

80,000
80,000
80,000
80,000
-

-

20,000
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

75,333 20,000 10,000 10,000

-

-

240,000 80,000 40,000 20,000

-

-

รวิมู 2,628,166 590,000 185,000 70,000

-

-

2,775,000 600,000 140,000 70,000

-

-

นันธุิราภากัร

ค้ณะกัรรม
ค้ณะ
ค้ณะกัรรม
กัารบริษััที่ กัรรมกัารตัรวจิ กัารส์รรหา
ส์อบ
แลูะพิจิารณา
ค้่าตัอบแที่น

ค่าต์อบแที่น
รายเดือน

ค้ณะกัรรม
กัารบริหาร

กัรรมกัารอิส์ระ / ปีระธุานกัรรมกัาร /
ปีระธุานกัรรมกัารตัรวจิส์อบ
นางส์าววรนุชั่ ส์ุไพบูลูย์พิพัฒน์ กัรรมกัารอิส์ระ / กัรรมกัารตัรวจิส์อบ / ปีระธุานกัรรมกัาร
ส์รรหาแลูะพิจิารณาค้่าตัอบแที่น
กัรรมกัารอิส์ระ / กัรรมกัารตัรวจิส์อบ
นายปีระเส์ริฐ ด่จิงกัิจิ 1)
นายภาค้ภูมิ ว่องไพฑ์ูรย์ 2) กัรรมกัารอิส์ระ / กัรรมกัารส์รรหาแลูะพิจิารณาค้่าตัอบแที่น
กัรรมกัาร
นางวลู่รัตัน์ เชั่ื�อบุญชั่ัย
นางส์ิริมา
เอ่�ยมส์กัุลูรัตัน์ กัรรมกัาร / กัรรมกัารส์รรหาแลูะพิจิารณาค้่าตัอบแที่น
กัรรมกัาร
ดร.เจิน
ชั่าญณรงค้์
กัรรมกัาร / ปีระธุานกัรรมกัารบริหาร / (รักัษัากัาร) ปีระธุาน
นายวิรัฐ
ส์ุขชั่ัย
กัรรมกัารบริหารค้วามเส์่�ยง /
ปีระธุานเจิ้าหน้าที่่�บริหาร / กัรรมกัารผู่้จิัดกัาร
กัรรมกัาร / กัรรมกัารผู่้จิัดกัาร
นายธุรรมนูญ ตัร่เพ็ชั่ร

1. ดร.ถึกัลู
2.

ตืำาแหน่ง

ปี 2563
ค้ณะกัรรม
กัารบริหาร

ค้ณะกัรรม
กัารบริหาร
ค้วามเส์่�ยง

-

-

360,000 120,000 60,000

300,000 80,000 55,000 30,000

-

-

165,333
240,000
240,000
240,000
1,007,500
-

-

360,000 110,000 75,000

-

-

60,000 45,000 80,000 - 10,000
80,000 80,000 - 20,000
80,000 - -

-

-

ค้ณะกัรรม
ค้ณะ
ค้ณะกัรรม
กัารบริษััที่ กัรรมกัารตัรวจิ กัารส์รรหา
ส์อบ
แลูะพิจิารณา
ค้่าตัอบแที่น

-

กรรมูการท่�ครบวิาระในการประชัุมูสามูัญผู้ถือหุ้นประจำำาปี 2564
มัลูลูิกัะมาส์ กัรรมกัารอิส์ระ / กัรรมกัารตัรวจิส์อบ / กัรรมกัารส์รรหาแลูะ
พิจิารณา

1. ดร.โส์ตัถึิธุร

ห้มูายเห้ต์ุ :

1)
2)

นายปีระเส์ริฐ ด่จิงกัิจิ เข้าดำารงตัำาแหน่งกัรรมกัารอิส์ระ แลูะกัรรมกัารตัรวจิส์อบ ม่ผ่ลูตัั�งแตั่วันที่่� 23 เมษัายน 2564 แที่น ดร.โส์ตัถึิธุร มัลูลูิกัะมาส์ ที่่�ค้รบวาระในกัารปีระชัุ่มส์ามัญผู่้ถึือหุ้นปีระจิำาปีี 2564
นายภาค้ภูมิ ว่องไพฑ์ูรย์ ได้รับกัารแตั่งตัั�งให้ดำารงตัำาแหน่ง กัรรมกัารอิส์ระ โดยม่ผ่ลูตัั�งแตั่วันที่่� 25 กัุมภาพันธุ์ 2564 แลูะได้รับแตั่งตัั�งเปี็นกัรรมกัารส์รรหาแลูะพิจิารณาค้่าตัอบแที่น ม่ผ่ลูตัั�งแตั่วันที่่� 23
เมษัายน 2564 แที่น ดร.โส์ตัถึิธุร มัลูลูิกัะมาส์ ที่่�ค้รบวาระในกัารปีระชัุ่มส์ามัญผู่้ถึือหุ้นปีระจิำาปีี 2564

ค่าตือบแทนอื�น
- ไม่ม่ -

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

8.1.3 การกำากับดูแลบริษััทย่อย
ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ ซ่�งกัำากัับดูแลูบริษััที่ย่อยเปี็นส์่วนหน่�งใน
กัารดำาเนินงาน ได้มม่ ตัิแตั่งตััง� ผู่แ้ ที่นเข้าไปีดำารงตัำาแหน่งกัรรมกัารใน
บริษัที่ั ไอยราหาญ จิำากััด (บริษัที่ั ย่อย) มอบหมายนโยบายแลูะแนว
ปีฏิิบตัั ใิ ห้กัาำ กัับดูแลูแลูะดำาเนินกัารเปี็นไปีตัามแผ่นกัารบริหารค้วามเส์่ย� ง
กัารกัำากัับดูแลูกัิจิกัารที่่ด� ่ แลูะกัารตั่อตั้านทีุ่จิริตัค้อร์รปีั ชั่ัน ของ HARN
พร้อมที่ั�งกัำาหนดเปี้าหมายแลูะตััวชั่่�วัดปีระจิำาปีี ซ่�งได้รับอนุมัตัิจิากั
ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ โดยกัำาหนดให้ม่กัารปีระชัุ่มร่วมกัันระหว่าง
ผู่แ้ ที่นแลูะผู่บ้ ริหารของบริษัที่ั ย่อยเปี็นปีระจิำาทีุ่กัเดือน เพือ� กัำากัับดูแลู
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ตัิดตัามให้ผ่ลูกัารดำาเนินงานเปี็นไปีตัามเปี้าหมายแลูะที่ิศที่างเด่ยวกััน
กัับ HARN รายงานตั่อค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ทีุ่กัไตัรมาส์
HARN ม่กัารดำาเนินงานเพือ� ส์่งเส์ริมกัารปีฏิิบตัั ตัิ ามนโยบายแลูะ
แนวปีฏิิบัตัิในกัารกัำากัับดูแลูบริษััที่ย่อย โดยในปีี 2564 ม่กัารปีระชัุ่ม
ร่วมกัันระหว่างผู่แ้ ที่นแลูะผู่บ้ ริหารของบริษัที่ั ย่อย เพือ� พิจิารณาข้อมูลู
ฐานะที่างกัารเงิน ผ่ลูกัารดำาเนินงาน แลูะรายกัารอื�นที่่�ส์ำาค้ัญ ซ่�งได้
รายงานผ่ลูตั่อค้ณะกัรรมกัารบริษััที่รับที่ราบแลู้ว โดยส์รุปีบริษััที่ย่อย
ม่กัระบวนกัารค้วบคุ้มภายในในกัารปีระกัอบธุุรกัิจิที่่�เหมาะส์มแลูะ
รัดกัุมเพ่ยงพอ

8.1.4 การตืิดตืามูให้มู่การปฏิิบัตืิตืามูนโยบายและแนวิปฏิิบัตืิในการกำากับดูแลกิจำการ
1) การป้องกันควิามูข้ัดแย้งทางผลประโยชัน์
HARN กัำาหนดให้กัรรมกัารแลูะผู่้บริหาร 4 อันดับแรกัทีุ่กัค้น
ม่กัารเปีิดเผ่ยข้อมูลูค้วามขัดแย้งที่างผ่ลูปีระโยชั่น์เปี็นปีระจิำาภายใน
เดือนกัุมภาพันธุ์ของทีุ่กัปีี เพื�อปี้องกัันกัารขัดกัันของผ่ลูปีระโยชั่น์
ส์่วนตันกัับ HARN เพือ� ปี้องกัันกัิจิกัรรมที่่อ� าจิเกัิดผ่ลูปีระโยชั่น์ที่บั ซ้อน
กัิจิกัรรมที่่ผ่� ดิ กัฎหมายแลูะไม่เหมาะส์ม ที่ัง� น่� ในปีี 2564 กัรรมกัารแลูะ
ผู่้บริหาร 4 อันดับแรกัจิัดที่ำารายงานค้วามขัดแย้งที่างผ่ลูปีระโยชั่น์
ปีระจิำาปีี ค้รบถึ้วนร้อยลูะ 100 ซ่ง� ไม่พบรายกัารขัดแย้งที่่ม� ส์่ าระส์ำาค้ัญ
โดยในแบบรายงานค้วามขัดแย้งที่างผ่ลูปีระโยชั่น์จิะเปี็นกัารยืนยัน
กัารรับที่ราบว่ากัารฝ่่าฝ่้นไม่ปีฏิิบัตัิตัามจิริยธุรรมแลูะจิรรยาบรรณ
ในกัารดำาเนินธุุรกัิจิของ HARN เข้าลูักัษัณะแห่งค้วามผ่ิดที่างวินัย
ตั้องพิจิารณาโที่ษัวินัยตัามขั�นตัอนกัารลูงโที่ษัแลูะค้วามร้ายแรงของ
กัารกัระที่ำา

2) การใชั้ข้้อมููลภายในเพ่�อแสวิงหาผลประโยชัน์
HARN ได้จิัดที่ำาตัารางแจิ้งชั่่วงเวลูาห้ามซื�อขายหุ้น HARN
ปีระจิำาปีี 2564 แกั่กัรรมกัารแลูะผู่้บริหาร 4 อันดับแรกั โดยม่กัารแจิ้ง
วันที่่�ห้ามซื�อขายหุ้น HARN (1) ระหว่างวันที่่� 26 มกัราค้ม ถึ่งวันที่่�
1 ม่นาค้ม 2564 (งบปีี 2563) (2) ระหว่างวันที่่� 14 เมษัายน ถึ่งวันที่่�

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 แลูะบุตัรที่่�ยังไม่บรรลูุนิตัิภาวะ ในชั่่วง 30 วัน
กั่อนที่่�จิะม่กัารเผ่ยแพร่งบกัารเงินตั่อส์าธุารณชั่น แลูะจินกัว่าจิะพ้น
ระยะเวลูา 24 ชั่ั�วโมงนับแตั่ได้ม่กัารเปีิดเผ่ยข้อมูลูส์ู่ส์าธุารณะแลู้ว
นอกัจิากัชั่่วงเวลูาที่่�กัลู่าวส์ามารถึซื�อขายได้ตัามปีกัตัิ แตั่ตั้องแจิ้งตั่อ
เลูขานุกัารบริษัที่ั ลู่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน แลูะตั้องจิัดที่ำาแบบรายงาน
กัารเปีลู่�ยนแปีลูงกัารถึือหลูักัที่รัพย์แลูะส์ัญญาซื�อขายลู่วงหน้าของ
ผู่้บริหาร (แบบ 59) ในรูปีแบบอิเลู็กัที่รอนิกัส์์ผ่่านระบบของ กั.ลู.ตั.
ภายใน 3 วั น นั บ ตัั� ง แตั่ วั น ที่่� ซื� อ ขายหลูั กั ที่รั พ ย์ ข อง HARN โดย
เลูขานุกัารบริษัที่ั รายงานให้ค้ณะกัรรมกัารบริษัที่ั รับที่ราบทีุ่กัไตัรมาส์
ที่ั�งน่� ในปีี 2564 กัรรมกัารแลูะผู่้บริหาร 4 อันดับแรกัได้ปีฏิิบัตัิตัาม
อย่างเค้ร่งค้รัด โดยม่กัารรายงานกัารซื�อขายหลูักัที่รัพย์ลู่วงหน้าของ
ผู่้เกั่�ยวข้องกัับข้อมูลูภายในที่ั�งส์ิ�น 25 รายกัาร ซ่�งไม่ได้อยู่ระหว่างกัาร
แจิ้งเตัือนให้ห้ามซื�อขายหลูักัที่รัพย์ หรือเกัิดเหตัุกัารณ์ส์ำาค้ัญที่่�อาจิ
ส์่งผ่ลูกัระที่บตั่อ HARN

รายงานการถืือห้ลักที่รัพึย์ HARN ข้องกรรมูการบริษััที่ รว็มูถื่งผู้ที่ี�เกี�ยว็ข้้องและบุคคลที่ี�มูีคว็ามูสัมูพึันธิ์ ณี ว็ันที่ี� 31 ธิันว็าคมู 2564
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รายชั่�อผู้ถือหุ้น
นายถึกัลู
นันธุิราภากัร (1) /1
นางส์าววรนุชั่
ส์ุไพบูลูย์พิพัฒน์ (1) /1
นายปีระเส์ริฐ
ด่จิงกัิจิ (1) /1 /2
กัลูุ่มนายภาค้ภูมิ ว่องไพฑ์ูรย์ (2)
4.1 นายภาค้ภูมิ
ว่องไพฑ์ูรย์ /1
4.2 นางเที่่ยมจิันที่ร์
ว่องไพฑ์ูรย์ (คู้่ส์มรส์)
นางวลู่รัตัน์
เชั่ื�อบุญชั่ัย (1)
นางส์ิริมา
เอ่�ยมส์กัุลูรัตัน์ (1)
กัลูุ่มนายเจิน ชั่าญณรงค้์ (2)
7.1 นายเจิน
ชั่าญณรงค้์
7.2 นางปีระยูรศร่
ชั่าญณรงค้์ (มารดา)
กัลูุ่มนายวิรัฐ ส์ุขชั่ัย (2)
8.1 นายวิรัฐ
ส์ุขชั่ัย
8.2 นางนพรัตัน์
ส์ุขชั่ัย (คู้่ส์มรส์)
นายธุรรมนูญ
ตัร่เพ็ชั่ร (1)
รวิมู

ห้มูายเห้ต์ุ :

จำำานวินหุ้น

ร้อยละข้องจำำานวินหุ้นทั�งหมูด
-

หมูายเหตืุ
(ไม่ม่กัารถึือหุ้น)
(ไม่ม่กัารถึือหุ้น)
(ไม่ม่กัารถึือหุ้น)

4,230,325
21,500
5,677,686

0.724
0.004
0.971

-

84,234,151
72,319,130
733,900
87,775,858
13,000,000
22,373,795
290,366,345

14.411
12.373
0.126
15.017
2.224
3.828
49.68

-

-

กัรรมกัารอิส์ระ
กัรรมกัารแตั่งตัั�งใหม่ แที่น ดร.โส์ตัถึิธุร มัลูลูิกัะมาส์ ที่่�ค้รบวาระในกัารปีระชัุ่มส์ามัญผู่้ถึือหุ้นปีระจิำาปีี 2564
• มารดา บิดา คู้่ส์มรส์แลูะบุตัรที่่�ยังไม่บรรลูุนิตัิภาวะของกัรรมกัารไม่ม่กัารถึือหุ้น ยกัเว้น กัรรมกัารลูำาดับที่่� 4, 7 แลูะ 8
/1

/2

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
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รายงานการถืือห้ลักที่รัพึย์ HARN ข้องผู้บริห้าร รว็มูถื่งผู้ที่ี�เกี�ยว็ข้้องและบุคคลที่ี�มูีคว็ามูสัมูพึันธิ์ ณี ว็ันที่ี� 31 ธิันว็าคมู 2564
รายชั่�อผู้ถือหุ้น
1. นายวิศิษัฏิ์
วชั่ิรลูาภไพฑ์ูรย์ (1)
2. นางวรินกัาญจิน์
ธุ่ระอัมรานนที่์ (1)
3. กัลูุ่มนายปีระชั่า พร้อมพรชั่ัย (2)
3.1 นายปีระชั่า
พร้อมพรชั่ัย
3.2 นางส์าวส์ุกัันยา
ลูิ�มค้วามส์ุข (คู้่ส์มรส์)
4. กัลูุ่มนายรัตันพันธุ์ มุขหริวัฒนานนที่์ (2)
4.1 นายรัตันพันธุ์
มุขหริวัฒนานนที่์
4.2 นางระเบ่ยบ
มุขหริวัฒนานนที่์ (มารดา)
5. นายส์ุชั่าตัิ
ส์ุวัฒโนดม (1)
6. นายกัิตัตัิพงษั์
กัิตัตัิเมธุาว่นันที่์ (1)
7. นายวชั่ิรวิที่ย์
อัค้รเศรณ่ (1)
8. นายส์ุกัิจิ
ลูิตัิกัรณ์ (1)
9. นายวิฑ์ูรย์
ที่าม่ (1)
10. นายพงษั์ส์วัส์ดิ�
เพ่งเลู็งผ่ลู (1)

จำำานวินหุ้น
542,345
1,222,162

ร้อยละข้องจำำานวินหุ้นทั�งหมูด
0.093
0.209

หมูายเหตืุ
-

11,540,145
200,000

1.974
0.034

-

3,087,621
10,000
635,095
70,564
62,552
526,853
612,773
8,689

0.528
0.002
0.109
0.012
0.011
0.090
0.105
0.001

-

ห้มูายเห้ต์ุ : • มารดา บิดา คู้่ส์มรส์แลูะบุตัรที่่�ยังไม่บรรลูุนิตัิภาวะของผู่้บริหารไม่ม่กัารถึือหุ้น ยกัเว้น ผู่้บริหารลูำาดับที่่� 3 แลูะ 4

รายงานการเปลี�ยนแปลงสัดส่ว็นการถืือห้ลักที่รัพึย์ HARN ข้องกรรมูการบริษััที่ ปี 2563 และปี 2564
รายชั่�อผู้ถือหุ้น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายถึกัลู
นางส์าววรนุชั่
นายปีระเส์ริฐ
นายภาค้ภูมิ
นางวลู่รัตัน์
นางส์ิริมา
นายเจิน
นายวิรัฐ
นายธุรรมนูญ

ห้มูายเห้ต์ุ :

นันธุิราภากัร /1
ส์ุไพบูลูย์พิพัฒน์ /1
ด่จิงกัิจิ /1 /2
ว่องไพฑ์ูรย์ /1
เชั่ื�อบุญชั่ัย
เอ่�ยมส์กัุลูรัตัน์
ชั่าญณรงค้์
ส์ุขชั่ัย
ตัร่เพ็ชั่ร

จำำานวินหุ้น ณ วิันท่�

31 ธิันว็าคมู 2564

31 ธิันว็าคมู 2563

เพิ�มูข้้�น
(ลดลง)

หมูายเหตืุ

4,230,325
5,677,686
84,234,151
72,319,130
87,775,858
22,373,795

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

(1,800,000)
(1,402,509)
400,890

(ไม่ม่กัารถึือหุ้น)
(ไม่ม่กัารถึือหุ้น)
(ไม่ม่กัารถึือหุ้น)
(ไม่ม่กัารซื�อขายหุ้นระหว่างปีี)
(ไม่ม่กัารซื�อขายหุ้นระหว่างปีี)
(ไม่ม่กัารซื�อขายหุ้นระหว่างปีี)
-

กัรรมกัารอิส์ระ
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
/1

/2

รายงานการเปลี�ยนแปลงสัดส่ว็นการถืือห้ลักที่รัพึย์ HARN ข้องผู้บริห้าร ปี 2563 และปี 2564
รายชั่�อผู้ถือหุ้น
1. นายวิศิษัฏิ์
2. นางวรินกัาญจิน์
3. นายปีระชั่า
4. นายรัตันพันธุ์
5. นายส์ุชั่าตัิ
6. นายกัิตัตัิพงษั์
7. นายวชั่ิรวิที่ย์
8. นายส์ุกัิจิ
9. นายวิฑ์ูรย์
10. นายพงษั์ส์วัส์ดิ�

วชั่ิรลูาภไพฑ์ูรย์
ธุ่ระอัมรานนที่์
พร้อมพรชั่ัย
มุขหริวัฒนานนที่์
ส์ุวัฒโนดม
กัิตัตัิเมธุาว่นันที่์
อัค้รเศรณ่
ลูิตัิกัรณ์
ที่าม่
เพ่งเลู็งผ่ลู

จำำานวินหุ้น ณ วิันท่�

31 ธิันว็าคมู 2564
542,345
1,222,162
11,540,145
3,087,621
635,095
70,564
62,552
526,853
612,773
8,689

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

เพิ�มูข้้�น
(ลดลง)

หมูายเหตืุ

105,813
61,809
(61,321)
(511,321)
397,547
44,056
39,169
62,405
-

(ไม่ม่กัารซื�อขายหุ้นระหว่างปีี)
(ไม่ม่กัารซื�อขายหุ้นระหว่างปีี)

ห้มูายเห้ต์ุ : • มารดา บิดา คู้ส์่ มรส์แลูะบุตัรที่่ย� งั ไม่บรรลูุนตัิ ภิ าวะของผู่บ้ ริหารไม่มกั่ ารถึือหุน้ ยกัเว้น ผู่บ้ ริหารลูำาดับที่่� 3 แลูะ 4 ซ่ง� ไม่มร่ ายกัารซือ� ขายหุน้ HARN ในระหว่างปีี 2564

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

3) การตื่อตื้านทุจำริตืคอร์รัปชัันนโยบายการป้องกัน
การมู่ส่วินเก่�ยวิข้้องกับการคอร์รัปชััน
HARN ได้กัาำ หนด นโยบายตั่อตั้านกัารทีุ่จิริตัค้อร์รปีั ชั่ัน รวมถึ่ง
ค้ำานิยาม หน้าที่่�ค้วามรับผ่ิดชั่อบ นโยบายแลูะแนวที่างปีฏิิบัตัิ แลูะ
มาตัรกัารดำาเนินกัารไว้ในคู้่มือมาตัรกัารตั่อตั้านกัารทีุ่จิริตัค้อร์รัปีชั่ัน
โดยค้ณะกัรรมกัารบริษัที่ั ม่มตัิอนุมตัั ใิ ชั่้ตังั� แตั่วนั ที่่� 10 พฤษัภาค้ม 2561
ซ่�งเปี็นเอกัส์ารในระบบคุ้ณภาพ ISO 9001:2015 ม่กัารปีระกัาศใชั่้
ที่ั�วองค้์กัร แลูะส์ื�อส์ารให้กัรรมกัาร ผู่้บริหาร แลูะพนักังานทีุ่กัค้น รวม
ถึ่งบริษััที่ย่อย บริษััที่ร่วม บริษััที่อื�นที่่�บริษััที่ม่อำานาจิค้วบคุ้ม รวมถึ่ง
ตััวแที่นที่างธุุรกัิจิ (ถึ้าม่) บุค้ค้ลูภายนอกัอื�นที่่�เกั่�ยวข้อง รับที่ราบแลูะ
ย่ดถึือเปี็นแนวส์ำาค้ัญในกัารปีฏิิบัตัิ
นโยบายตั่อตั้านกัารทีุ่จิริตัค้อร์รัปีชั่ันกัำาหนดว่า ค้ณะกัรรมกัาร
ผู่บ้ ริหาร แลูะพนักังาน รวมถึ่งบริษัที่ั ย่อย บริษัที่ั ร่วม บริษัที่ั อืน� ที่่บ� ริษัที่ั
ม่อำานาจิค้วบคุ้ม รวมถึ่งตััวแที่นที่างธุุรกัิจิ (ถึ้าม่) ห้ามเข้าไปีม่ส์ว่ นร่วม
หรือยอมรับกัารทีุ่จิริตัค้อร์รัปีชั่ันที่ั�งที่างตัรงแลูะที่างอ้อม เพื�อหา
ปีระโยชั่น์ให้กัับตันเองแลูะผู่้เกั่�ยวข้อง ไม่ว่าจิะอยู่ในฐานะผู่้รับ ผู่้ให้
หรือผู่เ้ ส์นอจิ่ายส์ินบน ที่ัง� ที่่เ� ปี็นตััวเงินหรือไม่เปี็นตััวเงิน แกั่หน่วยงาน
ของรัฐ หรือหน่วยงานเอกัชั่น คู้่ค้้า ที่่� HARN ได้ดำาเนินธุุรกัิจิหรือ
ตัิดตั่อด้วย
HARN แส์ดงเจิตันารมณ์ อั น แน่ ว แน่ ใ นกัารตั่ อ ตั้ า นทีุ่ จิ ริ ตั
ค้อร์รัปีชั่ัน โดยได้เข้าร่วมเปี็นส์มาชั่ิกัโค้รงกัารแนวร่วมปีฏิิบัตัิของ
ภาค้เอกัชั่นไที่ยในกัารตั่อตั้านกัารทีุ่จิริตั (CAC) ตัั�งแตั่ปีี 2560 ม่กัาร
ดำาเนินงานที่่�ย่ดหลูักัธุรรมาภิบาลู จิรรยาบรรณ แลูะจิริยธุรรมในกัาร
ดำาเนินธุุรกัิจิที่่�ม่ค้วามรับผ่ิดชั่อบตั่อชัุ่มชั่น ส์ังค้ม ส์ิ�งแวดลู้อม แลูะผู่้ม่
ส์่วนได้เส์่ยทีุ่กัฝ่่ายตัลูอดห่วงโซ่อุปีที่าน ที่ั�งน่� เพื�อแส์ดงออกัถึ่งค้วาม
มุ่งมั�นในกัารดำาเนินกัารดังกัลู่าวอย่างแที่้จิริง ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่
จิ่งได้ปีระกัาศนโยบายแลูะแนวปีฏิิบัตัิในกัารตั่อตั้านกัารทีุ่จิริตัแลูะ
ค้อร์รัปีชั่ัน เพื�อให้กัรรมกัาร ผู่้บริหารแลูะพนักังาน ย่ดถึือปีฏิิบัตัิโดย
เค้ร่งค้รัด
•

ได้ลูงนามปีระกัาศเจิตันารมณ์แนวร่วมตั่อตั้านค้อร์รัปีชั่ันของ
ภาค้เอกัชั่นไที่ย เมื�อวันที่่� 21 ม่นาค้ม 2560
ได้ผ่า่ นกัารรับรองกัารเปี็นส์มาชั่ิกั CAC เมือ� วันที่่� 5 พฤศจิิกัายน 2561
ได้รับกัารรับรองตั่ออายุกัารเปี็นส์มาชั่ิกั CAC ค้รั�งที่่� 1 เมื�อวันที่่�
30 กัันยายน 2564
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2. ตัิดตัามให้ม่กัารที่บที่วนแลูะปีรับปีรุงนโยบายตั่อตั้านกัาร
ทีุ่จิริตัค้อร์รัปีชั่ันอย่างส์มำ�าเส์มอทีุ่กัปีี เพื�อให้เกัิดค้วามมั�นใจิว่ากัาร
ปีฏิิบัตัิงานของ HARN ส์อดค้ลู้องกัับกัารเปีลู่�ยนแปีลูงของธุุรกัิจิ
ระเบ่ยบ ข้อบังค้ับของ HARN แลูะข้อกัำาหนดของกัฎหมายที่่เ� กั่ย� วข้อง
นำาเส์นอตั่อค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบ แลูะรายงานตั่อค้ณะกัรรมกัาร
บริษััที่เปี็นรายไตัรมาส์
3. กัำาหนดให้ฝ่่ายบริหารระบบคุ้ณภาพเปี็นผู่้ตัรวจิส์อบแลูะ
ตัิดตัามกัารนำามาตัรกัารนโยบายตั่อตั้านกัารทีุ่จิริตัค้อรัปีชั่ันของฝ่่าย
ตั่างๆ ไปีปีฏิิบัตัิ ผ่่านกัารตัรวจิตัิดตัามคุ้ณภาพภายใน แลูะรายงาน
ผ่ลูตั่อปีระธุานเจิ้าหน้าที่่�ปีฏิิบัตัิกัาร ปีระธุานเจิ้าหน้าที่่�กัารเงิน แลูะ
ที่่�ปีระชัุ่มที่บที่วนฝ่่ายบริหารทีุ่กัเดือน โดยนำาเส์นอตั่อค้ณะกัรรมกัาร
บริหารค้วามเส์่ย� ง แลูะรายงานตั่อค้ณะกัรรมกัารบริษัที่ั เปี็นรายไตัรมาส์
4. หากักัารส์ืบส์วนข้อเที่็จิจิริงพบว่า ข้อมูลูจิากักัารตัรวจิส์อบ
หรือข้อร้องเร่ยน ม่หลูักัฐานที่่ม� เ่ หตัุอนั ค้วรให้เชั่ือ� ว่าม่รายกัารหรือกัาร
กัระที่ำาซ่�งอาจิม่ผ่ลูกัระที่บอย่างม่นัยส์ำาค้ัญตั่อฐานะกัารเงิน แลูะผ่ลู
กัารดำาเนินงานของ HARN รวมถึ่งกัารฝ่่าฝ่้นกัารกัระที่ำาผ่ิดกัฎหมาย
หรือจิรรยาบรรณ/จิริยธุรรมธุุรกัิจิ หรือแนวที่างปีฏิิบัตัิในกัารปี้องกััน
กัารม่ ส์่ว นเกั่� ย วข้ อ งกัั บ กัารทีุ่ จิ ริ ตั ค้อร์ รั ปี ชั่ั น หรื อ ข้ อ ส์งส์ั ย ในกัาร
รายงานกัารที่างกัารเงิน หรือระบบกัารค้วบคุ้มภายใน ค้ณะกัรรมกัาร
ตัรวจิส์อบจิะรายงานตั่อค้ณะกัรรมกัารบริษัที่ั เพือ� ดำาเนินกัารปีรับปีรุง
แกั้ไขภายในระยะเวลูาที่่�ค้ณะกัรรมกัารตัรจิส์อบเห็นส์มค้วร โดยจิะ
ดำาเนินกัารตัรวจิส์อบโดยไม่เปีิดเผ่ยชั่ื�อผู่้แจิ้งเบาะแส์เพื�อคุ้้มค้รองผ่ลู
กัระที่บที่่�อาจิเกัิดข่�นกัับผู่้แจิ้งข้อร้องเร่ยนหรือข้อกัลู่าวหานั�น
อย่างไรกั็ตัาม เมื�อวันที่่� 14 พฤษัภาค้ม 2564 ค้ณะกัรรมกัาร
บริษัที่ั ม่กัารที่บที่วนค้วามเหมาะส์มของนโยบายแลูะมาตัรกัารตั่อตั้าน
กัารทีุ่จิริตัค้อร์รัปีชั่ัน เพื�อให้ส์อดค้ลู้องกัับกัารเปีลู่�ยนแปีลูงของส์ภาพ
กัารดำาเนินธุุรกัิจิ ระเบ่ยบ ข้อบังค้ับ แลูะบที่บัญญัตัขิ องกัฎหมาย โดย
ปีระกัาศใชั่้นโยบายที่่ผ่� า่ นกัารที่บที่วนในวันเด่ยวกััน เพือ� แจิกัจิ่ายใชั่้ใน
HARN แลูะส์ื�อส์ารตั่อบุค้ค้ลูภายนอกั

การดำาเนินการ

เพื�อให้ส์อดค้ลู้องกัับนโยบายตั่อตั้านกัารทีุ่จิริตัค้อร์รัปีชั่ันที่่�
HARN ปีระกัาศใชั่้ฉื่บับลู่าส์ุด กัำาหนดให้ม่แนวที่างในกัารตัิดตัาม
ปีระเมินผ่ลูกัารปีฏิิบัตัิตัามแนวที่างปีฏิิบัตัิในกัารปี้องกัันกัารม่ส์่วน
เกั่�ยวข้องกัับกัารค้อร์รัปีชั่ัน ดังน่�

1. ปีระเมินค้วามเส์่�ยงจิากัด้านกัารดำาเนินงาน กัารปีฏิิบัตัิตัาม
กัฎหมาย ค้วามปีลูอดภัย อาชั่่วอนามัยแลูะส์ิง� แวดลู้อม ชั่ือ� เส์่ยงองค้์กัร
แลูะกัารทีุ่จิริตัค้อร์รัปีชั่ัน ค้รอบค้ลูุมทีุ่กัฝ่่ายที่่�เกั่�ยวข้อง แลูะรายงาน
ผ่ลูกัารค้วบคุ้ ม ค้วามเส์่� ย งตั่ อ ค้ณะกัรรมกัารบริ ห ารค้วามเส์่� ย ง
ค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบ แลูะค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ทีุ่กัไตัรมาส์ โดย
ผ่ลูกัารปีระเมินค้วามเส์่�ยงด้านกัารทีุ่จิริตัหรือกัระที่ำาผ่ิดจิรรยาบรรณ
แลูะจิริยธุรรมของกัรรมกัาร ผู่้บริหาร แลูะพนักังาน อยู่ในระดับที่่�
น่าพอใจิ ไม่พบกัารกัระที่ำาผ่ิด

1. กัำา หนดให้ กั รรมกัาร ผู่้บริห ารแลูะพนักั งาน ปีระเมินผ่ลู
เกั่� ย วกัั บ กัารปีฏิิ บั ตัิ ตั ามนโยบายแลูะหลูั กั กัารกัำ า กัั บ ดู แ ลูกัิ จิ กัาร
จิรรยาบรรณธุุรกัิจิ คู้่มือมาตัรกัารตั่อตั้านกัารทีุ่จิริตัค้อร์รัปีชั่ันอย่าง
ส์มำ�าเส์มอทีุ่กัปีี

2. ส์ื�อส์ารนโยบายแลูะมาตัรกัารตั่อตั้านกัารทีุ่จิริตัค้อร์รัปีชั่ัน
แกั่พนักังานทีุ่กัค้น ผ่่านระบบจิดหมายอิเลู็ค้ที่รอนิค้ส์์ Intranet แลูะ
จิอ Digital Signet ค้ิดเปี็นร้อยลูะ 100 เพื�อปีลููกัจิิตัส์ำาน่กัแลูะส์่งเส์ริม
พฤตัิกัรรมกัารปีฏิิบัตัิงานที่่�โปีร่งใส์ เปี็นธุรรม แลูะตัรวจิส์อบได้

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

3. จิั ด อบรมภายใน เรื� อ งกัารกัำ า กัั บ ดู แ ลูกัิ จิ กัารที่่� ด่ แ ลูะกัาร
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
ตั้านกัารทีุ่จิริตัค้อร์รัปีชั่ันด้วยตันเอง ส์ำาหรับกัรรมกัาร ผู่้บริหาร แลูะ
พนักังานทีุ่กัค้นในทีุ่กัพืน� ที่่อ� ย่างที่ัว� ถึ่ง เพือ� ส์ร้างค้วามตัระหนักัรู้ รวมถึ่ง
ที่ดส์อบวัดค้วามเข้าใจิ โดยม่กัรรมกัารบริษััที่ ผ่่านกัารที่ดส์อบ 8 ค้น
จิากัที่ัง� หมด 9 ค้น ค้ิดเปี็นร้อยลูะ 88.89 ผู่บ้ ริหารแลูะพนักังานผ่่านกัาร
ที่ดส์อบ 218 ค้น จิากัที่ั�งหมด 238 ค้ิดเปี็นร้อยลูะ 91.60
5. ได้รับกัารส์อบที่านค้วามค้รบถึ้วนเพ่ยงพอของกัระบวนกัาร
ตั่อตั้านกัารทีุ่จิริตัค้อร์รปีั ชั่ัน จิากัผู่ส์้ อบบัญชั่่ บริษัที่ั ส์อบบัญชั่่ธุรรมนิตัิ
จิำากััด โดยให้ค้วามเห็นว่ากัารปีฏิิบัตัิงานของ HARN ม่ค้วามเพ่ยงพอ
เหมาะส์มเปี็นไปีตัามหลูักัเกัณฑ์์ของหลูักักัารปีฏิิบัตัิที่่�ด่ตัามรูปีแบบ
ที่่�โค้รงกัารแนวร่วมปีฏิิบัตัิของภาค้เอกัชั่นไที่ยในกัารตั่อตั้านทีุ่จิริตั
กัำาหนดในส์่วนของภาค้บังค้ับ

4) การแจำ้งเบาะแส (Whistleblowing)
ค้ณะกัรรมกัารบริษัที่ั จิัดให้มกั่ ระบวนกัารจิัดกัารแลูะชั่่องที่างใน
กัารร้องเร่ยนแลูะกัารรับแจิ้งเบาะแส์ แลูะ/หรือข้อร้องเร่ยนทีุ่กัรูปีแบบ
จิากัผู่้ม่ส์่วนได้เส์่ยของ HARN ทีุ่กักัลูุ่ม โดยผ่่านชั่่องที่างดังน่�
1. ช่องที่างและว็ิธิีการแจำ้งเบาะแส
โดยระบุหน้าซองให้ชั่ัดเจินว่าเปี็น เอกัส์ารลูับ 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
พนักังานหรือบุค้ค้ลูที่ั�วไปีม่ข้อส์งส์ัยหรือตั้องกัารค้ำาแนะนำ า
เกั่ย� วกัับกัารปีฏิิบตัั ตัิ ามนโยบายตั่อตั้านกัารทีุ่จิริตัค้อร์รปีั ชั่ัน� 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
ผู่้ม่ส์่วนได้เส์่ยส์ามารถึแส์ดงค้วามเห็น ข้อเส์นอแนะ ข้อร้อง
เร่ยนอืน� ๆ ที่่ม� ใิ ชั่่เรือ� งกัารตั่อตั้านกัารทีุ่จิริตัค้อร์รปีั ชั่ันผ่่านชั่่องที่างกัาร
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
บริษััที่ หาญ เอ็นจิิเน่ยริง� โซลููชั่ั�นส์์ จิำากััด
(มหาชั่น) เลูขที่่� 559 ซ.ศูนย์วจิิ ยั 4 ถึ.พระราม 9 แขวงบางกัะปีิ
เขตัห้วยขวาง กัรุงเที่พฯ 10310
ที่ั�งน่� เมื�อปีระธุานกัรรมกัารตัรวจิส์อบได้รับแจิ้งเบาะแส์ หรือ
เลูขานุกัารบริษััที่ นักัลูงทีุ่นส์ัมพันธุ์ แลูะฝ่่ายองค้์กัรดิจิิที่ัลู หรือชั่่อง
ที่างอื�นใดที่่�ได้รับแจิ้งเบาะแส์แลูะร้องเร่ยนตั่างๆ จิากัผู่้ม่ส์่วนได้เส์่ย
ของ HARN จิะที่ำากัารพิจิารณาเบื�องตั้นว่า เรื�องที่่�ได้รับแจิ้งเบาะแส์
หรือร้องเร่ยนเข้าข่ายปีระเภที่ใด จิะดำาเนินกัารรวบรวมข้อมูลูเพื�อ
นำาเส์นอตั่อค้ณะกัรรมกัารชัุ่ดย่อย หรือกัรรมกัารที่่�เกั่�ยวข้อง แลูะส์รุปี
ข้อเส์นอแนะ ปีระเด็นตั่างๆ ที่ั�งหมดเพื�อเส์นอค้ณะกัรรมกัารบริษััที่
ที่ราบเปี็นรายไตัรมาส์ ยกัเว้นเปี็นข้อร้องเร่ยนแลูะแจิ้งเบาะแส์ที่่�
ส์่งถึ่งปีระธุานกัรรมกัารตัรวจิส์อบซ่�งจิะถึูกัส์่งไปียังปีระธุานกัรรมกัาร
ตัรวจิส์อบโดยตัรง ปีระธุานกัรรมกัารตัรวจิส์อบจิะเปี็นผู่เ้ ปีิดจิดหมาย
เหลู่านั�นด้วยตันเอง
ส์ำาหรับข้อร้องเร่ยนหรือข้อเส์นอแนะของพนักังาน HARN ม่
กัระบวนกัารในกัารจิัดกัารกัับเรือ� งที่่พ� นักังานร้องเร่ยน โดยพิจิารณาว่า
เรื�องที่่�พนักังานร้องเร่ยนเข้าข่ายเปี็นเรื�องที่่�อาจิเปี็นกัารกัระที่ำาผ่ิด
หรือไม่ แลูะอยู่ในค้วามผ่ิดระดับไหน เพื�อที่่�จิะได้กัาำ หนดบที่ลูงโที่ษั
ส์ำาหรับกัารกัระที่ำานัน� ๆ ได้อย่างเปี็นธุรรมแลูะถึูกัตั้อง เพือ� เปี็นกัารส์ร้าง
ค้วามเชั่ื�อมั�นในมาตัรกัารคุ้้มค้รองแลูะรักัษัาค้วามลูับของผู่้ร้องเร่ยน
พนักังานส์ามารถึร้องเร่ยน หรือเส์นอข้อค้ิดเห็นได้หลูากัหลูายชั่่องที่าง
เชั่่น ผ่่านกัลู่องแส์ดงค้วามเห็น, LINE Official ของ HARN หรือ
แจิ้ ง โดยตัรงผ่่ า นอ่ เ มลู์ ไ ปียั ง ฝ่่ า ยที่รั พ ยากัรบุ ค้ ค้ลู ซ่� ง พนั กั งาน
ทีุ่กัค้นม่หน้าที่่ตั� อ้ งรับที่ราบตััง� แตั่กัารปีฐมนิเที่ศเปี็นพนักังานใหม่แลู้ว

การดำาเนินการเมูื�อได้รับเร่�องร้องเรียนและแจำ้งเบาะแส
ค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบจิะเปี็นผู่พ้ จิิ ารณาเรือ� งร้องเร่ยนที่่ไ� ด้รับ
แลูะแจิ้งให้หน่วยงานที่่�เกั่�ยวข้องดำาเนินกัารส์อบส์วนข้อเที่็จิจิริง
เกั่ย� วกัับเรือ� งที่่ไ� ด้รบั กัารร้องเร่ยนแลูะดำาเนินกัารแกั้ไขอย่างเหมาะส์ม
โดยค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบจิะตัิดตัามผ่ลูค้วามค้ืบหน้าเปี็นระยะ
ซ่�งหน่วยงานที่่�เกั่�ยวข้องจิะแจิ้งผ่ลูกัารดำาเนินงานภายในระยะเวลูา
ที่่�เหมาะส์มให้แกั่ผู่้ร้องเร่ยนที่ราบ แลูะค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบจิะ
รายงานให้ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ที่ราบ

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

มูาตืรการคุมู้ ครองและรักษัาควิามูลับข้องผูร้ อ้ งเรียนและ
ผู้แจำ้งเบาะแส
เพื�อเปี็นกัารคุ้้มค้รองส์ิที่ธุิของผู่้ร้องเร่ยนแลูะผู่้แจิ้งเบาะแส์ที่่�
กัระที่ำาโดยเจิตันาส์ุจิริตั HARN จิะปีกัปีิด ชั่ื�อ ที่่�อยู่ หรือข้อมูลูใดๆ ที่่�
ส์ามารถึระบุตััวผู่้ร้องเร่ยนหรือผู่้แจิ้งเบาะแส์ได้ แลูะเกั็บรักัษัาข้อมูลู
ของผู่้ร้องเร่ยนแลูะผู่้แจิ้งเบาะแส์ไว้เปี็นค้วามลูับ โดยจิำากััดเฉื่พาะ
ผู่้รับผ่ิดชั่อบในกัารดำาเนินกัารตัรวจิส์อบเรื�องร้องเร่ยนเที่่านั�นที่่�จิะเข้า
ถึ่งข้อมูลูดังกัลู่าวได้ ที่ัง� น่� ผู่ไ้ ด้รบั ข้อมูลูจิากักัารปีฏิิบตัั หิ น้าที่่ที่� เ่� กั่ย� วข้อง
กัับเรื�องร้องเร่ยน ม่หน้าที่่�เกั็บรักัษัาข้อมูลู ข้อร้องเร่ยนแลูะเบาะแส์
แลูะเอกัส์ารหลูักัฐานของผู่ร้ อ้ งเร่ยนแลูะผู่แ้ จิ้งเบาะแส์ไว้เปี็นค้วามลูับ
ห้ามเปีิดเผ่ยข้อมูลูแกั่บุค้ค้ลูอื�นที่่�ไม่ม่หน้าที่่�เกั่�ยวข้อง เว้นแตั่เปี็นกัาร
เปีิดเผ่ยตัามหน้าที่่�ที่่�กัฎหมายกัำาหนด
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ที่ั�งน่� ตัามที่่�ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ มอบหมายให้ค้ณะกัรรมกัาร
ตัรวจิส์อบที่ำาหน้าที่่�รับผ่ิดชั่อบเปี็นศูนย์กัลูางรับแจิ้งเหตัุ เบาะแส์
ตัิ ด ตัามเรื� อ งแจิ้ ง เหตัุ ปีกัปี้ อ งคุ้้ ม ค้รองแลูะให้ ค้ วามเปี็ น ธุรรมแกั่
ผู่ร้ อ้ งเร่ยน หรือผู่ใ้ ห้ขอ้ มูลูเบาะแส์ที่่เ� กั่ย� วข้องกัับกัารเกัิดทีุ่จิริตัภายใน
องค้์กัร รายงานผ่ลูกัารส์อบส์วนแลูะกัารลูงโที่ษัตั่อค้ณะกัรรมกัาร
บริษััที่ ในปีี 2564 HARN ได้รับแจิ้งข้อร้องเร่ยนตัามชั่่องที่างกัารแจิ้ง
เบาะแส์กัารทีุ่จิริตัค้อร์รัปีชั่ั�นแลูะกัารร้องเร่ยน รวม 1 เรื�อง หลูังจิากั
ที่่�ได้พิจิารณาส์วนส์วนข้อเที่็จิจิริงตัามกัระบวนกัารร้องเร่ยนแลูะ
แจิ้งเบาะแส์อย่างค้รบถึ้วนส์มบูรณ์ ได้ข้อยุตัิแลู้ว ไม่พบกัรณ่ทีุ่จิริตั
หรือฝ่่าฝ่้นระเบ่ยบของ HARN แลูะได้แจิ้งผ่ลูกัารพิจิารณาให้แกั่
ผู่้ร้องเร่ยนเร่ยบร้อยแลู้ว พร้อมที่ั�งได้นำาค้วามเห็น ตัลูอดจินข้อเส์นอ
แนะเพิ�มเตัิมของค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบข้อเที่็จิจิริงมาปีรับปีรุง
กัระบวนกัารที่ำางานให้ม่ปีระส์ิที่ธุิภาพเพิ�มข่�น

แผนภาพแสดงข้ั�นตือนการรับเร่�องร้องเรียน หร่อแจำ้งเบาะแส การสืบสวิน ลงโทษั และการรายงานผล
ร้องเรียน หร่อแจำ้งเบาะแส

• ส์่งจิดหมายที่างไปีรษัณ่ย์
• อ่เมลู
• เว็บไซตั์บริษััที่

ผู้รับเร่�อง
ประธิานกรรมูการต์รว็จำสอบ
กรรมูการต์รว็จำสอบ

ลงทะเบ่ยน
ประธิานกรรมูการตืรวิจำสอบ / กรรมูการตืรวิจำสอบ และผู้ท่�ได้รับมูอบหมูาย
• พิจิารณามอบหมายผู่้ที่่�เหมาะส์มในกัารส์อบส์วนแลูะส์อบหาข้อเที่็จิจิริง ตัามชั่ั�นค้วามลูับหรือตัามอำานาจิหน้าที่่�
• ผู่้ที่�ไ่ ด้รับมอบหมาย 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

การลงโทษั
ทางวิินัย

ทางกฏิหมูาย

ตัักัเตัือนด้วยวาจิา
ตัักัเตัือนเปี็นลูายลูักัษัณ์อักัษัร
เลูิกัจิ้าง
ไลู่ออกั

ตัักัเตัือน
ปีรับ
จิำาคุ้กั

การรายงานผล
ปีิดเรื�องร้องเร่ยนแลูะแจิ้งผ่ลูตัอบกัลูับตั่อผู่้ร้องเร่ยนหรือแจิ้งเบาะแส์
ส์รุปีแนวที่างกัารแกั้ไขหรือปี้องกััน (ถึ้าม่)
จิัดที่ำารายงานส์รุปีผ่ลูเส์นอตั่อค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบ เพื�อรายงานตั่อค้ณะกัรรมกัารบริษััที่เปี็นรายไตัรมาส์
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

8.2 รายงานผลการปฏิิบัตืิหน้าท่�ข้องคณะกรรมูการตืรวิจำสอบ
รายงานคณะกรรมูการตืรวิจำสอบ
ที่ั�งน่� ในปีี 2564 ม่กัารปีระชัุ่มค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบที่ั�งส์ิ�น
4 ค้รัง� ซ่ง� กัรรมกัารตัรวจิส์อบทีุ่กัที่่านได้เข้าร่วมปีระชัุ่มค้รบทีุ่กัค้รัง� โดย
ในกัารปีระชัุ่มค้รั�งแรกั ดร.โส์ตัถึิธุร มัลูลูิกัะมาส์ ได้เข้าร่วมปีระชัุ่มใน
ฐานะกัรรมกัารตัรวจิส์อบ แลูะหลูังจิากั ดร.โส์ตัถึิธุร มัลูลูิกัะมาส์ ค้รบ
วาระในกัารปีระชัุ่มส์ามัญผู่ถึ้ อื หุน้ ปีระจิำาปีี 2564 เมือ� วันที่่� 23 เมษัายน
2564 ค้ณะกัรรมกัารบริษัที่ั แลูะที่่ปี� ระชัุ่มส์ามัญผู่ถึ้ อื หุน้ จิ่งม่มตัิแตั่งตััง�
ให้นายปีระเส์ริฐ ด่จิงกัิจิ เข้าดำารงตัำาแหน่งกัรรมกัารตัรวจิส์อบแที่น
แลูะดำาเนินกัารปีระชัุ่มตั่อมา

ดร.ถกล นันธิิราภากร
ประธิานกรรมูการบริษััท
ค้ณะกัรรมกัารบริ ษัั ที่ ได้ แ ตั่ ง ตัั� ง ค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบ
ปีระกัอบด้วย กัรรมกัารอิส์ระ 3 ที่่าน ซ่�งเปี็นผู่้ที่รงคุ้ณวุฒิ ม่ค้วามรู้
ค้วามชั่ำานาญ แลูะปีระส์บกัารณ์หลูากัหลูาย ได้แกั่
1. ดร. ถึกัลู
นันธุิราภากัร
ปีระธุานกัรรมกัารตัรวจิส์อบ
2. นางส์าววรนุชั่ ส์ุไพบูลูย์พิพัฒน์ กัรรมกัารตัรวจิส์อบ
3. นายปีระเส์ริฐ ด่จิงกัิจิ
กัรรมกัารตัรวจิส์อบ
โดยม่นายวิศษัิ ฏิ์ วชั่ิรลูาภไพฑ์ูรย์ ปีระธุานเจิ้าหน้าที่่กั� ารเงิน เปี็น
เลูขานุกัารค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบ
ที่ั�งน่� องค้์ปีระกัอบแลูะคุ้ณส์มบัตัิของค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบ
ม่ค้วามเหมาะส์ม โดยกัรรมกัารตัรวจิส์อบทีุ่กัที่่านเปี็นกัรรมกัารที่่�ม่
คุ้ณส์มบัตัิส์ามารถึปีฏิิบัตัิหน้าที่่�ในกัารส์อบที่านค้วามน่าเชั่ื�อถึือของ
งบกัารเงินตัามข้อกัำาหนดของส์ำานักังานค้ณะกัรรมกัารกัำากัับหลูักัที่รัพย์
แลูะตัลูาดหลูักัที่รัพย์ (กั.ลู.ตั.) แลูะตัลูาดหลูักัที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ย (ตัลูที่.)
ค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบปีฏิิบตัั หิ น้าที่่อ� ย่างเปี็นอิส์ระตัามที่่ไ� ด้รบั
มอบหมายจิากัค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ แลูะตัามกัฎบัตัรค้ณะกัรรมกัาร
ตัรวจิส์อบ ซ่�งส์อดค้ลู้องกัับข้อกัำาหนดแลูะแนวที่างปีฏิิบัตัิที่่�ด่ส์ำาหรับ
ค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบของ กั.ลู.ตั. แลูะ ตัลูที่. ในกัารส์อบที่าน
รายงานที่างกัารเงินให้มค้่ วามถึูกัตั้อง ค้รบถึ้วน ม่ระบบค้วบคุ้มภายใน
แลูะกัารตัรวจิส์อบภายในที่่�เหมาะส์มแลูะม่ปีระส์ิที่ธุิผ่ลู ปีฏิิบัตัิงาน
เปี็นไปีตัามกัฎ ระเบ่ยบ นโยบาย กัฎหมายแลูะข้อกัำาหนดที่่�เกั่�ยวข้อง
พิจิารณาค้ัดเลูือกัเส์นอแตั่งตัั�ง แลูะเลูิกัจิ้างผู่้ส์อบบัญชั่่ภายนอกัของ
HARN รวมถึ่งกัารพิจิารณาเส์นอแตั่งตัั�ง โยกัย้าย แลูะเลูิกัจิ้างผู่้ตัรวจิ
ส์อบภายในของ HARN

ค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบม่กัารปีระชัุ่มหารือร่วมกัับผู่้บริหาร
ผู่้ตัรวจิส์อบภายใน แลูะผู่้ส์อบบัญชั่่ นอกัจิากัน่� ยังได้ปีระชัุ่มร่วมกัับ
ผู่ส์้ อบบัญชั่่โดยไม่มผ่่ บู้ ริหารเข้าร่วมปีระชัุ่มจิำานวน 1 ค้รัง� เพือ� ปีร่กัษัา
หารือกัันอย่างอิส์ระถึ่งกัารปีฏิิบัตัิงานของผู่้ส์อบบัญชั่่ ค้วามเห็นของ
ผู่้ส์อบบัญชั่่ ปีระเด็นที่่�พบจิากักัารส์อบที่านแลูะตัรวจิส์อบรายงาน
ที่างกัารเงิน ตัลูอดจินกัารที่ำางานร่วมกัันกัับค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบ
แลูะหน่วยงานตัรวจิส์อบภายใน

สรุปสาระสำาคัญผลการปฏิิบัตืิหน้าท่�ข้อง
คณะกรรมูการตืรวิจำสอบ ได้ดังน่�
1. การสอบทานรายงานทางการเงิน
ค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบได้ ส์ อบที่านงบกัารเงิ น ที่ั� ง ข้ อ มู ลู
ที่างกัารเงินเฉื่พาะกัิจิกัารแลูะข้อมูลูที่างกัารเงินรวมรายไตัรมาส์แลูะ
ปีระจิำาปีี ร่วมกัับผู่้ส์อบบัญชั่่แลูะผู่้บริหารที่่�เกั่�ยวข้อง ตัลูอดจินกัาร
เปีิดเผ่ยข้อมูลูเรื�องส์ำาค้ัญในกัารตัรวจิส์อบ (Key Audit Matters) ใน
รายงานผู่้ส์อบบัญชั่่ โดย บริษััที่ ส์อบบัญชั่่ธุรรมนิตัิ จิำากััด โดยกัาร
พิจิารณาค้วามเชั่ื�อถึือได้ของตััวเลูขปีระมาณกัาร ข้อส์มมตัิฐานที่่�
ฝ่่ายบริหารตั้องใชั่้ดุลูยพินิจิกัารแส์ดงรายกัาร ตัลูอดจินผ่ลูกัระที่บ
จิากักัารเปีลู่ย� นแปีลูงมาตัรฐานกัารรายงานที่างกัารเงิน เพือ� ให้มน�ั ใจิว่า
ม่กัารจิัดที่ำารายงานที่างกัารเงินอย่างถึูกัตั้อง เพ่ยงพอ ค้รบถึ้วนแลูะ
เชั่ื�อถึือได้ เปี็นปีระโยชั่น์ตั่อผู่้ใชั่้งบกัารเงิน เปี็นไปีตัามมาตัรฐาน
กัารบัญชั่่ มาตัรฐานกัารรายงานที่างกัารเงิน แลูะม่กัารปีฏิิบัตัิตัาม
ข้อกัำาหนดของกัฎหมาย ส์ำานักังานค้ณะกัรรมกัารกัำากัับหลูักัที่รัพย์
แลูะตัลูาดหลูักัที่รัพย์ (กั.ลู.ตั.) แลูะตัลูาดหลูักัที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ย
(ตั.ลู.ที่.) ที่ั�งน่� ผู่้ส์อบบัญชั่่ได้ตัรวจิส์อบแลู้วแลูะรายงานค้วามเห็น
อย่างไม่ม่เงื�อนไข

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

2. การกำากับดูแลงานตืรวิจำสอบภายใน
ค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบได้อนุมัตัิแผ่นตัรวจิส์อบปีระจิำาปีี กัาร
ปีฏิิบัตัิงานตัามแผ่น ผ่ลูกัารตัรวจิส์อบแลูะกัารตัิดตัามปีรับปีรุงแกั้ไข
ปีระเด็นที่่ม� น่ ยั ส์ำาค้ัญปีระจิำาทีุ่กัไตัรมาส์ แลูะพิจิารณาค้วามเปี็นอิส์ระ
ในกัารปีฏิิบตัั งิ านตัรวจิส์อบภายใน จิากับริษัที่ั อัลูที่ิมา แอดไวเซอร่� จิำากััด
อ่กัที่ั�ง ยังได้ผ่ลูักัดันให้เกัิดกัารพัฒนาแลูะยกัระดับงานตัรวจิส์อบ
ภายใน ที่ั�งในด้านกัารให้ค้วามเชั่ื�อมั�นแลูะกัารให้ค้ำาปีร่กัษัาผู่้ตัรวจิ
ส์อบภายในอย่างตั่อเนื�อง เพื�อให้ปีฏิิบัตัิงานเกัิดปีระส์ิที่ธุิภาพแลูะ
ปีระส์ิที่ธุิผ่ลู ปีฏิิบัตัิตัามกัฎระเบ่ยบแลูะนโยบาย ส์นับส์นุนกัารนำา
ระบบบริหารจิัดกัารงานตัรวจิส์อบแลูะเค้รื�องมือวิเค้ราะห์ข้อมูลูมา
ชั่่วยจิัดกัารงานตัรวจิส์อบภายใน เพือ� ให้ส์ามารถึที่ำางานได้โดยไม่มข่ อ้
จิำากััดของเวลูาแลูะส์ถึานที่่� รวมถึ่งกัำากัับให้มกั่ ารปีระเมินค้วามเพ่ยงพอ
ของคุ้ณภาพงานตัรวจิส์อบภายใน แลูะม่กัารปีฏิิบตัั งิ านให้กัา้ วที่ันตั่อ
กัารเปีลู่�ยนแปีลูงมาตัรฐานส์ากัลูวิชั่าชั่่พกัารตัรวจิส์อบภายใน

3. การพิจำารณารายการท่�เก่�ยวิโยงกัน
ค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบได้พิจิารณาแลูะส์อบที่านรายกัารที่่�
เกั่ย� วโยงกัันหรือรายกัารที่่อ� าจิจิะม่ค้วามขัดแย้งที่างผ่ลูปีระโยชั่น์ของ
HARN แลูะบริษััที่ย่อยตัามปีระกัาศส์ำานักังานค้ณะกัรรมกัารกัำากัับ
หลูักัที่รัพย์แลูะตัลูาดหลูักัที่รัพย์ (กั.ลู.ตั.) แลูะตัลูาดหลูักัที่รัพย์แห่ง
ปีระเที่ศไที่ย (ตั.ลู.ที่.) โดยม่ค้วามเห็นว่า กัารเข้าที่ำารายกัารเปี็นไปี
ตัามเงื�อนไขกัารค้้าที่ั�วไปี ม่ค้วามเปี็นธุรรม ส์มเหตัุส์มผ่ลู ค้ำาน่งถึ่ง
ปีระโยชั่น์ส์ูงส์ุดของธุุรกัิจิแลูะผู่้ถึือหุ้นเปี็นส์ำาค้ัญ อ่กัที่ั�ง กัารเปีิดเผ่ย
ข้อมูลูตั่อตัลูาดหลูักัที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ย เปี็นไปีอย่างถึูกัตั้องตัาม
เวลูาที่่�กัำาหนด
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อิเลู็กัที่รอนิกัส์์ (E-Meeting) เพือ� เปี็นเค้รือ� งมือตัรวจิตัิดตัามรายกัารที่่�
เกัิดข่น� ที่ัง� หมดในระบบ Enterprise Resources Planning (ERP) หรือ
ระบบปีฏิิบัตัิกัารเที่ค้โนโลูย่อื�นๆ อย่างตั่อเนื�อง ซ่�งหากัพบรายกัาร
ค้วามผ่ิดปีกัตัิจิะได้ส์ามารถึแกั้ไขได้ที่ันที่่วงที่่ ตัลูอดจินให้ค้วามเห็น
ชั่อบผ่ลูกัารปีระเมินค้วามเพ่ยงพอของระบบกัารค้วบคุ้มภายในตัามที่่�
กั.ลู.ตั. กัำาหนด ที่ั�งน่� HARN ม่ระบบกัารค้วบคุ้มภายในที่่�เหมาะส์ม
แลูะเพ่ยงพอตั่อกัารดำาเนินธุุรกัิจิ

5. การพิจำารณาเสนอแตื่งตืั�งผู้สอบบัญชัีและค่าสอบ
บัญชัีประจำำาปี 2564
ค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบได้พิจิารณาค้ัดเลูือกัผู่้ส์อบบัญชั่่จิากั
ผ่ลูกัารปีฏิิบตัั งิ าน ปีระส์บกัารณ์ ค้วามเปี็นอิส์ระ ค้่าตัอบแที่นกัารส์อบ
บัญชั่่ รวมที่ั�งตั้องไม่ขัดตั่อปีระกัาศค้ณะกัรรมกัารกัำากัับหลูักัที่รัพย์
แลูะตัลูาดหลูักัที่รัพย์ โดยม่มตัิเห็นชั่อบเส์นอตั่อค้ณะกัรรมกัารบริษัที่ั
เพื�อพิจิารณาแลูะขออนุมัตัิจิากัที่่�ปีระชัุ่มส์ามัญผู่้ถึือหุ้นให้แตั่งตัั�ง
ผู่้ส์อบบัญชั่่จิากับริษััที่ ส์อบบัญชั่่ธุรรมนิตัิ จิำากััด ได้แกั่ นายธุนะวุฒิ
พิบูลูย์ส์วัส์ดิ� ผู่้ส์อบบัญชั่่รับอนุญาตัเลูขที่่� 6699, นางส์าวพจินรัตัน์
ศิ ริ พิ พั ฒ น์ ผู่้ ส์ อบบั ญ ชั่่ รั บ อนุ ญ าตัเลูขที่่� 9012, นางส์าวรุ่ ง นภา
แส์งจิันที่ร์ ผู่ส์้ อบบัญชั่่รบั อนุญาตัเลูขที่่� 10142, นางส์าวเตัชั่ิน่ พรเพ็ญพบ
ผู่้ส์อบบัญชั่่รับอนุญาตัเลูขที่่� 10769 หรือ ผู่้ส์อบบัญชั่่ที่่านอื�นที่่�
ส์ำานักังานค้ณะกัรรมกัารกัำากัับหลูักัที่รัพย์แลูะตัลูาดหลูักัที่รัพย์ (กั.ลู.ตั.)
ให้ค้วามเห็นชั่อบ ซ่�งบริษััที่ ส์อบบัญชั่่ธุรรมนิตัิ จิำากััด มอบหมายให้
เปี็นผู่้ส์อบบัญชั่่ผู่้รับผ่ิดชั่อบ เปี็นผู่้ส์อบบัญชั่่ของ HARN แลูะอนุมัตัิ
ค้่าส์อบบัญชั่่ ปีระจิำาปีี 2564
โดยส์รุปี ค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบ ได้ปีฏิิบัตัิหน้าที่่�แลูะค้วาม

4. การสอบทานการปฏิิบัตืิตืามูกฎหมูาย การกำากับ รับผ่ิดชั่อบตัามที่่�ได้ระบุไว้ในกัฎบัตัรค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบ โดย
ดู แ ลกิ จำ การท่� ด่ การบริ ห ารควิามูเส่� ย ง และการ ใชั่้ค้วามรู้ค้วามส์ามารถึที่่�หลูากัหลูาย ค้วามระมัดระวัง รอบค้อบ ม่
ควิบคุมูภายใน
ค้วามเปี็นอิส์ระ ตัลูอดจินได้ให้ข้อค้ิดเห็นแลูะค้ำาแนะนำาตั่างๆ อย่าง

ค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบได้ส์อบที่านกัารบริหารจิัดกัาร เพื�อ
ให้เกัิดกัารกัำากัับดูแลูกัิจิกัารที่่�ด่ กัารปีฏิิบัตัิตัามกัฎหมาย รวมถึ่งกัฎ
ระเบ่ยบที่่�เกั่�ยวข้อง ตัลูอดจินม่กัารตัิดตัามอย่างใกัลู้ชั่ิดเกั่�ยวกัับกัาร
เตัร่ยมค้วามพร้อมในกัารดำาเนินกัารให้แลู้วเส์ร็จิกั่อนที่่�กัฎหมายใหม่
จิะม่ผ่ลูบังค้ับใชั่้ ค้วามพร้อมในกัารรับมือค้วามเส์่�ยงแลูะภัยคุ้กัค้าม
รูปีแบบใหม่ๆ ที่่เ� กัิดข่น� ตัลูอดเวลูา เพือ� ให้ส์ามารถึดำาเนินธุุรกัิจิได้อย่าง
ตั่อเนือ� งแลูะเกัิดกัารพัฒนาอย่างม่ปีระส์ิที่ธุิภาพแลูะปีระส์ิที่ธุิผ่ลู แลูะ
นอกัจิากัน่� ค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบยังได้ผ่ลูักัดันแนวค้ิดกัารบูรณากัาร
กัารกัำากัับดูแลูกัิจิกัารที่่�ด่ กัารบริหารค้วามเส์่�ยง กัารค้วบคุ้มภายใน
กัารกัำา กัั บ ดู แ ลูกัารปีฏิิ บั ตัิ ตั ามกัฎเกัณฑ์์ (CGR) เพื� อ ให้ เ กัิ ด กัาร
บูรณากัารที่ัง� องค้์กัรอย่างยัง� ยืน รวมถึ่งส์นับส์นุนให้ผ่ตัู้ รวจิส์อบภายใน
ปีฏิิบตัั งิ านตัรวจิส์อบในเชั่ิงรุกั ที่ัง� ยังม่ค้วามค้ลู่องตััวแลูะยืดหยุน่ ตัาม
ส์ถึานกัารณ์ที่่�ตั้องเผ่ชั่ิญอย่างไม่ค้าดค้ิด เชั่่น กัารปีระชัุ่มผ่่านส์ื�อ

ส์ร้างส์รรค้์ ค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบม่ค้วามเห็นว่า HARN แลูะ
บริษััที่ย่อย ได้ให้ค้วามส์ำาค้ัญตั่อกัารดำาเนินงานที่่�ม่ปีระส์ิที่ธุิภาพ
แลูะปีระส์ิที่ธุิผ่ลู ม่กัารจิัดที่ำารายงานที่างกัารเงินที่่แ� ส์ดงข้อมูลูอันเปี็น
ส์าระส์ำาค้ัญค้รบถึ้วน ถึูกัตั้องแลูะเชั่ื�อถึือได้ ส์อดค้ลู้องตัามมาตัรฐาน
กัารบัญชั่่แลูะมาตัรฐานกัารรายงานที่างกัารเงิน ม่กัารเปีิดเผ่ยข้อมูลู
รายกัารระหว่างกัันที่่�อาจิกั่อให้เกัิดค้วามขัดแย้งที่างผ่ลูปีระโยชั่น์
อย่างเพ่ยงพอ ม่กัระบวนกัารกัำากัับดูแลูกัิจิกัารที่่�ด่ กัารปี้องกัันกัาร
ทีุ่จิริตัค้อร์รัปีชั่ัน กัารค้วบคุ้มภายในแลูะกัารบริหารค้วามเส์่ย� งที่่เ� พ่ยง
พอแลูะเหมาะส์ม รวมที่ั�งได้ปีฏิิบัตัิตัามกัฎหมาย ระเบ่ยบแลูะ ข้อ
ผู่กัพันที่่�เกั่�ยวข้องกัับกัารดำาเนินธุุรกัิจิ นอกัจิากัน่� ผ่ลูกัารปีระเมินผ่ลู
กัารปีฏิิบัตัิงานของค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบ ส์รุปีได้ว่า กัารปีฏิิบัตัิ
หน้าที่่�ของค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบม่ค้ะแนนเฉื่ลู่�ยมากักัว่า 90% อยู่
ในระดับด่มากั
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

8.3 รายงานผลการปฏิิบัตืิหน้าท่�ข้องคณะกรรมูการชัุดย่อยอื�น
รายงานคณะกรรมูการสรรหาและพิจำารณาค่าตือบแทน
มัลูลูิกัะมาส์ ได้เข้าร่วมปีระชัุ่มในฐานะกัรรมกัารส์รรหาแลูะพิจิารณา
ค้่าตัอบแที่น แลูะหลูังจิากั ดร.โส์ตัถึิธุร มัลูลูิกัะมาส์ ค้รบวาระในกัาร
ปีระชัุ่มส์ามัญผู่้ถึือหุ้นปีระจิำาปีี 2564 ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่จิ่งม่มตัิ
แตั่งตัั�งให้นายภาค้ภูมิ ว่องไพฑ์ูรย์ เข้าดำารงตัำาแหน่งกัรรมกัารส์รรหา
แลูะพิจิารณาค้่าตัอบแที่น แลูะดำาเนินกัารปีระชัุ่มตั่อมา
ส์รุปีส์าระส์ำาค้ัญผ่ลูกัารปีฏิิบัตัิหน้าที่่�ของค้ณะกัรรมกัารส์รรหาแลูะ
พิจิารณาค้่าตัอบแที่น ได้ดังน่�

1. ทบทวินนโยบายการสรรหาและกำาหนดค่าตือบแทน
กรรมูการ

นางสาวิวิรนุชั สุไพบูลย์พิพัฒน์
ประธิานกรรมูการสรรหาและพิจำารณาค่าตือบแทน
ค้ณะกัรรมกัารบริ ษัั ที่ ได้ แ ตั่ ง ตัั� ง ค้ณะกัรรมกัารส์รรหาแลูะ
พิ จิ ารณาค้่ า ตัอบแที่น ซ่� ง ปีระกัอบด้ ว ย กัรรมกัารบริ ษัั ที่ ซ่� ง เปี็ น
กัรรมกัารอิส์ระแลูะกัรรมกัารที่่�ไม่เปี็นผู่้บริหาร ไม่น้อยกัว่า 3 ค้น แลูะ
กัรรมกัารมากักัว่ากั่�งหน่�งตั้องเปี็นกัรรมกัารอิส์ระ โดยค้ณะกัรรมกัาร
ส์รรหาแลูะพิจิารณาค้่าตัอบแที่น ชัุ่ดปีัจิจิุบันปีระกัอบด้วยกัรรมกัาร
3 ที่่าน ซ่�งเปี็นกัรรมกัารอิส์ระ 2 ที่่าน แลูะกัรรมกัารที่่�ไม่เปี็นผู่้บริหาร
1 ที่่าน ดังน่�
1. นางส์าววรนุชั่ ส์ุไพบูลูย์พิพัฒน์ ปีระธุานกัรรมกัารส์รรหาแลูะ
พิจิารณาค้่าตัอบแที่น (กัรรมกัารอิส์ระ)
2. นายภาค้ภูมิ ว่องไพฑ์ูรย์
กัรรมกัารส์รรหาแลูะพิจิารณา
ค้่าตัอบแที่น (กัรรมกัารอิส์ระ)
3. นางส์ิริมา เอ่�ยมส์กัุลูรัตัน์ กัรรมกัารส์รรหาแลูะพิจิารณา
ค้่าตัอบแที่น แลูะเลูขานุกัาร
เพือ� ที่ำาหน้าที่่ส์� รรหาบุค้ค้ลูที่่ม� ค้่ ณ
ุ ส์มบัตัเิ หมาะส์มตัากัระบวนกัาร
แลูะหลูักัเกัณฑ์์ที่่� HARN กัำาหนด เพื�อเส์นอเข้ารับกัารแตั่งตัั�งให้ดำารง
ตัำาแหน่งกัรรมกัารแลูะปีระธุานเจิ้าหน้าที่่�บริหาร ตัลูอดจินค้ัดเลูือกั
กัรรมกัารบริษััที่ เพื�อที่ำาหน้าที่่�กัรรมกัารชัุ่ดย่อย รวมถึ่งพิจิารณา
รูปีแบบแลูะหลูักัเกัณฑ์์กัารจิ่ายค้่าตัอบแที่นกัรรมกัารบริษััที่ แลูะ
กัรรมกัารชัุ่ดย่อย เพื�อนำาเส์นอตั่อค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ แลูะที่่�ปีระชัุ่ม
ผู่้ถึือหุ้นตัามที่่�กัฎหมายกัำาหนด
ที่ัง� น่� ในปีี 2564 ค้ณะกัรรมกัารส์รรหาแลูะพิจิารณาค้่าตัอบแที่น
ได้ ปี ฏิิ บั ตัิ ห น้ า ที่่� ตั ามที่่� กัำา หนดไว้ ใ นกัฎบั ตั รอย่ า งค้รบถึ้ ว น ม่ กั าร
ปีระชัุ่มรวมที่ั�งส์ิ�น 2 ค้รั�ง ซ่�งกัรรมกัารทีุ่กัที่่านได้เข้าร่วมปีระชัุ่มโดย
พร้อมเพร่ยงกัันค้รบทีุ่กัค้รั�ง โดยในกัารปีระชัุ่มค้รั�งแรกั ดร. โส์ตัถึิธุร

เพิ�มเตัิมหลูักัเกัณฑ์์ที่่�จิะมุ่งเน้นกัารส์ร้างค้วามหลูากัหลูายที่าง
ด้านคุ้ณส์มบัตัิของค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ ที่ั�งด้านเพศ อายุแลูะไม่นำา
ค้วามแตักัตั่างด้านเชั่ื�อชั่าตัิ ส์ัญชั่าตัิ หรือถึิ�นกัำาเนิด มาเปี็นข้อจิำากััด
ด้านคุ้ณส์มบัตัิ ซ่ง� ส์อดค้ลู้องกัับหลูักักัารกัำากัับดูแลูกัิจิกัารส์ากัลู รวมถึ่ง
กัำาหนดกัรอบอัตัรากัารจิ่ายค้่าตัอบแที่นกัรรมกัาร เพื�อขออนุมัตัิตั่อ
ที่่�ปีระชัุ่มส์ามัญผู่้ถึือหุ้น ปีระจิำาปีี 2564 ซ่�งจิากักัารเที่่ยบเค้่ยงค้่า
เฉื่ลู่�ยของบริษััที่จิดที่ะเบ่ยนแลูะบริษััที่ในอุตัส์าหกัรรมเด่ยวกััน จิากั
รายงานผ่ลูส์ำารวจิค้่าตัอบแที่นกัรรมกัารบริษัที่ั จิดที่ะเบ่ยนของส์มาค้ม
ส์่งเส์ริมกัรรมกัารบริษััที่ไที่ย (IOD) จิ่งเส์นอเปีลู่�ยนแปีลูงกัารจิ่ายค้่า
ตัอบแที่นซ่�งได้รับกัารอนุมัตัิจิากัที่่�ปีระชัุ่มส์ามัญผู่้ถึือหุ้น ปีระจิำาปีี
2564 เร่ยบร้อยแลู้ว

2. ทบทวินกรอบโครงสร้างคุณสมูบัตืิโดยรวิมู
(Skill Matrix)
เพื�อให้เปี็นไปีตัามหลูักักัารกัำากัับดูแลูกัิจิกัารที่่�ด่ โดยได้ม่กัาร
ปีระเมินค้วามรูค้้ วามชั่ำานาญเฉื่พาะด้าน ของกัรรมกัารบริษัที่ั ปีระจิำาปีี
2564 เพื�อที่บที่วนค้วามเชั่่�ยวชั่าญที่่�เหมาะส์มที่ั�งเชั่ิงกัำากัับดูแลูแลูะ
เชั่ิงกัลูยุที่ธุ์ ให้เหมาะส์มแลูะส์อดค้ลู้องกัับบริบที่ของธุุรกัิจิ

3. ทบทวินแผนการพัฒนากรรมูการและผู้บริหารระดับสูง
พิจิารณาหลูักัส์ูตัรกัารฝ่ึกัอบรมที่่เ� กั่ย� วข้องกัับกัารพัฒนาค้วามรู้
ค้วามส์ามารถึ เกั่ย� วกัับกัารกัำากัับดูแลูกัิจิกัารที่่ด� ่ แลูะกัารปีฏิิบตัั หิ น้าที่่�
กัรรมกัารของส์มาค้มส์่งเส์ริมส์ถึาบันกัรรมกัารบริษััที่ไที่ย (IOD) เพื�อ
เปี็นกัารพัฒนากัรรมกัารแลูะเพิ�มมุมมองค้วามค้ิดที่่�เปี็นปีระโยชั่น์
มาปีระยุกัตั์ใชั่้กัับธุุรกัิจิ ได้ส์่งกัรรมกัารเข้าอบรมหลูักัส์ูตัร Director
Accreditation Program (DAP) รุ่น 184/2021 จิำานวน 1 ค้น ได้แกั่
นายปีระเส์ริฐ ด่จิงกัิจิ

บริษััท หาญ เอ็นจำิเน่ยริ�ง โซลูชัั�นส์ จำำากัด (มูหาชัน)
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4. ทบทวินนโยบายการสรรหาและกำาหนดค่าตือบแทน 8. ปฐมูนิเทศและมูอบเอกสารกรรมูการใหมู่
ประธิานเจำ้าหน้าท่�บริหาร
จิัดให้ม่กัารปีฐมนิเที่ศแลูะมอบเอกัส์ารที่่�เปี็นปีระโยชั่น์ตั่อกัาร
พิจิารณาเกัณฑ์์กัารปีระเมินผ่ลูกัารปีฏิิบัตัิงาน เกัณฑ์์กัารปีรับ
อัตัราค้่าตัอบแที่น พบว่ายังม่ค้วามเหมาะส์ม จิ่งไม่ม่ปีระเด็นที่่�ตั้อง
แกั้ไขเพิ�มเตัิม

ปีฏิิบัตัิหน้าที่่�ให้แกั่กัรรมกัารที่่�ได้รับกัารแตั่งตัั�งใหม่ โดยในปีี 2564 ม่
กัารแตั่งตัั�งกัรรมกัารใหม่จิำานวน 1 ที่่าน ได้แกั่ นายปีระเส์ริฐ ด่จิงกัิจิ

5. ทบทวินนโยบายการสืบทอดตืำาแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูง

พิจิารณาที่บที่วนแบบปีระเมินผ่ลูกัารปีฏิิบัตัิงานของปีระธุาน
เจิ้าหน้าที่่บ� ริหาร ปีี 2564 เพือ� ให้กัรรมกัารที่่ไ� ม่เปี็นผู่บ้ ริหารปีระเมินผ่ลู
กัารปีฏิิบัตัิงาน โดยใชั่้แนวที่างของตัลูาดหลูักัที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ย
แลูะพิ จิ ารณาอั ตั รากัารปีรั บ ข่� น เงิ น เดื อ นแลูะโบนั ส์ เพื� อ เส์นอ
ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่พิจิารณา

เพือ� ให้กัารบริหารงานส์ามารถึดำาเนินไปีได้อย่างตั่อเนือ� ง ซ่ง� จิากั
กัารพิจิารณาพบว่ายังม่ค้วามเหมาะส์ม เพ่ยงพอ ค้รอบค้ลูุมแนวที่าง
ในกัารปีฏิิบัตัิงาน จิ่งไม่ม่ปีระเด็นที่่�ตั้องแกั้ไขเพิ�มเตัิม พร้อมที่ั�งได้
รายงานค้วามค้ืบหน้าผ่ลูกัารดำาเนินงานตัามแผ่นตั่อค้ณะกัรรมกัาร
บริษััที่เพื�อพิจิารณา

9. ทบทวินแบบประเมูินผลงานข้องประธิานเจำ้าหน้าท่บ� ริหาร

10. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบ่ยบวิาระ
และรายชั่�อผู้ทรงคุณวิุฒิเป็นกรรมูการ
6. สรรหาและคัดเลือกผูท้ รงคุณวิุฒเิ ข้้าดำารงตืำาแหน่ง
กรรมูการ
ส์่งเส์ริมแลูะส์นับส์นุนกัารเปีิดโอกัาส์ให้ผู่้ถึือหุ้นรายย่อยเส์นอ

ดำาเนินกัารส์รรหาแลูะค้ัดเลูือกัผู่้ที่รงคุ้ณวุฒิเข้าดำารงตัำาแหน่ง
กัรรมกัารอิส์ระ แลูะกัรรมกัารตัรวจิส์อบ ตัามกัระบวนกัารแลูะหลูักัเกัณฑ์์
ที่่�กัำาหนดอย่างเค้ร่งค้รัด เพื�อเส์นอตั่อค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ แลูะที่่�
ปีระชัุ่มผู่้ถึือหุ้นตัามที่่�กัฎหมายกัำาหนด ที่ั�งน่� ได้นำาข้อมูลูบัญชั่่รายชั่ื�อ
กัรรมกัารอาชั่่พในที่ำาเน่ยบส์มาค้มส์่งเส์ริมส์ถึาบันกัรรมกัารบริษัที่ั ไที่ย
(IOD) มาร่วมปีระกัอบกัารส์รรหาบุค้ค้ลูที่่�เหมาะส์ม รวมที่ั�งพิจิารณา
องค้์ปีระกัอบคุ้ณส์มบัตัิของค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ที่ั�งในภาพรวมแลูะ
รายบุค้ค้ลู เพื�อให้เหมาะส์มกัับขนาด ปีระเภที่ ค้วามซับซ้อน แลูะ
ค้วามหลูากัหลูายของกัารดำาเนินธุุรกัิจิ โดยกัารพิจิารณาคุ้ณส์มบัตัจิิ ะ
ค้รอบค้ลูุมที่ัง� ที่างด้านกัารศ่กัษัา ค้วามเชั่่ย� วชั่าญ ที่ักัษัะ ปีระส์บกัารณ์
ค้วามส์ามารถึเฉื่พาะด้านที่่เ� กั่ย� วข้องกัับธุุรกัิจิของ HARN รวมที่ัง� ค้วาม
เปี็นอิส์ระตัามหลูักัเกัณฑ์์ที่่�กัฎหมายแลูะ HARN กัำาหนด

7. สรรหาและคัดเลือกกรรมูการบริษัทั เป็นกรรมูการ
อิสระและคณะกรรมูการชัุดย่อย
ดำาเนินกัารส์รรหาแลูะค้ัดเลูือกักัรรมกัารบริษัที่ั เข้าเปี็น กัรรมกัาร
อิส์ระ แลูะค้ณะกัรรมกัารชัุ่ดย่อย จิำานวน 3 ค้ณะ ปีระกัอบด้วย
ค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบ ค้ณะกัรรมกัารบริหาร ค้ณะกัรรมกัารส์รรหา
แลูะพิจิารณาค้่าตัอบแที่น แลูะนำาเส์นอรายชั่ือ� ตั่อที่่ปี� ระชัุ่มค้ณะกัรรมกัาร
บริษััที่ตัามที่่�กัฎหมายกัำาหนด เพื�อพิจิารณาแตั่งตัั�งแที่นตัำาแหน่งที่่�
ว่างลูงหรือค้รบวาระ

ระเบ่ยบวาระแลูะรายชั่ื�อบุค้ค้ลูเข้ารับกัารส์รรหาเปี็นกัรรมกัารบริษััที่
กั่อนกัารปีระชัุ่มส์ามัญผู่้ถึือหุ้น ปีระจิำาปีี 2565 ลู่วงหน้า ตัั�งแตั่วันที่่� 1
ตัุลูาค้ม ถึ่งวันที่่� 31 ธุันวาค้ม 2564 ผ่่านชั่่องที่างเว็บไซตั์ของ HARN

11. ทบทวินกฎบัตืรคณะกรรมูการสรรหาและ
พิจำารณาค่าตือบแทน
เพื�อให้แนวที่างในกัารปีฏิิบัตัิหน้าที่่�ม่ค้วามเหมาะส์ม เพ่ยงพอ
เปี็นไปีตัามหลูักักัารกัำากัับดูแลูกัิจิกัารที่่�ด่ โปีร่งใส์ชั่ัดเจิน ตัลูอดจิน
ที่บที่วนโค้รงส์ร้างค้่าตัอบแที่นที่่เ� หมาะส์ม เพือ� ส์นับส์นุนให้กัารดำาเนิน
งานของ HARN ให้เปี็นไปีตัามเปี้าหมาย
ค้ณะกัรรมกัารส์รรหาแลูะพิจิารณาค้่าตัอบแที่น ได้ใชั่้ค้วามรู้
ค้วามส์ามารถึ ค้วามระมัดระวัง แลูะค้วามเปี็นอิส์ระอย่างเพ่ยงพอใน
กัารให้ค้วามเห็นแลูะข้อเส์นอแนะเพื�อปีระโยชั่น์โดยรวมของ HARN
เพื�อปีระโยชั่น์ส์ูงส์ุดของผู่้ถึือหุ้น รวมถึ่งที่ำาหน้าที่่�ส์อดส์่องดูแลูให้
ค้ณะกัรรมกัารปีฏิิบัตัิภายใตั้ระบบกัารกัำากัับดูแลูกัิจิกัารที่่�ด่ เปี็นไปี
ตัามกัฎหมายแลูะหลูักัเกัณฑ์์ที่่�เกั่�ยวข้อง ในปีี 2564ไม่พบรายกัาร
ผ่ิดพลูาดที่่ม� ส์่ าระส์ำาค้ัญที่่กั� ระที่บกัับ HARN แลูะผู่ถึ้ อื หุน้ รวมถึ่งไม่ม่
กัรรมกัารที่่ไ� ม่เปี็นผู่บ้ ริหารลูาออกัอันเนือ� งจิากัปีระเด็นกัารกัำากัับดูแลู
กัิจิกัารของ HARN ตัลูอดจินหลู่กัเลู่�ยงวิธุ่กัารที่ำาลูายชั่ื�อเส์่ยงในที่าง
ลูบของ HARN
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รายงานคณะกรรมูการบริหาร

นายวิิรัฐ สุข้ชััย
ประธิานกรรมูการบริหาร
บริษััที่ หาญ เอ็นจิิเน่ยริ�ง โซลููชั่ั�นส์์ จิำากััด (มหาชั่น) มุ่งมั�นใน
กัารดำาเนินธุุรกัิจิตัามหลูักักัารกัำากัับดูแลูกัิจิกัารที่่�ด่ แลูะจิรรยาบรรณ
ธุุรกัิจิ โดยม่ค้วามเชั่ื�อมั�นว่าเปี็นปีัจิจิัยส์ำาค้ัญหน่�งที่่�จิะที่ำาให้องค้์กัร
ปีระส์บค้วามส์ำาเร็จิได้อย่างยั�งยืน ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ จิ่งได้แตั่งตัั�ง
ค้ณะกัรรมกัารบริหาร ปีระกัอบด้วย กัรรมกัารบริษัที่ั แลูะผู่บ้ ริหารระดับส์ูง
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
โดยม่ น างวริ น กัาญจิน์ ธุ่ ร ะอั ม รานนที่์ เปี็ น เลูขานุ กั าร
ค้ณะกัรรมกัารบริหาร
ในปีี 2564 เปี็นปีีที่่� HARN ตั้องเผ่ชั่ิญกัับค้วามที่้าที่ายในกัาร
ดำาเนินธุุรกัิจิอย่างมากั เนื�องจิากัส์ถึานกัารณ์กัารแพร่ระบาดของ
โรค้โค้วิด-19 ส์่งผ่ลูให้ส์ภาวะเศรษัฐกัิจิของปีระเที่ศไที่ยยังค้งชั่ะลูอตััว
แลูะเผ่ชั่ิญกัับปีัจิจิัยเส์่�ยงตั่างๆ ที่ั�งภายในแลูะภายนอกัปีระเที่ศที่่�
ยังค้งเกัิดข่�นอย่างตั่อเนื�อง ค้ณะกัรรมกัารบริหารได้บริหารจิัดกัาร
กัิจิกัารภายใตั้ส์ถึานกัารณ์ดังกัลู่าวอย่างเตั็มค้วามส์ามารถึ ด้วย
ค้วามระมัดระวัง รอบค้อบ เส์ริมส์ร้างค้วามแข็งแกัร่งให้กัับองค้์กัรใน
ทีุ่กัๆ ด้าน เพือ� ให้ส์ามารถึดำาเนินธุุรกัิจิได้อย่างตั่อเนือ� ง แลูะเพือ� ค้วาม

เตัิบโตัอย่างยั�งยืน โดยได้ให้ค้ำาปีร่กัษัาแลูะข้อเส์นอแนะแนวที่างใน
กัารบริหารธุุรกัิจิ ตัลูอดจินตัิดตัามแลูะปีระเมินผ่ลูกัารดำาเนินงานของ
HARN แลูะบริษััที่ย่อยอย่างใกัลู้ชั่ิด
ที่ั�งน่� ในรอบปีี 2564 ค้ณะกัรรมกัารบริหารม่กัารปีระชัุ่มร่วม
กัันที่ั�งส์ิ�น 12 ค้รั�ง ซ่�งกัรรมกัารบริหารทีุ่กัที่่านได้เข้าร่วมปีระชัุ่มค้รบ
ทีุ่กัค้รั�ง แลูะได้ปีฏิิบัตัิหน้าที่่�อย่างค้รบถึ้วนตัามที่่�กัำาหนดไว้ในกัฎบัตัร
ค้ณะกัรรมกัารบริหาร โดยได้ส์รุปีผ่ลูกัารปีฏิิบตัั งิ านตั่อค้ณะกัรรมกัาร
บริษััที่ที่ราบ
ส์รุปีส์าระส์ำาค้ัญผ่ลูกัารปีฏิิบัตัิหน้าที่่�ของค้ณะกัรรมกัารบริหาร ได้ดังน่�

1. กำาหนดแผนและกลยุทธิ์ทางธิุรกิจำ
ที่บที่วนวิส์ัยที่ัศน์ พันธุกัิจิ เปี้าหมายกัารดำาเนินธุุรกัิจิในรอบปีีที่่�
ผ่่านมา เพื�อกัำาหนดกัลูยุที่ธุ์แลูะแผ่นกัารดำาเนินงานของ HARN แลูะ
บริษััที่ย่อยให้ส์อดค้ลู้องกัับวิส์ัยที่ัศน์แลูะพันธุกัิจิ โดยค้ำาน่งถึ่งปีัจิจิัย
ภายในแลูะภายนอกัที่่�ม่ผ่ลูกัระที่บ รวมถึ่งโอกัาส์แลูะค้วามเส์่�ยงที่่�
ยอมรับได้ ซ่ง� ได้มกั่ ารถึ่ายที่อดแผ่นไปีส์ูผ่่ บู้ ริหารแลูะพนักังานทีุ่กัระดับ
ให้ได้ที่ราบ รวมที่ัง� ตัิดตัามดูแลูให้มกั่ ารนำากัลูยุที่ธุ์ไปีปีฏิิบตัั เิ ปี็นปีระจิำา
ทีุ่กัเดือน เพือ� ให้เปี็นไปีตัามเปี้าหมายที่่ไ� ด้กัำาหนดไว้ แลูะรายงานค้วาม
ค้ืบหน้าตัามแผ่นกัลูยุที่ธุ์ให้ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ที่ราบทีุ่กัไตัรมาส์

2. ตืรวิจำสอบและตืิดตืามูผลการดำาเนินงาน
ตัรวจิส์อบ ตัิดตัามผ่ลูกัารดำาเนินงานของทีุ่กัส์ายธุุรกัิจิเปี็น
ปีระจิำาทีุ่กัเดือน เพื�อให้เปี็นไปีตัามนโยบายแผ่นงาน เปี้าหมายที่่�
กัำาหนดไว้ รวมถึ่งงบปีระมาณที่่�ได้รับอนุมัตัิจิากัค้ณะกัรรมกัารบริษััที่
แลูะรายงานผ่ลูกัารดำ า เนิ น งานให้ ค้ณะกัรรมกัารบริ ษััที่ ที่ราบทีุ่ กั
ไตัรมาส์

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

3. พิจำารณางบประมูาณและการลงทุนประจำำาปี
กัลูัน� กัรองแลูะให้ค้วามเห็นชั่อบตั่องบปีระมาณรายจิ่ายปีระจิำาปีี
ตัลูอดจินโค้รงกัารลูงทีุ่นพัฒนาระบบเที่ค้โนโลูย่ส์ารส์นเที่ศ เพือ� รองรับ
กัารปีรับตััวส์ู่ Digitalization ส์่งเส์ริมศักัยภาพของบุค้ค้ลูากัรเพื�อ
เตัร่ยมค้วามพร้ อมของพนักังานทีุ่กัระดับให้ส์ามารถึแข่งขันที่างธุุรกัิจิ
ได้ในระยะยาว แลูะเรือ� งอืน� ๆ ที่่ฝ่� า่ ยจิัดกัารเส์นอ เพือ� เส์นอค้ณะกัรรมกัาร
บริษััที่พิจิารณาอนุมัตัิ

4. พิจำารณาจำ่ายเงินปันผลประจำำาปี 2564
กัลูั�นกัรองแลูะให้ค้วามเห็นชั่อบตั่อผ่ลูกัำ าไรส์ุที่ธุิจิากัผ่ลูกัาร
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 ที่่�เหมาะส์มส์ำาหรับพนักังาน แลูะ
ผู่้จิัดกัารฝ่่ายข่�นไปี ยกัเว้นตัำาแหน่งปีระธุานเจิ้าหน้าที่่�บริหาร

6. ทบทวินกฎบัตืรคณะกรรมูการบริหาร
เพื� อ ให้ แ นวที่างในกัารปีฏิิ บั ตัิ ห น้ า ที่่� ม่ ค้ วามเหมาะส์มกัั บ
ส์ถึานกัารณ์ปีจิั จิุบนั ตัลูอดจินที่บที่วนระเบ่ยบแลูะปีระกัาศที่่เ� กั่ย� วกัับ
กัารปีฏิิบตัั งิ านภายในของ HARN ให้ส์อดค้ลู้องกัับกัารเปีลู่ย� นแปีลูงที่่�
เกัิดข่�น
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ค้ณะกัรรมกัารบริหารม่ค้วามมุง่ มัน� แลูะยืนหยัดในกัารขับเค้ลูือ� น
องค้์กัรอย่างยั�งยืน ม่ค้วามเหมาะส์มส์อดค้ลู้องแลูะส์นับส์นุนวิส์ัย
ที่ัศน์ แลูะกัลูยุที่ธุ์ที่างธุุรกัิจิของ HARN ตัามที่ิศที่างด้านค้วามยั�งยืน
ในระดับส์ากัลู รวมถึ่งที่บที่วนกัลูยุที่ธุ์ค้รอบค้ลูุมกัารดำาเนินงานด้าน
ส์ิ�งแวดลู้อม ส์ังค้ม แลูะบรรษััที่ภิบาลู ด้วยเจิตันารมณ์อันแน่วแน่ใน
กัารบริหารจิัดกัารธุุรกัิจิตัามหลูักักัารกัำากัับดูแลูกัิจิกัารที่่ด� ่ ค้วามรับผ่ิดชั่อบ
ตั่อส์ังค้มแลูะกัารบริหารจิัดกัารค้วามยั�งยืนตัลูอดปีี 2564 ที่่�ผ่่านมา
ส์่งผ่ลูให้ HARN ได้รับกัารปีระเมินกัารกัำากัับดูแลูกัิจิกัารของบริษััที่
จิดที่ะเบ่ยนไที่ย (CGR) ปีระจิำาปีี 2564 ในระดับ 5 ดาว ด่เลูิศ ซ่�ง
เปี็นระดับส์ูงส์ุดตั่อเนื�องเปี็นปีีที่่� 3 แลูะค้ะแนนกัารจิัดปีระชัุ่มผู่้ถึือหุ้น
(AGM Checklist) 100 ค้ะแนนเตั็มตั่อเนื�องเปี็นปีีที่่� 4 แส์ดงให้เห็น
ถึ่งผ่ลูส์ัมฤที่ธุิ�ของค้วามมุ่งมั�นในกัารส์่งเส์ริม พัฒนา แลูะกัำากัับดูแลู
กัารดำาเนินงานของ HARN ให้เปี็นไปีตัามหลูักักัารกัำากัับดูแลูกัิจิกัาร
ที่่ด� ่ จิรรยาบรรณธุุรกัิจิ ค้วบคู้ไ่ ปีกัับค้วามรับผ่ิดชั่อบตั่อส์ังค้มแลูะกัาร
พัฒนาอย่างยั�งยืน ซ่�งส์อดค้ลู้องกัับพันธุกัิจิ ส์ร้างค้วามพ่งพอใจิให้
ลููกัค้้า พัฒนาพนักังานอย่างตั่อเนือ� ง ส์ร้างผ่ลูตัอบแที่นที่่ด� ตั่ อ่ ผู่ถึ้ อื หุน้
ที่่ย� งั� ยืนด้วยกัารขยายธุุรกัิจิ เส์ริมคุ้ณภาพชั่่วตัิ ให้แกั่ผ่มู้ ส์่ ว่ นได้ส์ว่ นเส์่ย
ภายใตั้กัารบริหารจิัดกัารอย่างส์ุขุมรอบค้อบแลูะบรรษััที่ภิบาลูที่่�ด่
ที่ัง� น่� เพือ� ให้ HARN พัฒนาไปีส์ูกั่ ารเตัิบโตัอย่างยัง� ยืน ได้รบั ค้วามเชั่ือ� มัน�
ส์ามารถึส์ร้างปีระโยชั่น์แกั่ผู่้ม่ส์่วนได้เส์่ยทีุ่กักัลูุ่ม
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

รายงานข้องคณะกรรมูการบริหารควิามูเส่�ยง

นายวิิรัฐ สุข้ชััย
(รักษัาการ) ประธิานกรรมูการบริหารควิามูเส่�ยง
เพือ� ส์นับส์นุนค้ณะกัรรมกัารบริษัที่ั ในกัารกัำากัับดูแลูกัารบริหาร
จิัดกัารค้วามเส์่ย� งขององค้์กัรให้ส์ามารถึบรรลูุเปี้าหมายที่างธุุรกัิจิที่่ตั� ง�ั
ไว้ ส์ร้างค้วามมั�นใจิแลูะค้วามน่าเชั่ื�อถึือให้กัับผู่้ลูงทีุ่นแลูะผู่้ม่ส์่วนได้
เส์่ยในกัารดำาเนินธุุรกัิจิของ HARN ค้ณะกัรรมกัารบริษัที่ั ได้แตั่งตััง� แลูะ
มอบหมายให้ปีระธุานเจิ้าหน้าที่่�บริหาร กัรรมกัารผู่้จิัดกัาร ปีระธุาน
เจิ้าหน้าที่่�กัารเงิน ปีระธุานเจิ้าหน้าที่่�ปีฏิิบัตัิกัาร แลูะผู่้อาำ นวยกัาร
ตัามส์ายงาน ปีฏิิบัตัิหน้าที่่�เปี็นค้ณะกัรรมกัารบริหารค้วามเส์่�ยง ซ่�ง
ปีระกัอบไปีด้วยผู่้ม่ค้วามรู้ ค้วามส์ามารถึแลูะปีระส์บกัารณ์ตัลูอด
จินม่ค้วามรู้ ค้วามเข้าใจิในกัารดำาเนินธุุรกัิจิ 12 ที่่าน โดยกัำาหนดให้
กัรรมกัารอิส์ระที่ำาหน้าที่่ปี� ระธุานค้ณะกัรรมกัารบริหารค้วามเส์่ย� ง ดังน่�
1. นายวิรัฐ
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ส์ุขชั่ัย

(รักัษัากัาร) ปีระธุาน
กัรรมกัารบริหารค้วามเส์่ย� ง
นายธุรรมนูญ ตัร่เพ็ชั่ร
กัรรมกัารบริหารค้วามเส์่ย� ง
นายรัตันพันธุ์ มุขหริวัฒนานนที่์ กัรรมกัารบริหารค้วามเส์่ย� ง
นายปีระชั่า
พร้อมพรชั่ัย
กัรรมกัารบริหารค้วามเส์่ย� ง
นายส์ุชั่าตัิ
ส์ุวัฒโนดม
กัรรมกัารบริหารค้วามเส์่ย� ง
นายกัิตัตัิพงษั์ กัิตัตัิเมธุาว่นันที่์ กัรรมกัารบริหารค้วามเส์่ย� ง
นายวชั่ิรวิที่ย์ อัค้รเศรณ่
กัรรมกัารบริหารค้วามเส์่ย� ง
นายส์ุกัิจิ
ลูิตัิกัรณ์
กัรรมกัารบริหารค้วามเส์่ย� ง
นายวิฑ์ูรย์
ที่าม่
กัรรมกัารบริหารค้วามเส์่ย� ง
นายพงษั์ส์วัส์ดิ� เพ่งเลู็งผ่ลู
กัรรมกัารบริหารค้วามเส์่ย� ง
นายวิศิษัฏิ์
วชั่ิรลูาภไพฑ์ูรย์ กัรรมกัารบริหารค้วามเส์่ย� ง
นางวรินกัาญจิน์ ธุ่ระอัมรานนที่์ กัรรมกัารบริหารค้วามเส์่ย� ง

โดยม่ น างวริ น กัาญจิน์ ธุ่ ร ะอั ม รานนที่์ เปี็ น เลูขานุ กั าร
ค้ณะกัรรมกัารบริหารค้วามเส์่�ยง

ค้ณะกัรรมกัารบริหารค้วามเส์่ย� งได้ที่าำ หน้าที่่กั� าำ หนดแลูะที่บที่วน
กัรอบกัารบริหารค้วามเส์่�ยงองค้์กัร นโยบายแลูะกัระบวนกัารบริหาร
ค้วามเส์่ย� งตัามบที่บาที่หน้าที่่ใ� นกัฎบัตัรค้ณะกัรรมกัารบริหารค้วามเส์่ย� ง
แลูะเส์นอแนะแนวที่างในกัารบริหารจิัดกัารค้วามเส์่ย� งให้เหมาะส์มกัับ
กัารดำาเนินธุุรกัิจิอย่างม่ปีระส์ิที่ธุิภาพ ส์อดค้ลู้องกัับที่ิศที่างกัลูยุที่ธุ์กัาร
ดำาเนินงานแผ่นธุุรกัิจิ กัารเงิน กัารปีฏิิบตัั ตัิ ามกัฎเกัณฑ์์ กัารปีฏิิบตัั ตัิ อ่
ส์ังค้มแลูะส์ิ�งแวดลู้อม แลูะค้วามเส์่�ยงที่่�เกัิดข่�นใหม่ ตัลูอดจินตัิดตัาม
แลูะจิัดกัารปีระเด็นค้วามเส์่�ยงอย่างเพ่ยงพอแลูะม่ปีระส์ิที่ธุิภาพ
ส์ำาหรับในปีี 2564 ค้ณะกัรรมกัารบริหารค้วามเส์่ย� งม่กัารปีระชัุ่ม
รวมที่ัง� ส์ิน� 4 ค้รัง� ซ่ง� กัรรมกัารทีุ่กัที่่านได้เข้าร่วมกัารปีระชัุ่มค้รบทีุ่กัค้รัง�
ส์รุปีส์าระส์ำาค้ัญผ่ลูกัารปีฏิิบตัั หิ น้าที่่ข� องค้ณะกัรรมกัารบริหารค้วามเส์่ย� ง
ได้ดังน่�

1. ทบทวินและปรับปรุงนโยบายการบริหารควิามูเส่ย� ง
ให้ค้วามเห็นชั่อบกัรอบแลูะแนวที่างกัารบริหารค้วามเส์่�ยงที่่�
ยอมรับได้ให้เหมาะส์มตั่อส์ภาวกัารณ์ ค้วามเส์่�ยงองค้์กัร มาตัรกัาร
ปี้องกัันแลูะรองรับค้วามเส์่�ยง ดัชั่น่วัดปีระส์ิที่ธุิผ่ลูกัารบริหารค้วาม
เส์่�ยง ตัลูอดจินที่บที่วนค้วามเส์่�ยงที่่�เกั่�ยวกัับด้านกัารทีุ่จิริตัค้อร์รัปีชั่ัน
กัำาหนดมาตัรกัารค้วบคุ้มจิัดกัารค้วามเส์่ย� ง แลูะตัิดตัามกัารปีฏิิบตัั งิ าน
ให้ส์อดค้ลู้องกัับกัรอบมาตัรกัารตั่อตั้านกัารทีุ่จิริตัค้อร์รปีั ชั่ันที่่ปี� รับปีรุง
ปีระกัาศใชั่้ในปีี 2564

2. ทบทวินคูมู่ อื มูาตืรการตื่อตื้านการทุจำริตืคอร์รปั ชััน
ปีรับปีรุงในเรื�องกัารจิ่ายค้่าอำานวยค้วามส์ะดวกั, กัารส์นับส์นุน
พรรค้กัารเมือง, กัารจิ้างพนักังานรัฐ, กัารขัดแย้งที่างผ่ลูปีระโยชั่น์, กัาร
ตัิดตัามแลูะที่บที่วน เปี็นตั้น ให้ส์อดค้ลู้องกัับแบบปีระเมินตันเองเกั่ย� ว
กัับมาตัรกัารตั่อตั้านกัารทีุ่จิริตัค้อร์รัปีชั่ันฉื่บับปีรับปีรุง 4.0

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

3. ทบทวินแผนการควิบคุมูบริหารควิามูเส่�ยงระดับ
องค์กรและระดับปฏิิบัตืิการ
ปีรับปีรุงแผ่นกัารค้วบคุ้มบริหารค้วามเส์่�ยง ปีระจิำาปีี 2564 ให้
ส์อดค้ลู้องกัับกัลูยุที่ธุ์แลูะส์ภาพแวดลู้อมที่างธุุรกัิจิที่่�เปีลู่�ยนแปีลูงไปี
เพื�อวัดปีระส์ิที่ธุิผ่ลูของกัารบริหารค้วามเส์่�ยง โดยให้ข้อเส์นอแนะแกั่
ฝ่่ายจิัดกัารในกัารปีรับปีรุงกัารบริหารจิัดกัารค้วามเส์่�ยงให้ด่ยิ�งข่�น

4. รายงานผลการดำาเนินงานตื่อคณะกรรมูการบริษัทั
ในทีุ่กัไตัรมาส์ รายงานผ่ลูกัารดำาเนินงานให้ค้ณะกัรรมกัารบริษัที่ั
ได้รับที่ราบเปี็นปีระจิำาโดยผ่ลูักัดันแลูะตัิดตัามผ่ลูของกัระบวนกัาร
บริหารค้วามเส์่ย� ง ภายใตั้ส์ภาวะตัลูาดที่่ม� ค้่ วามผ่ันผ่วนส์ูงอย่างใกัลู้ชั่ดิ
รวมถึ่งส์ิง� ที่่ตั� อ้ งดำาเนินกัารปีรับปีรุงแกั้ไขให้ส์อดค้ลู้องกัับนโยบายแลูะ
กัลูยุที่ธุ์ที่กั่� ำาหนด โดยผู่ตั้ รวจิส์อบภายในที่ำากัารตัิดตัาม แลูะส์อบที่าน
กัารบริหารค้วามเส์่�ยงอย่างเปี็นระบบแลูะม่ปีระส์ิที่ธุิภาพ
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5. ทบทวินกฎบัตืรคณะกรรมูการบริหารควิามูเส่�ยง
ปีรับปีรุงกัฎบัตัรค้ณะกัรรมกัารบริหารค้วามเส์่�ยง แลูะให้ค้วาม
เห็นชั่อบกัารเพิ�มดัชั่น่วัดปีระส์ิที่ธุิผ่ลูกัารบริหารค้วามเส์่�ยง ปีระจิำา
ปีี 2564 รวมถึ่งกัลูั�นกัรองรายกัารค้วามเส์่�ยงปีระจิำาปีี 2564 นำาเส์นอ
ค้วามเห็นชั่อบจิากัค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ จิัดที่ำารายกัารค้วามเส์่�ยง
แลูะแผ่นบริหารค้วามเส์่ย� งองค้์กัรค้วบคู้ไ่ ปีกัับกัารจิัดที่ำาแผ่นปีระจิำาปีี
ที่ำาให้แผ่นบริหารค้วามเส์่�ยงม่ค้วามชั่ัดเจิน ส์อดค้ลู้องกัับที่ิศที่าง
กัลูยุที่ธุ์แลูะเปี้าหมายกัารดำาเนินธุุรกัิจิ โดยม่กัารถึ่ายที่อดไปีส์ู่กัาร
ปีฏิิ บั ตัิ ที่ั� ว ที่ั� ง องค้์ กั ร เพื� อ ให้ ส์ ามารถึบริ ห ารค้วามเส์่� ย งได้ อ ย่ า งม่
ปีระส์ิที่ธุิผ่ลูที่นที่่วงที่่
โดยส์รุปี ค้ณะกัรรมกัารบริหารค้วามเส์่ย� งม่ค้วามเห็นว่า ในรอบ
ปีี 2564 ที่่ผ่� า่ นมา HARN ได้พฒ
ั นาระบบบริหารค้วามเส์่ย� งขององค้์กัร
ให้ค้รอบค้ลูุมปีัจิจิัยเส์่ย� งทีุ่กัด้าน ม่กัารบริหารค้วามเส์่ย� งอย่างตั่อเนือ� ง
แลูะส์อดค้ลู้องกัับส์ภาวกัารณ์ที่่�เปีลู่�ยนแปีลูงไปี โดยม่กัารปีระชัุ่ม
ของค้ณะกัรรมกัารบริหารค้วามเส์่�ยงเปี็นปีระจิำา เพื�อพิจิารณาค้วาม
เส์่�ยงส์ำาค้ัญแลูะเร่งด่วนอย่างที่ันที่่วงที่่ ซ่�งที่ำาให้เกัิดปีระส์ิที่ธุิผ่ลูของ
กัารบริหารค้วามเส์่�ยงของ HARN โดยได้ม่กัารบริหารจิัดกัารค้วาม
เส์่ย� งส์ำาค้ัญระดับองค้์กัรอย่างม่ปีระส์ิที่ธุิภาพ เหมาะส์มภายใตั้ส์ภาพ
แวดลู้อมที่่�ที่้าที่าย แลูะค้วบคุ้มอยู่ในระดับที่่�ยอมรับได้
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

9. การควิบคุมูภายในและรายการระหวิ่างกัน
9.1 การควิบคุมูภายใน
HARN ตัระหนักัถึ่งค้วามส์ำาค้ัญของระบบกัารค้วบคุ้มภายใน
ตัามกัรอบมาตัรฐานส์ากัลูของ The Committee of Sponsoring
Organizations of Treadway Commission (COSO) จิ่งได้นำาหลูักั
กัารมาปีรับใชั่้ในกัารบริหารจิัดกัารค้วามเส์่ย� งแลูะกัารค้วบคุ้มภายใน
เพือ� ให้กัระบวนกัารดำาเนินงานม่ปีระส์ิที่ธุิภาพแลูะปีระส์ิที่ธุิผ่ลู ส์ร้างค้วาม
เชั่ือ� ถึือให้กับั รายงานที่างกัารเงินแลูะรายงานอืน� รวมที่ัง� เพือ� ให้มน�ั ใจิว่า
HARN ม่กัารปีฏิิบัตัิตัามกัฎหมาย กัฎระเบ่ยบตั่างๆ แลูะข้อกัำาหนดที่่�
ส์อดค้ลู้องกัับแนวที่างของตัลูาดหลูักัที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ย (ตัลูที่.)
แลูะ ส์ำานักังานค้ณะกัรรมกัารกัำากัับหลูักัที่รัพย์แลูะตัลูาดหลูักัที่รัพย์
(กั.ลู.ตั.) อย่างค้รบถึ้วน ค้ณะกัรรมกัารบริษัที่ั จิ่งได้จิดั ให้มผ่่ ตัู้ รวจิส์อบ
ภายใน โดยใชั่้บริกัารหน่วยงานภายนอกั (Outsource) ที่ำาหน้าที่่�รับ
ผ่ิดชั่อบเกั่�ยวกัับกัารตัิดตัามแลูะที่บที่วนค้วามเพ่ยงพอของระบบกัาร
ค้วบคุ้มภายในเปี็นปีระจิำาทีุ่กัไตัรมาส์ โดยมอบหมายให้ค้ณะกัรรมกัาร
ตัรวจิส์อบส์อบที่านผ่ลูกัารตัรวจิส์อบกัารค้วบคุ้มภายใน
ที่ั�งน่� ในปีี 2564 ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ ได้พิจิารณาผ่ลูกัาร
ตัรวจิส์อบกัารค้วบคุ้มภายใน แลูะกัารบริหารค้วามเส์่ย� งตัามแผ่นกัาร
ดำาเนินงานเปี็นปีระจิำาทีุ่กัไตัรมาส์ ซ่�งผู่้ตัรวจิส์อบภายในเปี็นผู่้จิัดที่ำา
แลูะค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบเปี็นผู่้ส์อบที่าน เห็นว่า HARN ม่ระบบ
กัารค้วบคุ้มภายในที่่�เพ่ยงพอแลูะเหมาะส์มตั่อกัารดำาเนินธุุรกัิจิ ส์รุปี
ได้ดังน่�

1) สภาพแวิดล้อมูข้องการควิบคุมู
HARN ม่กัารค้วบคุ้มภายในที่่�ด่ เหมาะส์มแลูะเพ่ยงพอตั่อกัาร
ดำาเนินธุุรกัิจิ รวมถึ่งม่กัารดำาเนินม่กัารดำาเนินธุุรกัิจิภายใตั้หลูักักัาร
กัำากัับดูแลูกัิจิกัารที่่ด� แ่ ลูะจิรรยาบรรณธุุรกัิจิ โดยกัำาหนดนโยบายแลูะ
หลูักักัารกัำากัับดูแลูกัิจิกัาร จิรรยาบรรณธุุรกัิจิ แลูะนโยบายกัารตั่อตั้าน
ทีุ่จิริตัค้อร์รปีั ชั่ัน เปี็นลูายลูักัษัณ์อกัั ษัร ซ่ง� มุง่ เน้นกัารปีฏิิบตัั ดิ ว้ ยค้วาม
ซื�อตัรงแลูะกัารรักัษัาจิรรยาบรรณในกัารดำาเนินงาน โดยกัำาหนดเปี็น
หน้าที่่แ� ลูะค้วามรับผ่ิดชั่อบของค้ณะกัรรมกัาร ผู่บ้ ริหาร แลูะพนักังาน
ทีุ่กัค้นในกัารย่ดถึือปีฏิิบตัั ตัิ ามข้อกัำาหนด ในปีี 2564 HARN ได้รบั กัาร
ปีระเมินด้านกัารกัำากัับดูแลูกัิจิกัารของบริษััที่จิดที่ะเบ่ยนไที่ย (CGR)
จิากัส์มาค้มส์่งเส์ริมส์ถึาบันกัรรมกัารบริษััที่ไที่ย (IOD) ในระดับด่เลูิศ
(5 ดาว) ซ่�งเปี็นระดับส์ูงส์ุดตัิดตั่อกัันเปี็นปีีที่่� 3

กัารกัำาหนดจิรรยาบรรณว่าด้วยค้วามขัดแย้งที่างผ่ลูปีระโยชั่น์
โดยให้กัรรมกัาร แลูะผู่้บริหารส์ูงส์ุดทีุ่กัค้นรายงานค้วามขัดแย้งที่าง
ผ่ลูปีระโยชั่น์ภายในเดือนกัุมภาพันธุ์เปี็นปีระจิำาทีุ่กัปีี แลูะเน้นยำ�า
จิรรยาบรรณว่าด้วยกัารให้หรือรับของขวัญ หรือที่รัพย์ส์ิน ปีระโยชั่น์
อืน� ใด เพือ� ให้ผ่บู้ ริหารแลูะพนักังานปีฏิิบตัั ตัิ นให้ส์อดค้ลู้องกัับหลูักักัาร
แนวปีฏิิบตัั ิ โดยในปีี 2564 ได้มที่่ บที่วนค้วามรู้ แลูะส์่งเส์ริมกัารปีลููกัฝ่ัง
จิิตัส์ำานักั พฤตัิกัรรมกัารปีฏิิบัตัิงานที่่�โปีร่งใส์ เปี็นธุรรม แกั่กัรรมกัาร
บริษััที่ ผู่้บริหาร แลูะพนักังาน ผ่่านระบบอิเลู็กัที่รอนิกัส์์
กัารย่ดมัน� ในกัารดำาเนินธุุรกัิจิด้วยค้วามเปี็นธุรรม ส์ุจิริตั โปีร่งใส์
ตัามหลูั กั กัารกัำา กัั บ ดู แ ลูกัิ จิ กัารที่่� ด่ โดยกัำา หนดให้ น โยบายกัาร
ตั่อตั้านค้อร์รัปีชั่ันเปี็นหน่�งในแนวที่างกัารกัำากัับดูแลูของ HARN
รวมถึ่งส์อบที่านแลูะส์่งเส์ริมให้พนักังานตัระหนักัถึ่งกัระบวนกัาร
ปีฏิิบตัั งิ านให้เปี็นไปีตัามกัฎหมายที่่กั� ำาหนด ม่กัารแบ่งแยกัหน้าที่่ค้� วาม
รับผ่ิดชั่อบระหว่างค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ เปี็นอิส์ระจิากัผู่้บริหาร โดย
ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ม่บที่บาที่ หน้าที่่� แลูะค้วามรับผ่ิดชั่อบในกัาร
ที่บที่วนแลูะอนุมัตัิกัลูยุที่ธุ์แลูะนโยบายที่่�ส์ำาค้ัญ รวมถึ่งเปี้าหมาย
ที่างกัารเงิน ค้วามเส์่�ยง แผ่นงาน แลูะงบปีระมาณ นอกัจิากันั�น ยัง
กัำากัับดูแลูกัารดำาเนินงานให้เปี็นไปีตัามกัฎหมาย แลูะค้วบคุ้มดูแลู
ให้ผู่้บริหารดำาเนินงานตัามนโยบาย แลูะแผ่นที่่�กัำาหนดไว้อย่างม่
ปีระส์ิที่ธุิภาพแลูะปีระส์ิที่ธุิผ่ลู
กัารกัำาหนดนโยบายบริหารที่รัพยากัรบุค้ค้ลู เพื�อยกัระดับให้
พนักังานม่ค้วามรูค้้ วามส์ามารถึอย่างเปี็นระบบแลูะยัง� ยืนโดค้รอบค้ลูุม
กัารส์รรหา กัารพัฒนา แลูะกัารรักัษัาบุค้ลูากัรอย่างเหมาะส์ม ที่ัง� ยังม่
กัระบวนกัารบริหารผ่ลูกัารปีฏิิบตัั งิ านอย่างเปี็นธุรรม ส์ะที่้อนถึ่งค้วาม
ส์ามารถึในกัารปีฏิิบัตัิงานตัามดัชั่น่วัดผ่ลูกัารดำาเนินงาน ในปีี 2564
ม่กัารที่บที่วนกัารส์รรหาพนักังานให้เหมาะส์มกัับส์ภาพแวดลู้อมแลูะ
ค้วามตั้องกัารที่างธุุรกัิจิที่่�เปีลู่�ยนแปีลูงไปี รวมถึ่งกัารนำาเที่ค้โนโลูย่
Digitalization มาใชั่้อย่างม่ปีระส์ิที่ธุิภาพ เพื�อรองรับแผ่นกัารขยาย
ธุุรกัิจิในอนาค้ตัแลูะค้วามที่้าที่ายจิากักัารแข่งขันของตัลูาดแรงงาน
ภายนอกั รวมถึ่งม่กัารปีระเมินค้วามพร้อมของพนักังานที่่เ� ปี็นผู่ส์้ บื ที่อด
ตัำาแหน่งงานในระดับผู่้บริหารแลูะผู่้จิัดกัารแผ่นกัอย่างค้รบถึ้วน

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

2) การประเมูินควิามูเส่ย� ง (Risk Assessment)
HARN ให้ค้วามส์ำาค้ัญแลูะจิัดให้ม่กัารบริหารค้วามเส์่�ยงที่ั�วที่ั�ง
องค้์กัร โดยค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ มอบหมายให้ค้ณะกัรรมกัารบริหาร
ค้วามเส์่�ยง ซ่�งปีระกัอบด้วย กัรรมกัารบริษััที่ แลูะผู่้บริหารระดับส์ูง
ที่่�ม่ค้วามเชั่่�ยวชั่าญ เปี็นผู่้กัำาหนดนโยบายบริหารค้วามเส์่�ยงองค้์กัร
รวมที่ัง� กัำากัับดูแลูให้มร่ ะบบแลูะกัระบวนกัารบริหารจิัดกัารค้วามเส์่ย� ง
ที่ั�งในระดับองค้์กัร ระดับส์ายงาน แลูะระดับปีฏิิบัตัิงาน ค้รอบค้ลูุม
ถึ่งบริษััที่ย่อย เพื�อลูดผ่ลูกัระที่บตั่อกัารดำาเนินธุุรกัิจิ แลูะกัารบริหาร
ค้วามตั่อเนือ� งที่างธุุรกัิจิให้เปี็นไปีตัามกัรอบนโยบายบริหารค้วามเส์่ย� ง
องค้์ กั ร เพื� อ ให้ ม�ัน ใจิว่า ม่กั ารบริห ารจิัด กัารอย่า งม่ปีระส์ิที่ธุิภาพ
เหมาะส์มกัั บ กัารดำา เนิ น งานแลูะกัารเตัิ บ โตัที่างธุุ ร กัิ จิ จิะบรรลูุ
วัตัถึุปีระส์งค้์ที่่�กัำาหนดไว้ โดยรายงานผ่ลูกัารบริหารค้วามเส์่�ยงตั่อ
ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่เปี็นรายไตัรมาส์
ที่ั�งน่� HARN ได้จิัดที่ำาแผ่นกัารบริหารค้ามเส์่�ยงที่่�ค้รอบค้ลูุม
กัารปีระเมิน วิเค้ราะห์ แลูะที่บที่วนค้วามเส์่�ยงให้ส์อดค้ลู้องกัับแผ่น
กัลูยุที่ธุ์ ตัามวัตัถึุปีระส์งค้์แลูะเปี้าหมายขององค้์กัร โดยพิจิารณา
ที่ั�งปีัจิจิัยภายในแลูะปีัจิจิัยภายนอกั เชั่่น ส์ถึานกัารณ์ที่างกัารเมือง
ภายในปีระเที่ศ ส์ภาวะเศรษัฐกัิจิโลูกั กัฎหมาย ระเบ่ยบ นโยบาย
ของรัฐบาลู ค้วามค้าดหวังของผู่้ม่ส์่วนได้เส์่ย แลูะส์ถึานกัารณ์แพร่
ระบาดของโรค้โค้วิด-19 เปี็นตั้น รวมถึ่งม่กัารกัำาหนดกัรอบค้วามเส์่ย� ง
ที่่ย� อมรับได้ (Control Level) แลูะดัชั่น่วดั ปีระส์ิที่ธุิผ่ลูกัารบริหารค้วาม
เส์่�ยง (Key Risk Indicator : KRI) เพื�อชั่่วยในกัารตัิดตัามแลูะรายงาน
ผ่ลูกัารดำาเนินงานของหน่วยงานแลูะองค้์กัรให้เปี็นไปีตัามเปี้าหมายที่่�
กัำาหนด ตัลูอดจินม่กัารตัิดตัามมาตัรกัารบริหารค้วามเส์่�ยงตั่างๆ เพื�อ
ลูดค้วามเส์่�ยงที่่�อาจิส์่งผ่ลูกัระที่บตั่อกัารดำาเนินธุุรกัิจิ รวมถึ่งดำาเนิน
กัารปีระเมินค้วามเส์่�ยงด้านกัารทีุ่จิริตัค้อร์รัปีชั่ัน ของหน่วยงานที่่�
เกั่�ยวข้องกัับหน่วยงานภาค้รัฐ โดยกัารบันที่่กัข้อมูลูค้วามเส์่�ยงตั่างๆ
ซ่ง� ปีระกัอบด้วยค้วามเส์่ย� งที่่ส์� ำาค้ัญ แลูะดัชั่น่วดั ปีระส์ิที่ธุิผ่ลูกัารบริหาร
ค้วามเส์่�ยง (KRI)
ในแตั่ลูะปีีผู่้รับผ่ิดชั่อบกัระบวนกัารปีฏิิบัตัิงานจิะตั้องปีระเมิน
กัารเปีลู่ย� นแปีลูงของปีัจิจิัยแวดลู้อมที่่อ� าจิส์่งผ่ลูกัระที่บตั่อกัารค้วบคุ้ม
ภายใน เพื�อกัำาหนดแผ่นพัฒนา ปีรับปีรุง เพิ�มเตัิมกัารค้วบคุ้มให้
ส์อดค้ลู้องแลูะเปี็นปีัจิจิุบัน

3) มูาตืรการควิบคุมู
HARN ได้ กัำา หนดกัิ จิ กัรรมค้วบคุ้ ม ที่่� ม่ ปี ระส์ิ ที่ ธุิ ภ าพแลูะ
ปีระส์ิที่ธุิผ่ลู เพื�อชั่่วยลูดค้วามเส์่�ยงให้อยู่ในระดับที่่�ยอมรับได้ โดยม่
มาตัรกัารค้วบคุ้มที่่�ส์ำาค้ัญ ดังน่�
1. นโยบายกัารค้วบคุ้มภายใน ระเบ่ยบปีฏิิบตัั งิ าน คู้ม่ อื แลูะขัน� ตัอน
ในกัารปีฏิิบตัั งิ านที่่ชั่� ดั เจิน รวมถึ่งตัารางอำานาจิอนุมตัั กัิ ารบริหารงาน
เพื�อกัำาหนดขอบเขตัวงเงินแลูะลูำาดับชั่ั�นผู่้ม่อำานาจิอนุมัตัิ ซ่�ง
ค้รอบค้ลูุมเรื�องงบปีระมาณ กัารบริหารงานบุค้ค้ลู กัารจิัดซื�อ
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กัารจิัดหาส์ินค้้า กัารที่ำาส์ัญญา กัารบัญชั่่แลูะกัารเงิน ตัลูอดจิน
กัารตััดจิำาหน่ายที่รัพย์ส์ิน
2. มาตัรกัารค้วบคุ้มภายใน โดยค้ำาน่งถึ่งหลูักักัารค้วบคุ้มที่่�ด่ เชั่่น
กัารแบ่งแยกัหน้าที่่� กัารอนุมตัั ิ กัารส์อบที่าน กัารจิัดเกั็บเอกัส์าร
เปี็นตั้น เพื�อให้มั�นใจิว่า กัารดำาเนินงานจิะม่ปีระส์ิที่ธุิภาพแลูะ
ปีระส์ิที่ธุิผ่ลู รายงานม่ค้วามเชั่ื�อถึือได้ แลูะม่กัารปีฏิิบัตัิตัาม
กัฎหมายแลูะระเบ่ยบข้อบังค้ับที่่�เกั่�ยวข้อง ส์ำาหรับปีี 2564
HARN ม่กัารตัิดตัามกัารปีฏิิบตัั ตัิ ามแผ่นกัารค้วบคุ้มตัามกัรอบ
เวลูาที่่�กัำาหนดไว้ เพื�อตัิดตัามค้วามเพ่ยงพอแลูะเหมาะส์มของ
กัารค้วบคุ้มภายใน
3. มาตัรกัารค้วบคุ้ ม ภายในกัารตัิ ด ตัามกัารที่ำ า ธุุ ร กัรรมของ
ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ แลูะผู่้บริหารอย่างส์มำ�าเส์มอ โดยกัำาหนด
แนวปีฏิิบัตัิให้ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ แลูะผู่้บริหารแจิ้งค้วาม
ปีระส์งค้์ซ�ือขายหลูักัที่รัพย์ของ HARN ที่ั�งในส์่วนของตันแลูะ
ผู่้เกั่�ยวข้องตั่อเลูขานุกัารบริษััที่ลู่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันที่ำากัาร
แลูะรายงานกัารเปีลู่ย� นแปีลูงกัารถึือค้รองหลูักัที่รัพย์ตัอ่ กั.ลู.ตั.
ภายใน 3 วันที่ำากัาร
4. มาตัรกัารปี้องกัันแลูะรับมือกัับส์ถึานกัารณ์กัารแพร่ระบาดของ
โรค้โค้วิด-19 ซ่�งส์่งผ่ลูกัระที่บตั่อเปี้าหมายของ HARN โดยตัรง
จิ่ ง ม่ กั ารจิั ด ที่ำา มาตัรฐานกัารปีฏิิ บั ตัิ ง าน เพื� อ ให้ ค้ รอบค้ลูุ ม
ค้วามเส์่�ยงแลูะผ่ลูกัระที่บที่่�อาจิเกัิดข่�น นอกัจิากันั�น ยังกัำาหนด
มาตัรกัารค้วบคุ้มค้่าใชั่้จิ่าย เพื�อชั่่วยลูดผ่ลูกัระที่บของค้วาม
ผ่ันผ่วนของส์ภาวะเศรษัฐกัิจิแลูะส์ถึานกัารณ์โค้วิด-19
5. กัารพัฒนาค้วบคุ้มที่างด้านเที่ค้โนโลูย่ โดยกัำาหนดนโยบาย
กัารใชั่้งานเที่ค้โนโลูย่ส์ารส์นเที่ศแตั่ลูะปีระเภที่อย่างชั่ัดเจิน
ได้แกั่ นโยบายแลูะแผ่นกัารพัฒนาเที่ค้โนโลูย่ส์ารส์นเที่ศ ซ่�งม่
แนวที่างกัารรักัษัาค้วามปีลูอดภัยที่างไซเบอร์ (Cybersecurity
Framework) โดยม่ฝ่า่ ย ICT ที่ำาหน้าที่่กั� ำาหนดที่ิศที่าง นโยบาย ขับ
เค้ลูือ� นกัารบริหารงานด้านดิจิที่ิ ลูั ให้เปี็นไปีอย่างม่ปีระส์ิที่ธุิภาพ
ตัลูอดจินปีรับปีรุง Data Center เพือ� เพิม� ปีระส์ิที่ธุิภาพกัารปีฏิิบตัั ิ
งานให้มค้่ วามตั่อเนือ� งแลูะรองรับกัารเตัิบโตัในอนาค้ตั นอกัจิากัน่�
ได้จิัดให้ม่กัารซ้อมแผ่นค้วามตั่อเนื�องที่างธุุรกัิจิปีระจิำาปีีเรื�อง
ค้วามปีลูอดภัยของข้อมูลูแลูะระบบเที่ค้โนโลูย่ส์ารส์นเที่ศ เพื�อ
รับมือกัับภัยคุ้กัค้ามที่างไซเบอร์ แลูะเหตัุฉืุ่กัเฉื่ิน
6. เพือ� ให้กัารบริหารงานของ HARN เปี็นไปีในที่ิศที่างเด่ยวกััน โดย
ร่วมกัันพิจิารณาแลูะตััดส์ินใจิเรื�องส์ำาค้ัญตั่างๆ รวมที่ั�งม่กัาร
ตัิดตัามดูแลูกัารดำาเนินงานของบริษััที่ย่อยหรือบริษััที่ร่วมอย่าง
ส์มำ�าเส์มอ โดยได้แตั่งตัั�งผู่้แที่นเข้าไปีดำารงตัำาแหน่งกัรรมกัารใน
บริษัที่ั ย่อยหรือบริษัที่ั ร่วม ที่ำาให้ HARN ม่ส์ว่ นร่วมในกัารกัำาหนด
นโยบาย รับที่ราบข้อมูลูแลูะตัิดตัามผ่ลูกัารดำาเนินงานตัามดัชั่น่
วัดผ่ลูกัารดำาเนินงานที่่�ส์ำาค้ัญอย่างส์มำ�าเส์มอ
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

4) ระบบสารสนเทศและการสื�อสารข้้อมููล
(Information & Communication)
HARN ให้ค้วามส์ำาค้ัญกัับระบบข้อมูลูส์ารส์นเที่ศแลูะกัารส์ือ� ส์าร
ข้อมูลูที่่ส์� นับส์นุนกัารปีฏิิบตัั งิ าน กัารดำาเนินกัารกัารบริหารจิัดกัาร แลูะ
กัารรายงานที่างกัารเงินอย่างเปี็นระบบ เพื�อชั่่วยในกัารตััดส์ินใจิของ
ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่แลูะผู่้บริหาร แลูะเพื�อส์นับส์นุนให้กัารค้วบคุ้ม
ภายในส์ามารถึดำาเนินกัารได้อย่างม่ปีระส์ิที่ธุิภาพแลูะปีระส์ิที่ธุิผ่ลู
โดยได้กัำาหนดนโยบายแลูะแผ่นกัารพัฒนาเที่ค้โนโลูย่ส์ารส์นเที่ศแลูะ
กัารส์ื�อส์ารไว้อย่างเหมาะส์ม โดยในปีี 2564 HARN ม่กัารกัำาหนด
ชั่่องที่างที่่�ใชั่้ในกัารส์ื�อส์ารในเชั่ิงปีฏิิบัตัิอย่างม่ปีระส์ิที่ธุิภาพ เพื�อให้
พนักังานได้รับที่ราบข่าวส์ารอย่างรวดเร็ว ค้รบถึ้วนแลูะถึูกัตั้อง โดย
กัำาหนดให้ม่ผู่้รับผ่ิดชั่อบชั่่องที่างกัารส์ื�อส์ารภายในองค้์กัรแตั่ลูะ
ชั่่องที่างอย่างชั่ัดเจิน ที่ั�งกัารส์ื�อส์ารผ่่านระบบอินที่ราเน็ตั (Intranet),
จิดหมายอิเลู็กัที่รอนิกัส์์ (E-mail), LINE Official, จิอที่่ว่ (Digital
Signage) ตัลูอดจินม่กัารส์ื�อส์ารข้อมูลูที่่�ส์ำาค้ัญเพื�อปีระกัอบกัาร
พิจิารณาของค้ณะกัรรมกัารบริษััที่อย่างเหมาะส์ม โดยม่กัารจิัดส์่ง
เอกัส์ารปีระกัอบกัารปีระชัุ่มให้ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ลู่วงอย่างน้อย
5 วันที่ำากัารกั่อนกัารปีระชัุ่ม
ส์ำาหรับกัารส์ื�อส์ารภายนอกัองค้์กัร ม่กัารส์ื�อส์ารผ่่านเว็บไซตั์
แลูะ Facebook ของ HARN เพื�อให้กัลูุ่มผู่้ม่ส์่วนได้เส์่ยภายนอกั
ส์ามารถึเข้าถึ่งข้อมูลูส์ำาค้ัญตั่างๆ ได้ส์ะดวกัแลูะรวดเร็วยิง� ข่น� นอกัจิากัน่�
HARN ได้กัำาหนดมาตัรกัารกัารร้องเร่ยนแลูะกัารแจิ้งเบาะแส์อย่าง
เปี็นลูายลูักัษัณ์อักัษัร ซ่�งค้รอบค้ลูุมตัั�งแตั่กัารรับเรื�องร้องเร่ยน กัาร
ตัรวจิส์อบข้อเที่็จิจิริง แลูะกัารส์รุปีผ่ลู ตัลูอดจินม่กัารระบุชั่อ่ งที่างกัาร
ร้องเร่ยนที่่ชั่� ดั เจิน รวมถึ่งกัารคุ้ม้ ค้รองผู่แ้ จิ้งเรือ� งแลูะบุค้ค้ลูที่่เ� กั่ย� วข้อง
เพื�อให้พนักังานแลูะบุค้ค้ลูภายนอกัรายงานหรือให้ข้อมูลูที่่�เกั่�ยวข้อง
กัับกัารกัระที่ำาผ่ิดกัฎหมายหรือระเบ่ยบปีฏิิบัตัิตั่างๆ กัารทีุ่จิริตั หรือ
กัารกัระที่ำาใดๆ ที่่�แส์วงหาปีระโยชั่น์ที่่�มิค้วรได้โดยชั่อบด้วยกัฎหมาย

5) ระบบตืิดตืามู (Monitoring Activities)
HARN กัำาหนดให้ผ่บู้ ริหารทีุ่กัระดับม่หน้าที่่แ� ลูะค้วามรับผ่ิดชั่อบ
ในกัารดูแลูแลูะตัรวจิส์อบระบบกัารที่ำางานภายในหน่วยงานให้ม่
ปีระส์ิที่ธุิภาพแลูะถึูกัตั้องตัามนโยบาย ข้อกัำาหนดแลูะระเบ่ยบกัาร
ปีฏิิบัตัิงาน โดยม่ระบบกัารค้วบคุ้มภายในที่่�รัดกัุม รวมถึ่งให้ค้วาม
ส์ำาค้ัญในกัารบริหารจิัดกัารด้านค้วามปีลูอดภัย อาชั่่วอนามัย แลูะ
ส์ิ�งแวดลู้อม เพื�อที่บที่วนกัารดำาเนินกัารให้เปี็นไปีตัามข้อกัำาหนด
ซ่� ง จิะชั่่ ว ยปี้ อ งกัั น แลูะลูดค้วามส์ู ญ เส์่ ย ด้ า นค้วามปีลูอดภั ย แลูะ
อาชั่่วอนามัยของพนักังาน

เพือ� ส์ร้างค้วามมัน� ใจิให้แกั่ผ่มู้ ส์่ ว่ นได้เส์่ยว่า HARN ม่กัารดำาเนิน
กัารธุุรกัิจิภายใตั้กัารบริหารจิัดกัารที่่ม� ปี่ ระส์ิที่ธุิภาพแลูะปีระส์ิที่ธุิผ่ลู ม่
กัารจิัดที่ำารายงานที่างกัารเงินแลูะรายงานอื�นๆ อย่างถึูกัตั้อง โปีร่งใส์
เชั่ื�อถึือได้ แลูะที่ันเวลูา รวมถึ่งม่กัารปีฏิิบัตัิตัามกัฎหมาย กัฎระเบ่ยบ
ข้อบังค้ับอย่างเค้ร่งค้รัด ฝ่่ายจิัดกัารได้ตัิดตัามผ่ลูกัารค้วบคุ้มภายใน
เปี็ น ปีระจิำา ทีุ่ กั ปีี โดยหากัม่ กั ารเปีลู่� ย นแปีลูงกัารปีฏิิ บั ตัิ ง านหรื อ
กัระบวนกัารที่ำางานระหว่างปีี ฝ่่ายจิัดกัารจิะที่บที่วนขัน� ตัอนกัารปีฏิิบตัั งิ าน
แลูะมาตัรกัารค้วบคุ้มให้เปี็นปีัจิจิุบัน นอกัจิากัน่� ยังม่กัารตัิดตัาม
เพื�อตัรวจิส์อบค้วามผ่ิดปีกัตัิของรายกัารที่่�เกัิดข่�นในระบบเปี็นปีระจิำา
ทีุ่กัเดือน ม่กัารรายงานไปียังเจิ้าของกัระบวนกัารแลูะที่่�ปีระชัุ่มฝ่่าย
บริหารอย่างส์มำ�าเส์มอ เพือ� ให้ตัระหนักัถึ่งค้วามส์ำาค้ัญของกัารปีฏิิบตัั ิ
ตัามกัระบวนกัารที่ำางานแลูะกัารค้วบคุ้มภายใน ขณะที่่�ผู่้ตัรวจิส์อบ
ภายในม่กัารวางแผ่นตัรวจิส์อบปีระจิำาปีี โดยพิจิารณาค้วามเส์่�ยงที่่�
ส์ำาค้ัญ กัารเปีลู่ย� นแปีลูงหรือกัารเพิม� ข่น� ของกัระบวนกัารแลูะระบบงาน
ค้ำาร้องขอจิากัผู่้บริหารแลูะค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบ เพื�อส์อบที่าน
ค้วามเพ่ยงพอแลูะค้วามเหมาะส์มของระบบกัารค้วบคุ้มภายในแตั่ลูะ
กัิจิกัรรม

6) ระบบการตืรวิจำสอบภายใน
ในกัารปีระชัุ่มค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ ค้รั�งที่่� 1/2564 เมื�อวันที่่� 25
กัุมภาพันธุ์ 2564 ได้แตั่งตัั�ง บริษััที่ อัลูที่ิมา แอดไวเซอร่ จิำากััด เปี็น
ผู่้ตัรวจิส์อบภายในของ HARN โดยได้มอบหมายให้ นางส์าวชั่ลูฎา
ธุ่ระพัฒนานนที่์ แลูะนางส์าวส์ิรพิ รรณ ตัันตัิพานิชั่พันธุ์ เปี็นหัวหน้างาน
ตัรวจิส์อบภายใน ซ่�งม่ค้วามเปี็นอิส์ระ ที่ำาหน้าที่่�ในกัารส์ร้างค้วาม
เชั่ื�อมั�น แลูะให้ค้ำาปีร่กัษัา เพื�อให้กัระบวนกัารที่ำางานภายในองค้์กัร
ม่กัารบริหารค้วามเส์่�ยง กัารค้วบคุ้มภายใน กัารปีฏิิบัตัิตัามระเบ่ยบ
ปีฏิิบัตัิงานแลูะกัฎเกัณฑ์์ เพื�อให้บรรลูุเปี้าหมายกัารดำาเนินงานของ
องค้์กัร รายงานผ่ลูตั่อค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบเพื�อพิจิารณา รวมถึ่ง
รายงานตั่อค้ณะกัรรมกัารบริษััที่เปี็นปีระจิำาทีุ่กัไตัรมาส์ โดยม่กัาร
ตัิดตัามผ่ลูกัารปีฏิิบัตัิตัามข้อส์ังเกัตัที่่�พบจิากักัารตัรวจิส์อบอย่าง
ส์มำ�าเส์มอ ที่ัง� น่� ในกัารปีฏิิบตัั งิ านของผู่ตั้ รวจิส์อบภายในไม่มข่ อ้ จิำากััด
ในกัารแส์ดงค้วามเห็น แลูะไม่ม่ปีระเด็นที่่�ม่ค้วามขัดแย้งที่่�ยังหา
ข้อยุตัิไม่ได้
ที่ัง� น่� ผู่ตั้ รวจิส์อบภายในเปี็นผู่ม้ ค้่ วามรู้ ที่ักัษัะ แลูะปีระส์บกัารณ์
ในกัารตัรวจิส์อบภายใน กัารปีฏิิบัตัิงาน กัารปีระเมินค้วามเส์่�ยง แลูะ
กัารค้วบคุ้มภายใน จิ่งม่ค้วามเห็นว่าม่ค้วามเหมาะส์มเพ่ยงพอที่่�จิะ
ปีฏิิบัตัิหน้าที่่�ดังกัลู่าวได้ นอกัจิากัน่� ค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบได้ม่
กัารพิจิารณาเห็นชั่อบกัารแตั่งตัั�ง ถึอดถึอน แลูะโยกัย้าย รวมที่ั�งกัาร
พิจิารณาปีระเมินผ่ลูกัารปีฏิิบัตัิงานของผู่้ตัรวจิส์อบภายใน

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

9.2 รายการระหวิ่างกัน
ข้อมูลูรายกัารระหว่างกัันในชั่่วงปีี 2564 ส์ามารถึส์รุปีได้ดังน่�

9.2.1 มูาตืรการหร่อข้ั�นตือนการอนุมูัตืิการ
ทำารายการระหวิ่างกัน
ที่่�ปีระชัุ่มค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ ค้รั�งที่่� 3/2557 เมื�อวันที่่� 15
พฤษัภาค้ม 2557 ได้ม่มตัิกัำาหนดนโยบายแลูะขั�นตัอนกัารอนุมัตัิ
รายกัารระหว่างกัันของ HARN กัับบุค้ค้ลูที่่�อาจิม่ค้วามขัดแย้งที่าง
ผ่ลูปีระโยชั่น์ ม่ส์ว่ นได้เส์่ย หรืออาจิม่ค้วามขัดแย้งที่างผ่ลูปีระโยชั่น์ใน
อนาค้ตั อาที่ิ ผู่ถึ้ อื หุน้ ใหญ่ กัรรมกัาร ผู่บ้ ริหาร ผู่ม้ อ่ ำานาจิค้วบคุ้ม บุค้ค้ลู
ที่่เ� กั่ย� วโยงกััน หรือบุค้ค้ลูที่่เ� กั่ย� วข้อง เปี็นตั้น โดย HARN จิะปีฏิิบตัั ตัิ าม
กัฎหมายว่าด้วยหลูักัที่รัพย์แลูะตัลูาดหลูักัที่รัพย์ ข้อบังค้ับปีระกัาศ
ค้ำาส์ั�งหรือข้อกัำาหนดของส์ำานักังานค้ณะกัรรมกัารกัำากัับหลูักัที่รัพย์
แลูะตัลูาดหลูักัที่รัพย์ ค้ณะกัรรมกัารกัำากัับตัลูาดทีุ่น แลูะตัลูาดหลูักัที่รัพย์
แห่งปีระเที่ศไที่ยที่่�เกั่�ยวข้องในเรื�องดังกัลู่าว รวมถึ่งกัารปีฏิิบัตัิตัาม
ข้อกัำาหนดที่่เ� กั่ย� วกัับกัารเปีิดเผ่ยข้อมูลูกัารที่ำารายกัารเกั่ย� วโยงกัันของ
HARN ตัามมาตัรฐานกัารบัญชั่่แลูะมาตัรฐานกัารรายงานที่างกัารเงิน
ที่่�กัำาหนดโดยส์ภาวิชั่าชั่่พบัญชั่่ ในพระบรมราชัู่ปีถึัมภ์ ที่ั�งน่� ผู่้ที่่�อาจิ
ม่ค้วามขัดแย้ง ที่างผ่ลูปีระโยชั่น์ หรือม่ส์่วนได้เส์่ยในกัารที่ำารายกัาร
จิะไม่ส์ามารถึม่ส์่วนร่วมหรือไม่ม่ส์ิที่ธุิออกัเส์่ยงในกัารอนุมัตัิรายกัาร
ดังกัลู่าวได้
ในกัรณ่ที่กั่� ฎหมายกัำาหนดให้ตัอ้ งได้รบั อนุมตัั กัิ ารเข้าที่ำารายกัาร
ระหว่างกัันจิากัค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ หรือที่่�ปีระชัุ่มผู่้ถึือหุ้น HARN
จิะจิัดให้ม่ค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบเข้าร่วมปีระชัุ่มเพื�อพิจิารณา แลูะ
ให้ค้วามเห็นเกั่ย� วกัับค้วามจิำาเปี็นในกัารที่ำารายกัารแลูะค้วามส์มเหตัุ
ส์มผ่ลูของรายกัารนั�นๆ
ที่ั�งน่� กัารที่ำารายกัารระหว่างกัันที่่�เปี็นรายกัารที่างกัารค้้าที่่�ม่
เงื�อนไขกัารค้้าที่ั�วไปี แลูะกัารที่ำารายกัารที่างกัารค้้าที่่�ไม่เปี็นเงื�อนไข
กัารค้้าที่ั�วไปี หรือธุุรกัรรมอื�นๆ ให้ม่หลูักักัารดังน่�

1) การทำารายการทางการค้าท่มู� เ่ ง่อ� นไข้การค้าทัวิ� ไป
กัารที่ำารายกัารที่่เ� ปี็นรายกัารที่างกัารค้้าที่่ม� เ่ งือ� นไขกัารค้้าที่ัว� ไปีที่่�
เกัิดข่น� ระหว่าง HARN กัับบุค้ค้ลูที่่อ� าจิม่ค้วามขัดแย้งที่างผ่ลูปีระโยชั่น์
ม่ส์่วนได้เส์่ย หรืออาจิม่ค้วามขัดแย้งที่างผ่ลูปีระโยชั่น์ในอนาค้ตั
HARN ได้กัำาหนดกัรอบกัารที่ำารายกัารดังกัลู่าว ซ่�งได้ถึูกัพิจิารณา
แลูะให้ค้วามเห็นชั่อบจิากัค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบผ่่านกัารพิจิารณา
อนุมัตัิเปี็นหลูักักัารจิากัค้ณะกัรรมกัารบริษััที่แลู้ว โดยเมื�อม่กัารที่ำา
ธุุรกัรรมดังกัลู่าวฝ่่ายจิัดกัารของ HARN ส์ามารถึอนุมตัั กัิ ารที่ำาธุุรกัรรมได้
โดยที่ำาธุุรกัรรมในรายกัารดังกัลู่าวจิะตั้องม่ข้อตักัลูงที่างกัารค้้าใน
ลูักัษัณะเด่ยวกัับที่่ว� ญ
ิ ญููชั่นพ่งกัระที่ำากัับคู้ส์่ ญ
ั ญาที่ัว� ไปีในส์ถึานกัารณ์
เด่ยวกััน ด้วยอำานาจิตั่อรองที่างกัารค้้าที่่ปี� ราศจิากัอิที่ธุิพลูในกัารที่่ตั� น
ม่ส์ถึานะเปี็นกัรรมกัาร ผู่บ้ ริหาร หรือบุค้ค้ลูที่่เ� กั่ย� วข้อง (Arms Length
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Basis) แลูะจิะตั้องเปี็นรายกัารที่างกัารค้้าที่่� HARN กัระที่ำาเปี็นปีกัตัิ
เพือ� ปีระกัอบกัิจิกัาร หรือเปี็นรายกัารที่างกัารค้้าซ่ง� บริษัที่ั ที่่อ� ยูใ่ นธุุรกัิจิ
เด่ยวกัันกัับ HARN มักักัระที่ำาเพือ� ส์นับส์นุนธุุรกัิจิปีกัตัิของบริษัที่ั ตัน ซ่ง�
ม่ราค้าแลูะเงือ� นไขที่่เ� ปี็นธุรรมแลูะไม่กัอ่ ให้เกัิดกัารถึ่ายเที่ผ่ลูปีระโยชั่น์
ซ่�งรวมถึ่งเงื�อนไขที่างกัารค้้า ดังตั่อไปีน่�
1. ราค้าแลูะเงื�อนไขที่่� HARN ได้รับหรือให้กัับบุค้ค้ลูที่ั�วไปี
2. ราค้าแลูะเงือ� นไขที่่�บุค้ค้ลูที่่�เกั่�ยวโยงกัันให้กัับบุค้ค้ลูที่ั�วไปี
3. ราค้าแลูะเงือ� นไขที่่� HARN ส์ามารถึแส์ดงได้ว่าผู่้ปีระกัอบธุุรกัิจิ
ในลูักัษัณะที่ำานองเด่ยวกัับ HARN ให้กัับบุค้ค้ลูที่ั�วไปี
ที่ั�งน่� เมื�อม่กัารที่ำาธุุรกัรรมที่่�ม่ข้อตักัลูงที่างกัารค้้าที่่�เปี็น Arms
Length Basis ใดๆ ดังกัลู่าวข้างตั้น ฝ่่ายจิัดกัารของ HARN จิะเปี็น
ผู่พ้ จิิ ารณาตััดส์ินใจิ ซ่ง� ภายหลูังจิากัที่่ฝ่� า่ ยจิัดกัารพิจิารณาอนุมตัั แิ ลู้ว
จิะจิัดที่ำารายงานส์รุปีกัารที่ำาธุุรกัรรมรายกัารระหว่างกัันดังกัลู่าว เพื�อ
รายงานตั่อที่่ปี� ระชัุ่มค้ณะกัรรมกัารบริษัที่ั เพือ� รับที่ราบรายกัาร ในกัรณ่
ที่่�กัรรมกัารตัรวจิส์อบแลูะกัรรมกัารบริษััที่พบว่า ม่กัารดำาเนินกัารที่่�
ไม่เปี็นไปีตัามนโยบายที่่�กัำาหนดไว้ ค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบแลูะ
ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่จิะร่วมกัันดำาเนินกัารเพื�อหาที่างแกั้ไขตั่อไปี

2) การทำารายการทางการค้าท่�ไมู่เป็นเง่�อนไข้การค้า
ทั�วิไป หร่อการทำาธิุรกรรมูอื�นๆ
กัารที่ำารายกัารที่างกัารค้้าที่่�ไม่เปี็นเงื�อนไขกัารค้้าที่ั�วไปี หรือ
กัารที่ำาธุุรกัรรมอื�นๆ ที่่�เกัิดข่�นระหว่าง HARN กัับ บุค้ค้ลูที่่�อาจิม่ค้วาม
ขัดแย้งที่างผ่ลูปีระโยชั่น์ ม่ส์่วนได้เส์่ย หรืออาจิม่ค้วามขัดแย้งที่าง
ผ่ลูปีระโยชั่น์ในอนาค้ตั HARN จิะตั้องเส์นอให้ค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบ
พิจิารณาแลูะให้ค้วามเห็นเกั่ย� วกัับค้วามจิำาเปี็นแลูะค้วามเหมาะส์มใน
กัารเข้าที่ำารายกัาร ตัลูอดจินค้วามเหมาะส์มด้านราค้าแลูะเงื�อนไขใน
กัารเข้าที่ำารายกัารนัน� ๆ แลูะม่กัารเปีร่ยบเที่่ยบกัับราค้าที่่ที่� าำ กัับบุค้ค้ลู
ภายนอกัหรือราค้าตัลูาด กั่อนนำาเส์นอตั่อค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ แลูะ/
หรือที่่ปี� ระชัุ่มผู่ถึ้ อื หุน้ (แลู้วแตั่กัรณ่) เพือ� พิจิารณาอนุมตัั ตัิ อ่ ไปี ในกัรณ่
ที่่ค้� ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบ ไม่มค้่ วามชั่ำานาญในกัารพิจิารณารายกัาร
ระหว่างกัันที่่�อาจิเกัิดข่�น HARN จิะให้ผู่้เชั่่�ยวชั่าญอิส์ระ หรือผู่้ส์อบ
บัญชั่่ของ HARN เปี็นผู่ ้ให้ค้วามเห็นเกั่�ยวกัับรายกัารระหว่างกััน
ดังกัลู่าว เพือ� นำาไปีใชั่้ปีระกัอบกัารตััดส์ินใจิของค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบ
ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ แลูะ/หรือ ที่่�ปีระชัุ่มผู่้ถึือหุ้น (แลู้วแตั่กัรณ่) ซ่�ง
ผู่้ที่่�อาจิม่ค้วามขัดแย้งที่างผ่ลูปีระโยชั่น์ หรือม่ส์่วนได้เส์่ยในกัารที่ำา
รายกัาร จิะไม่ส์ามารถึม่ส์่วนร่วมหรือไม่ม่ส์ิที่ธุิออกัเส์่ยงในกัารอนุมัตัิ
กัารที่ำารายกัารระหว่างกัันดังกัลู่าว
ที่ั�งน่� HARN จิะเปีิดเผ่ยรายกัารระหว่างกัันไว้ในหมายเหตัุ
ปีระกัอบงบกัารเงินที่่�ได้รับกัารตัรวจิส์อบจิากัผู่้ส์อบบัญชั่่ แลูะแบบ
แส์ดงรายกัารข้อมูลูปีระจิำาปีี/รายงานปีระจิำาปีี (แบบ 56-1 One Report)
ของ HARN
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

9.2.2 รายการระหวิ่างกันกับบุคคลและนิตืิบุคคลท่�อาจำมู่ควิามูข้ัดแย้ง
HARN ม่กัารที่ำารายกัารระหว่างกัันกัับบุค้ค้ลูแลูะนิตัิบุค้ค้ลูที่่�อาจิม่ค้วามขัดแย้ง ที่่�ส์ามารถึส์รุปีค้วามส์ัมพันธุ์ได้ดังน่� (ข้อมูลูกัารถึือหุ้น
แส์ดง ณ วันที่่� 31 ธุันวาค้ม 2564)
บุคคลท่�อาจำมู่ควิามูข้ัดแย้ง

ลักษัณะการประกอบธิุรกิจำ

ลักษัณะควิามูสัมูพันธิ์

1. Harn Vietnam Co., Ltd.
จิัดตัั�งที่่�ปีระเที่ศเว่ยดนาม

จิำาหน่ายอุปีกัรณ์กัารพิมพ์

2. บริษััที่ ไอยราหาญ จิำากััด

ผ่ลูิตัซื�อขายรับจิ้างตัิดตัั�งให้บริกัาร แลูะ บริษััที่ย่อยของบริษััที่ใหญ่ HARN ถึือหุ้นร้อยลูะ 65
พั ฒ นาระบบ IOT Products and ไม่มบ่ ุค้ค้ลูที่่�อาจิม่ค้วามขัดแย้งของ HARN ถึือหุ้นส์่วนที่่�เหลูือ
Solutions

3. บริษััที่ หาญเอ็นยิเน่ยริ�ง จิำากััด
(หาญเอ็นยิเน่ยริ�ง)

ให้เชั่่าที่รัพย์ส์ิน ได้แกั่ พื�นที่่�ส์ำานักังาน 3.1 ม่ผู่้ถึือหุ้นร่วมกัันกัับ HARN ได้แกั่
แลูะค้ลูังส์ินค้้า
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) ถึือหุน้ ใน
HARN ร้อยลูะ 12.37 แลูะถึือหุน้ ในหาญเอ็นยิเน่ยริง� ร้อยลูะ 33.32 ของ
ทีุ่นชั่ำาระแลู้วของหาญเอ็นยิเน่ยริ�ง
3.1.3 นางส์าวนพพร ชั่าญณรงค้์ (น้องส์าวของนางส์ิรมิ า เอ่ย� มส์กัุลูรัตัน์) ถึือหุ้นใน
HARN ร้อยลูะ 4.49 แลูะถึือหุน้ ในหาญเอ็นยิเน่ยริง� ร้อยลูะ 33.32 ของทีุ่น
ชั่ำาระแลู้วของหาญเอ็นยิเน่ยริ�ง
3.1.4 นางปีระยูรศร่ ชั่าญณรงค้์ (มารดาของบุค้ค้ลูตัาม 1.1.1 ถึ่ง 1.1.3 ) เปี็น
ผู่ร้ บั ผ่ลูปีระโยชั่น์ส์ดุ ที่้ายของ Nice Noble Limited (กัองทีุ่น ไนซ์ โนเบิลู)
ซ่ง� เปี็นผู่ถึ้ อื หุน้ ใน HARN ร้อยลูะ 0.13 แลูะคุ้ณปีระยูรศร่ถึอื หุน้ ในหาญเอ็น
ยิเน่ยริ�งร้อยลูะ 0.04 ของทีุ่นชั่ำาระแลู้วของหาญเอ็นยิเน่ยริ�ง
3.2 ม่กัรรมกัารร่วมกัันกัับ HARN ได้แกั่
3.2.1 นางส์ิริมา เอ่�ยมส์กัุลูรัตัน์
3.2.2 นายเจิน ชั่าญณรงค้์

4. บริษััที่ พระบริบาลู จิำากััด
(พระบริบาลู)

ให้เชั่่าที่รัพย์ส์ิน ได้แกั่ พื�นที่่�ค้ลูังส์ินค้้า

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

5. นายเจิน ชั่าญณรงค้์

-

นายเจิน ชั่าญณรงค้์ เปี็นน้องชั่ายของนางส์ิรมิ า เอ่ย� มส์กัุลูรัตัน์ แลูะเปี็นกัรรมกัารบริษัที่ั
โดยที่่�นายเจิน ถึือหุ้นใน HARN ร้อยลูะ 12.73

6. บริษััที่ เจินนพส์ิริ จิำากััด
(เจินนพส์ิริ)

ลูงทีุ่ น พั ฒ นาแลูะบริ ห ารจิั ด กัาร 6.1 ม่ผู่้ถึือหุ้นร่วมกัันกัับ HARN ได้แกั่
อส์ังหาริมที่รัพย์ ที่่�ดินแลูะส์ิ�งปีลููกัส์ร้าง
6.1.1 นางส์ิริมา เอ่�ยมส์กัุลูรัตัน์ ถึือหุ้นใน HARN ร้อยลูะ 14.41 แลูะถึือหุ้นใน
รวมถึ่งกัารซื�อ ขาย ที่อดตัลูาด
เจินนพส์ิริร้อยลูะ 50 ของทีุ่นชั่ำาระแลู้วของเจินนพส์ิริ
6.1.2 นายเจิน ชั่าญณรงค้์ (น้องชั่ายของนางส์ิริมา เอ่�ยมส์กัุลูรัตัน์) ถึือหุ้นใน
HARN ร้อยลูะ 12.37 แลูะถึือหุ้นในเจินนพส์ิริ ร้อยลูะ 50 ของทีุ่นชั่ำาระ
แลู้วของเจินนพส์ิริ
6.2 ม่กัรรมกัารร่วมกัันกัับ HARN ได้แกั่
6.2.1 นางส์ิริมา เอ่�ยมส์กัุลูรัตัน์
6.2.2 นายเจิน ชั่าญณรงค้์

7. บริษััที่ นูที่ริกัซ์ จิำากััด (มหาชั่น) โรงงานผ่ลูิตัแลูะจิำาหน่ายส์ินค้้าอาหาร
(นูที่ริกัซ์)
ส์ัตัว์ทีุ่กัปีระเภที่

8. บริษััที่ ไอยราฟัันส์์ จิำากััด
(ไอยราฟัันส์์)

บริษััที่ย่อยที่างตัรงของบริษััที่ใหญ่ HARN ถึือหุ้นร้อยลูะ 100

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

ให้บริกัารรับออกัแบบพัฒนา ซอฟัแวร์ 8.1 ม่กัรรมกัารร่วมกัันในบริษััที่ย่อยของ HARN ได้แกั่
เที่ค้โนโลูย่ส์ารส์นเที่ศแลูะค้อมพิวเตัอร์
8.1.1 นายปีระเส์ริฐศักัดิ� เดชั่อุดม

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

9.2.3 ควิามูสมูเหตืุสมูผลข้องการเข้้าทำา
รายการระหวิ่างกัน
ในปีี 2564 HARN ม่กัารที่ำารายกัารระหว่างกัันกัับบุค้ค้ลูที่่�เกั่�ยวข้อง
กัันหลูายรายกัาร ซ่ง� กัารที่ำารายกัารดังกัลู่าวม่ค้วามจิำาเปี็นแลูะส์มเหตัุ
ส์มผ่ลู เนื�องจิากัเปี็นกัารดำาเนินธุุรกัิจิตัามปีกัตัิ ส์นับส์นุนธุุรกัิจิปีกัตัิ
ของ HARN โดยม่กัารกัำาหนดราค้าของที่ำารายกัารตั่างๆ ที่่�เปี็นราค้า
ตัลูาดหรือราค้ายุตัิธุรรมเที่่ยบเค้่ยงได้กัับกัารที่ำารายกัารกัับบุค้ค้ลู
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ภายนอกัอืน� แลูะส์ำาหรับรายกัารลููกัหน่ผ่� ลูปีระโยชั่น์พนักังานได้อา้ งอิง
กัับกัารปีระเมินมูลูค้่าผ่ลูปีระโยชั่น์พนักังานของนักัค้ณิตัศาส์ตัร์
ปีระกัันภัย (Actuary) ซ่ง� กัารที่ำารายกัารระหว่างกัันตั่างๆ ที่่ผ่� า่ นมาลู้วน
ม่ค้วามส์มเหตัุส์มผ่ลูแลูะม่ราค้าที่่�ยุตัิธุรรม
ค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบได้พจิิ ารณารายกัารระหว่างกัันดังกัลู่าว
ข้างตั้นแลู้ว ม่ค้วามเห็นว่าม่ค้วามจิำาเปี็นแลูะส์มเหตัุส์มผ่ลู ตัลูอดจิน
เปี็นปีระโยชั่น์ตั่อ HARN โดยม่รายลูะเอ่ยดดังน่�

รายละเอียดรายการระห้ว็่างกันข้อง HARN และบริษัที่ั ย่อย กับบุคคลและนิต์บิ คุ คลที่ีอ� าจำมูีคว็ามูข้ัดแย้งที่างผลประโยชน์ที่เ�ี กิดข้่น� ในปี 2564
บุคคลท่�อาจำมู่ควิามูข้ัดแย้ง
1. บริษััที่ หาญ เว่ยดนาม จิำากััด
(บริษััที่ย่อย)

2. บริษััที่ ไอยราหาญ จิำากััด
(บริษััที่ย่อย)

ลักษัณะรายการ
1.1 ขายส์ินค้้า
1.2 รายกัารให้กัู้ยืมระหว่างกััน
• เงินให้กัู้ยืมระยะยาว
• ดอกัเบ่�ยค้้างรับ
• รายได้ดอกัเบ่�ยรับ

2.1 ขายส์ินค้้า
2.2 HARN ให้เชั่่าส์ำานักังาน
• รายได้ค้่าเชั่่าส์ำานักังาน
• รายได้ค้่าบริกัารส์ำานักังาน
• เงินปีระกัันส์ัญญาให้เชั่่า
• เงินปีระกัันส์ัญญาบริกัาร

2.3 HARN ให้บริกัารงานบริหาร
บุค้ค้ลูแลูะจิัดที่ำาบัญชั่่ตัาม
มาตัรฐานกัารรายงานที่างกัารเงิน
• รายได้ค้่าบริกัารส์่วนกัลูาง
• รายได้ค้้างรับ

3. บริษััที่ หาญ เอ็นยิเน่ยริ�ง จิำากััด 3.1 HARN เชั่่าส์ำานักังานจิากัหาญ
(หาญเอ็นยิเน่ยริ�ง)
เอ็นยิเน่ยริง�
• ค้่าเชั่่าอาค้ารส์ำานักังาน
• เจิ้าหน่�อื�น

รอบปีสิ�นสุดวิันท่�
31 ธิันวิาคมู 2564
(หน่วิย: บาท)
18,741
6,649,380
314,388
393,275

74,940

187,200
124,800
46,800
31,200

300,000
-

292,105
-

ควิามูจำำาเป็นและควิามูสมูเหตืุสมูผลข้องรายการ
รายกัารขายส์ินค้้าเกั่ย� วกัับอุปีกัรณ์กัารพิมพ์ แลูะกัำาหนดราค้าขายตัามนโยบายขาย
เงินให้กัู้ยืม
เมือ� วันที่่� 12 ม่นาค้ม 2563 บริษัที่ั ที่ำาส์ัญญาให้เงินกัูย้ มื ระยะส์ัน� แกั่หาญ เว่ยดนาม
จิำานวน 200,000 ดอลูลูาร์ส์หรัฐอเมริกัา แลูะค้ิดดอกัเบ่ย� ในอัตัราร้อยลูะ 6.15 ตั่อปีี
กัำาหนดชั่ำาระค้ืนภายในระยะเวลูา 1 ปีี แลูะตั่อมาเมื�อวันที่่� 11 ม่นาค้ม 2564 ซ่�ง
ค้รบอายุส์ัญญา HARN เปีลู่�ยนเงื�อนไขระยะเวลูาให้กัู้ยืมแกั่บริษััที่ย่อยเปี็นระยะ
เวลูา 5 ปีี ส์ัญญาส์ิน� ส์ุดวันที่่� 11 ม่นาค้ม 2569 ค้ิดดอกัเบ่ย� ในอัตัราร้อยลูะ 5.85 ตั่อปีี
รายกัารขายส์ินค้้าเกั่�ยวกัับอุปีกัรณ์ระบบดับเพลูิง แลูะกัำาหนดราค้าขายตัาม
นโยบายขาย
ส์ัญญาให้เชั่่าแลูะส์ัญญาบริกัารอาค้ารส์ำานักังาน
1. HARN ตักัลูงให้เชั่่าอาค้ารชั่ั�น 2 ห้อง 211 ของส์ำานักังานเลูขที่่� 559 ซอย
ศูนย์วิจิัย4 ถึนนพระราม 9 แขวงบางกัะปีิ เขตัห้วยขวาง กัรุงเที่พฯ พื�นที่่�รวม 52
ตัารางเมตัร ในอัตัราค้่าเชั่่า 15,600 บาที่ แลูะอัตัราค้่าบริกัาร 10,400 บาที่ตั่อเดือน
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 ตักัลูงให้บริกัารด้านกัารจิัดหาค้น, จิัดที่ำาเงินเดือนแลูะส์วัส์ดิกัาร
พนักังาน, ยื�นแบบตัามระเบ่ยบของส์ำานักังานปีระกัันส์ังค้ม รวมถึ่งตัิดตั่อหน่วย
ราชั่กัารที่่�เกั่�ยวข้องกัับงานบุค้ค้ลู แลูะให้บริกัารบันที่่กัรายกัารที่างบัญชั่่แลูะจิัด
ที่ำางบกัารเงินตัามมาตัรฐานกัารรายงานที่างกัารเงินแลูะข้อกัำาหนดของปีระมวลู
รัษัฎากัรในส์่วนที่่เ� กั่ย� วข้อง รวมที่ัง� กัารยืน� แบบแส์ดงรายกัารภาษั่, ภาษั่มลูู ค้่าเพิม� ,
ภาษั่หักั ณ ที่่�จิ่าย แลูะภาษั่เงินได้นิตัิบุค้ค้ลู ค้ิดค้่าบริกัาร 25,000 บาที่ตั่อเดือน
ส์ัญญาเชั่่าอาค้ารส์ำานักังาน
1. HARN ตักัลูงเชั่่าแลูะจิ่ายค้่าเชั่่าอาค้ารส์ำานักังานเลูขที่่� 19/17-22 ซอยศูนย์วจิิ ยั
ถึนนพระราม 9 แขวงบางกัะปีิ เขตัห้วยขวาง กัรุงเที่พฯ พื�นที่่�รวม 1,379.72 ตัาราง
เมตัร ในอัตัราค้่าเชั่่า 300 บาที่ตั่อตัารางเมตัรตั่อเดือน หรือเที่่ากัับ 413,916 บาที่
ตั่อเดือน ระยะเวลูาตัามส์ัญญาเชั่่าตััง� แตั่วนั ที่่� 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
โดยราค้าดังกัลู่าวเปี็นอัตัราค้่าเชั่่าที่่ใ� กัลู้เค้่ยงเมือ� เที่่ยบกัับราค้าตัลูาดของกัารเชั่่า
พืน� ที่่อ� าค้ารส์ำานักังานที่่ม� ลู่ กัั ษัณะใกัลู้เค้่ยงกััน แลูะอยูใ่ นลูะแวกัใกัลู้เค้่ยงกััน ซ่ง� ม่
ราค้าค้่าเชั่่าปีระมาณ 290 - 450 บาที่ตั่อตัารางเมตัรตั่อเดือน
กัารกัำาหนดราค้า: ราค้าตัลูาด โดยอัตัราค้่าเชั่่าส์ามารถึเที่่ยบเค้่ยงได้กัับราค้าค้่า
เชั่่าของพื�นที่่�ในบริเวณใกัลู้เค้่ยง
แนวโน้มรายกัารในอนาค้ตั: เปี็นรายกัารที่่�ยังค้งม่ตั่อเนื�องแลูะเปี็นไปีตัามส์ัญญา
เชั่่าอาค้าร
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รอบปีสิ�นสุดวิันท่�
31 ธิันวิาคมู 2564
(หน่วิย: บาท)
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ค้วามเห็นของค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบ: รายกัารดังกัลู่าวเปี็นกัารเชั่่าพื�นที่่�อาค้าร
ส์ำานักังาน รายกัารดังกัลู่าวม่ค้วามจิำาเปี็นเพือ� ใชั่้ในกัารปีระกัอบธุุรกัิจิของ HARN
แลูะใชั่้เปี็นที่่�ตั�ังส์ำานักังานของ HARN อ่กัที่ั�งอัตัราค้่าเชั่่าม่ค้วามเหมาะส์มโดย
ส์ามารถึเที่่ยบเค้่ยงได้กัับราค้าค้่าเชั่่าของพื�นที่่�ในบริเวณใกัลู้เค้่ยง

3.2 HARN รับโอนผ่ลูปีระโยชั่น์
พนักังานจิากัหาญเอ็นยิเน่ยริง�
• ลููกัหน่อ� น�ื

1,747,319

ในปีี 2557 HARN ม่กัารปีรับโค้รงส์ร้างบุค้ค้ลูากัรของ HARN โดยกัารรับโอน
พนักังานจิากัหาญเอ็นยิเน่ยริ�งมาเปี็นพนักังานของ HARN โดยม่กัารที่ำาส์ัญญา
โอนที่รัพย์ส์ินพนักังานระหว่างกััน โดย HARN ตักัลูงนับระยะเวลูากัารที่ำางาน
ตั่ อ เนื� อ งตัามกัฏิหมายแรงงาน นอกัจิากัน่� HARN ยังรับโอนส์ิที่ธุิแลูะภาระ
ผู่กัพันของพนักังานที่ั�งหมด โดยหาญเอ็นยิเน่ยริ�งตักัลูงยอมรับภาระผู่กัพันผ่ลู
ปีระโยชั่น์พนักังานในชั่่วงที่่�เปี็นพนักังานของหาญเอ็นยิเน่ยริ�ง จินถึ่งวันที่่�โอน
ย้ายมาที่่� HARN
จิากักัารซื�อแลูะรับโอนกัิจิกัารที่ั�งหมดของบริษััที่ ชั่ิลูแมที่ชั่์ จิำากััดแลูะบริษััที่ย่อย
เมื�อวันที่่� 29 พฤศจิิกัายน 2559 ม่ผ่ลูที่ำาให้ HARN เข้ารับชั่่วงส์ิที่ธุิในลููกัหน่�ผ่ลู
ปีระโยชั่น์พนักังานของหาญเอ็นยิเน่ยริ�งเพิ�มเตัิมอ่กัจิำานวนหน่�งแลูะเงื�อนไขกัาร
รับโอนพนักังานเปี็นแบบเด่ยวกัันกัับรายกัารในวรรค้กั่อน
กัารกัำาหนดราค้า: ราค้าตัามรายงานกัารปีระเมินภาระผู่กัพันผ่ลูปีระโยชั่น์พนักังาน
โดยผู่้เชั่่�ยวชั่าญอิส์ระ
แนวโน้มรายกัารในอนาค้ตั: เปี็นรายกัารตั่อเนื�อง เนื�องจิากั HARN ตั้องม่กัาร
บันที่่กักัารเปีลู่�ยนแปีลูงของผ่ลูปีระโยชั่น์พนักังานที่่�ม่กัารเปีลู่�ยนแปีลูงทีุ่กัปีีตัาม
เงื�อนไขกัารค้ำานวณรายกัาร
ค้วามเห็นของค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบ: รายกัารดังกัลู่าวเกัิดจิากักัารปีรับโค้รง
ส์ร้ า งบุ ค้ ค้ลูากัรของ HARN ที่ำา ให้ ม่ กั ารรั บ โอนภาระผู่ กั พั น แลูะค้่ า ใชั่้ จิ่ า ยที่่�
เกั่�ยวข้องกัับพนักังานของหาญเอ็นยิเน่ยริ�งมาเปี็นของ HARN ซ่�งถึือเปี็นรายกัาร
ที่่�ส์มเหตัุส์มผ่ลู

4. บริษััที่ พระบริบาลู จิำากััด
(พระบริบาลู)

HARN เชั่่าค้ลูังส์ินค้้าจิากั พระบริบาลู
• เงินปีระกัันกัารเชั่่าอาค้าร
• ค้่าเชั่่าอาค้ารส์ำานักังา
• ส์ินที่รัพย์ส์ที่ิ ธุิกัารใชั่้
• หน่ส์� นิ ตัามส์ัญญาเชั่่า

150,000
93,678
1,302,794
1,338,259

ส์ัญญาเชั่่าอาค้ารค้ลูังส์ินค้้า
1. HARN บริษััที่ฯ ตักัลูงจิ่ายค้่าเชั่่าพื�นที่่�อาค้ารค้ลูังส์ินค้้าเพื�อใชั่้เปี็นส์ถึานที่่�เกั็บ
ส์ินค้้า ปีระกัอบ แลูะซ่อมบำารุงรักัษัาเค้รื�องพิมพ์แลูะอุปีกัรณ์ รวมพื�นที่่�เที่่ากัับ
356.38 ตัารางเมตัร อัตัราค้่าเชั่่า 64,080 บาที่ตั่อเดือน ระยะเวลูาตัั�งแตั่วันที่่� 1
พฤศจิิกัายน 2563 ถึ่งวันที่่� 31 ตัุลูาค้ม 2566 แลูะได้วางหลูักัปีระกัันกัารเชั่่าอาค้าร
ตัามส์ัญญา จิำานวนเงิน 150,000 บาที่
กัารกัำาหนดราค้า: ราค้าตัลูาด โดยอัตัราค้่าเชั่่าส์ามารถึเที่่ยบเค้่ยงได้กัับราค้าค้่า
เชั่่าของพื�นที่่�ในบริเวณใกัลู้เค้่ยง
แนวโน้มรายกัารในอนาค้ตั: เปี็นรายกัารที่่�ยังค้งม่ตั่อเนื�องแลูะเปี็นไปีตัามส์ัญญา
เชั่่าอาค้ารส์ำานักังาน
ค้วามเห็นของค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบ: รายกัารดังกัลู่าวเปี็นกัารเชั่่าพื�นที่่�อาค้าร
ค้ลูังส์ินค้้า โดยม่ค้วามจิำาเปี็นเพื�อใชั่้ในกัารปีระกัอบธุุรกัิจิของบริษััที่ฯ แลูะอัตัรา
ค้่าเชั่่าม่ค้วามเหมาะส์มโดยค้่าเชั่่าส์ามารถึเที่่ยบเค้่ยงได้กัับราค้าค้่าเชั่่าของพื�นที่่�
ในบริเวณใกัลู้เค้่ยง

5. บริษััที่ เจินนพส์ิริ จิำากััด
(เจินนพส์ิริ)

5.1 ขายส์ินค้้า
• รายได้จิากักัารขาย
• ลููกัหน่�กัารค้้าแลูะลููกัหน่�
หมุนเว่ยนอื�น

รายกัารขายส์ินค้้าเกั่ย� วกัับระบบดับเพลูิงแลูะระบบที่ำาค้วามเย็น แลูะกัำาหนดราค้า
20,070 ขายตัามนโยบายขาย
1,006 ส์ัญญาเชั่่าอาค้ารส์ำานักังาน
HARN ตักัลูงเชั่่าแลูะจิ่ายค้่าเชั่่าอาค้ารส์ำานักังานเลูขที่่� 559 ซอยศูนย์วจิิ ยั 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

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

บุคคลท่�อาจำมู่ควิามูข้ัดแย้ง

ลักษัณะรายการ
5.2 HARN เชั่่าส์ำานักังานจิากั เจินนพส์ิริ
• ดอกัเบ่ย� จิ่าย
• ส์ินที่รัพย์ส์ที่ิ ธุิกัารใชั่้
• หน่ส์� นิ ตัามส์ัญญาเชั่่า
• เงินปีระกัันกัารเชั่่าอาค้าร

รอบปีสิ�นสุดวิันท่�
31 ธิันวิาคมู 2564
(หน่วิย: บาท)
2,168,929
92,182,855
102,425,395
2,000,000
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โดยราค้าดังกัลู่าวเปี็นอัตัราค้่าเชั่่าที่่ใ� กัลู้เค้่ยงเมือ� เที่่ยบกัับราค้าตัลูาดของกัารเชั่่า
พืน� ที่่อ� าค้ารส์ำานักังานที่่ม� ลู่ กัั ษัณะใกัลู้เค้่ยงกััน แลูะอยูใ่ นลูะแวกัใกัลู้เค้่ยงกััน ซ่ง� ม่
ราค้าค้่าเชั่่าปีระมาณ 450-470 บาที่ตั่อตัารางเมตัรตั่อเดือน แลูะได้วางเงินปีระกััน
กัารเชั่่าอาค้ารตัามส์ัญญา จิำานวนเงิน 2,000,000 บาที่
กัารกัำาหนดราค้า: ราค้าตัลูาด โดยอัตัราค้่าเชั่่าส์ามารถึเที่่ยบเค้่ยงได้กัับราค้า
ค้่าเชั่่าของพื�นที่่�ในบริเวณใกัลู้เค้่ยง
แนวโน้มรายกัารในอนาค้ตั: เปี็นรายกัารที่่�ยังค้งม่ตั่อเนื�องแลูะเปี็นไปีตัามส์ัญญา
เชั่่าอาค้าร
ค้วามเห็นของค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบ: รายกัารดังกัลู่าวเปี็นกัารเชั่่าพื�นที่่�อาค้าร
ส์ำานักังาน รายกัารดังกัลู่าวม่ค้วามจิำาเปี็นเพือ� ใชั่้ในกัารปีระกัอบธุุรกัิจิของ HARN
แลูะใชั่้เปี็นที่่�ตั�ังส์ำานักังานของ HARN อ่กัที่ั�งอัตัราค้่าเชั่่าม่ค้วามเหมาะส์มโดย
ส์ามารถึเที่่ยบเค้่ยงได้กัับราค้าค้่าเชั่่าของพื�นที่่�ในบริเวณใกัลู้เค้่ยง

5.3 HARN ให้เชั่่าพื�นที่่�ส์ำานักังาน
• รายได้เบ็ดเตัลู็ด

ส์ัญญาให้เชั่่าพื�นที่่�ส์ำานักังาน
54,000 HARN ให้เชั่่าพืน� ที่่ใ� นอาค้ารส์ำานักังานเลูขที่่� 559 ซอยศูนย์วจิิ ยั 4 ถึนนพระราม 9
แขวงบางกัะปีิ เขตัห้วยขวาง กัรุงเที่พฯ พืน� ที่่ร� วม 13.5 ตัารางเมตัร ในอัตัราค้่าเชั่่า
500 บาที่ตั่อตัารางเมตัรตั่อเดือน หรือเที่่ากัับ 6,750 บาที่ตั่อเดือน ระยะเวลูาตัาม
ส์ัญญาเชั่่าตัั�งแตั่วันที่่� 1 พฤษัภาค้ม 2564 เปี็นตั้นไปี
โดยราค้าดังกัลู่าวเปี็นอัตัราค้่าเชั่่าที่่�ใกัลู้เค้่ยงเมื�อเที่่ยบกัับราค้าตัลูาดของกัาร
เชั่่าพื�นที่่�อาค้ารส์ำานักังานที่่�ม่ลูักัษัณะใกัลู้เค้่ยงกััน แลูะอยู่ในลูะแวกัใกัลู้เค้่ยงกััน

6. บริษัที่ั นูที่ริกัซ์ จิำากััด (มหาชั่น)
(นูที่ริกัซ์)

6.1 ขายส์ินค้้า
6.2 ลููกัหน่กั� ารค้้าแลูะลููกัหน่ห� มุนเว่ยนอืน�

7. บริษััที่ ไอยราฟัันส์์ จิำากััด
(ไอยราฟัันส์์)

7.1 ดอกัเบ่�ยจิ่าย
7.2 ดอกัเบ่�ยค้้างจิ่าย
7.3 เงินกัู้ระยะส์ั�น

9.2.4 นโยบายเก่� ย วิกั บ รายการระหวิ่ า งกั น
ในอนาคตื
HARN ค้าดว่ารายกัารระหว่างกัันที่่�เกัิดจิากักัารปีระกัอบธุุรกัิจิ
ปีกัตัิแลูะส์นับส์นุนธุุรกัิจิปีกัตัิของ HARN เชั่่น กัารเชั่่าพืน� ที่่อ� าค้ารเพือ�
ใชั่้เปี็นที่่ตั� ง�ั ส์ำานักังาน แลูะกัารเชั่่าอาค้ารค้ลูังส์ินค้้า รวมถึ่งส์ิที่ธุิเร่ยกัร้อง
ในภาระผู่ กั พั น ผ่ลูปีระโยชั่น์พนักั งานจิะยัง ค้งม่อยู่ตั่อ ไปี ส์ำาหรับ
รายกัารระหว่างกัันที่่�ยังค้งม่ตั่อไปี หรืออาจิเกัิดข่�นใหม่ในอนาค้ตัจิะ
ม่กัารกัำาหนดนโยบายกัารค้ิดราค้าระหว่างกัันอย่างชั่ัดเจิน ตัามราค้า
แลูะเงื�อนไขตัลูาดที่่�เหมาะส์ม เปี็นธุรรม แลูะไม่กั่อให้เกัิดกัารถึ่ายเที่
ผ่ลูปีระโยชั่น์ รวมที่ัง� ค้ำาน่งถึ่งผ่ลูปีระโยชั่น์ของ HARN แลูะบริษัที่ั ย่อย
เปี็นส์ำาค้ัญ โดยค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบ จิะส์อบที่านแลูะให้ค้วาม
เห็นตั่อรายกัารระหว่างกัันที่่เ� ปี็นรายกัารธุุรกัิจิปีกัตัิหรือส์นับส์นุนธุุรกัิจิ
ปีกัตัิเปี็นรายไตัรมาส์

27,420 รายกัารขายส์ินค้้าเกั่ย� วกัับระบบพิมพ์ดจิิ ตัิ อลู แลูะกัำาหนดราค้าขายตัามนโยบายขาย
7,808 บริษัที่ั ไอยราหาญ จิำากััด (บริษัที่ั ย่อยของ HARN) กัูย้ มื เงินระยะส์ัน� ในรูปีตััว� ส์ัญญาใชั่้
7,808 เงินจิากับริษัที่ั ไอยราฟัันส์์ จิำากััด อายุ 3 เดือน จิำานวนเงิน 500,000 บาที่ ค้ิดดอกัเบ่ย�
500,000 ในอัตัราร้อยลูะ 3 (อ้างอิงจิากัอัตัราดอกัเบ่ย� ของธุนาค้ารพาณิชั่ย์ MRR-3% ตั่อปีี)
เงินกัู้ยืมดังกัลู่าวเปี็นเงินกัู้ยืมที่่�ไม่ม่หลูักัปีระกัันแลูะม่กัาำ หนดชั่ำาระค้ืนในวันที่่� 21
ม่นาค้ม 2565 รายกัารที่่เ� กั่ย� วข้องกัับกัารกัูย้ มื ระยะส์ัน� น่ปี� รากัฎอยูใ่ นงบกัารเงินรวม

ที่ัง� น่� รายกัารระหว่างกัันที่่อ� าจิเกัิดข่น� ในอนาค้ตันัน� ค้ณะกัรรมกัาร
บริษัที่ั ตั้องปีฏิิบตัั ใิ ห้เปี็นไปีตัามกัฎหมายว่าด้วยหลูักัที่รัพย์แลูะตัลูาด
หลูักัที่รัพย์ แลูะข้อบังค้ับ ปีระกัาศ ค้ำาส์ัง� หรือข้อกัำาหนดค้ณะกัรรมกัาร
กัำากัับตัลูาดทีุ่นแลูะตัลูาดหลูักัที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ย รวมถึ่งกัาร
ปีฏิิบัตัิตัามข้อกัำ าหนดเกั่�ยวกัับกัารเปีิดเผ่ยข้อมูลูกัารที่ำ ารายกัาร
เกั่�ยวโยงกัันของ HARN หรือบริษััที่ย่อยตัามมาตัรฐานกัารบัญชั่่แลูะ
มาตัรฐานกัารรายงานที่างกัารเงิน ที่่�กัำาหนดโดยส์ภาวิชั่าชั่่พบัญชั่่ ใน
พระบรมราชัู่ปีถึัมภ์

9.2.5 ราคาประเมูินประกอบการทำารายการ
ระหวิ่างกัน
- ไม่ม่ -
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ส่วินท่� 3
งบการเงิน
รายงานควิามูรับผิดชัอบข้องคณะกรรมูการตื่อรายงานทางการเงิน
ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ เปี็นผู่้รับผ่ิดชั่อบตั่อรายงานที่างกัารเงิน
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
รวมถึ่งกัารตั่ค้วามแลูะแนวปีฏิิบัตัิที่างกัารบัญชั่่ที่่�ปีระกัาศข่�นใชั่้โดย
ส์ภาวิชั่าชั่่พบัญชั่่ ในพระบรมราชัู่ปีถึัมภ์ แลูะตัามข้อกัำาหนดของ
ค้ณะกัรรมกัารกัำากัับหลูักัที่รัพย์แลูะตัลูาดหลูักัที่รัพย์วา่ ด้วยกัารจิัดที่ำา
แลูะนำาเส์นอรายงานที่างกัารเงินภายใตั้พระราชั่บัญญัตัิหลูักัที่รัพย์
แลูะตัลูาดหลูักัที่รัพย์ โดยได้ม่กัารพิจิารณาเลูือกัใชั่้นโยบายที่างกัาร
บั ญ ชั่่ ที่่� เ หมาะส์มแลูะถึื อ ปีฏิิ บั ตัิ อ ย่ า งส์มำ�า เส์มอ แลูะเปี็ น ไปีตัาม
มาตัรฐานกัารรายงานที่างกัารเงิน กัารใชั่้ดุลูยพินิจิอย่างระมัดระวัง
รอบค้อบ แลูะกัารรายงานที่่�ส์มเหตัุส์มผ่ลูในกัารจิัดที่ำางบกัารเงิน
รวมที่ั�งได้ม่กัารเปีิดเผ่ยข้อมูลูที่่�ส์ำ าค้ัญอย่างเพ่ยงพอแลูะโปีร่งใส์
ในหมายเหตัุ ปี ระกัอบงบกัารเงิ น เพื� อ ปีระโยชั่น์ ตั ่ อ ผู่ ้ ถึื อ หุ ้ น แลูะ
นักัลูงทีุ่นที่ั�วไปี

ที่รัพย์ส์ิน ตัลูอดจินปี้องกัันมิให้เกัิดกัารทีุ่จิริตั แลูะกัารดำาเนินกัารใน
รายกัารที่่�ผ่ิดปีกัตัิอย่างม่ส์าระส์ำาค้ัญ
ค้ณะกัรรมกัารบริ ษัั ที่ ได้ แ ตั่ ง ตัั� ง ค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบ
ซ่�งปีระกัอบด้วยกัรรมกัารอิส์ระ เพื�อที่ำาหน้าที่่�กัำากัับดูแลู ส์อบที่าน
ค้วามน่าเชั่ือ� ถึือแลูะค้วามถึูกัตั้องของรายงานที่างกัารเงิน ซ่ง� ได้กัาำ กัับ
ดูแลูที่ำากัารปีระเมินระบบกัารค้วบคุ้มภายใน กัารบริหารค้วามเส์่�ยง
แลูะกัารตัรวจิส์อบภายในให้ ม่ ปี ระส์ิ ที่ ธุิ ผ่ ลู โดยค้วามเห็ น ของ
ค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบเกั่�ยวกัับเรื�องน่� แสดงในส่ว็นที่ี� 2 ห้ัว็ข้้อ
8.2 รายงานผลการปฏ์ิบัต์ิห้น้าที่ี�ข้องคณีะกรรมูการต์รว็จำสอบ
ห้น้า 124-125

ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ ได้จิัดให้ม่กัารกัำากัับดูแลูกัิจิกัารที่่�ด่แลูะ
ดำารงรักัษัาไว้ซง่� ระบบกัารบริหารค้วามเส์่ย� งแลูะกัารค้วบคุ้มภายในที่่�
ม่ปีระส์ิที่ธุิผ่ลู เพือ� ให้เกัิดค้วามมัน� ใจิได้วา่ ม่กัารบันที่่กัข้อมูลูที่างบัญชั่่
ได้อย่างถึูกัตั้อง ค้รบถึ้วน ที่ันเวลูา แลูะเพ่ยงพอที่่�จิะดำารงรักัษัาไว้ซ่�ง

ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ ม่ค้วามเห็นว่าระบบกัารค้วบคุ้มภายใน
แลูะกัารตัรวจิส์อบภายในของ HARN ส์ามารถึให้ค้วามเชั่ื�อมั�นได้ว่า
งบกัารเงินรวมของ บริษัที่ั หาญ เอ็นจิิเน่ยริง� โซลููชั่นั� ส์์ จิำากััด (มหาชั่น)
แลูะบริษััที่ย่อย ส์ำาหรับปีีส์ิ�นส์ุด ณ วันที่่� 31 ธุันวาค้ม 2564 ได้แส์ดง
ฐานะกัารเงิน ผ่ลูกัารดำาเนินงาน แลูะกัระแส์เงินส์ด ถึูกัตั้องตัามที่่�
ส์มค้วรในส์าระส์ำ าค้ัญตัามมาตัรฐานกัารบัญชั่่แลูะมาตัรฐานกัาร
รายงานที่างกัารเงิน ซ่�งผู่้ส์อบบัญชั่่ได้ตัรวจิส์อบตัามมาตัรฐานกัาร
ส์อบบัญชั่่ แลูะแส์ดงค้วามเห็นอย่างไม่ม่เงื�อนไขไว้ในรายงานของ
ผู่้ส์อบบัญชั่่รับอนุญาตัตัามที่่�ได้แส์ดงไว้ในแบบแส์ดงรายกัารข้อมูลู
ปีระจิำาปีี/รายงานปีระจิำาปีี (แบบ 56-1 One Report) น่�แลู้ว

ดร.ถกล นันธิิราภากร

นายวิิรัฐ สุข้ชััย

ประธิานกรรมูการบริษััท

ประธิานเจำ้าหน้าท่�บริหาร

บริษััท หาญ เอ็นจำิเน่ยริ�ง โซลูชัั�นส์ จำำากัด (มูหาชัน)
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รายงานข้องผู้สอบบัญชัีรับอนุญาตื
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการ
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่นั ส์ จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่นั ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่ง
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้
ถือหุน้ รวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปี สิน้ สุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการ
บัญชีท่ีสาํ คัญ และข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ นั ส์ จํากัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่ง
ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้
และงบกระแสเงินสดสําหรับปี สิน้ สุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีท่ีสาํ คัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนีแ้ สดงฐานะการเงินรวมของ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่นั ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัท
ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และผลการดําเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมสําหรับปี สิน้ สุดวันเดียวกัน และแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่นั ส์ จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และผลการดําเนินงานและกระแสเงิน
สดสําหรับปี สนิ ้ สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้า ได้ป ฏิ บัติง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ความรับ ผิ ด ชอบของข้า พเจ้า ได้ก ล่ า วไว้ในวรรคความ
รับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีตอ่ การตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตาม
ข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีท่ีกาํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และ
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี ้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ี
ข้าพเจ้าได้รบั เพียงพอและเหมาะสมเพี่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้อมูลและเหตุการณ์ทเี่ น้น
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.5 ในการเสนองบการเงินสําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
บริษั ทได้แก้ไขงบการเงินของงวดก่อนเกี่ ยวกับการบันทึกรายการที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ ข้อมูล เปรียบเทียบที่
นําเสนอเป็ นข้อมูลที่ปรับปรุ งใหม่แล้วในเรื่องดังกล่าว
ทัง้ นีก้ ารแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินมิได้มีเงื่อนไขเกี่ยวกับเรื่องที่ขา้ พเจ้าขอให้สงั เกตข้างต้น
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื่อ งสําคัญ ในการตรวจสอบคื อ เรื่อ งต่างๆ ที่ มี นัย สําคัญ ที่ สุด ตามดุล ยพิ นิ จเยี่ ย งผู้ป ระกอบวิชาชี พ ของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปั จจุบัน ข้าพเจ้าได้นาํ เรื่อ งเหล่านี ม้ าพิ จารณาในบริบทของการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้ นีข้ า้ พเจ้าไม่ได้ แสดงความเห็น
แยกต่างหากสําหรับเรื่องเหล่านี ้
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1) การรับรู ร้ ายได้จากการขายและบริการ
ความเสี่ยง
กลุ่มบริษัทและบริษัทมีรายได้จากการขายและบริการซึ่งเกิดจากส่วนงานธุรกิจที่สาํ คัญ 5 กลุ่มผลิตภัณ ฑ์ คือ ผลิตภัณ ฑ์
ระบบดับเพลิงและงานโครงการ ผลิตภัณฑ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์ระบบทําความเย็น ผลิตภัณฑ์ระบบพิมพ์ดจิ ิตอล
และผลิตภัณฑ์ระบบไอโอทีโซลูช่นั สําหรับงานอาคารสําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จํานวน 1,025.98 ล้านบาท และ 1,011.62
ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่งแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์มีขอ้ ตกลงและเงื่อนไขการขายและการกําหนดราคาที่แตกต่างกัน รวมทัง้ รายได้จากการ
ให้บริการตามสัญญาโครงการติดตัง้ ระบบดับเพลิงและระบบไอโอทีโซลูช่นั สําหรับอาคาร ซึง่ มีจาํ นวน 63.70 ล้านบาท และ 58.76 ล้าน
บาท คิดเป็ นร้อยละ 6.21 และร้อยละ 5.81 ของรายได้จากการขายและบริการรวม ตามลําดับ การประมาณการผลของการปฎิบตั ิตาม
ภาระที่ ต ้อ งปฏิ บัติต ามสัญ ญามี ผ ลกระทบต่อ รายได้ท่ี กลุ่มบริษั ท และบริษั ทรับ รู ต้ ลอดช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่ง ต้อ งรับ รู ต้ ามวิธีวดั ระดับ
ความก้าวหน้าของการปฏิบตั ติ ามภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ใิ ห้แล้วเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ข้าพเจ้าได้ระบุว่าความถูกต้องและความ
ครบถ้วนของการรับรู ร้ ายได้จากการขายและบริการเป็ นความเสี่ยงที่มีนยั สําคัญซึ่งต้องให้ความสนใจเป็ นพิเศษในการตรวจสอบ กลุ่ม
บริษัทและบริษัทได้เปิ ดเผยนโยบายการบัญชีท่ีเกี่ยวกับการรับรู ร้ ายได้จากการขายและบริการและรายละเอียดของรายได้จากการขาย
และบริการแยกตามส่วนงานดําเนินงาน ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.16 และข้อ 26 ตามลําดับ
การตอบสนองความเสี่ยงโดยผูส้ อบบัญชี
วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อ เรื่องดังกล่าว ข้าพเจ้าได้ทาํ ความเข้าใจเกี่ ยวกับขัน้ ตอนการปฏิบัติงานและการควบคุม
ภายในที่เกี่ยวข้องกับการรับรู ร้ ายได้ สอบทานการออกแบบและการปฏิบตั ิตามการควบคุมภายในเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ทดสอบความ
มีประสิทธิผลของการปฏิบตั ิตามการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับรายได้จากการขายและบริการและตรวจสอบเนือ้ หาสาระ ซึ่งประกอบด้วย
การตรวจสอบข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาขายและบริการและตรวจสอบเอกสารประกอบการรับรู ร้ ายได้ดงั กล่าว ตรวจสอบรายการ
รายได้จากการขายและบริการที่เกิดขึน้ ในระหว่างปี และช่วงใกล้วนั สิน้ รอบระยะเวลาบัญชีกบั เอกสารประกอบรายการ ตรวจสอบใบลด
หนีท้ ่บี ริษัทออกภายหลังวันสิน้ รอบระยะเวลาบัญชี ตรวจสอบโดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบและการทดสอบรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับ
รายได้จากการขายและบริการ
2)

การทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม
ความเสี่ยง
กลุ่มบริษัทและบริษัทมี ค่าความนิยมจํานวน 334.67 ล้านบาท และ 334.67 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 19.85 และร้อยละ
19.89 ของสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามลําดับ ซึ่งเป็ นค่าความนิยมที่เกิดจากการซือ้ และรับโอนกิจการระบบทําความ
เย็น และระบบพิมพ์ดิจิตอล กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องมีการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมประจําปี ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ซึ่งการทดสอบการด้อยค่านัน้ มีนยั สําคัญต่อการตรวจสอบเนื่องจากจํานวนเงินดังกล่าวเป็ นจํานวนเงินที่มีสาระสําคัญต่อ
งบการเงิน นอกจากนีข้ นั้ ตอนการทดสอบการด้อยค่าโดยผูบ้ ริหารมีความซับซ้อนและต้องใช้ดลุ ยพินิจค่อนข้างมาก อีกทัง้ ต้องอาศัยข้อ
สมมติฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประมาณการกระแสเงินสดรับและจ่ายในอนาคตที่คาดว่าจะได้รบั จากการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ของหน่วยสิน ทรัพย์ท่ีก่อ ให้เกิดเงินสด และการใช้อัตราคิด ลดที่เหมาะสมเพื่ อ คิดลดกระแสเงินสดในอนาคตดังกล่าว ซึ่งสามารถ
เปลี่ยนแปลงตามสภาวะทางเศรษฐกิจและสภาพการตลาดในอนาคตได้ กลุ่มบริษัทและบริษัทได้เปิ ดเผยเกี่ยวกับค่าความนิยมใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.10 ซึ่งอธิบายเกี่ ยวกับนโยบายการบัญ ชีและในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 ซึ่งอธิ บาย
เกี่ยวกับจํานวนเงินและข้อสมมติฐานสําคัญที่อาจกระทบต่อการด้อยค่าในอนาคตได้
การตอบสนองความเสี่ยงโดยผูส้ อบบัญชี
วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรื่องดังกล่าว ข้าพเจ้าได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของข้อสมมติฐานและวิธีการที่ผบู้ ริหาร
ใช้ในการคํานวณประมาณการกระแสเงินสดรับและจ่ายในอนาคตที่คาดว่าจะได้รบั โดยการตรวจสอบหลักฐานสนับสนุนซึ่งแสดงถึง
การประมาณการที่ดี ท่ีสุดของฝ่ ายบริห าร โดยเฉพาะเรื่อ งการคาดการณ์ก ารเติบ โตของรายได้แ ละกําไรขั้นต้นและกําไรจากการ
ดําเนินงานของส่วนงานดังกล่าวข้างต้น การใช้อัตราคิดลดที่เหมาะสมเพื่ อ คิดลดกระแสเงินสดในอนาคต รวมทัง้ การทดสอบการ
คํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั นอกจากนีข้ า้ พเจ้าได้ให้ความสําคัญกับความเพียงพอของการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้อสมมติฐานซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อผลการทดสอบการด้อยค่าที่อ่อนไหวมากที่สุด และมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญที่สดุ ต่อการกําหนดมูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รบั คืนของค่าความนิยม
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ข้อมูลอื่น
ผูบ้ ริหารเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ
รายงานของผูส้ อบบัญชีท่ีอยู่ในรายงานนัน้ ซึง่ คาดว่ารายงานประจําปี จะถูกจัดเตรียมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีนี ้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มี
สาระสําคัญ กับงบการเงินหรือ กับความรู ท้ ่ีได้รบั จากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่า ข้อมูล อื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญหรือไม่ เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริง
อันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแล เพื่อให้ผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลดําเนินการแก้ไข
ข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่ นการกํากับดูแลต่องบการเงิน
ผูบ้ ริหารมีหน้าที่รบั ผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านีโ้ ดยถูกต้องตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู้ ริหารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทํางบ
การเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและ
บริษัทในการดําเนินงานต่อเนื่อ ง เปิ ดเผยเรื่องที่เกี่ ยวกับการดําเนินงานต่อ เนื่ อง และการใช้เกณฑ์การบัญ ชี สาํ หรับการดําเนินงาน
ต่อเนื่องเว้นแต่ผบู้ ริหารมีความตัง้ ใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัทหรือหยุดดําเนินงานหรือไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผูส้ อบบัญชีซ่งึ รวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ดว้ ย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็ น
การรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ
ที่มีอ ยู่ได้เสมอไป ข้อ มูล ที่ขัดต่อ ข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อ ผิดพลาดและถื อ ว่ามี ส าระสําคัญ เมื่ อ คาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงิน
จากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี ้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั งิ านของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านัน้
และได้หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั
ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญซึง่ เป็ นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับ
การสมรู ร้ ่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ ใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทําความเข้าใจในระบบการควบคุม ภายในที่ เกี่ ยวข้อ งกับ การตรวจสอบ เพื่ อ ออกแบบวิธีก ารตรวจสอบที่ เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท
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• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญ ชี ท่ีผูบ้ ริหารใช้และความสมเหตุส มผลของประมาณการทางบัญ ชีแ ละการ
เปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึง่ จัดทําขึน้ โดยผูบ้ ริหาร
• สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนินงานต่อเนื่องของผูบ้ ริหารและจากหลักฐานการสอบ
บัญ ชีท่ีได้รบั สรุ ป ว่ามี ความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญ ที่เกี่ ยวกับเหตุการณ์ หรือ สถานการณ์ท่ีอ าจเป็ นเหตุให้เกิดข้อ สงสัยอย่างมี
นัยสําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดําเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มี
สาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของ
ข้าพเจ้าขึน้ อยู่กับหลักฐานการสอบบัญ ชี ท่ี ได้รบั จนถึงวัน ที่ในรายงานของผู้ส อบบัญ ชี ข องข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่อง
• ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนือ้ หาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาํ ให้มีการนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
• ได้รบั หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทาง
ธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่ อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการ
ปฏิบตั งิ านตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ บั ผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ส่ือ สารกับผูม้ ี หน้าที่ในการกํากับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่ส าํ คัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสําคัญ ที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อ บกพร่องที่มีนัยสําคัญ ในระบบการควบคุมภายในหาก
ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความ
เป็ นอิส ระและได้สื่อ สารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทัง้ หมดตลอดจนเรื่องอื่นซึง่ ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผ ลที่
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความ
เป็ นอิสระ
จากเรื่องที่ส่ือสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนยั สําคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านีใ้ น
รายงานของผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับ เรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากที่จะ
เกิดขึน้ ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสม
เหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ตอ่ ส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว
ผูส้ อบบัญชีท่ีรบั ผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนีค้ ือ นายธนะวุฒิ พิบลู ย์สวัสดิ์

(นายธนะวุฒิ พิบลู ย์สวัสดิ)์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6699
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

บริษััท หาญ เอ็นจำิเน่ยริ�ง โซลูชัั�นส์ จำำากัด (มูหาชัน)
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งบการเงิน
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
สินทรัพย์
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563

2564

(ปรับปรุงใหม่)

2563
(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

12,797,613
-

8,316,793
-

12,054,033

4.4

10,215,840
-

สินค้าคงเหลือ

8

328,295,971

257,851,968

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

9

39,614,195

6,957,944

325,990,471
39,614,195

254,155,366
6,957,944

1,306,314

399,582

1,113,274

342,083

877,701,328

835,068,055

865,861,771

829,173,577

2,357,444

2,357,444

9,182,927

11,251,986

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

5,973,480

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น

10
6

9,182,927

11,251,986

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย

4.4

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

11

153,942,681

154,591,332

153,942,681

154,591,332

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิการใช้

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

808,021,973

823,136,090

816,876,476

825,359,777

1,685,723,301

1,658,204,145

1,682,738,247

1,654,533,354

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

-

-

6,649,380

-
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด มหาชน และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน ต่อ
แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564
ณ วัน(แบบ
ที่ 3156-1
ธันOne
วาคมReport)
และส่
ือหุ้น และบริษัทย่อย
บริษัท หาญ เอ็นจิเนีหนี
ยริ้ส่งินโซลู
ชั่นวส์นของผู
จํากัด้ถ(มหาชน)
บาท
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
หมายเหตุ

หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินหมุนเวียน
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกําหนดชําระ
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ภายในหนึ่งปี
รวมหนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
หนี้สินตามสัญญาเช่า
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสําหรับ
รวมหนี้สินหมุนเวียน
ผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่า
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวมหนี้สิน
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสําหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุ

บาท

งบการเงินรวม
2564

2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

4.4, 18

203,950,149

167,659,996

202,279,112

164,045,038

4.4, 19
4.4

9,055,775
500,000
8,703,941
2,097,485
1,410,913
225,718,263

8,918,127
11,101,390
1,750,320
1,644,589
191,074,422

9,055,775
8,574,701
2,097,485
1,410,913
223,417,986

8,918,127
11,096,112
1,750,320
1,644,589
187,454,186

4.4, 19
17

87,382,191
54,146

96,052,606
-

87,382,191
-

96,052,606
-

20
หมายเหตุ

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หมายเหตุ
หุ้นสามัญ 584,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
ส่วนของผู้ถือหุ้น
หุ้นสามัญ 584,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
ทุนเรือนหุ้น
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
21
ทุนจดทะเบียน
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
22
หุ้นสามัญ
หุ้น มูลค่าหุ้นละ
บาท
กําไรสะสม
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
จัดสรรแล้ว
หุ้นสามัญ
หุ้น มูลค่าหุ้นละ
บาท
ทุนสํารองตามกฎหมาย
23
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ยังไม่ได้จัดสรร
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
กําไรสะสม
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
จัดสรรแล้ว
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย
ทุนสํารองตามกฎหมาย
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
ยังไม่ได้จัดสรร
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

27,968,095
27,765,012
บาท
26,067,217
24,937,360
งบการเงินรวม
141,471,649
148,754,978
367,189,912
339,829,400
ปรับปรุงใหม่
งบการเงินรวม

บาท

27,792,471
27,684,826
26,067,217
24,937,360
งบการเงินเฉพาะกิจการ
141,241,879
148,674,792
364,659,865
336,128,978
ปรับปรุงใหม่
งบการเงินเฉพาะกิจการ

292,250,000

292,250,000
ปรับปรุงใหม่

292,250,000

292,250,000
ปรับปรุงใหม่

292,250,000
776,416,427
6,396,379

292,250,000
776,416,427
3,732,848

292,250,000
776,416,427
6,396,379

292,250,000
776,416,427
3,732,848
0

29,225,000
213,716,829
(38,218)
1,317,966,417
566,972
1,318,533,389
1,685,723,301

29,225,000
216,598,102
(453,897)
1,317,768,480
606,265
1,318,374,745
1,658,204,145

29,225,000
213,790,576
1,318,078,382
1,318,078,382
1,682,738,247

0
29,225,000
7
216,780,101
8
1,318,404,376
0
1,318,404,376
1
1,654,533,354
6
6
4

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด มหาชน และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษััท หาญ เอ็นจำิเน่ยริ�ง โซลูชัั�นส์ จำำากัด (มูหาชัน)
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
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บาท

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นงบการเงิ
ส์ จํากันดรวม
(มหาชน) และบริษัทย่อย งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
หมายเหตุ
ปรับปรุ2564
งใหม่
ปรับปรุงใหม่
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

รายได้
บาท
รายได้จากการขาย
งบการเงินรวม
รายได้จากการให้บริการ
หมายเหตุ
2564
2563
รายได้อื่น
(ปรับปรุงใหม่)
รวมรายได้
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้จากการขาย
4.5
909,158,785
1,014,298,968
ต้นทุนขาย
รายได้จากการให้บริการ
116,823,737
138,026,608
ต้นทุนการให้บริการ
รายได้อื่น
4.5
20,149,943
17,100,899
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
รวมรายได้
1,046,132,465
1,169,426,475
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่าย
รวมค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
615,614,286
680,396,833
กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน
ต้นทุนการให้บริการ
98,091,231
119,433,303
ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
107,571,584
108,689,563
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
4.5
132,500,700
139,105,101
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
รวมค่าใช้จ่าย
953,777,801
1,047,624,800
กําไรสําหรับปี
กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน
92,354,664
121,801,675
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ต้นทุนทางการเงิน
4.5
2,309,545
90,655
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กําไรก่อนภาษีเงินได้
90,045,119
121,711,020
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
28
17,813,273
23,821,695
งบการเงิน
กําไรสําหรับปี
72,231,846
97,889,325
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง :
ผลกําไร ขาดทุน จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า
ที่กําหนดไว้ สุทธิจากภาษี
งบการเงิน
415,679
(400,233)
415,679
(400,233)
กําไร ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี สุทธิจากภาษี
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง :
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน
ที่กําหนดไว้ - สุทธิจากภาษี
20
832,146
บาท
832,146
งบการเงินรวม
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี-สุทธิจากภาษี
1,247,825
(400,233)
หมายเหตุ
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
73,479,671
97,489,092
การแบ่งปันกําไร
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม

หมายเหตุ

การแบ่
การแบ่งงปัปันนกํกําาไร
ไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่ส่ววนที
นที่เ่เป็ป็นนของบริ
ของบริษษัทัทใหญ่
ใหญ่
ส่ส่ววนที
เ
่
ป็
น
ของส่
ว
นได้
นที่เป็นของส่วนได้เเสีสียยทีที่ไ่ไม่ม่มมีอีอําํานาจควบคุ
นาจควบคุมม
ดเสร็จรวม
กํการแบ่
าไรต่องหุปั้นนขักํ้นาพืไรเบ็
้นฐาน
นที่เาป็หรั
นของบริ
ษัท่เใหญ่
กํส่าวไรสํ
บปีส่วนที
ป็นของบริษัทใหญ่
ส่จําวนวนหุ
นที่เป็น้นของส่
ว
เสีย่ยทีถ่่ไวม่งนํมีอ้าหนั
ํานาจควบคุ
สามัญนได้
ถัวเฉลี
ก (หุ้น) ม
กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กําไรสําหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก หุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(ปรับปรุงใหม่)
900,779,895
110,838,266
21,186,787
1,032,804,948

991,018,544
133,939,773
16,930,894
1,141,889,211

610,358,286
93,748,136
105,425,962
131,158,613
940,690,997
92,113,951
2,301,737
89,812,214
17,649,327
72,162,887

659,444,376
115,851,556
107,445,685
138,030,922
1,020,772,539
121,116,672
90,655
121,026,017
23,833,054
97,192,963

-

-

832,146
832,146
งบการเงินเฉพาะกิจการ
832,146
72,995,033
97,192,963

72,271,139
งบการเงินรวม
(39,293)
72,231,846

บาท
97,983,060
(93,735)
97,889,325

72,162,887
97,192,963
งบการเงินเฉพาะกิจการ
72,162,887
97,192,963

73,518,964
(39,293)
73,479,671

97,582,827
(93,735)
97,489,092

72,995,033
72,995,033

97,192,9633
97,192,9633

0.12
584,500,000

0.17
584,500,000

0.12
584,500,000

0.173
584,500,000
3

29

7
0

10

24
22
22

หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
- ตามที่รายงานไว้เดิม
ผลสะสมจากการแก้ไขงบการเงิน
2.5
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
- ปรับปรุงใหม่
เงินปันผล
24
ค่าใช้จ่ายโครงการสะสมหุ้นสําหรับพนักงาน
22
หุ้นทุนซื้อคืน
22
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี
กําไรเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เงินปันผล
ค่าใช้จ่ายโครงการสะสมหุ้นสําหรับพนักงาน
หุ้นทุนซื้อคืน
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี - ปรับปรุงใหม่
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้มีส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอํานาจควบคุมการซื้อเงินลงทุน
ในบริษัทย่อย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
776,416,427
776,416,427
776,416,427

292,250,000
-

292,250,000

776,416,427

-

776,416,427
-

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ

292,250,000
-

292,250,000

-

292,250,000
-

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ
ชําระแล้ว

6,396,379

3,732,848
7,219,655
(4,556,124)

3,732,848

3,732,848

-

29,225,000

29,225,000
-

29,225,000
-

29,225,000

-

72,271,139
832,146
213,716,829

216,598,102
(75,984,558)
-

219,584,380
(2,986,278)

216,598,102

97,983,060
-

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
กําไรสะสม
ส่วนเกินทุนจากการ
จ่ายโดยใช้หุ้น
เป็นเกณฑ์
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จัดสรร
ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย
29,225,000
223,824,610
(105,209,568)
6,602,402
(2,869,554)
-

415,679
(38,218)

(453,897)
-

(453,897)
-

(453,897)

(400,233)

(53,664)
-

องค์ประกอบอื่นของ
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ผลต่างจากการแปลง
ค่างบการเงิน

บาท
งบการเงินรวม

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

72,271,139
1,247,825
1,317,966,417

1,317,768,480
(75,984,558)
7,219,655
(4,556,124)

1,317,021,910
746,570

1,317,768,480

97,983,060
(400,233)

1,321,662,373
(105,209,568)
6,602,402
(2,869,554)

รวมส่วน
ของผู้ถือหุ้น
ของบริษัท

(39,293)
566,972

606,265
-

606,265
-

700,000
606,265

(93,735)
-

-

ส่วนได้เสียของ
ผู้มีส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอํานาจควบคุม
ของบริษัทย่อย

72,231,846
1,247,825
1,318,533,389

1,318,374,745
(75,984,558)
7,219,655
(4,556,124)

1,317,628,175
746,570

700,000
1,318,374,745

97,889,325
(400,233)

1,321,662,373
(105,209,568)
6,602,402
(2,869,554)

รวมส่วน
ของผู้ถือหุ้น
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
- ตามที่รายงานไว้เดิม
ผลสะสมจากการแก้ไขงบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
- ปรับปรุงใหม่
เงินปันผล
ค่าใช้จ่ายโครงการสะสมหุ้นสําหรับพนักงาน
หุ้นทุนซื้อคืน
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
กําไรสําหรับปี
กําไรเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เงินปันผล
ค่าใช้จ่ายโครงการสะสมหุ้นสําหรับพนักงาน
หุ้นทุนซื้อคืน
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
กําไรสําหรับปี - ปรับปรุงใหม่
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

776,416,427
776,416,427
776,416,427

292,250,000
292,250,000

24
22
22

776,416,427

292,250,000

292,250,000
-

776,416,427
-

2.5

24
22
22

หมายเหตุ

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ
ชําระแล้ว
292,250,000
-

6,396,379

3,732,848
7,219,655
(4,556,124)

3,732,848

3,732,848

29,225,000

29,225,000
-

29,225,000
-

29,225,000

72,162,887
832,146
213,790,576

216,780,101
(75,984,558)
-

219,766,379
(2,986,278)

97,192,963
216,780,101

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม
ส่วนเกินทุนจากการ
จ่ายโดยใช้หุ้น
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จัดสรร
เป็นเกณฑ์
ทุนสํารองตามกฏหมาย
29,225,000
224,796,706
(105,209,568)
6,602,402
(2,869,554)
-

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

72,162,887
832,146
1,318,078,382

1,318,404,376
(75,984,558)
7,219,655
(4,556,124)

1,317,657,806
746,570

97,192,963
1,318,404,376

1,322,688,133
(105,209,568)
6,602,402
(2,869,554)

รวมส่วน
ของผู้ถือหุ้น

บริษััท หาญ เอ็นจำิเน่ยริ�ง โซลูชัั�นส์ จำำากัด (มูหาชัน)
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
บาท

งบการเงินรวม
2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับปี
รายการปรับกระทบกําไรสําหรับปีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน :
หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าตัดจําหน่ายความสัมพันธ์กับลูกค้า
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ายอุปกรณ์และ
สินทรัพย์สิทธิการใช้
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุน
(กําไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของ
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
ไม่หมุนเวียนอื่น
ขาดทุนจากการด้อยค่าจากอุปกรณ์ (โอนกลับ)
รายได้ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้จ่ายโครงการสะสมหุ้นสําหรับพนักงาน
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
ประมาณหนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสําหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับจากการดําเนินงาน
จ่ายค่าใช้จ่ายโครงการสะสมหุ้นสําหรับพนักงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

2563
(ปรับปรุงใหม่)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(ปรับปรุงใหม่)

72,231,846

97,889,325

72,162,887

97,192,963

2,813,895
30,165,663
13,854,860
3,922,061

4,253,118
17,050,943
17,947,159
5,673,101

2,807,363
30,137,178
13,854,860
3,922,061

4,250,132
17,038,325
17,947,159
5,673,101

265,927

1,255,393

265,927

1,255,393

(1,464,834)
-

(333,095)
(3,380,909)

(1,615,513)
-

(41,531)
(3,380,909)

(2,860,366)

4,430,330

(2,860,366)

4,430,330

(50,654)
(182,520)
1,907,265
7,219,655
2,309,545
17,813,274

241,845
50,654
(959,594)
2,651,166
6,602,402
90,655
23,821,695

(50,654)
(570,968)
1,811,828
7,219,655
2,301,737
17,649,328

241,845
50,654
(1,255,502)
2,570,980
6,602,402
90,655
23,833,054

147,945,617

177,284,188

147,035,323

176,499,051

(4,826,091)
2,583,100
(78,311,067)
(906,731)
(3,119,913)

67,964,781
(3,256,681)
20,744,512
327,034
(1,517,468)

(3,491,121)
3,741,762
(79,702,169)
(771,191)
(3,119,913)

68,360,442
(2,513,101)
22,183,741
80,643
(1,517,468)

34,062,382
347,165
(233,675)

(35,575,947)
294,585
531,330

36,409,853
347,165
(233,675)

(28,993,514)
294,585
531,330

(664,000)
1,129,856
98,006,643
(4,556,124)
(25,200,914)
68,249,605

(400,000)
1,573,164
227,969,498
(2,869,554)
(40,659,717)
184,440,227

(664,000)
1,129,856
100,681,890
(4,556,124)
(25,195,635)
70,930,131

(400,000)
1,573,164
236,098,873
(2,869,554)
(40,659,717)
192,569,602

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด มหาชน และบริษัทย่อย
บริษััท หาญ เอ็นจำิเน่ยริ�ง โซลูชัั�นส์ จำำากัด (มูหาชัน)
งบกระแสเงินสด ต่อ
สุดวัชนั่นทีส์่ 31
บริษัท หาญ เอ็สํนาหรั
จิเนีบยปีริส่งิ้นโซลู
จํากัธัดนวาคม
(มหาชน) และบริษัทย่อย
บาท

งบกระแสเงินงบการเงิ
สด (ต่นอรวม
)
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
หมุนเวียนอื่น
เงินสดรั
บจากการจํ
าหน่ายสินนทรัพย์ทางการเงิน
กระแสเงิ
นสดจากกิ
จกรรมลงทุ
ยนอื่อ่นการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
เงินหมุ
สดจ่นเวีายเพื
เงินหมุ
สดจ่นเวีายเพื
ยนอื่อ่นให้กู้ยืมระยะสั้น
สดจ่บายเพื
่อลงทุานหน่
ในบริ
ย่อพยย์ทางการเงิน
เงินสดรั
จากการจํ
ายสิษนัททรั
เงินหมุ
สดจ่นเวีายเพื
ยนอื่อ่นซื้ออุปกรณ์
สดรับายเพื
จากการจํ
ายอุป้นกรณ์
เงินสดจ่
่อให้กู้ยาหน่
ืมระยะสั
ยซื้อ่อสิลงทุ
นทรันพในบริ
ย์ไม่มษีตัทัวย่ตน
เงินสดจ่ายเพื
อย
รับนดอกเบี
้ย ่อซื้ออุปกรณ์
เงิ
สดจ่ายเพื
นสดสุ
ทธิได้มาจาก
ใช้ไปปใน
เงินเงิสดรั
บจากการจํ
าหน่ายอุ
กรณ์ กิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
รับดอกเบี้ย
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายชําระหนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรั
บจากการลงทุ
นในบริ
ษัทนย่อยของ
กระแสเงิ
นสดจากกิ
จกรรมจั
ดหาเงิ
้มีส่วานได้
สียที่ไ้สม่ินมตามสั
ีอํานาจควบคุ
เงินผูสดจ่
ยชําเระหนี
ญญาเช่มา
จ่านยเงิ
นผล นกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงิ
สดรันบปัจากเงิ
นสดสุ
ทธิใช้ไปในกินจในบริ
กรรมจั
น
เงินเงิสดรั
บจากการลงทุ
ษัทดย่หาเงิ
อยของ
เงินสดและรายการเที
นสดเพิ่มขึม้น (ลดลง) - สุทธิ
ผู้มีส่วนได้เสียทีย่ไม่บเท่
มีอาําเงินาจควบคุ
เงินจ่สดและรายการเที
ายเงินปันผล ยบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
ผลกระทบจากการแปลงค่
ที่เป็นน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิาจงบการเงิ
กรรมจัดนหาเงิ
นตราต่างประเทศยบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น ลดลง สุทธิ
เงินเงิสดและรายการเที
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้สิ้นปี
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็น
ข้อมูเงิลนงบกระแสเงิ
นสดเปิดเผยเพิ่มเติม :
ตราต่างประเทศ
่ไม่ใช่เงินสด
เงินรายการที
สดและรายการเที
ยบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
1) หนี้สินจากการซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ส่วนที่บันนทึสดเปิ
กเป็นดหนี
้สินจากการซื
ข้อมูลงบกระแสเงิ
เผยเพิ
่มเติม ้ออุปกรณ์และ
ไม่มีตัวตน ณ วันต้นปี
รายการทีสิ่ไม่นใทรัช่เพงินย์สด
นค้าไปเป็
ปกรณ์
หนีโอนสิ
้สินจากการซื
้ออุนปอุกรณ์
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ป็นค่หนี
าใช้้สินจจากการซื
่าย
ส่โอนอุ
วนทีป่บกรณ์
ันทึกเเป็
้ออุปกรณ์และ
บวกสินซืทรั้ออุพปย์กรณ์
ไม่มีตแัวละสิ
ตน นณทรัวัพนย์ต้ไนม่ปีมีตัวตน
หัก นเงิค้นาสดจ่
โอนสิ
ไปเป็านยอุปกรณ์
ส่วนทีป่บกรณ์
ันทึกเเป็
้ออุปกรณ์และ
โอนอุ
ป็นค่หนี
าใช้้สินจจากการซื
่าย
ไม่มีตแัวละสิ
ตน นณทรัสิพ้นย์ปีไม่มีตัวตน
บวกสินซืทรั้ออุพปย์กรณ์
2) โอนรายการอสั
งหาริ
หัก เงินสดจ่
าย มทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคาร
ส่และอุ
วนทีป่บกรณ์
ันทึกเป็นหนี้สินจากการซื้ออุปกรณ์และ
พื่อการลงทุ
สิอสันงทรัหาริ
พย์มไทรั
ม่มพีตย์ัวเตน
ณ สิ้นปี นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ที่ดิน อาคารและอุ
่มขึ้น (ลดลง)
โอนรายการอสั
งหาริมทรัปพกรณ์
ย์เพื่อเพิการลงทุ
นเป็นที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น ลดลง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น ลดลง
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

ปรับปรุงใหม่ บาท
งบการเงินรวม
2564
2563
(ปรับปรุงใหม่)

ปรับปรุงใหม่
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(ปรับปรุงใหม่)

(29,795,885)

(29,795,885)

-

-

116,885,007
(14,095,266)
(16,808,367)
171,199
237,573
(2,153,440)
(763,437)
182,521
545,145บาท
งบการเงิ
น
รวม
(45,690,871)
100,095,921

116,885,007
(6,352,000)
(1,300,000)
(14,072,892)
(16,679,091)
171,199
237,573
(2,153,440)
(763,437)
552,489
545,145
งบการเงิ
น
เฉพาะกิ
จ
การ
(45,298,529)
92,573,197

บาท
(738,630)
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ (738,630)
(11,277,500)
-

งบการเงินรวม
(11,277,500)
500,000
(75,984,558)
(86,762,058)
(64,203,324)
306,074,340

700,000
(105,209,568)
(105,248,198)
179,287,950
127,099,721

(75,984,558)
(87,262,058)
(61,630,456)
299,318,282

959,405
242,830,421

(313,331)
306,074,340

237,687,826

- 0)
(105,209,568)
(105,948,198)
179,194,601
120,123,6818)
8)
-1
299,318,2821
2

630,517
(3,945,002)
(606,987)
23,564,478
(16,248,706)

475,280
(20,770,275)
(52,982)
38,550,298
(17,571,804)

630,517
(3,945,002)
(606,987)
23,542,104
(16,226,332)

3,394,300

630,517

3,394,300

-

74,129,902
(74,129,902)

-

475,280
(20,770,275)
(52,982)
38,421,0220
(17,442,528)
5)
2)
630,517
22
8)
74,129,9027
(74,129,902)
02
2)
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หมูายเหตืุประกอบงบการเงิน
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
1. ข้อมูลทั่วไป
(ก) ภูมิลาํ เนาและสถานะทางกฎหมายของกลุ่มบริษัท
บริษัท
บริษัทได้จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลประเภทบริษัทจํากัดกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2544 บริษัทแปรสภาพ
บริษัทเป็ นบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557
บริษัทมีท่อี ยู่สาํ นักงานใหญ่ ดังนี ้
ตัง้ อยู่เลขที่ 559 ซอยศูนย์วจิ ยั 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย
บริษัทย่อย
1) Harn Vietnam Company Limited เป็ นบริษัทที่จดั ตัง้ ขึน้ ในประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562
บริษัทย่อยมีท่ีอยู่สาํ นักงานใหญ่ ดังนี ้
5th floor, Vietcomreal Building, 68 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
2) บริษัท ไอยราหาญ จํากัด เป็ นบริษัทที่จดั ตัง้ ขึน้ ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563
บริษัทย่อยมีท่อี ยู่สาํ นักงานใหญ่ ดังนี ้
ตัง้ อยู่เลขที่ 559 ซอยศูนย์วจิ ยั 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย
(ข) ลักษณะการดําเนินงานและกิจกรรมหลัก
บริษัท ประกอบธุรกิจหลักเกี่ ยวกับ ขายส่ง ปลี กและให้บ ริการซ่อ ม เช่า เช่าซือ้ และรับ เหมาติดตัง้ ระบบดับเพลิง รวมทัง้
อุปกรณ์และวัตถุเคมีดบั เพลิง จําหน่ายอุปกรณ์หอ้ งเย็น จําหน่ายอุปกรณ์การพิมพ์ และให้บริการซ่อม เช่า อุปกรณ์การพิมพ์
บริษัทย่อยแห่งที่ 1 ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับจําหน่ายอุปกรณ์การพิมพ์ และแห่งที่ 2 ประกอบธุรกิจให้บริการโซลูช่ นั ส์
ด้านอาคารอัจฉริยะหรือ Smart Building
(ค) การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึง่ ปัจจุบนั มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ทํา
ให้เศรษฐกิจยังมีการชะลอตัวและมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม สถานการณ์ดงั กล่าวอาจส่งผลกระทบต่อผล
การดําเนินงานธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายบริหารของบริษทั และบริษัทย่อยได้ตดิ ตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงั กล่าว และ
ทําการประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหนีส้ ินและหนีส้ ินที่อาจเกิดขึน้ อย่างต่อเนื่อง
2. หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน
2.1 เกณฑ์ในการเสนองบการเงิน
งบการเงินนีจ้ ดั ทําขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกฎหมายกําหนดตามพระราชบัญญัติวชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยได้ถือ
ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการแสดงรายการได้ทาํ ขึน้ ตามแบบกําหนดรายการย่อที่ตอ้ งมีในงบการเงิน

บริษััท หาญ เอ็นจำิเน่ยริ�ง โซลูชัั�นส์ จำำากัด (มูหาชัน)
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สําหรับบริษัทมหาชนจํากัด ที่กาํ หนดโดยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกตามความในพระราชบัญญัติการ
บัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินนีไ้ ด้จดั ทําขึน้ โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับที่บริษัทใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมา
จากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกล่าว
2.2 หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม
2.2.1 งบการเงินรวมได้จดั ทําขึน้ โดยรวมงบการเงินของบริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่นั ส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ดังนี ้
ชื่อบริษัท
ถือหุ้นทางตรง
Harn Vietnam Co., Ltd.
บริษัท ไอยราหาญ จํากัด

ประเภทธุรกิจ
จําหน่ายอุปกรณ์การพิมพ์
พัฒนาระบบไอโอที
โซลูช่ นั ส์สาํ หรับงานอาคาร

อัตราส่วนของการถือหุน้
(ร้อยละของจํานวนหุน้ จดทะเบียน)
2564
2563

ที่ตงั้ สํานักงานใหญ่

100.00

100.00

ประเทศเวียดนาม

65.00

65.00

ประเทศไทย

บริษัทได้ซือ้ เงินลงทุนใน Harn Vietnam Co.,Ltd. จํานวนร้อยละ 100 ของจํานวนหุน้ ที่ออกจําหน่ายแล้วทัง้ หมดของ
บริษัทดังกล่าว และบริษัทได้รวมงบการเงินของบริษัทดังกล่าวในการจัดทํางบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทตัง้ แต่วนั ที่ 30
กรกฎาคม 2562 เป็ นต้นไป
บริษัทได้ร่วมลงทุนโดยการจัดตัง้ บริษัทชื่อ “บริษัท ไอยราหาญ จํากัด” โดยบริษัทและผูร้ ว่ มทุนถือหุน้ จํานวนร้อยละ
65 และร้อยละ 35 ของจํานวนหุน้ ที่ออกจําหน่ายแล้ว ทัง้ หมดของบริษัทดังกล่าว ตามลําดับ ดังนัน้ บริษัทได้รวมงบการเงิน
ของบริษัทดังกล่าวในการจัดทํางบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทตัง้ แต่วนั ที่ 8 กรกฎาคม 2563 เป็ นต้นไป
2.2.2 บริษั ท จะถื อ ว่า มี ก ารควบคุม กิ จ การที่ เข้า ไปลงทุน หรื อ บริษั ท ย่ อ ยได้ หากบริษั ท มี สิ ท ธิ ไ ด้ร ับ หรือ มี ส่ ว นได้เสี ย ใน
ผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อาํ นาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อ
จํานวนเงินผลตอบแทนนัน้ ได้
2.2.3 บริษัทนํางบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตัง้ แต่วนั ที่บริษัทมีอาํ นาจในการควบคุมบริษัทย่อย
จนถึงวันที่บริษัทสิน้ สุดการควบคุมบริษัทย่อยนัน้
2.2.4 งบการเงินของบริษัทย่อยซึ่งจัดตัง้ ในต่างประเทศได้แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย ณ วันที่ในงบ
แสดงฐานะการเงินสําหรับรายการสินทรัพย์แ ละหนีส้ ิน หรืออัตราแลกเปลี่ ยนถัวเฉลี่ ยรายเดือนสําหรับรายการที่เป็ น
รายได้และค่าใช้จ่าย ผลต่างซึ่งเกิดขึน้ จากการแปลงค่าดังกล่าวได้แ สดงไว้เป็ นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบ
การเงินในต่างประเทศ” ในส่วนของผูถ้ ือหุน้
2.2.5 งบการเงินรวมจัดทําขึน้ โดยใช้นโยบายการบัญ ชีเดียวกันสําหรับรายการบัญ ชี ท่ีเหมือ นกันหรือ เหตุการณ์ทางบัญ ชี ท่ี
คล้ายคลึงกัน
2.2.6 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสําคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนีแ้ ล้ว
2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีเริ่มมีผลบังคับใช้ในปี ปัจจุบนั
ในระหว่างปี บริษัทและบริษัทย่อ ยได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับ ปรุ งจํานวนหลายฉบับ ที่มีผ ลบังคับใช้ส าํ หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญ ชีท่ีเริ่มในหรือ หลังวันที่ 1
มกราคม 2564 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้ปรับปรุ งหรือจัดให้มีขึน้ เพื่อให้มีเนือ้ หาเท่าเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นการอธิบายให้ชดั เจนขึน้ เกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญ ชี
และการให้แนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั นิ ีไ้ ม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินในปี ปัจจุบนั
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2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีจะมีผลบังคับใช้ในอนาคต
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งหลายฉบับ และได้ลงประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแล้ว ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าวได้ปรับปรุ งหรือ จัดให้มีขึน้ เพื่ อให้มีเนื อ้ หาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นการอธิบายให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
บางฉบับมีการให้ขอ้ ผ่อนปรนในทางปฏิบตั หิ รือข้อยกเว้นชั่วคราวกับผูใ้ ช้มาตรฐาน
ฝ่ ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยประเมินแล้วเชื่อว่าการปรับปรุ งมาตรฐานนีจ้ ะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อ
งบการเงินในปี ท่ีเริ่มนํามาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
2.5 การแก้ไขงบการเงินงวดก่อน
ในการเสนองบการเงินสําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทได้แ ก้ไขงบการเงินของงวดก่อนเกี่ ยวกับการบันทึก
รายการที่เกี่ยวข้องกับโครงการสะสมหุน้ สําหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program หรือ EJIP) (หมายเหตุ 22) ให้
เป็ นไปตามมาตรฐานการายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ ซึ่งจากเดิมบริษัทบันทึกรายการดังกล่าว
เป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรขาดทุนตามจํานวนเงินที่จ่ายในแต่ละงวด
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนีก้ าํ หนดให้กิจการรับรู ก้ ารจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ให้พนักงานในงบการเงิน ไม่วา่
การจ่ายนัน้ จะอยู่ในรู ปของเงินสด สินทรัพย์อ่ืนหรือตราสารทุนของกิจการ บริษัทได้ปรับย้อนหลังงบการเงินของปี ก่อนที่แสดง
เป็ นข้อมูลเปรียบเทียบเสมือนหนึ่งว่าบริษัทรับรู ผ้ ลกระทบของการจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ให้พนักงานในงบการเงินมาโดย
ตลอด โดยบริษัทได้ปรับปรุ งรายการใหม่ซง่ึ มีผลกระทบต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี ้
• งบแสดงฐานะการเงิน

บาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ที่เคยแสดงไว้เดิม
ปรับปรุง
ปรับปรุงใหม่
เพิ่มขึน้ (ลดลง)

สินทรัพย์
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
3,843,042
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์
กําไรสะสม - ยังไม่ได้จดั สรร
219,584,380

746,570

4,589,612

3,826,408

746,570

4,572,978

3,732,848
(2,986,278)

3,732,848
216,598,102

219,766,379

3,732,848
(2,986,278)

3,732,848
216,780,101

• งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บาท
งบการเงินรวม
สําหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ที่เคยแสดงไว้เดิม
ปรับปรุง
ปรับปรุงใหม่
เพิ่มขึน้ (ลดลง)

ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนการให้บริการ
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
การแบ่งปั นกําไร
ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
การแบ่งปั นกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ที่เคยแสดงไว้เดิม
ปรับปรุง
ปรับปรุงใหม่
เพิ่มขึน้ (ลดลง)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ที่เคยแสดงไว้เดิม
ปรับปรุง
ปรับปรุงใหม่
เพิ่มขึน้ (ลดลง)

118,879,312
107,327,727
137,288,080
24,568,265

553,991
1,361,836
1,817,021
(746,570)

119,433,303
108,689,563
139,105,101
23,821,695

115,297,565
106,083,849
136,213,901
24,579,624

553,991
1,361,836
1,817,021
(746,570)

115,851,556
107,445,685
138,030,922
23,833,054

100,969,338

(2,986,278)

97,983,060

100,179,241

(2,986,278)

97,192,963

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)

• งบกระแสเงินเงินสด
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บาท
งบการเงินรวม
สําหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ที่เคยแสดงไว้เดิม
ปรับปรุง
ปรับปรุงใหม่
เพิ่มขึน้ (ลดลง)

กระแสเงินสดจากกิจกรรม
ดําเนินงาน
กําไรสําหรับปี
100,875,603
รายการปรับกระทบกําไรสําหรับปี เป็ นเงินสด
รับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
- ค่าใช้จ่ายโครงการสะสมหุน้ สําหรับ
พนักงาน
24,568,265
- ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
จ่ายค่าใช้จ่ายโครงการสะสมหุน้ สําหรับพนักงาน
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ที่เคยแสดงไว้เดิม
ปรับปรุง
ปรับปรุงใหม่
เพิ่มขึน้ (ลดลง)

(2,986,278)

97,889,325

100,179,241

(2,986,278)

97,192,963

6,602,402
(746,570)
(2,869,554)

6,602,402
23,821,695
(2,869,554)

24,579,624
-

6,602,402
(746,570)
(2,869,554)

6,602,402
23,833,054
(2,869,554)

3. นโยบายการบัญชีท่สี าํ คัญ
3.1 การรวมธุรกิจ
บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกบัญชีสาํ หรับการรวมธุรกิจตามวิธีซือ้ ยกเว้นในกรณีท่ีเป็ นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
บริษัทและบริษัทย่อยมีอาํ นาจการควบคุมเมื่อบริษัท (1) มีอาํ นาจเหนือผูไ้ ด้รบั การลงทุน (2) มีโอกาสเปิ ดรับหรือมีสิทธิใน
ผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับผูไ้ ด้รบั การลงทุน และ (3) มีความสามารถในการใช้อาํ นาจเหนือผูไ้ ด้รบั การลงทุนทํา
ให้เกิดผลกระทบต่อจํานวนเงินผลตอบแทนของผูล้ งทุน
เมื่อมีเงื่อนไขหรือสถานการณ์บ่งชีว้ ่า อํานาจการควบคุมข้อใดข้อหนึ่งข้างต้นเปลี่ยนแปลงไป บริษัทจะทําการพิจารณา
อํานาจการควบคุมกิจการที่ถกู ควบคุมใหม่
ค่าความนิยม ถูกวัดมูลค่า ณ วันที่ซือ้ โดยวัดจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ซ่งึ รวมถึงการรับรู จ้ าํ นวนส่วนได้
เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมในผูถ้ ูกซือ้ หักด้วยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพย์ท่ีระบุได้ท่ีได้มาและหนีส้ ินที่รบั มาซึ่งวัด
มูลค่า ณ วันที่ซือ้
สิ่งตอบแทนที่โอนให้ ต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีโอนไป หนีส้ ินที่บริษัทและบริษัทย่อยก่อขึน้ เพื่อจ่ายชําระ
ให้แก่เจ้าของเดิม และส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของที่ออกโดยบริษัท และบริษัทย่อย ทัง้ นีส้ ่ิงตอบแทนที่โอนให้ยงั รวมถึงมูลค่า
ยุตธิ รรมของหนีส้ ินที่อาจเกิดขึน้ และมูลค่าของโครงการจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ท่อี อกแทนโครงการของผูถ้ กู ซือ้ เมื่อรวมธุรกิจ
หนีส้ ินที่อาจเกิดขึน้ ของบริษัทและบริษัทย่อยที่ถูกซือ้ ที่รบั มาจากการรวมธุรกิจ รับรู เ้ ป็ นหนีส้ ินหากมีภาระผูกพันในปั จจุบนั
ซึง่ เกิดขึน้ จากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวัดมูลค่ายุตธิ รรมได้อย่างน่าเชื่อถือ
บริษัทและบริษัทย่อยวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมตามอัตราส่วนได้เสียในสินทรัพย์สทุ ธิท่ีได้มาจากผูถ้ กู ซือ้
ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซือ้ ของบริษัทและบริษัทย่อยที่เกิดขึน้ ซึ่งเป็ นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าที่ปรึกษาอื่นๆ ถือเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึน้
3.2 เงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีทเี่ ป็ นเงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีท่ีเป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สินทรัพย์และหนีส้ ินที่เป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน
ณ วันนัน้ กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบันทึกรับรู เ้ ป็ นกําไรขาดทุนในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สินทรัพย์และหนี ส้ ินที่ไม่เป็ นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญ ชีท่ีเป็ นเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม
แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
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3.3 เครื่องมือทางการเงิน
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
บริษัทและบริษัทย่อยจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รบั รู ร้ ายการเริ่มแรก เป็ นสินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วย
ราคาทุนตัดจําหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการ
เงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการ
เงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินนัน้
ตราสารทุนสามารถจําแนกและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามประเภทของการวัดมูลค่าได้สองประเภท ได้แก่ การวัด
มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน หรือการวัดมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ซึ่งไม่สามารถจัดประเภทรายการ
ใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
การรับรู ร้ ายการเมื่ อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่ านกําไรหรือขาดทุนด้วยมูลค่า
ยุติธรรม บวกหรือหักด้วยต้นทุนการทํารายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาหรือการออกสินทรัพย์ทางการเงินนัน้ ต้นทุนการทํา
รายการของสินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรหรือขาดทุนนัน้ รับรู เ้ ป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรือขาดทุน
การวัดมูลค่าในภายหลังของตราสารหนีท้ าํ ได้ 3 วิธีโดยขึน้ อยู่กบั การจัดประเภทตราสารหนีน้ นั้
- สินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย เมื่อถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนัน้ เพื่อรับกระแสเงินสด
ตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดซึง่ เป็ นการรับชําระเพียงเงินต้น
และดอกเบีย้ จากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวต้องคํานวณโดยใช้วิธี
อัต ราดอกเบี ้ย ที่ แ ท้จ ริงและต้อ งมี ก ารประเมิ น การด้อ ยค่ า กํา ไรหรื อ ขาดทุ น ที่ เกิ ด ขึน้ จากการตัด รายการ การ
เปลี่ยนแปลงหรือการด้อยค่าดังกล่าวจะรับรู ใ้ นส่วนของกําไรหรือขาดทุน
- สินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เมื่อถือครองสินทรัพย์ทางการเงิน เพื่อ
รับกระแสเงินสดตามสัญ ญาและเพื่อขายสินทรัพย์ทางการเงิน และเงื่อนไขตามสัญ ญาของสินทรัพย์ทางการเงินที่
ก่อให้เกิดกระแสเงินสด ซึง่ เป็ นการรับชําระเพียงเงินต้นและดอกเบีย้ จากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านัน้
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินรับรู ผ้ ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเว้น รายการขาดทุนจากการ
ด้อยค่า รายได้ดอกเบีย้ และกําไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องจะรับรู เ้ ป็ นกําไรหรือขาดทุน เมื่อมีการตัด
รายการสินทรัพย์ทางการเงิน กําไรหรือขาดทุนสะสมที่เคยรับรู ร้ ายการในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะต้องจัดประเภท
รายการใหม่ เข้า กํา ไรหรือ ขาดทุ น สิ น ทรัพ ย์ท างการเงิ น ดังกล่ า วต้อ งคํา นวณโดยใช้วิธี อัต ราดอกเบี ้ย ที่ แ ท้จ ริง
เช่นเดียวกับ สินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย
- สินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน เมื่อสินทรัพย์ทางการเงินนัน้ ไม่เข้า
เงื่อนไขการวัดมูลค่าด้วยมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายหรือวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
และแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู ก้ ารเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของ
กําไรหรือขาดทุน
การวัดมูลค่าในภายหลังของตราสารทุนต้องแสดงตราสารทุนโดยใช้มูลค่ายุติธรรม และบันทึกกําไรหรือขาดทุนจากการ
เปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมเข้ากําไรหรือขาดทุน หรือกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ขึน้ อยู่กบั การจัดประเภทรายการของตรา
สารทุนนัน้
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนีส้ ินทางการเงิน
บริษัทและบริษัทย่อยรับรู ร้ ายการเมื่อเริ่มแรกของหนีส้ ินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม หักต้นทุนการทํารายการ และจัดประเภท
หนีส้ ินทางการเงินเป็ นหนีส้ ินทางการเงินที่วดั มูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบีย้ ที่แท้จริง ในการคํานวณ
มูลค่าราคาทุนตัดจําหน่ายคํานึงถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบีย้ ที่แท้จริงนัน้ ด้วย ทัง้ นี ้ ค่าตัดจําหน่าย
ตามวิธีดอกเบีย้ ที่แท้จริงแสดงเป็ นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกําไรหรือขาดทุน

บริษััท หาญ เอ็นจำิเน่ยริ�ง โซลูชัั�นส์ จำำากัด (มูหาชัน)
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การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิท่ีจะได้รบั กระแสเงินสดของสินทรัพย์นนั้ ได้สนิ ้ สุดลง หรือได้มีการโอน
สิทธิท่ีจะได้รบั กระแสเงินสดของสินทรัพย์นนั้ รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทัง้ หมดของสินทรัพย์นนั้ หรือมีการ
โอนการควบคุมในสินทรัพย์นนั้ แม้วา่ จะไม่มีการโอนหรือไม่ได้คงไว้ซง่ึ ความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทัง้ หมดของสินทรัพย์นนั้
หนีส้ ินทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญ ชีก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบตั ิตามภาระผูกพันของหนีส้ ินนัน้ แล้ว มีการยกเลิกภาระ
ผูกพันนั้น หรือ มี การสิน้ สุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณี ท่ีมีการเปลี่ ยนหนี ส้ ินทางการเงินที่มีอ ยู่ให้เป็ นหนี ส้ ินใหม่จากผูใ้ ห้กูร้ าย
เดียวกันซึ่งมีขอ้ กําหนดที่แตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไขข้อกําหนดของหนีส้ ินที่มีอยู่อย่างเป็ นสาระสําคัญ จะถือว่าเป็ นการตัด
รายการหนีส้ ินเดิมและรับรู ห้ นีส้ ินใหม่ โดยรับรู ผ้ ลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าวในส่วนของกําไรหรือขาดทุน
การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ สําหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูล ค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย หรือสินทรัพย์ทาง
การเงินประเภทตราสารหนีท้ ่ีวดั มูลค่าด้วยวิธีมลู ค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ท่ีเกิดจากภาระผูกพันวงเงิน
สินเชื่อและสัญญาคํา้ ประกันทางการเงิน ประเมินโดยไม่จาํ เป็ นต้องรอให้เกิดเหตุการณ์ดา้ นเครดิตเกิดขึน้ ก่อน บริษัทและบริษัทย่อยใช้
วิธีท่วั ไป (General approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า สําหรับลูกหนีก้ ารค้า บริษัทและบริษัทย่อยใช้วิธีการ
อย่างง่าย (Simplified approach) ในการคํานวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ บริษัทและบริษัทย่อยรับรู ค้ า่ เผื่อผล
ขาดทุนด้านเครดิต ที่ค าดว่าจะเกิด ขึน้ ตลอดอายุข องลูก หนี ้การค้า โดยอ้างอิงจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุ งด้วยข้อ มูล การ
คาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนีก้ ารค้าและสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ
การหักกลบของเครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินและหนีส้ ินทางการเงินจะนํามาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิ
บังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจํานวนเงินที่รบั รู ้ และกิจการมีความตัง้ ใจที่จะชําระด้วยยอดสุทธิ หรือตัง้ ใจที่จะรับสินทรัพย์
และชําระหนีส้ ินพร้อมกัน
สัญญาอนุพันธ์และกิจกรรมป้ องกันความเสี่ยง
บริษัทและบริษัทย่อยรับรู ร้ ายการสัญ ญาอนุพันธ์เมื่ อ เริ่มแรกด้วยมูล ค่ายุติธรรม ณ วันที่เข้าทําสัญ ญาและวัดมูลค่าต่อมาใน
ภายหลังด้วยมูลค่ายุตธิ รรม ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน การบัญชีสาํ หรับการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลังขึน้ อยู่กบั
ว่าบริษัทและบริษัทย่อยได้กาํ หนดให้สญ
ั ญาอนุพนั ธ์ดงั กล่าวเป็ นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงหรือไม่ รวมทัง้ ลักษณะของรายการที่
มีการป้องกันความเสี่ยง บริษัทและบริษัทย่อยกําหนดให้สญ
ั ญาอนุพนั ธ์ส่วนหนึ่งเป็ นเครื่องมือที่ใช้ปอ้ งกันความเสี่ยง ดังต่อไปนี ้
• การป้อ งกันความเสี่ ยงในมูล ค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทรัพย์หรือ หนีส้ ินที่รบั รู ร้ ายการแล้ว หรือ สัญ ญาผูกมัดที่ยังไม่ได้รบั รู ้
รายการ (การป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุตธิ รรม) หรือ
• การป้องกันความเสี่ ยงส่วนที่เกี่ ยวข้อ งกับกระแสเงินสดของรายการสินทรัพ ย์หรือ หนี ส้ ินที่ รบั รู ร้ ายการแล้ว หรือ รายการที่
คาดการณ์ท่ีมีความเป็ นไปได้คอ่ นข้างแน่ในระดับสูงมาก (การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด)
การจัดประเภทสัญญาอนุพนั ธ์ท่ีไม่ได้ปฏิบตั ติ ามการบัญชีปอ้ งกันความเสี่ยงเป็ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรือหนีส้ ินไม่หมุนเวียนเมื่อ
ระยะเวลาจนถึงวัน ครบกําหนดของรายการที่ มี การป้อ งกันความเสี่ ยงมี จาํ นวนมากกว่า 12 เดื อ น และจัด ประเภทเป็ น สิน ทรัพ ย์
หมุนเวียนหรือหนีส้ ินหมุนเวียนเมื่อระยะเวลาจนถึงวันครบกําหนดของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงมีจาํ นวนไม่เกิน 12 เดือน
ตราสารอนุพนั ธ์บางตัวไม่มีคณ
ุ สมบัติในการป้องกันความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมของตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน
ที่ไม่เข้าเงื่อนไขการบัญชีปอ้ งกันความเสี่ยงรับรู ท้ นั ทีในกําไรหรือขาดทุนและรวมอยู่ในกําไร (ขาดทุน) อื่น
เครื่องมือทางการเงินทีเ่ ป็ นตราสารอนุพันธ์
เครื่องมื อทางการเงินที่เป็ นตราสารอนุพันธ์ได้ถูกนํามาใช้เพื่ อจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ ยนแปลง ในอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ อัตราดอกเบีย้ และความเสี่ยงของราคาสินค้า ที่เกิดจากกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมจัดหาเงิน และกิจกรรมลงทุน
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

บริษั ทและบริษั ท ย่อ ยได้ท าํ สัญ ญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Foreign Exchange Contracts) ในการ
บริหารความเสี่ยงของสินทรัพย์และหนีส้ ินที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
กําไรขาดทุนที่เกิดขึน้ จากสัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าซึ่งใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงของสินทรัพย์และหนีส้ ิน โดย
มิได้ใช้การบัญชีเพื่อป้องกันความเสี่ยงรับรู เ้ ป็ นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน
จํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายและจํานวนเงินที่จะได้รบั ตามสัญญาดังกล่าวแสดงหักกลบกันในงบแสดงฐานะการเงินและรวมอยู่ใน
รายการสินทรัพย์หรือหนีส้ ินในงบแสดงฐานะการเงิน
บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์เพื่อการเก็งกําไรหรือเพื่อการค้า
3.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วยเงินสด เงินฝากธนาคารทุกประเภทที่ถึงกําหนดจ่ายในระยะเวลาสาม
เดือนหรือน้อยกว่า โดยไม่รวมเงินฝากธนาคารที่ใช้เป็ นหลักประกัน และเงินลงทุนระยะสัน้ ที่มีสภาพคล่องสูง
3.5 ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น / สินทรัพย์ท่เี กิดจากสัญญา-หมุนเวียน
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น / สินทรัพย์ท่เี กิดจากสัญญา-หมุนเวียนที่ไม่มีองค์ประกอบของต้นทุนการจัดหาเงินที่
มีนยั สําคัญรับรู เ้ มื่อเริ่มแรกด้วยจํานวนเงินของสิ่งตอบแทนที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รบั ชําระ ในกรณีท่ีมีส่วนประกอบด้าน
การจัดหาเงินที่มีนยั สําคัญจะรับรู ด้ ว้ ยมูลค่าปัจจุบนั ของสิ่งตอบแทน
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น / สินทรัพย์เกิดจากสัญญา-หมุนเวียนที่ไม่มีองค์ประกอบของต้นทุนการจัดหาเงินที่มี
นัยสําคัญ แสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รบั บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ โดยใช้วธิ ีการอย่างง่าย
(Simplified Approach) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้
ซึ่งกําหนดให้พิจารณาผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึน้ ตลอดอายุหนีแ้ ละรับรู ผ้ ลขาดทุนตัง้ แต่การรับรู ร้ ายการลูกหนีก้ ารค้า ในการ
พิ จารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่ คาดว่าจะเกิดขึน้ ลูกหนี ้การค้าและลูกหนี ห้ มุน เวียนอื่ น / สินทรัพย์ท่ีเกิ ดจากสัญ ญาหมุนเวียนที่ไม่มีองค์ประกอบของต้นทุนการจัดหาเงินที่มีนยั สําคัญจะถูกจัดกลุ่มตามวันที่ครบกําหนดชําระ อัตราความเสียหายที่
คาดว่าจะเกิดขึน้ จะขึน้ อยู่กับประวัติการชําระเงินและข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตในอดีตซึ่งมีการปรับเพื่อสะท้อนข้อมูลปั จจุบนั
และการคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีผลต่อความสามารถของลูกค้าในการชําระหนี ้ บริษัทและบริษัท
ย่อยได้ระบุผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) อัตราการว่างงาน และดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (Consumer Price Index) ของประเทศ
ที่ขายสินค้าและบริการให้เป็ นปั จจัยที่เกี่ยวข้องมากที่สุด และปรับอัตราการสูญเสียในอดีตตามการเปลี่ยนแปลงที่คาดการณ์ไว้ใน
ปัจจัยเหล่านี ้ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกําไรหรือขาดทุนภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
3.6 สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่จี ะได้รบั แล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า
ต้นทุนสินค้าคงเหลือคํานวณโดยใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํา้ หนัก ประกอบด้วยราคาทุนที่ซือ้ ต้นทุนในการดัดแปลง หรือต้นทุน
อื่น เพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบนั ในกรณีของสินค้าสําเร็จรู ป ต้นทุนสินค้ารวมการปั นส่วนของค่าโสหุย้ การผลิต
อย่างเหมาะสม โดยคํานึงถึงระดับกําลังการผลิตปกติ
มูลค่าสุทธิท่จี ะได้รบั เป็ นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหกั ด้วยค่าใช้จ่ายที่จาํ เป็ นในการขาย
บริษัทและบริษัทย่อยตัง้ ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงสําหรับสินค้าที่เสื่อมคุณภาพ เสียหาย ล้าสมัยและค้างนาน
3.7 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
บริษัทย่อย หมายถึง กิจการที่บริษัทมีอาํ นาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดําเนินงาน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วบริษัทจะ
ถือหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการเงินลงทุนในบริษัทย่อยบันทึกด้วยวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน (ถ้ามี )
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนจะบันทึกเป็ นขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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3.8 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อยแสดงด้วยวิธีราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ประเภทอาคารให้เช่าคํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี ้
จํานวนปี
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
40
ส่วนปรับปรุ งอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
10
เครื่องมือและอุปกรณ์
5
ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ในการคํานวณผลการดําเนินงาน
3.9 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
การรับรู้และการวัดมูลค่า
ที่ดนิ แสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ท่ีกิจการก่อสร้างเอง
รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่ น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นัน้ อยู่ใน
สภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์เป็ นส่วนหนึ่งของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ส่วนประกอบของอาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มี
นัยสําคัญแยกต่างหากจากกัน
กําไรหรือขาดทุนจากการจําหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิท่ีได้รบั จากการจําหน่ายกับมูลค่า
ตามบัญ ชี ข องที่ดิน อาคาร และอุป กรณ์ โดยรับรู ส้ ุทธิ เป็ นรายได้อ่ื น หรือ ค่าใช้จ่ายอื่ นในงบกําไรขาดทุน และกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
ต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ ในภายหลัง
ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู เ้ ป็ นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญ ชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามี
ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีบริษัทและบริษัทย่อยจะได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนัน้ และสามารถวัดมูลค่า
ต้นทุนของรายการนัน้ ได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิน้ ส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจําหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึน้ ในการซ่อม
อุปกรณ์ท่ีเกิดขึน้ เป็ นประจําจะรับรู เ้ ป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเมื่อเกิดขึน้
ค่าเสื่อมราคา
ค่าเสื่อมราคาคํานวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือต้นทุน
ในการเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์
ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ค่าเสื่อมราคาคํานวณโดยวิธีเส้นตรง
ตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี ้
จํานวนปี
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
40
ส่วนปรับปรุ งอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
10
เครื่องมือและอุปกรณ์
5
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สาํ นักงาน
5
ยานพาหนะ
5-7
สินทรัพย์เพื่อเช่าและสาธิต
5 - 10
ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคํานวณผลการดําเนินงาน และไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสําหรับที่ดิน และสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สดุ ทุกสิน้ รอบปี บญ
ั ชี
และปรับปรุ งตามความเหมาะสม

160

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

3.10 ค่าความนิยม
ค่าความนิยมที่เกิดจากการซือ้ กิจการของบริษัทและบริษัทย่อยรับรู ใ้ นสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ภายหลังจากการรับรู เ้ มื่ อ
เริ่มแรก ค่าความนิยมจะถูกวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า บริษัทและบริษัทย่อยทําการประเมินการ
ด้อยค่าของค่าความนิยมเป็ นประจําทุกปี โดยไม่คาํ นึงถึงว่าจะมีขอ้ บ่งชีข้ องการด้อยค่าเกิดขึน้ หรือไม่
3.11 สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นๆ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่บริษัทและบริษัทย่อยซือ้ มาและมีอายุการใช้งานจํากัดแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสม
และค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าตัดจําหน่าย
ค่าตัดจําหน่ายรับรู เ้ ป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นโดยวิธีเส้นตรงตลอดเกณฑ์อายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ ซึง่ ไม่รวมค่าความนิยม โดยเริ่มตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมื่อสินทรัพย์นนั้ พร้อมที่
จะให้ประโยชน์ ดังนี ้
จํานวนปี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
5 - 10
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า (Customer Relationship)
7
วิธีการตัดจําหน่ายระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รบั ประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะได้รบั การทบทวนทุกสิน้ รอบปี บญ
ั ชีและ
ปรับปรุ งตามความเหมาะสม
3.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ไี ม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยได้รบั การทบทวน ณ ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลารายงานว่ามีขอ้ บ่งชีเ้ รื่อง
การด้อ ยค่าหรือไม่ ในกรณี ท่ีมีขอ้ บ่งชี จ้ ะทําการประมาณมูล ค่าสินทรัพย์ท่ีคาดว่าจะได้รบั คืน สําหรับค่าความนิยมและ
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า บริษัทและบริษัทย่อยทําการประเมินการด้อยค่าเป็ นประจําทุกปี
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู เ้ มื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด
สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เว้นแต่เมื่อมีการกลับรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์เพิ่มของสินทรัพย์ชิน้ เดียวกันที่เคยรับรู ใ้ นส่วนของผูถ้ ือหุน้ และมี
การด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีนีจ้ ะรับรู ใ้ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
การคํานวณมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รับคืน
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์ หมายถึง มูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้ของ
สินทรัพย์แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รบั ใน
อนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนคํานึงภาษี เงินได้เพื่ อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาด
ปั จจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่ มี ต่อสิ นทรัพย์ สําหรับสิ นทรัพย์ท่ี ไม่ ก่ อให้เกิ ดกระแสเงินสดรับโดยอิ สระจาก
สินทรัพย์อ่ืนให้พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นนั้ มีความเกี่ยวข้องด้วย
การกลับรายการด้อยค่า
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการ เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนเพิ่มขึน้ ในภายหลัง และ
การเพิ่มขึน้ นัน้ สัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู เ้ ป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุ งกลับรายการ ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่
สิน ทรัพ ย์ท างการเงิน อื่ น ๆ ที่เ คยรับ รู ใ้ นงวดก่อ นจะถูก ประเมิน ณ ทุก วัน ที่ที่อ อกรายงานว่า มีข อ้ บ่ง ชี เ้ รื่อ งการด้อยค่า
หรือไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รบั คืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพี ยงเท่าที่มูล ค่าตามบัญ ชีข องสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญ ชี
ภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจําหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน

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

161

3.13 การจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์
มูล ค่ายุติธรรมของสิทธิซือ้ หุน้ ณ วันที่ให้สิทธิ แก่ผู้บริหารและพนักงานรับรู เ้ ป็ นค่าใช้จ่ายพนักงานพร้อมๆ ไปกับการ
เพิ่มขึน้ ในส่วนของผูถ้ ือหุน้ ตลอดระยะเวลาที่พนักงานสามารถเข้าใช้สิทธิได้อย่างไม่มีเงื่อนไข จํานวนที่รบั รู เ้ ป็ นค่าใช้จ่ายจะ
ถูกปรับปรุ งเพื่อให้สะท้อนถึงจํานวนสิทธิซือ้ หุน้ ที่แท้จริงซึ่งเข้าเงื่อนไขการให้บริการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการได้รบั สิทธิท่ี
ไม่ใช่เงื่อนไขเรื่องตลาดทุน
3.14 สัญญาเช่า
ณ วันเริ่มต้นสัญญา บริษัทและบริษัทย่อยจะประเมินว่าสัญญาเป็ นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดย
สัญญาจะเป็ นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญานัน้ เป็ นการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ท่ีระบุได้
สําหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน
บริษัทและบริษัทย่อยประเมินอายุสัญ ญาเช่าตามระยะเวลาที่บอกเลิกไม่ได้ท่ีระบุในสัญ ญาเช่าหรือตามระยะเวลาที่
เหลืออยู่ของสัญญาเช่าที่มีผลอยู่ ณ วันที่นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็ นครัง้ แรก (ณ วันที่ 1 มกราคม 2563)
โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายุสญ
ั ญาเช่าหากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือกนัน้ และ
ระยะเวลาตามสิท ธิ เลื อ กในการยกเลิกสัญ ญาเช่า หากมี ความแน่ นอนอย่างสมเหตุส มผลที่ จะไม่ใช้สิ ทธิ เลื อ กนั้น ทัง้ นี ้
พิจารณาถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการต่ออายุของสัญญาเช่าดังกล่าว เป็ นต้น
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - ผู้เช่า
สินทรัพย์สิทธิการใช้รบั รู ้ ณ วันที่สญ
ั ญาเช่าเริ่มมีผล โดยแสดงมูลค่าตามราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อ
การด้อ ยค่า (ถ้ามี ) และปรับปรุ งด้วยการวัดมูล ค่าของหนี ส้ ินตามสัญ ญาเช่าใหม่ (ถ้ามี ) ราคาทุนดังกล่าวประกอบด้วย
จํานวนเงินของหนีส้ ินตามสัญญาเช่าจากการวัดมูลค่าเริ่มแรก ต้นทุนทางตรงที่เกิดขึน้ และการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าใดๆ
ที่จ่ายชําระ ณ วันที่สญ
ั ญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สญ
ั ญาเริ่มมีผลหักสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รบั
ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้รวมถึงประมาณการต้นทุนที่จะเกิดขึน้ สําหรับผูเ้ ช่าในการรือ้ และขนย้ายสินทรัพย์อา้ งอิง
การบูรณะสถานที่ตัง้ ของสินทรัพย์อ ้างอิงหรือการบูรณะสินทรัพย์อา้ งอิงให้อ ยู่ในสภาพตามที่กาํ หนดไว้ในข้อ ตกลงและ
เงื่อนไขของสัญญาเช่า
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คาํ นวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาเช่า หรืออายุ
การให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แต่ละประเภท
หนีส้ ินตามสัญญาเช่า
หนีส้ ินตามสัญญาเช่าแสดงมูลค่าตามมูลค่าปั จจุบนั ของการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าที่ยงั ไม่ได้จ่ายชําระ ณ วันที่สญ
ั ญา
เช่าเริ่มมีผล การจ่ายชําระตามสัญญาเช่าดังกล่าวประกอบด้วย การจ่ายชําระคงที่ (รวมถึงการจ่ายชําระคงที่โดยเนือ้ หา) หัก
ลูก หนี ้ส่ิ งจูงใจตามสัญ ญาเช่ า (ถ้า มี ) และจํา นวนเงิ น ที่ ค าดว่า ผู้เช่ า จะจ่ า ยชําระภายใต้ก ารรับ ประกัน มูล ค่ าคงเหลื อ
นอกจากนี ้ การจ่ายชําระตามสัญญาเช่ายังรวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิการเลือกซือ้ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่
บริษัทและบริษัทย่อยจะใช้สิทธิเลือกนัน้ และการจ่ายชําระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกําหนดสัญญาเช่าแสดง
ให้เห็นว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะใช้สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า
บริษัทและบริษัทย่อยคํานวณมูลค่าปั จจุบนั ของการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าโดยใช้อตั ราดอกเบีย้ การกูย้ ืมส่วนเพิ่ม ณ
วันที่สญ
ั ญาเช่ามีผล หากอัตราดอกเบีย้ ตามนัยของหนีส้ ินสัญญาเช่านัน้ ไม่สามารถกําหนดได้ ทัง้ นีอ้ ัตราดอกเบีย้ การกูย้ ืม
ส่วนเพิ่มอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลปรับด้วยค่าความเสี่ยงที่เหมาะสมตามระยะเวลาของสัญญาเช่า
นัน้ หลังจากวันที่สญ
ั ญาเช่าเริ่มมีผลบริษัทและบริษัทย่อยจะวัดมูลค่าของหนีส้ ินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึน้ เพื่อสะท้อนดอกเบีย้
จากหนีส้ ินตามสัญญาเช่า และลดลงเพื่อสะท้อนการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าที่จ่ายชําระแล้ว นอกจากนี ้ บริษัทและบริษัท
ย่อ ยจะวัดมูล ค่าหนี ส้ ินตามสัญ ญาเช่าใหม่ เมื่ อ มี การเปลี่ ยนแปลงอายุสัญ ญาเช่า จํานวนเงิน ที่ตอ้ งจ่ายชําระ หรือ การ
ประเมินสิทธิการเลือกในการซือ้ สินทรัพย์อา้ งอิง
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สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึง่ สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าตํ่า
บริษัทและบริษัทย่อยเลือกใช้ขอ้ ยกเว้นในการรับรู ร้ ายการสําหรับสัญญาเช่าระยะสัน้ (สัญญาเช่าที่มีอายุสญ
ั ญาเช่า 12
เดือนหรือ น้อ ยกว่านับจากวันที่สัญ ญาเช่ามี ผล และไม่มีสิทธิการเลื อกซือ้ ) และสัญ ญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อา้ งอิงมี มูล ค่าตํ่า
จํานวนเงินที่จ่ายชําระตามสัญญาเช่าดังกล่าวจะรับรู เ้ ป็ นค่าใช้จ่ายในส่วนของกําไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุ
สัญญาเช่า
3.15 ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้น
บริษัทและบริษัทย่อยรับรู เ้ งินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน - โครงการสมทบเงินทีก่ าํ หนดไว้
บริษัทดําเนินการจัดตัง้ กองทุนสํารองเลีย้ งชีพที่เป็ นแผนจ่ายสมทบที่กาํ หนดการจ่ายสมทบไว้เป็ นกองทุนโดยสินทรัพย์
ของกองทุนแยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัท กองทุนสํารองเลีย้ งชีพดังกล่าวได้รบั เงินสมทบเข้ากองทุนจากพนักงานและ
บริษัทจ่ายเงินสมทบกองทุนสํารองเลีย้ งชีพและภาระหนีส้ ินตามโครงการสมทบเงินจะบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี กี่ยวข้อง
ผลประโยชน์ หลังออกจากงาน - โครงการผลประโยชน์ทก่ี าํ หนดไว้
หนีส้ ินผลประโยชน์พนักงานส่วนที่เป็ นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายตลอดอายุการทํางานของ
พนักงาน โดยการประมาณจํานวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตที่พนักงานจะได้รบั จากการทํางานให้กบั บริษัทและบริษัทย่อย
ตลอดระยะเวลาทํางานถึงปี ท่เี กษี ยณอายุงานในอนาคตตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยผลประโยชน์ดงั กล่าวได้ถกู คิด
ลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั อัตราคิดลดใช้อตั ราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเป็ นอัตราอ้างอิงเริ่มต้น การประมาณการหนีส้ ิน
ดังกล่าวคํานวณตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยโดยใช้วิธีคิดลดแต่ล ะหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit
Method)
เมื่อผลประโยชน์พนักงานมีการเปลี่ยนแปลง ส่วนของผลประโยชน์ท่ีเพิ่มขึน้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทํางานให้กับบริษัทและ
บริษั ทย่ อ ยในอดี ตของพนักงานจะถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ นตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุงาน
คงเหลือโดยเฉลี่ยจนกระทั่งผลประโยชน์ได้มีการจ่ายจริง
เมื่อข้อสมมติท่ีใช้ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทและบริษัทย่อยรับรู ผ้ ล
กําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เกิดขึน้ ทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทัง้ จํานวน
3.16 รายได้
รายได้จากการขายสินค้า
รายได้จากการขายสินค้ารับรู เ้ มื่อได้โอนอํานาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลกู ค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการส่งมอบสินค้า รายได้
จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รบั หรือคาดว่าจะได้รบั สําหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักประมาณการสินค้ารับคืนและ
ส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม
สําหรับการขายสินค้าที่มีการรับประกันที่เป็ นการให้ความเชื่อมั่นในสินค้าที่ขายว่าเป็ นไปตามรายละเอียดที่ตกลงกัน บริษัท
บันทึกการรับประกันสินค้าเป็ นประมาณการหนีส้ นิ ที่อาจเกิดขึน้ และสินทรัพย์ท่อี าจเกิดขึน้
สําหรับการขายสินค้าที่มีการรับประกันที่เป็ นการให้บริการแก่ลูกค้าเพิ่มเติมนอกเหนือจากการสร้างความเชื่อมั่นว่าสินค้าจะใช้
งานได้ตามคุณลักษณะที่ตกลงกัน บริษัทบันทึกส่วนของการรับประกันประเภทการให้บริการดังกล่าวเป็ นรายได้ตลอดระยะเวลา
ของการให้บริการ
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รายได้จากการให้บริการ
รายได้จากการให้บริการติดตัง้ งานโครงการรับรู ต้ ลอดช่วงเวลาที่ให้บริการตามการวัดระดับความก้าวหน้าของการปฏิบตั ิ
ตามภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิให้แล้วเสร็จ โดยอ้างอิงกับต้นทุนที่เกิดขึน้ ที่ใช้ในการปฏิบตั ิตามภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิให้แล้วเสร็จโดย
เทียบต้นทุนที่คาดว่าจะใช้ทงั้ หมดเพื่อปฏิบตั ิตามภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ใิ ห้เสร็จสิน้ ในบางสถานการณ์ บริษัทและบริษทั ย่อยอาจ
ไม่สามารถวัดผลลัพธ์ของภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิได้อย่างเหมาะสม แต่บริษัทและบริษัทย่อยคาดว่าจะได้รบั คืนต้นทุนที่เกิดขึน้ ใน
การปฏิบตั ิตามภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิ ในสถานการณ์ดงั กล่าว บริษัทและบริษัทย่อยต้องรับรู ร้ ายได้เพียงต้นทุนที่เกิดขึน้ จนกว่า
กิจการจะสามารถวัดผลลัพธ์ของภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ไิ ด้อย่างสมเหตุสมผล
รายได้จากการให้บริการดูแลรักษารับรู ต้ ลอดช่วงเวลาที่ให้บริการโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาที่ระบุในสัญญา
รายได้จากการให้บริการอื่นรับรู เ้ มื่อได้ให้บริการแก่ลกู ค้าแล้ว
รายได้ท่ีรบั รู แ้ ล้วแต่ยงั ไม่ถึงกําหนดเรียกชําระตามสัญญาแสดงไว้เป็ น “รายได้คา้ งรับค่าบริการ/มูลค่างานที่ทาํ เสร็จแต่
ยังไม่เรียกเก็บ” ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งจะจัดประเภทเป็ นลูกหนีก้ ารค้าเมื่อบริษัทมีสิทธิท่ีจะได้รบั ชําระโดยปราศจาก
เงื่อนไข เช่น เมื่อบริษัทได้ให้บริการเสร็จสิน้ และลูกค้ารับมอบงาน
รายได้ค่าเช่า
รายได้คา่ เช่ารับรู ต้ ลอดช่วงเวลาที่เช่าโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาที่ระบุในสัญญา
รายได้รอการรับรู้
จํานวนเงินที่บริษัทและบริษัทย่อยได้รบั หรือมีสิทธิได้รบั จากลูกค้าแต่ยงั มีภาระที่ตอ้ งโอนสินค้าหรือบริการให้กบั ลูกค้า
แสดงไว้เป็ น “รายได้รอการรับรู ”้ ในงบแสดงฐานะการเงินซึ่งจะจัดประเภทเป็ นเจ้าหนีอ้ ่ืนภายใต้เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ่ืน
ซึง่ จะรับรู เ้ ป็ นรายได้เมื่อได้ปฏิบตั ติ ามภาระที่ระบุไว้ในสัญญาเสร็จสิน้
ดอกเบีย้ รับและรายได้อ่นื
ดอกเบีย้ รับบันทึกในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่
แท้จริง
รายได้อ่ืนรับรู ต้ ามเกณฑ์คงค้าง
3.17 ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายรับรู ใ้ นงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามเกณฑ์คงค้าง
3.18 ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วยดอกเบีย้ จ่ายของเงินกูย้ ืม และสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย
ต้นทุนการกูย้ ืมที่ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มา การก่อสร้างหรือ การผลิตสินทรัพย์ท่เี ข้าเงื่อนไข รับรู ใ้ นงบกําไรขาดทุนและกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยใช้วธิ ีอตั ราดอกเบีย้ ที่แท้จริง
3.19 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษี เงินได้ปัจจุบนั และภาษี เงินได้รอการตัดบัญ ชีรบั รู เ้ ป็ นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนและงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องในการรวมธุรกิจ หรือรายการที่รบั รู โ้ ดยตรงในส่วนของผูถ้ ือหุน้ หรือ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ภาษี เงินได้ปัจจุบนั ได้แก่ ภาษี ท่ีคาดว่าจะจ่ายชําระหรือได้รบั ชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรือขาดทุนประจําปี ท่ีตอ้ งเสีย
ภาษี โดยใช้อตั ราภาษีท่ปี ระกาศใช้ ตลอดจนการปรับปรุ งทางภาษีท่ีเกี่ยวกับรายการในปี ก่อน ๆ
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ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีบนั ทึกโดยคํานวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึน้ ระหว่างมูลค่าตามบัญ ชีและมูลค่าฐาน
ภาษี ของสินทรัพย์และหนีส้ ิน ภาษี เงินได้รอการตัดบัญ ชี จะไม่ถูกรับรู เ้ มื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวต่อ ไปนี ้ การรับรู ค้ ่า
ความนิ ย มในครัง้ แรก การรับ รู ส้ ิ น ทรัพ ย์ห รือ หนี ้สิ น ในครัง้ แรกซึ่งเป็ นรายการที่ ไม่ ใช่ การรวมธุร กิ จและรายการนั้น ไม่ มี
ผลกระทบต่อกําไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุม
ร่วมกันหากเป็ นไปได้วา่ จะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้
ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีวดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษี ท่ีคาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช้
อัตราภาษีท่ปี ระกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน
ในการกําหนดมูลค่าของภาษี เงินได้ปัจจุบนั และภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี บริษัทและบริษัทย่อยต้องคํานึงถึงผลกระทบ
ของสถานการณ์ทางภาษี ท่ีไม่แน่นอนและอาจทําให้จาํ นวนภาษี ท่ีตอ้ งจ่ายเพิ่มขึน้ และมีดอกเบีย้ ที่ตอ้ งชําระ บริษัทและบริษัท
ย่อยเชื่อว่าได้ตงั้ ภาษี เงินได้คา้ งจ่ายเพียงพอสําหรับภาษี เงินได้ท่ีจะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลาย
ปัจจัย รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนีอ้ ยู่บนพืน้ ฐานการประมาณการและข้อ
สมมติฐานและอาจเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อ มูลใหม่ ๆ อาจทําให้บริษัทและบริษัทย่อ ย
เปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึน้ อยู่กับความเพี ยงพอของภาษี เงินได้คา้ งจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษี เงินได้คา้ งจ่ายจะ
กระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีและหนีส้ ินภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อบริษัทและบริษัทย่อยมี
สิทธิตามกฎหมายที่จะนําสินทรัพย์ภาษี เงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนีส้ ินภาษี เงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษี เงิน
ได้นีป้ ระเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษี หน่วยงานเดียวกันสําหรับหน่วยภาษี เดียวกันหรือหน่วยภาษี ต่างกัน สําหรับหน่วย
ภาษี ตา่ งกันนัน้ กิจการมีความตัง้ ใจจะจ่ายชําระหนีส้ ินและสินทรัพย์ภาษี เงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุทธิหรือตัง้ ใจจะรับ
คืนสินทรัพย์และจ่ายชําระหนีส้ ินในเวลาเดียวกัน
สินทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญ ชีจะบันทึกต่อ เมื่อมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากําไรเพื่อ เสียภาษี ในอนาคตจะมี
จํานวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุก
วันสิน้ รอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง
3.20 กําไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน
กําไรต่อหุน้ ขัน้ พื น้ ฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรับปี ท่ีเป็ นของผูถ้ ือ หุน้ สามัญ ด้วยจํานวนหุน้ สามัญ ถัวเฉลี่ ยถ่วง
นํา้ หนักที่ถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปี และกําไรต่อหุน้ ปรับลดคํานวณจากจํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักที่รวม
สมมติฐานว่าหุน้ สามัญเทียบเท่าปรับลดได้ถกู แปลงเป็ นหุน้ สามัญทัง้ หมด
3.21 การวัดมูลค่ายุตธิ รรม
มูลค่ายุติธรรมเป็ นราคาที่จะได้รบั จากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ายเพื่อ โอนหนีส้ ินในรายการที่เกิดขึน้ ในสภาพปกติ
ระหว่างผูร้ ่วมตลาด ณ วันที่วดั มูลค่า ไม่ว่าราคานัน้ จะสามารถสังเกตได้โดยตรงหรือประมาณมาจากเทคนิคการประเมิน
มูล ค่า ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการสินทรัพย์หรือหนี ส้ ินรายการใดรายการหนึ่ง บริษัทพิจารณาถึงลักษณะของ
สินทรัพย์หรือหนีส้ ินนัน้ ซึ่งผูร้ ่วมตลาดจะนํามาพิจารณาในการกําหนดราคาของสินทรัพย์หรือหนีส้ ิน ณ วันที่วดั มูลค่า โดยการวัด
มูลค่ายุตธิ รรมและ/หรือการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินนีใ้ ช้ตามเกณฑ์ตามที่กล่าว
นอกจากนี ้ การวัดมูลค่ายุตธิ รรมได้จดั ลําดับชัน้ เป็ นระดับที่ 1 ระดับที่ 2 และระดับที่ 3 โดยแบ่งตามลําดับขัน้ ของข้อมูลที่
สามารถสังเกตได้ และตามลําดับความสําคัญของข้อมูลที่ใช้วดั มูลค่ายุตธิ รรม ซึง่ มีดงั ต่อไปนี ้
- ระดับที่ 1 เป็ นราคาเสนอซือ้ ขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์ หรือหนีส้ ินอย่างเดียวกัน
และกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนัน้ ณ วันที่วดั มูลค่า
- ระดับที่ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่สงั เกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมสําหรับสินทรัพย์นนั้ หรือหนีส้ ินนัน้ นอกเหนือจาก
ราคาเสนอซือ้ ขายซึง่ รวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
- ระดับที่ 3 เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สาํ หรับสินทรัพย์นนั้ หรือหนีส้ ินนัน้
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3.22 ประมาณการทางบัญชีและแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของการประมาณการ
(1) การใช้ดลุ ยพินิจของผูบ้ ริหารที่สาํ คัญในการใช้นโยบายการบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริหารของบริษัทและบริษัทย่อยต้องอาศัยดุลย
พินิจหลายประการ ในการกําหนดนโยบายการบัญชี การประมาณการและการตัง้ ข้อสมมติฐาน ซึ่งมีผลกระทบต่อการแสดง
จํานวนสินทรัพย์ หนีส้ ินและการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนีส้ ินที่อาจเกิดขึน้ ณ สิน้ รอบระยะเวลารายงานรวมทัง้
การแสดงรายได้ และค่าใช้จ่ายของงวดบัญชี ถึงแม้วา่ การประมาณการของผูบ้ ริหาร ได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใต้
เหตุการณ์ ณ ขณะนัน้ ผลที่เกิดขึน้ จริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนัน้
การใช้ดลุ ยพินิจที่สาํ คัญในการใช้นโยบายการบัญชีมีดงั ต่อไปนี ้
การด้อยค่า
ยอดสินทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยจะมีการทบทวน ณ ทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินว่ามีขอ้ บ่งชี ้
เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีท่มี ีขอ้ บ่งชีจ้ ะทําการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์
ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญของลูกหนี้
ในการประมาณการค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ ของลูกหนี ้ ฝ่ ายบริหารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผล
ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึน้ โดยคํานึงถึงประวัติการชําระเงินและข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตในอดีตซึ่งมีการปรับสะท้อน
ข้อมูลปั จจุบนั และการคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับปั จจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีผลต่อความสามารถในการชําระหนี ้
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) อัตราการว่างงาน และดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (Consumer Price Index)
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ฝ่ ายบริหารได้ใช้ดลุ ยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่
คาดว่าจะเกิดขึน้ จากสินค้าคงเหลือนัน้ โดยค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รบั พิจารณาจากราคาที่คาดว่าจะขาย
ได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายสินค้านัน้ และค่าเผื่อสําหรับสินค้าเก่าล้าสมัย เคลื่อนไหวช้าหรือเสื่อม
คุณ ภาพพิ จารณาจากอายุโดยประมาณของสิ น ค้า แต่ล ะชนิ ด จํา นวนค่าเผื่ อ การลดลงของมูล ค่าสิ นค้า คงเหลื อ ที่
ประมาณได้ เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับจํานวนเดิมที่มีในบัญชี ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือทัง้ ที่ลดลงและ
เพิ่มขึน้ จะแสดงเป็ นค่าใช้จ่ายภายใต้หวั ข้อต้นทุนขายและบริการในส่วนของกําไรหรือขาดทุน
ประมาณการต้นทุนโครงการบริการรับเหมาติดตั้ง
บริษัทและบริษัทย่อยประมาณการต้นทุนการรับเหมาติดตัง้ ของแต่ละโครงการจากรายละเอียดของแบบการติดตัง้ และ
นํามาคํานวณจํานวนและมูลค่าวัสดุท่ีตอ้ งใช้ในโครงการดังกล่าว รวมถึงค่าแรง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ตอ้ งใช้ในการให้บริการ
รับเหมาติดตัง้ จนเสร็จ ประกอบกับการพิจารณาถึงแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุ ค่าแรง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
บริษัทและบริษัทย่อยจะทําการทบทวนประมาณการต้นทุนอย่างสมํ่าเสมอ และทุกคราวที่ประมาณการผลขาดทุนสําหรับ
โครงการบริการรับเหมาติดตัง้
ประมาณการผลขาดทุนสําหรับโครงการบริการรับเหมาก่อติดตั้ง
ฝ่ ายบริหารได้ใช้ดลุ ยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึน้ จากโครงการบริการรับเหมาติดตัง้ แต่ละ
โครงการจากประมาณการต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึน้ โดยพิจารณาจากความคืบหน้าของการติดตัง้ ต้นทุนที่เกิดขึน้ จริง
ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุ ค่าแรง และสภาวการณ์ปัจจุบนั
ประมาณการค่าปรับจากการส่งมอบงานล่าช้า
บริษัทและบริษัทย่อ ยประมาณการหนี ส้ ินที่เกิดขึน้ จากการถูกเรียกค่าเสียหายจากการส่งมอบโครงการล่าช้า ซึ่งฝ่ าย
บริหารได้ใช้ดลุ ยพินิจในการประมาณการค่าปรับตามสัญญาและคํานึงถึงระยะเวลาการทํางานล่าช้าที่เกิดขึน้ โดยบริษัทและ
บริษั ทย่อ ยได้บันทึกประมาณการค่าปรับจากการส่งมอบงานล่าช้าไว้ในงบการเงินแล้ว อย่างไรก็ตามผลที่เกิดขึน้ จริงอาจ
แตกต่างไปจากที่ได้ประมาณการไว้
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การกําหนดอายุสัญญาเช่าทีม่ ีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า
บริษัทและบริษัทย่อยกําหนดอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาที่บอกเลิกไม่ได้ของสัญญาเช่า โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิ
เลือกในการขยายอายุสญ
ั ญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือกนัน้ และระยะเวลาตามสิทธิเลือกใน
การยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะไม่ใช้สิทธิเลือกนัน้ ฝ่ ายบริหารจําเป็ นต้องใช้ดลุ ยพินิจในการ
ประเมินว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีจะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสญ
ั ญาเช่าหรือที่
จะไม่ใช้สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า โดยพิจารณาข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทัง้ หมดที่ทาํ ให้เกิดสิ่งจูงใจ
ในทางเศรษฐกิจสําหรับบริษัทและบริษัทย่อยในการใช้สิทธิเลือกนัน้ ภายหลังจากวันที่สญ
ั ญาเช่ามีผล บริษัทและบริษัทย่อย
จะประเมินอายุสัญญาเช่าใหม่หากมี เหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีมีนัยสําคัญซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมและส่งผลต่อความ
แน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือก
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนและค่าเสื่อมราคา
ในการคํานวณค่าเสื่ อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุน ฝ่ ายบริหารจําเป็ นต้องทําการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่า
คงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้
นอกจากนี ฝ้ ่ ายบริหารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาและบันทึก
ขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นัน้ ในการนี ฝ้ ่ ายบริหาร
จําเป็ นต้องใช้ดลุ ยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึง่ เกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นนั้
ในการเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ฝ่ ายบริหารใช้วิธีพิจารณาจากรายได้โดยอ้างอิงจากการ
ประเมินมูลค่ายุตธิ รรมในงวดปั จจุบนั และงวดก่อนโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ
ค่าเสื่อมราคาของทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้
ในการคํานวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ตลอดจนสินทรัพย์สิทธิการใช้ ฝ่ ายบริหารจําเป็ นต้องทําการประมาณ
อายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่า
คงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้
นอกจากนีฝ้ ่ ายบริหารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้ในแต่ละช่วงเวลา
และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นนั้ ในการนีฝ้ ่ าย
บริหารจําเป็ นต้องใช้ดลุ ยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นนั้
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ในการบันทึกและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ าย
บริหารจําเป็ นต้อ งประมาณการกระแสเงินสดที่ คาดว่าจะได้รบั ในอนาคตจากสินทรัพ ย์ หรือ หน่วยของสินทรัพย์ท่ี
ก่อให้เกิดเงินสด รวมทัง้ การเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคํานวณหามูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดนัน้ ๆ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
มูลค่าปั จจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานขึน้ อยู่กับหลายปั จจัยที่ ใช้ในการคํานวณตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยโดยมีขอ้ สมมติฐานหลายตัว รวมถึงอัตราคิดลด การเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติฐานเหล่านีจ้ ะส่งผลกระทบต่อมูลค่า
ของภาระผูกพันดังกล่าว
บริษัทและบริษัทย่อยได้พิจารณาอัตราคิดลดที่เหมาะสมในแต่ละปี ซึง่ ได้แก่อตั ราดอกเบีย้ ที่ควรจะใช้ในการกําหนด
มูลค่าปั จจุบนั ของประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ในการพิจารณาอัตราคิดลดที่
เหมาะสม บริษัทและบริษัทย่อยพิจารณาใช้อตั ราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเป็ นสกุลเงินเดียวกับสกุล
เงินที่ตอ้ งจ่ายชําระผลประโยชน์ และมีอายุครบกําหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ตอ้ งจ่ายชําระภาระผูกพันที่เกี่ยวข้อง ข้อมูล
เพิ่มเติมได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษัทและบริษัทย่อยจะรับรู ส้ ินทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หกั ภาษี และขาดทุน
ทางภาษี ท่ีไม่ได้ใช้เมื่อ มี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมี กาํ ไรทางภาษี ในอนาคตเพี ยงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผล
แตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนัน้ ในการนีฝ้ ่ ายบริหารจําเป็ นต้องประมาณการว่าควรรับรู จ้ าํ นวนสินทรัพย์ภาษี เงินได้รอ
การตัดบัญชีเป็ นจํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีท่คี าดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
อัตราดอกเบีย้ เงินกู้ยมื ส่วนเพิม่
บริษัทและบริษัทย่อยไม่สามารถกําหนดอัตราดอกเบีย้ ตามนัยของสัญญาเช่า ดังนัน้ จึงใช้อตั ราดอกเบีย้ ตลาดในการ
คิดลดหนีส้ ินตามสัญญาเช่า โดยอัตราเงินกูย้ ืมส่วนเพิ่มเป็ นอัตราดอกเบีย้ ที่บริษัทและบริษัทย่อยจะต้องจ่ายในการกูย้ ืม
เงิน ที่ จ าํ เป็ น เพื่ อ ให้ได้ม าซึ่งสิน ทรัพ ย์ท่ี มี มูล ค่า ใกล้เคี ย งกับ สิน ทรัพ ย์สิ ทธิ การใช้ในสภาพแวดล้อ มทางเศรษฐกิ จ ที่
คล้ายคลึง โดยมีระยะเวลาการกูย้ ืมและหลักประกันที่คล้ายคลึง
(2) แหล่งข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของการประมาณการ
การวัดมูลค่ายุตธิ รรมและกระบวนการประเมินมูลค่า
สินทรัพย์และหนีส้ ินบางรายการของบริษัทวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมเพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานทางการเงิน
บริษัทและบริษัทย่อยใช้ขอ้ มูลในตลาดที่ส ามารถสังเกตได้ในการประมาณมูล ค่ายุติธรรมของรายการสินทรัพย์หรือ
หนีส้ ิน กรณีท่ีขอ้ มูลระดับ 1 ไม่สามารถหาได้ บริษัทและบริษัทย่อยได้วา่ จ้างผูป้ ระเมินมูลค่าภายนอกที่ได้รบั การรับรอง
มาเป็ นผูป้ ระเมินมูลค่า เพื่อกําหนดเทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมรวมทัง้ ข้อมูลที่จะต้องใช้
ข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ใช้ในการกําหนดมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์และหนีส้ ินรายการ
ต่างๆ ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 31
4. รายการบัญชีกบั บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการบัญชีส่วนหนึ่งกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งบุคคลหรือกิจการเหล่านีเ้ กี่ยวข้องกันโดย
การถือหุน้ และ/หรือมีผูบ้ ริหารร่วมกัน หรือเป็ นสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิด รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มี
สาระสําคัญที่รวมไว้ในงบการเงินใช้ราคาตามปกติธุรกิจ โดยถือตามราคาตลาดทั่วไป หรือเป็ นไปตามสัญญาที่ตกลงกันไว้สาํ หรับ
รายการที่ไม่มีราคาตลาดรองรับ
4.1 ลักษณะของความสัมพันธ์กบั บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี ้
ชื่อบริษัท/บุคคล
Harn Vietnam Co., Ltd.
บริษัท ไอยราหาญ จํากัด
บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด
บริษัท พระบริบาล จํากัด
บริษัท นูทริกซ์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท เจนนพสิริ จํากัด
บริษัท ไอยราฟันส์ จํากัด
บริษัท ทรูเวฟ (ประเทศไทย) จํากัด

นายเจน ชาญณรงค์
นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์
ผูบ้ ริหารสําคัญ

ประเทศ/
สัญชาติ

ความสัมพันธ์

เวียดนาม
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ไทย
ไทย
ไทย

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทเป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่
บริษัทเป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่
กรรมการและ/หรือผูถ้ ือหุน้ ร่วมกัน
กรรมการและ/หรือผูถ้ ือหุน้ ร่วมกัน
กรรมการและ/หรือผูถ้ ือหุน้ ร่วมกัน
กรรมการและ/หรือผูถ้ ือหุน้ ร่วมกัน
กรรมการและ/หรือผูถ้ ือหุน้ ในบริษัทย่อยร่วมกัน
บุคคลในครอบครัวเดียวกับกรรมการ
(กรรมการลาออกจากตําแหน่งในบริษัทโดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่
1 มกราคม 2563)
ผูถ้ ือหุน้ และบุคคลในครอบครัวเดียวกับกรรมการ
ผูถ้ ือหุน้ และบุคคลในครอบครัวเดียวกับกรรมการ
บุคคลที่มีอาํ นาจและรับผิดชอบในการบริหารงาน
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4.2 หลักเกณฑ์ในการเรียกเก็บรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน

นโยบายการกําหนดราคา
ตามราคาตลาด
ตามราคาตลาด
ตามราคาที่ตกลงร่วมกัน
ตามราคาที่ตกลงร่วมกัน
ตามราคาที่ตกลงร่วมกัน
ตามที่ได้รบั อนุมตั ิโดยกรรมการและ/หรือผูถ้ ือหุน้
ตามสัญญา
ตามราคาตลาด

รายได้จากการขายสินค้า
ซือ้ สินค้า
ซือ้ ขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
รายได้อื่น
ค่าเช่าและค่าบริการ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
ดอกเบีย้ รับ
ดอกเบีย้ จ่าย

4.3 สัญญาที่สาํ คัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทและบริษัทย่อยได้ทาํ สัญญาเช่าอาคารสํานักงาน ดังต่อไปนี ้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ระยะเวลา

ผูใ้ ห้เช่า
สัญญาเช่าพืน้ ที่สาํ นักงาน

บริษัท เจนนพสิริ จํากัด
บริษัท พระบริบาล จํากัด

ค่าเช่าต่อเดือน
(บาท)
857,220
64,080

9 ปี
3 ปี

ในระหว่างปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 สัญญาเช่ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีการยกเลิก ดังต่อไปนี ้
ผูใ้ ห้เช่า
ระยะเวลา
สัญญาเช่าพืน้ ที่สาํ นักงาน

คุณเจน ชาญณรงค์
บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด

ค่าเช่าต่อเดือน
(บาท)
45,947 - 53,100
292,105 - 413,916

4.4 ปี
4.7 ปี

4.4 ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย
บาท

งบการเงินรวม
2564
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
บริษัทย่อย
Harn Vietnam Co., Ltd.
บริษัท ไอยราหาญ จํากัด
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด
บริษัท นูทริกซ์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท เจนนพสิริ จํากัด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

2563

-

-

1,747,794
1,006
1,748,800

1,845,458
15,716
118,342
1,979,516

314,388
-

295,908
57,933

1,747,794
1,006
2,063,188

1,845,458
15,716
118,342
2,333,357

บาท
งบการเงินรวม
2564
เงินประกันการเช่าอาคาร
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท พระบริบาล จํากัด
บริษัท เจนนพสิริ จํากัด

150,000
2,000,000
2,150,000

2563

150,000
150,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

150,000
2,000,000
2,150,000

150,000
150,000

บริษััท หาญ เอ็นจำิเน่ยริ�ง โซลูชัั�นส์ จำำากัด (มูหาชัน)
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เงินให้กยู้ ืมแก่บริษัทย่อย
รายการเปลี่ยนแปลงของเงินให้กยู้ ืมแก่บริษัทย่อยสําหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุ ปได้ดงั นี ้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564

2563

ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา
Harn Vietnam Co., Ltd.
ยอดยกมา
เงินให้กเู้ พิ่มขึน้
เงินจ่ายชําระคืน
ผลกระทบจากการปรับปรุงอัตราแลกเปลี่ยน
ยอดยกไป

บาท

200,000
200,000

ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา

5,973,480
675,900
6,649,380

200,000
200,000

บาท

6,352,000
(378,520)
5,973,480

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 บริษัททําสัญญาให้เงินกูย้ ืมแก่บริษัทย่อย จํานวน 200,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และคิดดอกเบีย้
ในอัตราร้อยละ 6.15 ต่อปี กําหนดชําระคืนภายในระยะเวลา 1 ปี และต่อมาเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ซึ่งครบอายุสัญญา บริษัท
ต่ออายุสญ
ั ญาให้กยู้ ืมแก่บริษัทย่อย อีก 5 ปี สัญญาสิน้ สุดวันที่ 11 มีนาคม 2569 และคิดดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 5.85 ต่อปี
บาท

งบการเงินรวม
2564
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีห้ มุนเวียนอื่น
บริษัทย่อย
บริษัท ไอยราหาญ จํากัด
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ไอยราฟันส์ จํากัด
หนีส้ ินตามสัญญาเช่า
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท พระบริบาล จํากัด
บริษัท เจนนพสิริ จํากัด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

2563

-

-

78,000

-

7,808
7,808

-

78,000

-

1,388,259
94,307,684
95,695,943

2,013,542
102,425,395
104,438,937

1,388,259
94,307,684
95,695,943

2,013,542
102,425,395
104,438,937

เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายการเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากกิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 สรุ ปได้ดงั นี ้

บริษัท ไอยราฟันส์ จํากัด

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563
-

บาท
งบการเงินรวม
รายการในระหว่างปี
เพิ่มขึน้
ลดลง
500,000
500,000
-

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2564
500,000
500,000

ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 เงิน กู้ยื ม ระยะสั้น เป็ น ตั๋วสัญ ญาใช้เงิน จากกิ จการที่ เกี่ ย วข้อ งกัน ข้างต้นมี อ ายุ 3 เดื อ นคิด
ดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 3 (อ้างอิงจากอัตราดอกเบีย้ ของธนาคารพาณิชย์ ร้อยละ MRR-3 ต่อปี ) เงินกูย้ ืมดังกล่าวเป็ นเงินกูย้ ืมที่
ไม่มีหลักประกันและมีกาํ หนดชําระคืนในวันที่ 21 มีนาคม 2565
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4.5 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุ ปได้ดงั นี ้
บาท

งบการเงินรวม
2564
รายได้จากการขาย
บริษัทย่อย
Harn Vietnam Co., Ltd.
บริษัท ไอยราหาญ จํากัด
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท นูทริกซ์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท เจนนพสิริ จํากัด

27,420
20,070
47,490

รายได้อื่น
บริษัทย่อย
Harn Vietnam Co., Ltd.
บริษัท ไอยราหาญ จํากัด
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท พระบริบาล จํากัด
บริษัท เจนนพสิริ จํากัด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

2563

54,000
54,000

-

18,741
74,940

322,085
-

117,384
248,607
365,991

27,420
20,070
141,171

117,384
248,607
688,076

-

393,275
612,000

295,908
157,933

28,137
28,137

54,000
1,059,275

28,137
481,978

บาท
งบการเงินรวม
2564
ค่าเช่าและบริการ
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด
บริษัท พระบริบาล จํากัด
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
นายเจน ชาญณรงค์
ดอกเบีย้ จ่าย
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท พระบริบาล จํากัด
บริษัท เจนนพสิริ จํากัด
บริษัท ไอยราฟันส์ จํากัด
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารสําคัญ
กรรมการ
ผูบ้ ริหารสําคัญ
ผลประโยชน์ระยะสัน้
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

2563

292,105
-

1,368,430
1,432,510

292,105
-

1,368,430
1,432,510

292,105

630,047
3,430,987

292,105

630,047
3,430,987

93,678
2,168,929
7,808
2,270,415

88,177
88,177

93,678
2,168,929
2,262,607

88,177
88,177

3,473,167

3,585,000

3,473,167

3,585,000

9,972,130
324,870
13,770,167

10,790,267
312,240
14,687,507

9,252,130
321,470
13,046,767

10,490,267
310,640
14,385,907

ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารนีเ้ ป็ นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่ผบู้ ริหารของบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบด้วยค่าตอบแทนที่
เป็ นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน และผลประโยชน์ท่ีเกี่ยวข้อง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรู ปอื่น ทัง้ นีผ้ บู้ ริหารของบริษัท
และบริษัทย่อยหมายถึงบุคคลที่กาํ หนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ กรรมการผูจ้ ดั การ
ผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากผูจ้ ดั การลงมา
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4.6 การคํา้ ประกัน
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 บริษัทได้คาํ้ ประกันค่าสินค้าให้กบั Harn Vietnam Co., Ltd. “บริษัทย่อย” ที่ประเทศเวียดนาม
ตามสัญญาซือ้ ขายสินค้าเต็มวงเงินจํานวน 472,586 ปอนด์สเตอร์ลิง
5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
เงินตราต่างประเทศ
2564
เงินสดในมือ
- บาท
เงินฝากธนาคาร
เงินฝากกระแสรายวัน - บาท
เงินฝากออมทรัพย์
- บาท
- ดองเวียดนาม

บาท
2563

3,145,062,796

2564

4,035,484,667

2563
55,844

132,676

36,730,898
201,461,323
4,582,356
242,830,421

37,480,163
263,247,654
5,213,847
306,074,340

งบการเฉพาะกิจการ
บาท
2564
2563
25,844

เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคาร
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์

36,730,898
200,931,084
237,687,826

102,541
37,480,163
261,735,578
299,318,282

6. ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนีก้ ารค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนีก้ ารค้า - บริษัทอื่น
รวมลูกหนีก้ ารค้า
หัก ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
สุทธิ
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ลูกหนีอ้ ื่น - บริษัทย่อย
ลูกหนีอ้ ื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนีอ้ ื่น - บริษัทอื่น
เงินประกันผลงานค้างรับ

2564

2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

1,006
235,053,496
235,054,502
(12,640,865)
222,413,637

134,058
218,158,000
218,292,058
(11,455,792)
206,836,266

1,006
233,148,403
233,149,409
(12,635,976)
220,513,433

134,058
217,783,212
217,917,270
(11,454,371)
206,462,899

1,747,319
1,939,926
9,072,015

1,845,458
3,585,280
15,104,338

314,388
1,747,319
1,720,078
8,997,247

353,841
1,845,458
3,515,280
15,104,338

บาท

งบการเงินรวม
เงินมัดจํา
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
รายได้คา้ งรับ
รวมลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น

2564
6,870,814
5,054,904
1,766,779
26,451,757

2563
6,557,432
5,151,224
3,802,728
36,046,460

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
6,862,867
6,550,384
4,643,908
4,784,669
1,766,779
3,651,638
26,052,586
35,805,608
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ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่า - อุปกรณ์การพิมพ์
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาด
ว่าจะเกิดขึน้
รวม
หัก ถึงกําหนดชําระเกินกว่าหนึ่งปี
สุทธิ
รวมลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนี ้
หมุนเวียนอื่น - สุทธิ

15,767,761

19,412,311

15,767,761

19,412,311

(11,641)
15,756,120
(9,182,927)
6,573,193

(56,443)
19,355,868
(11,251,986)
8,103,882

(11,641)
15,756,120
(9,182,927)
6,573,193

(56,443)
19,355,868
(11,251,986)
8,103,882

255,438,587

250,986,608

253,139,212

250,372,389

ลูกหนีก้ ารค้า แยกตามอายุหนีท้ ่ีคา้ งชําระได้ดงั นี ้

บาท
งบการเงินรวม

ยังไม่ครบกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เดือน
มากกว่า 3 ถึง 6 เดือน
มากกว่า 6 ถึง 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือนขึน้ ไป
รวม
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึน้
ลูกหนีก้ ารค้า - สุทธิ

2564
150,580,310

2563
141,009,078

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
148,706,871
140,815,378

67,370,369
4,114,011
8,176,950
4,812,862
235,054,502

55,102,089
14,096,467
4,670,478
3,413,946
218,292,058

67,338,715
4,114,011
8,176,950
4,812,862
233,149,409

54,921,001
14,096,467
4,670,478
3,413,946
217,917,270

(12,640,865)
222,413,637

(11,455,792)
206,836,266

(12,635,976)
220,513,433

(11,454,371)
206,462,899

จํานวนเงินขัน้ ตํ่าที่ลูกหนีจ้ ะต้องชําระและมูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินขัน้ ตํ่าที่ลูกหนีจ้ ะต้องชําระสําหรับสัญ ญาเช่า ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั นี ้
บาท
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
จํานวนเงิน
ลค่าปัจจุบนั ของจํานวน
ขัน้ ตํ่าที่ลกู หนีจ้ ะต้อง เงินขัน้ ตํ่าที่ลกู หนีจ้ ะต้อง
ชําระ
ชําระ
ระยะเวลาการรับชําระ
ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
หัก รายได้ดอกเบีย้ ทางการเงินรอการรับรู ้

9,575,286
13,385,234
22,960,520
(7,204,400)
15,756,120

6,573,193
9,182,927
15,756,120
15,756,120

2563
จํานวนเงิน
มูลค่าปัจจุบนั ของจํานวน
ขัน้ ตํ่าที่ลกู หนีจ้ ะต้อง เงินขัน้ ตํ่าที่ลกู หนีจ้ ะต้อง
ชําระ
ชําระ
10,978,046
15,127,108
26,105,154
(6,749,286)
19,355,868

8,103,882
11,251,986
19,355,868
19,355,868

บริษััท หาญ เอ็นจำิเน่ยริ�ง โซลูชัั�นส์ จำำากัด (มูหาชัน)
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ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั นี ้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่า
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน

ยังไม่ถึง
กําหนดชําระ

ไม่เกิน
3 เดือน

157,626
22,708
10,242

67,491
244
-

4,265
20
-

8,177
-

6,603
40

244,162
22,972
10,282

446

441

855

6,087

4,924

12,753

ค่าเผื่อผลขาดทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่า
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
ค่าเผื่อผลขาดทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่า
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
ค่าเผื่อผลขาดทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่า
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
ค่าเผื่อผลขาดทุน

พันบาท
งบการเงินรวม
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน

ยังไม่ถงึ
กําหนดชําระ
155,407
25,948
12,825
413

ยังไม่ถึง
กําหนดชําระ
155,677
22,708
8,338
436

ยังไม่ถึง
กําหนดชําระ
155,214
25,948
12,080
411

ไม่เกิน
3 เดือน
55,798
204
313

ไม่เกิน
3 เดือน
67,459
244
441

ไม่เกิน
3 เดือน
55,616
204
312

พันบาท
งบการเงินรวม
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน

14,107
10
4,172

4,670
3,101

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน

4,265
20
855

8,177
6,086

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน

14,107
10
4,172

4,671
3,101

เกินกว่า
12 เดือน

เกินกว่า
12 เดือน
3,414
40
3,580

เกินกว่า
12 เดือน
6,603
40
4,925

เกินกว่า
12 เดือน
3,414
40
3,580

รวม

รวม

233,396
26,162
12,865
11,579

รวม

242,181
22,972
8,378
12,743

รวม

233,022
26,162
12,120
11,576

7. สินทรัพย์ท่เี กิดจากสัญญา-หมุนเวียน
สินทรัพย์ท่เี กิดจากสัญญา-หมุนเวียน ประกอบด้วย
บาท

มูลค่างานที่ทาํ เสร็จแต่ยงั ไม่เรียกเก็บเงินจากลูกค้า
หัก ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน-สุทธิ

งบการเงินรวม
2564
2563
10,281,575
12,864,676
(65,735)
(67,063)
10,215,840
12,797,613

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
8,377,768
12,119,531
(60,975)
(65,498)
8,316,793
12,054,033
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8. สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย

บาท

สินค้าสําเร็จรูป
สินค้าระหว่างทาง
รวม
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่า
ของสินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือ

งบการเงินรวม
2564
2563
288,639,413
247,098,155
73,645,662
40,820,856
362,285,075
287,919,011

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
286,333,913
245,120,206
73,645,662
39,102,203
359,979,575
284,222,409

(33,989,104)
328,295,971

(33,989,104)
325,990,471

(30,067,043)
257,851,968

(30,067,043)
254,155,366

มูลค่าสินค้าคงเหลือที่ปรับลดลงและรับรู เ้ ป็ นต้นทุนขายสําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีจาํ นวน 3.92 ล้านบาท
และ 5.67 ล้านบาท ตามลําดับ (เฉพาะบริษัทจํานวนเงิน 3.92 ล้านบาท และ 5.67 ล้านบาท ตามลําดับ)
9. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

ราคาทุน

เงินลงทุนในตราสารหนี ้
- เงินลงทุนในหน่วยลงทุน
รวม

บาท
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
กําไร (ขาดทุน)
ที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จากการ
ปรับมูลค่าของเงินลงทุน

39,421,139
39,421,139

ราคาทุน

เงินลงทุนในตราสารหนี ้
- เงินลงทุนในหน่วยลงทุน
รวม

193,056
193,056
บาท
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
กําไร (ขาดทุน)
ที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จากการปรับ
มูลค่าของเงินลงทุน

9,625,255
9,625,255

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทย่อย ประกอบด้วย

ชื่อบริษัทย่อย
Harn Vietnam Co., Ltd.
บริษัท ไอยราหาญ จํากัด
รวม

ทุนชําระแล้ว
800 ล้านดอง
2 ล้านบาท

สัดส่วนการถือหุน้
(ร้อยละ)
2564
2563
100.00
100.00
65.00
65.00

(2,667,311)
(2,667,311)

มูลค่ายุติธรรม

39,614,195
39,614,195

มูลค่ายุติธรรม

6,957,944
6,957,944

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
วิธีราคาทุน
2564
2563
1,057,444
1,057,444
1,300,000
1,300,000
2,357,444
2,357,444

บริษััท หาญ เอ็นจำิเน่ยริ�ง โซลูชัั�นส์ จำำากัด (มูหาชัน)
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บริษัท ได้จ ดทะเบีย นจัด ตัง้ Harn Vietnam Co., Ltd. “บริษัท ย่อ ย” ที่ ป ระเทศเวีย ดนาม เมื่ อ วัน ที่ 30 กรกฎาคม 2562
ด้วยทุนจดทะเบียน 800 ล้านดองเวียดนาม (คิดเป็ น 1.06 ล้านบาท) ทัง้ นีบ้ ริษัทถือหุน้ ในบริษัทย่อยทางตรงคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ
100 ของทุนจดทะเบียน โดยมีธุรกิจหลักคือ การจําหน่ายอุปกรณ์การพิมพ์ การลงทุนดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การแข่งขันและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการลูกค้า โดยเริ่มจากหน่วยธุรกิจ “ระบบการพิมพ์ดจิ ิทลั ” เป็ นหน่วยธุรกิจแรก
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 บริษัทได้ร่วมลงทุนพัฒนาธุรกิจดิจิทลั กับกลุ่มไอยราฟั นส์ โดยการจัดตัง้ บริษัทชื่อ “บริษัท ไอยรา
หาญ จํากัด” ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท ทัง้ นีบ้ ริษัทและผูร้ ่วมทุนกลุ่มไอยราฟั นส์ถือหุน้ ในบริษัทดังกล่าวคิดเป็ นสัดส่วนร้อย
ละ 65 และร้อยละ 35 ของทุนจดทะเบียน ตามลําดับ การจัดตัง้ บริษัทดังกล่าวเป็ นไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่
4/2563 เมื่ อ วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 บริษั ท ที่ จดทะเบีย นใหม่ จะมี ส ถานะเป็ น บริษั ท ย่อ ยของบริษั ท การลงทุน ดังกล่ าวนี ้ มี
วัต ถุป ระสงค์เพื่ อ พัฒ นาระบบ IoT Products and Solutions โดยแผนการดําเนิ นงานจะมุ่งเน้น ให้บริก ารโซลูช่ ัน ส์ด า้ นอาคาร
อัจฉริยะ หรือ Smart Building โดยการต่อยอดจากธุรกิจเดิมของกลุ่มไอยราฟั นส์ และขยายธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึน้
11. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ประกอบด้วย
ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 63
ราคาทุน
ที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
ส่วนปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
เครื่องมือและอุปกรณ์
รวม
ค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
ส่วนปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
เครื่องมือและอุปกรณ์
รวม
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน-สุทธิ

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 64

135,286,506
19,349,556
948,427
350,350
155,934,839

-

-

-

135,286,506
19,349,556
948,427
350,350
155,934,839

(1,001,936)
(196,441)
(145,130)
(1,343,507)
154,591,332

(483,739)
(94,842)
(70,070)
(648,651)

-

-

(1,485,675)
(291,283)
(215,200)
(1,992,158)
153,942,681

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 62
ราคาทุน
ที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
ส่วนปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
เครื่องมือและอุปกรณ์
รวม
ค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
ส่วนปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
เครื่องมือและอุปกรณ์
รวม
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน-สุทธิ

บาท
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
การเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี
เพิ่มขึน้
ลดลง
โอนเข้า/
โอนออก

172,645,421
55,675,068
2,671,760
957,751
231,950,000
(1,491,024)
(286,208)
(205,192)
(1,982,424)
229,967,576

บาท
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
การเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี
เพิ่มขึน้
ลดลง
โอนเข้า/
โอนออก
(935,327)
(180,538)
(130,477)
(1,246,342)

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 63

-

(37,358,915)
(36,325,512)
(1,723,333)
(607,401)
(76,015,161)

135,286,506
19,349,556
948,427
350,350
155,934,839

-

1,424,415
270,305
190,539
1,885,259

(1,001,936)
(196,441)
(145,130)
(1,343,507)
154,591,332
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บาท

งบการเงินรวม
2564
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

2563

648,651

1,246,342

648,651

1,246,342

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตั ิการทํา
สัญญาจะซือ้ จะขายที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้าง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้เป็ นคลังสินค้าแห่งเดียวของบริษัทในอนาคต บริษัทได้เข้าทํา
สัญญาจะซือ้ จะขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวนเงิน 117.00 ล้านบาท โดยในปี 2563 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวได้มีผเู้ ช่า
เดิม 1 ราย สัญญาเช่ามีกาํ หนดเวลาสิน้ สุดตามสัญญาในวันที่ 15 มีนาคม 2563 (พร้อมทัง้ ผูเ้ ช่าสามารถต่ออายุได้ 1 ปี ด้วยอัตรา
ค่าเช่าเดิม โดยผูเ้ ช่าต้องแจ้งล่วงหน้า 2 เดือนก่อนสัญญาหมดอายุ) ต่อมาเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ผูเ้ ช่าเดิมไม่ต่ออายุสญ
ั ญาเช่า
และมีผเู้ ช่ารายใหม่ 1 ราย สัญญาเริ่มตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2564 สิน้ สุดสัญญาเช่าวันที่ 30 มิถนุ ายน 2567
ในระหว่างปี 2563 บริษัทได้เปลี่ยนวัตถุประสงค์ของการถือครองที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้างบางส่วนจากเดิมเพื่อให้เช่าเป็ นเพื่อใช้เป็ น
คลังสินค้าของบริษัท บริษัทจึงได้โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็ นเพื่อการใช้งานด้วยราคาตามบัญชีจาํ นวน 74.13 ล้านบาท
ในระหว่างปี 2563 บริษัทได้มีการประเมินราคาจากผูป้ ระเมินราคาอิสระ 2 ราย โดยใช้เกณฑ์ราคาตลาดในการประเมินมูลค่า
ที่ดนิ และใช้เกณฑ์วธิ ีตน้ ทุนทดแทนในการประเมินสิ่งปลูกสร้าง ตามรายงานมีมลู ค่ายุตธิ รรมเป็ นจํานวนเงิน 159.51 ล้านบาท
บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุน สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เป็ น
จํานวนเงิน 2,752,271 บาทและ 6,098,772 บาท ตามลําดับ (เฉพาะบริษั ท จํานวนเงิน 2,752,271 บาท และ 6,098,772 บาท
ตามลําดับ) และมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานจํานวนเงิน 1,402,004 บาท และ 973,699 บาท ตามลําดับ (เฉพาะบริษัทจํานวนเงิน
1,402,004 บาท และ 973,699 บาท ตามลําดับ) ที่ได้รบั รู ใ้ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
12. ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วย
ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 63

ราคาทุน
ที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
เครื่องมือและอุปกรณ์
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
สินทรัพย์เพื่อเช่าและสาธิต
สินทรัพย์ระหว่างทํา
รวม
ค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
เครื่องมือและอุปกรณ์
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
สินทรัพย์เพื่อเช่าและสาธิต
รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ

เพิ่มขึน้

บาท
งบการเงินรวม
การเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี
ลดลง
โอนเข้า/
โอนจัดประเภท
โอนออก
รายการ

37,358,915
36,325,512
8,950,805
33,200,805
25,170,243
33,139,623
22,630,403
196,776,306

391,793
1,807,833
82,736
3,720,173
15,309,525
21,312,060

(7,180)
(3,450,763)
(1,315,646)
(2,804,563)
(574,019)
(8,152,171)

(1,880,965)
(4,206,291)
(21,695,324)
(14,744,320)
(24,670,581)
(67,197,481)
(50,654)
129,528,171

(908,137)
(1,272,323)
(4,696,394)
(1,815,468)
(5,292,891)
(13,985,213)
-

7,178
3,403,640
1,172,150
2,461,698
7,044,666
50,564

533,354
17,563,072
18,621,703
(36,718,129)
-

ผลต่างจากการ
แปลงค่า
งบการเงิน

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 64

(30,280)
(30,280)

7,080
7,080

37,358,915
36,325,512
9,868,772
49,128,027
23,937,333
52,676,936
617,500
209,912,995

-

(525)
(525)
-

(2,789,102)
(5,471,436)
(22,987,553)
(15,387,638)
(27,501,774)
(74,137,503)
135,775,492

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

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 62

ราคาทุน
ที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
เครื่องมือและอุปกรณ์
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
สินทรัพย์เพื่อเช่าและสาธิต
สินทรัพย์ระหว่างทํา
รวม
ค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
เครื่องมือและอุปกรณ์
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
สินทรัพย์เพื่อเช่าและสาธิต
รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ

เพิ่มขึน้

ผลต่างจากการ
แปลงค่า
งบการเงิน

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 63

5,406,733
26,682,463
24,503,724
40,071,980
96,664,900

580,890
1,126,968
834,743
2,810,072
32,072,560
37,425,233

(107,038)
(3,255,943)
(168,224)
(9,742,429)
(52,982)
(13,326,616)

2,462,819
6,926,356
(9,389,175)
-

37,358,915
36,325,512
607,401
1,723,333
76,015,161

(2,372)
(2,372)

37,358,915
36,325,512
8,950,805
33,200,805
25,170,243
33,139,623
22,630,403
196,776,306

(3,381,209)
(20,981,630)
(12,535,942)
(29,099,377)
(65,998,158)
30,666,742

(456,550)
(713,377)
(3,502,736)
(2,322,665)
(4,071,734)
(11,067,062)
(50,654)

78,834
3,058,883
114,287
8,500,530
11,752,534
-

-

(1,424,415)
(190,539)
(270,305)
(1,885,259)
-

464
464

(1,880,965)
(4,206,291)
(21,695,324)
(14,744,320)
(24,670,581)
(67,197,481)
(50,654)
129,528,171

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 63
ราคาทุน
ที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
เครื่องมือและอุปกรณ์
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
สินทรัพย์เพื่อเช่าและสาธิต
สินทรัพย์ระหว่างทํา
รวม
ค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
เครื่องมือและอุปกรณ์
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
สินทรัพย์เพื่อเช่าและสาธิต
รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ

บาท
งบการเงินรวม
การเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี
ลดลง
โอนเข้า/
โอนจัดประเภท
โอนออก
รายการ
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เพิ่มขึน้

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
การเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี
ลดลง
โอนเข้า/
โอนออก

37,358,915
36,325,512
8,948,395
33,073,939
25,170,243
33,139,623
22,630,403
196,647,030

394,203
1,785,459
82,736
3,720,173
15,309,525
21,292,096

(7,180)
(3,450,763)
(1,315,646)
(2,804,563)
(574,019)
(8,152,171)

(1,880,965)
(4,206,205)
(21,683,257)
(14,744,320)
(24,670,581)
(67,185,328)
(50,654)
129,411,048

(908,137)
(1,271,842)
(4,668,390)
(1,815,468)
(5,292,891)
(13,956,728)
-

7,178
3,403,640
1,172,150
2,461,698
7,044,666
50,654

533,354
17,563,072
18,621,703
(36,718,129)
-

-

โอนจัดประเภท
รายการ

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 64

(30,280)
(30,280)

37,358,915
36,325,512
9,868,772
48,971,707
23,937,333
52,676,936
617,500
209,756,675

-

(2,789,102)
(5,470,869)
(22,948,007)
(15,387,638)
(27,501,774)
(74,097,390)
135,659,285
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ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 62

ราคาทุน
ที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
เครื่องมือและอุปกรณ์
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
สินทรัพย์เพื่อเช่าและสาธิต
สินทรัพย์ระหว่างทํา
รวม
ค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
เครื่องมือและอุปกรณ์
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
สินทรัพย์เพื่อเช่าและสาธิต
รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
การเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี
ลดลง
โอนเข้า/
โอนออก

เพิ่มขึน้

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 63
โอนจัดประเภท
รายการ

5,406,733
26,682,463
24,503,724
40,071,980
96,664,900

578,480
997,730
834,743
2,810,072
32,072,560
37,293,585

(107,038)
(3,255,943)
(168,224)
(9,742,429)
(52,982)
(13,326,616)

2,462,819
6,926,356
(9,389,175)
-

37,358,915
36,325,512
607,401
1,723,333
76,015,161

37,358,915
36,325,512
8,948,395
33,073,939
25,170,243
33,139,623
22,630,403
196,647,030

(3,381,209)
(20,981,630)
(12,535,942)
(29,099,377)
(65,998,158)
30,666,742

(456,550)
(713,291)
(3,490,204)
(2,322,665)
(4,071,734)
(11,054,444)
(50,654)

78,834
3,058,882
114,287
8,500,530
11,752,533
-

-

(1,424,415)
(190,539)
(270,305)
(1,885,259)
-

(1,880,965)
(4,206,205)
(21,683,257)
(14,744,320)
(24,670,581)
(67,185,328)
(50,654)
129,411,048

บาท
งบการเงินรวม
2564
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี
- ต้นทุนการให้บริการ
- ต้นทุนในการจําหน่ายและค่าใช้จ่ายใน
การบริหาร

2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

4,070,940

3,833,232

4,070,459

3,833,145

9,914,273
13,985,213

7,233,830
11,067,062

9,886,269
13,956,728

7,221,299
11,054,444

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีอุปกรณ์ท่ีคิดค่าเสื่อมราคาเต็มมูลค่าแล้ว แต่ยงั คงใช้งานอยู่มีราคา
ทุนรวมเป็ นจํานวน 34.68 ล้านบาท และ 36.52 ล้านบาท ตามลําดับ (เฉพาะบริษั ทจํานวน 34.68 ล้านบาท และ 36.52 ล้านบาท
ตามลําดับ)
ในระหว่างปี 2563 บริษัทได้โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน มาเป็ นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ด้วยราคาตามบัญชี จํานวน
74.13 ล้านบาท เนื่องจากมีการเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของการถือครอง (หมายเหตุ 11)

บริษััท หาญ เอ็นจำิเน่ยริ�ง โซลูชัั�นส์ จำำากัด (มูหาชัน)
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13. สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์สิทธิการใช้ ประกอบด้วย
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563
ราคาทุน
อาคาร
อุปกรณ์สาํ นักงาน
รวม
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคาร
อุปกรณ์สาํ นักงาน
รวม
สินทรัพย์สิทธิการใช้- สุทธิ

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2564

104,557,640
541,917
105,099,557

442,996
442,996

-

-

104,557,640
984,913
105,542,553

(118,458)
(12,795)
(131,253)
104,968,304

(10,953,288)
(204,330)
(11,157,618)

-

-

(11,071,746)
(217,125)
(11,288,871)
94,253,682

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562
ราคาทุน
อาคาร
อุปกรณ์สาํ นักงาน
รวม
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคาร
อุปกรณ์สาํ นักงาน
รวม
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ

บาท
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการในระหว่างปี
เพิ่มขึน้
เปลี่ยนแปลง
รับโอน
เงื่อนไข/
(โอนออก)
ตัดจําหน่าย

บาท
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการในระหว่างปี
เพิ่มขึน้
เปลี่ยนแปลง
รับโอน
เงื่อนไข/
(โอนออก)
ตัดจําหน่าย

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563

2,814,619
2,814,619

104,557,640
541,917
105,099,557

(2,814,619)
(2,814,619)

-

104,557,640
541,917
105,099,557

2,814,619

(665,746)
(12,795)
(678,541)

547,288
578,541

-

(118,458)
(12,795)
(131,253)
104,968,304

บริษัทและบริษัทย่อยเช่าสินทรัพย์หลายประเภท ประกอบด้วย อาคารสํานักงาน อายุสญ
ั ญาเช่า 10 ปี คลังสินค้า อายุสญ
ั ญา
เช่า 3 ปี อุปกรณ์สาํ นักงาน อายุสญ
ั ญาเช่า 4 ปี
14. ค่าความนิยม
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 บริษัทได้มีการซือ้ และรับโอนกิจการทัง้ หมดของบริษัท ชิลแมทช์ จํากัด และบริษัท คิว ทู เอส
จํากัด โดยการออกหุน้ เพิ่มทุนจํานวน 675.36 ล้านบาท เพื่อแลกกับสินทรัพย์สุทธิท่ีระบุได้ของทัง้ 2 บริษัทจํานวน 340.69 ล้าน
บาท ซึง่ เป็ นผลทําให้เกิดค่าความนิยม จํานวน 334.67 ล้านบาท
การทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม
ในระหว่างปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทได้มีการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมซึ่งเกิดจากการเข้าซือ้ และรับ
โอนกิจการทัง้ หมดของบริษัท ชิลแมทช์ จํากัด และบริษัท คิว ทู เอส จํากัด ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยภายใต้กระบวนการโอนกิจการทัง้ หมด
และปั นส่วนให้กบั หน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด (Cash Generating Unit (“CGU”)) ประกอบด้วย หน่วยของผลิตภัณฑ์ระบบ
ทําความเย็น และระบบพิมพ์ดิจิตอล โดยการเปรียบเทียบมูลค่าตามบัญ ชีของหน่วยสินทรัพย์ซ่งึ รวมค่าความนิยม กับ มูลค่าที่
คาดว่าจะได้รบั คืนของหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดนีข้ นึ ้ อยู่กบั มูลค่าการใช้ประโยชน์ ซึง่ คํานวณจากประมาณการกระแสเงิน
สดในอนาคตที่ค าดว่าได้รบั จากการใช้หน่วยสิ นทรัพ ย์ท่ีก่ อ ให้เกิด เงินสดอย่างต่อ เนื่ อ ง กระแสเงินสดถูกประมาณการตลอด
ช่วงเวลา 5 ปี ก่อนอัตราการเติบโตของมูลค่าปัจจุบนั สุดท้าย
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ต่อมาในระหว่างปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทได้ทดสอบการด้อ ยค่าความนิยม โดยว่าจ้างผูป้ ระเมินอิสระในการ
ประเมินมูลค่าของระบบทําความเย็นและระบบพิมพ์ดจิ ิตอลตามรายงานลงวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ในการประเมินมูลค่าจากการใช้
(Value in Use) ใช้วิธีมูล ค่าปั จจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ (Present Value of Future Free Cash Flow หรือ DCF) ที่คาดว่าจะ
ได้รบั ในแต่ละปี จากการประมาณการทางการเงินประมาณ 5 ปี (ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569) ด้วย
อัตราคิดลดที่ ได้จากการคํานวณต้น ทุน ทางการเงินถัวเฉลี่ ย ถ่วงนํา้ หนัก (Weighted Average Cost of Capital : WACC) ของ
หน่วยธุรกิจ
ฝ่ ายบริหารพิจารณาแล้วเชื่อว่าค่าความนิยมไม่เกิดการด้อยค่า
ข้อสมมติฐานสําคัญที่ใช้ในการประมาณการมูลค่าจากการใช้ มีดงั ต่อไปนี ้
ข้อสมมติฐานสําคัญ

- อัตราคิดลด (Discount rate)

- อัตราเติบโตของมูลค่าปัจจุบนั สุดท้าย
(Terminal Value Growth Rate)

มูลค่า

2564
ต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ย
ร้อยละ 8.72 (Weighted
average cost of capital :
WACC)
ร้อยละ 0.0

วิธีที่ถกู ใช้ในการพิจารณามูลค่า

2563
ต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ย
ร้อยละ 6.12 (Weighted
average cost of capital :
WACC)
ร้อยละ 0.0

15. ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า ประกอบด้วย

ณ 31 ธ.ค. 63

เพิ่มขึน้

104,307,663
(63,975,009)
40,332,654

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 62
ราคาทุน
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า-สุทธิ

อัตราคาดการณ์ที่เหมาะสม

บาท
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
การเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี

ยอดตามบัญชี

ราคาทุน
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า-สุทธิ

อัตราคิ ดลดซึ่งเป็ นอัตราก่อนภาษี ที่สะท้อน
ถึ ง ความเสี่ ย งซึ่ ง เป็ น ลั ก ษณ ะเฉพาะที่
เกี่ยวข้องกับหน่วยธุรกิจ

104,307,663
(46,027,850)
58,279,813

ยอดตามบัญชี

ลดลง

(13,854,860)

ณ 31 ธ.ค. 64
-

บาท
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
การเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี
เพิ่มขึน้
ลดลง
(17,947,159)

104,307,663
(77,829,869)
26,477,794

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 63
-

104,307,663
(63,975,009)
40,332,654

บาท
งบการเงินรวม
2564
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

13,854,860

2563
17,947,159

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
13,854,860

17,947,159

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

16. สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ประกอบด้วย
ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 63

ราคาทุน
ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
ซอฟต์แวร์ระหว่างติดตัง้
รวม
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
รวม
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ

บาท
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
การเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี
เพิ่มขึน้
ลดลง
โอนเข้า/
โอนออก

39,901,355
39,901,355

312,500
2,000,900
2,313,400

-

(21,885,845)
(21,885,845)
18,015,510

(4,374,180)
(4,374,180)

-

-

38,035,264
906,952
38,942,216

364,000
763,437
1,127,437

(168,298)
(168,298)

(17,995,143)
(17,995,143)
20,947,073

(4,058,998)
(4,058,998)

168,296
168,296

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 64

30,280
30,280

42,245,035
42,245,035

-

(26,260,025)
(26,260,025)
15,985,010

บาท
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
การเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี
เพิ่มขึน้
ลดลง
โอนเข้า/
โอนออก

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 62
ราคาทุน
ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
ซอฟต์แวร์ระหว่างติดตัง้
รวม
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
รวม
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ

2,031,180
(2,031,180)
-

โอนจัด
ประเภท
รายการ
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1,670,389
(1,670,389)
-

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 63

39,901,355
39,901,355
(21,885,845)
(21,885,845)
18,015,510

บาท
งบการเงินรวม
2564
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี
- ต้นทุนการให้บริการ
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

871,654
3,502,526
4,374,180

2563
881,186
3,177,812
4,058,998

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
871,654
3,502,526
4,374,180

881,186
3,177,812
4,058,998

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่คิดค่าตัดจําหน่ายเต็มมูลค่าแล้ว แต่ยังคงใช้
งานอยู่มีราคาทุนรวมเป็ นจํานวน 3.66 ล้านบาท และ 3.42 ล้านบาท ตามลําดับ (เฉพาะบริษัทจํานวน 3.66 ล้านบาท และ 3.42 ล้าน
บาท ตามลําดับ)
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17. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีส้ ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีส้ ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีดงั นี ้
บาท
งบการเงินรวม
2564
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนีส้ ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

9,425,953
(54,146)
9,371,807

2563
(ปรับปรุงใหม่)
4,589,612
4,589,612

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(ปรับปรุงใหม่)
9,389,839
4,572,978
9,389,839
4,572,978

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีและหนีส้ ินภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
และ 2563 สรุปได้ดงั นี ้
ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 63
(ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์
สัญญาเช่า
ประมาณการหนีส้ ินผลประโยชน์พนักงาน
หนีส้ ินสัญญาอนุพนั ธ์
รายได้รบั ล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายโครงการสะสมหุน้ สําหรับพนักงาน
รวม
หนีส้ ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
สินค้าคงเหลือ (จากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรม
ของการรวมกิจการ)
อุปกรณ์ (จากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของการ
รวมกิจการ)
กําไร (ขาดทุน) จากการลงทุนที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จริง
ของเงินลงทุนชั่วคราว
ความสัมพันธ์ลกู ค้า (จากการปรับปรุงมูลค่า
ยุติธรรมของการรวมกิจการ)
ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์
สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
รวม
สินทรัพย์ (หนีส้ ิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

บาท
งบการเงินรวม
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี
ในกําไรขาดทุน
ในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

2,315,859
6,013,408
49,564
10,131
486
5,183,911
83,377
746,570
14,403,306

234,797
784,413
(10,131)
436,371
404,280
(38,442)
29,386
532,706
2,373,380

93,358

34,775

-

58,583

54,161

53,673

-

488

-

(487,854)

-

487,854

2,770,972
(33,330)
355,465
(76,850)
2,616,851

-

5,295,559
264,681
1,012,828
76,850
7,196,843
9,371,807

4,990,231

(208,036)

8,066,531
231,351
1,368,293
9,813,694
4,589,612

(208,036)
(208,036)

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 64

2,550,656
6,797,821
49,564
436,857
5,380,155
44,935
29,386
1,279,276
16,568,650

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

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 62
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์
สัญญาเช่า
ประมาณการหนีส้ ินผลประโยชน์พนักงาน
หนีส้ ินสัญญาอนุพนั ธ์
ค่าใช้จ่ายโครงการสะสมหุน้ สําหรับพนักงาน
รวม
หนีส้ ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
สินค้าคงเหลือ (จากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรม
ของการรวมกิจการ)
อุปกรณ์ (จากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของการ
รวมกิจการ)
กําไร (ขาดทุน) จากการลงทุนที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จริง
ของเงินลงทุนชั่วคราว
ความสัมพันธ์ลกู ค้า (จากการปรับปรุงมูลค่า
ยุติธรรมของการรวมกิจการ)
ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์
สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
รวม
สินทรัพย์ (หนีส้ ิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 63
(ปรับปรุงใหม่)

1,465,236
4,878,788
1,195
4,732,365
129,613
11,207,197

850,623
1,134,620
48,369
10,131
486
451,546
(46,236)
746,570
3,196,109

-

2,315,859
6,013,408
49,564
10,131
486
5,183,911
83,377
746,570
14,403,306

110,138

16,780

-

93,358

204,113

149,952

-

54,161

650,411

650,411

-

-

11,655,963
188,805
564,065
13,373,495
(2,166,298)

3,589,432
(42,546)
(804,228)
3,559,801

-

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

6,755,910

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 63
(ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์
สัญญาเช่า
ประมาณการหนีส้ ินผลประโยชน์พนักงาน
หนีส้ ินสัญญาอนุพนั ธ์
ค่าใช้จ่ายโครงการสะสมหุน้ สําหรับพนักงาน
รวม
หนีส้ ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
สินค้าคงเหลือ (จากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรม
ของการรวมกิจการ)
อุปกรณ์(จากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของการรวม
กิจการ)

บาท
งบการเงินรวม
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี
ในกําไรขาดทุน
ในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
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8,066,531
231,351
1,368,293
9,813,694
4,589,612
-

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี
ในกําไรขาดทุน
ในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 64

2,315,262
6,013,408
49,564
10,131
486
5,167,874
83,377
746,570
14,386,672

233,417
784,413
(10,131)
436,371
385,193
(38,442)
532,706
2,323,527

(208,036)
(208,036)

2,548,679
6,797,821
49,564
436,857
5,345,031
44,935
1,279,276
16,502,163

93,358

34,775

-

58,583

54,161

53,673

-

488
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บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี
ในกําไรขาดทุน
ในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 63
(ปรับปรุงใหม่)
กําไร (ขาดทุน) จากการลงทุนที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จริง
ของเงินลงทุนชั่วคราว
ความสัมพันธ์ลกู ค้า (จากการปรับปรุงมูลค่า
ยุติธรรมของการรวมกิจการ)
ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์
สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
รวม
สินทรัพย์ (หนีส้ ิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

8,066,531
231,351
1,368,293
9,813,694
4,572,978

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 62
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์
สัญญาเช่า
ประมาณการหนีส้ ินผลประโยชน์พนักงาน
หนีส้ ินสัญญาอนุพนั ธ์
ค่าใช้จ่ายโครงการสะสมหุน้ สําหรับพนักงาน
รวม
หนีส้ ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
สินค้าคงเหลือ (จากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรม
ของการรวมกิจการ)
อุปกรณ์ (จากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของการ
รวมกิจการ)
กําไร (ขาดทุน) จากการลงทุนที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จริง
ของเงินลงทุนชั่วคราว
ความสัมพันธ์ลกู ค้า (จากการปรับปรุงมูลค่า
ยุติธรรมของการรวมกิจการ)
ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์
สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
รวม
สินทรัพย์ (หนีส้ ิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 64

(487,854)

-

487,854

2,770,972
(25,661)
355,465
2,701,370

-

5,295,559
257,012
1,012,828
7,112,324
9,389,839

5,024,897

(208,036)

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี
ในกําไรขาดทุน
ในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 63
(ปรับปรุงใหม่)

1,465,236
4,878,788
1,195
4,732,365
129,613
11,207,197

850,026
1,134,620
48,369
10,131
486
435,509
(46,236)
746,570
3,179,475

-

2,315,262
6,013,408
49,564
10,131
486
5,167,874
83,377
746,570
14,386,672

110,138

16,780

-

93,358

204,113

149,952

-

54,161

650,411

650,411

-

-

11,655,963
188,805
564,065
13,373,495
(2,166,298)

3,589,432
(42,546)
(804,228)
3,559,801

-

6,739,276

-

8,066,531
231,351
1,368,293
9,813,694
4,572,978

บริษััท หาญ เอ็นจำิเน่ยริ�ง โซลูชัั�นส์ จำำากัด (มูหาชัน)
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18. เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีห้ มุนเวียนอื่น
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีห้ มุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม
เจ้าหนีก้ ารค้า
เจ้าหนีก้ ารค้า - บริษัทอื่น
เจ้าหนีห้ มุนเวียนอื่น
ค่านายหน้าค้างจ่าย
ค่าโบนัสค้างจ่าย
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ค้างจ่าย
เจ้าหนีส้ รรพากร
เงินมัดจํารับอื่น
อื่นๆ
รวม
รวมเจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

2564

2563

115,246,936

93,625,735

114,457,732

90,604,594

13,220,166
10,202,941
35,351,729
18,842,437
2,978,290
1,244,220
6,863,430
88,703,213
203,950,149

13,891,115
13,957,340
20,832,788
14,228,808
4,330,726
1,094,940
5,698,544
74,034,261
167,659,996

13,220,166
10,202,941
35,091,043
18,315,201
2,806,379
1,322,220
6,863,430
87,821,380
202,279,112

13,891,115
13,849,556
20,533,687
14,105,711
4,266,891
1,094,940
5,698,544
73,440,444
164,045,038

19. หนีส้ ินตามสัญญาเช่า
มูลค่าตามบัญชีของหนีส้ ินตามสัญญาเช่าและการเคลื่อนไหวสําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 แสดงได้ดงั นี ้
งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือยกมา
เพิ่มขึน้
เพิ่มขึน้ จากดอกเบีย้
เงินจ่ายชําระ
ลดลงจากการยกเลิกสัญญา
ยอดคงเหลือยกไป
หัก ส่วนที่ถึงกําหนดชําระในหนึง่ ปี
หนีส้ ินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่
ถึงกําหนดชําระในหนึ่งปี

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564
104,970,733
442,996
2,301,737
(11,277,500)
96,437,966
(9,055,775)

2563
2,814,619
105,099,557
90,655
(738,630)
(2,295,468)
104,970,733
(8,918,127)

2564
104,970,733
442,996
2,301,737
(11,277,500)
96,437,966
(9,055,775)

2563
2,814,619
105,099,557
90,655
(738,630)
(2,295,468)
104,970,733
(8,918,127)

87,382,191

96,052,606

87,382,191

96,052,606

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รบั รู ใ้ นรายการต่อไปนีใ้ นส่วนของกําไรหรือขาดทุนสําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ
2563 มีดงั นี ้
บาท

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
ดอกเบีย้ จ่ายจากหนีส้ ินตามสัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสัน้
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าซึง่ สินทรัพย์อา้ งอิงมีมลู ค่าตํ่า
รวม

งบการเงินรวม
2564
2563
11,157,618
678,541
2,301,737
90,655
380,552
8,987,586
268,214
511,399
14,108,121
10,268,181

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
11,157,618
678,541
2,301,737
90,655
380,552
8,836,786
237,756
508,950
14,077,663
10,114,932

สําหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจ่ายทัง้ หมดของสัญญาเช่าจํานวนเงิน
11,926,266 บาท และ 10,237,615 บาท ตามลํา ดั บ (เฉพาะบริ ษั ท จํา นวนเงิ น 11,895,808 บาท และ 10,084,366 บาท
ตามลําดับ) และมีการเพิ่มขึน้ ของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี ส้ ินตามสัญ ญาเช่าที่ไม่ใช่เงินสดจํานวนเงิน 442,996 บาท และ
105,099,557 บาท ตามลําดับ (เฉพาะบริษัทจํานวนเงิน 442,996 บาท และ 105,099,557 บาท ตามลําดับ)
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20. ประมาณการหนีส้ ินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
การเปลี่ยนแปลงของประมาณการหนีส้ ินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงานปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
สรุ ปได้ดงั นี ้
บาท

งบการเงินรวม
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ยกมา
ต้นทุนบริการปัจจุบนั และดอกเบีย้
ผลกําไรจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ยกไป

2564
27,765,012
1,907,265

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
27,684,826
25,513,846
1,811,827
2,570,980

2563
25,513,846
2,651,166

(1,040,182)
(664,000)
27,968,095

(1,040,182)
(664,000)
27,792,471

(400,000)
27,765,012

(400,000)
27,684,826

ค่าใช้จ่ายที่รบั รู ใ้ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ดังนี ้
บาท

งบการเงินรวม
2564
ต้นทุนบริการปัจจุบนั
ต้นทุนขาย
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ดอกเบีย้ จากภาระผูกพัน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

2563

219,465
569,377
728,697
389,726
1,907,265

410,182
852,641
964,055
424,288
2,651,166

204,414
569,377
648,310
389,726
1,811,827

379,291
852,641
914,760
424,288
2,570,980

ผล (กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
บาท
งบการเงินรวม
2564
ผล (กําไร) ขาดทุนที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
ประสบการณ์
รวม

2563

387,723
(2,371,661)
943,756
(1,040,182)

2564
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563

387,723
(2,371,661)
943,756
(1,040,182)

-

ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย สําหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
ดังนี ้
ร้อยละ

งบการเงินรวม
อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึน้ ของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
อัตราการมรณะ

2564
1.92 - 2.32
4.00
4.78 - 28.65
105.00% ของ ตาราง
มรณะไทย
ปี 2560

2563
1.50 - 1.80
4.50
4.78 - 28.65
100.00% ของ ตาราง
มรณะไทย
ปี 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
1.92 - 2.32
1.50 - 1.80
4.00
4.50
4.78 - 28.65
4.78 - 28.65
105.00% ของ ตาราง
100.00% ของ ตาราง
มรณะไทย
มรณะไทย
ปี 2560
ปี 2560
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สาํ คัญต่อมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุ ปได้ดงั นี ้
2564
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
ร้อยละ
อัตราคิดลด
อัตราการขึน้ เงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน
อัตรามรณะ

เพิ่มขึน้
1
1
20
20

บาท
ลดลง
(1)
(1)
(20)
(20)

เพิ่มขึน้
(2,440,716)
2,402,291
(2,862,237)
(282,946)

ลดลง
2,850,146
(2,092,552)
3,448,983
286,890

2563
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
ร้อยละ
อัตราคิดลด
อัตราการขึน้ เงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน
อัตรามรณะ

เพิ่มขึน้
1
1
20
20

บาท
ลดลง
(1)
(1)
(20)
(20)

เพิ่มขึน้
(2,507,936)
2,645,897
(3,346,202)
(316,605)

ลดลง
2,929,634
(2,292,562)
4,149,202
321,329

21. ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ตามบทบัญญัตแิ ห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษัทเสนอขายหุน้ สูงกว่ามูลค่าหุน้ ที่
จดทะเบียนไว้ บริษัทจะต้องนําค่าหุน้ ส่วนเกินนีต้ งั้ เป็ นทุนสํารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้ ”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้ นีจ้ ะนําไปจ่ายเงินปั นผล
ไม่ได้
22. โครงการสะสมหุน้ สําหรับพนักงาน
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบโครงการสะสม
หุน้ สําหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program หรือ EJIP) โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
ระยะเวลาโครงการ
พนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ
รูปแบบโครงการ

กําหนดการซือ้ หุน้ เข้าโครงการ
เงื่อนไขการถือครองหลักทรัพย์

ตัวแทนดําเนินการ

ตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568 รวมระยะเวลา 5 ปี (เดิมตัง้ แต่วนั ที่ 1
พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563)
พนักงานประจําที่มีอายุงานตัง้ แต่ 1 ปี ขึน้ ไป หรือ
ผูบ้ ริหารระดับผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายขึน้ ไป โดยเป็ นไปตามความสมัครใจ
เงินส่วนที่พนักงานจ่ายเพื่อเข้าร่วมโครงการ: อัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน
เงินส่วนที่ผบู้ ริหารจ่ายเพื่อเข้าร่วมโครงการ: อัตราร้อยละ 5 - 30 ของเงินเดือน (เดิม ร้อยละ 5 25 ของเงินเดือน)
เงินส่วนที่บริษัทจ่ายสมทบที่เข้าร่วมโครงการ: อัตราร้อยละ 100 ของเงินที่พนักงานหรือผูบ้ ริหาร
จ่ายเข้าโครงการ
ทุกเดือน
ปี ที่ 1 - 2 ไม่สามารถขายหุน้ ได้
ครบ 2 ปี สามารถขายหุน้ ได้รอ้ ยละ 25 ของจํานวนหุน้ ที่สะสมได้
ครบ 3 ปี สามารถขายหุน้ ได้รอ้ ยละ 50 ของจํานวนหุน้ ที่สะสมได้
ครบ 4 ปี สามารถขายหุน้ ได้รอ้ ยละ 75 ของจํานวนหุน้ ที่สะสมได้
ครบ 5 ปี สามารถขายหุน้ ได้ทงั้ จํานวน
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
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การเปลี่ยนแปลงของเงินโครงการสะสมหุน้ สําหรับพนักงานปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุ ปได้ดงั นี ้
บาท

ยอดคงเหลือยกมาต้นปี
การเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี
- ค่าใช้จ่ายโครงการสะสมหุน้ สําหรับพนักงาน
- จ่ายเงินสมทบโครงการสะสมหุน้ สําหรับพนักงาน
ยอดคงเหลือยกไปสิน้ ปี

ส่วนเกินทุน
จากการจ่ายโดย
ใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์
6,602,402
7,219,655
13,822,057

งบการเงินรวม
2564
(หัก)
หุน้ ทุนซือ้ คืน

สุทธิ

(2,869,554)

3,732,848

(4,556,124)
(7,425,678)

7,219,655
(4,556,124)
6,396,379

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
ส่วนเกินทุน
(หัก)
จากการจ่ายโดย หุน้ ทุนซือ้ คืน
ใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์
6,602,402
6,602,402

(2,869,554)
(2,869,554)

สุทธิ

6,602,402
(2,869,554)
3,732,848

ค่าใช้จ่ายที่รบั รู ใ้ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ดังนี ้

ต้นทุนการให้บริการ
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

บาท
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพะกิจการ
2564
2563
1,049,582
2,683,116
3,486,957
7,219,655

979,861
2,408,721
3,213,820
6,602,402

23. ทุนสํารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 บริษัทจะต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วน
หนึ่งไว้เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้าของกําไรสุทธิประจําปี หกั ด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุน
สํารองนีจ้ ะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลได้
24. การจัดสรรกําไรสะสม
เมื่อ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 1/2564 ได้มีมติอนุมัติให้จ่าย เงินปั นผลในอัตราหุน้ ละ
0.13 บาท สําหรับหุน้ ที่ออกจําหน่ายและได้รบั ชําระแล้วจํานวน 584,500,000 หุน้ คิดเป็ นจํานวนเงิน 75,984,558 บาท และได้รบั
การอนุมัติจากที่ป ระชุมสามัญ ผู้ถือ หุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 แล้วเมื่ อ วัน ที่ 23 เมษายน 2564 ซึ่งมี ก ารจ่ายเงินปั น ผลแล้วในวัน ที่ 14
พฤษภาคม 2564
ตามการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทประจําปี 2563 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิการจัดสรรสํารองตาม
กฎหมายร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี เป็ นจํานวนเงิน 2.16 ล้านบาท และ พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลที่
ได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 โดยคณะกรรมการได้มีมติอนุมตั กิ ารการ
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในอัตราหุน้ ละ 0.18 บาท สําหรับหุน้ ที่ออกจําหน่ายและได้รบั ชําระแล้วจํานวน 584,500,000 หุน้ คิด
เป็ นจํานวนเงิน 105,209,568 บาท ซึง่ มีการจ่ายเงินปันผลแล้วในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
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25. กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
บริษั ท และพนัก งานได้ร่ว มกัน จัด ตั้งกองทุน สํา รองเลี ย้ งชี พ ตามพระราชบัญ ญั ติ ก องทุน สํา รองเลี ้ย งชี พ พ.ศ. 2530 ซึ่ง
ประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทจ่ายสมทบให้ ในปัจจุบนั กองทุนสํารองเลีย้ งชีพนีบ้ ริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด กองทุนสํารองเลีย้ งชีพนีไ้ ด้จดทะเบียนเป็ นกองทุนสํารองเลีย้ งชีพตามข้อกําหนดของ
กระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผูจ้ ดั การกองทุนที่ได้รบั อนุญาต
สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสํารองเลี ย้ งชีพ และ
บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายเป็ นจํานวน 4.46 ล้านบาท และ 4.23 ล้านบาท ตามลําดับ (เฉพาะบริษัทจํานวนเงิน 4.46 ล้านบาท และ 4.23
ล้านบาท ตามลําดับ)
26. ส่วนงานดําเนินงาน
บริษั ท และบริษั ทย่ อ ยได้น าํ เสนอข้อ มูล ทางการเงิน จําแนกตามส่ วนงานธุรกิ จ รู ป แบบหลักในการรายงานส่ วนงานธุ รกิ จ
พิจารณาจากระบบการบริหารการจัดการและโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของบริษัทเป็ นเกณฑ์
บริษัทเสนอส่วนงานธุรกิจที่สาํ คัญ ดังนี ้
ส่วนงาน 1 ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงและงานโครงการ
ส่วนงาน 2 ผลิตภัณฑ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ
ส่วนงาน 3 ผลิตภัณฑ์ระบบทําความเย็น
ส่วนงาน 4 ผลิตภัณฑ์ระบบพิมพ์ดจิ ิตอล
ส่วนงาน 5 ผลิตภัณฑ์ระบบไอโอทีโซลูช่นั ส์สาํ หรับงานอาคาร
ส่วนงานดําเนินงานจําแนกตามประเภทธุรกิจในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ
2563 มีดงั นี ้
พันบาท
งบการเงินรวม

2564

รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริการ
ต้นทุนขาย
ต้นทุนการให้บริการ
กําไรขัน้ ต้น
รายได้อ่นื
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสุทธิสาํ หรับงวด
กําไรเบ็ด (ขาดทุน) เสร็จอื่น
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

ส่วนงาน 1 ส่วนงาน 2 ส่วนงาน 3 ส่วนงาน 4 ส่วนงาน 5
351,478
47,848 197,352 312,481
72,459
39,421
4,944
(250,652) (33,741) (143,173) (188,048)
(60,723)
(33,995) (3,373)
112,562
14,107
54,179 129,859
1,571

2563
(ปรับปรุงใหม่)
รวม
ส่วนงาน 1 ส่วนงาน 2 ส่วนงาน 3 ส่วนงาน 4 ส่วนงาน 5
รวม
909,159
438,907
63,816 202,828 308,747
- 1,014,298
116,824
95,275
40,317
2,435 138,027
(615,614) (313,761) (43,868) (138,122) (184,646)
(680,397)
(98,091)
(83,608)
(33,752)
(2,072) (119,432)
312,278
136,813
19,948
64,706 130,666
363 352,496
20,150
(107,572)
(132,501)
92,355
(2,310)
(17,813)
72,232
1,248
73,480

17,101
(108,690)
(139,105)
121,802
(91)
(23,822)
97,889
(400)
97,489

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

190

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
ส่วนงาน 1
351,553
72,459
(250,719)
(60,724)
112,569

รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริการ
ต้นทุนขาย
ต้นทุนการให้บริการ
กําไรขัน้ ต้น

ส่วนงาน 2
47,848
(33,741)
14,107

ส่วนงาน 3
197,352
(143,173)
54,179

ส่วนงาน 4
304,027
38,379
(182,725)
(33,024)
126,657

รายได้อ่นื
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี
กําไรเบ็ดเสร็จอื่น
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

2563
(ปรับปรุงใหม่)
ส่วนงาน 1 ส่วนงาน 2 ส่วนงาน 3 ส่วนงาน 4
438,907
63,816
202,828
285,467
95,275
38,665
(313,761)
(43,868) (138,122) (163,693)
(83,607)
(32,244)
136,814
19,948
64,706
128,195

รวม
900,780
110,838
(610,358)
(93,748)
307,512

รวม
991,018
133,940
(659,444)
(115,851)
349,663

21,187
(105,426)
(131,159)
92,114
(2,302)
(17,649)
72,163
832
72,995

16,931
(107,446)
(138,031)
121,117
(91)
(23,833)
97,193
97,193

ส่วนงานดําเนินงานจําแนกตามประเภทธุรกิจในงบแสดงฐานะการเงินยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มี
ดังนี ้
พันบาท
งบการเงินรวม
2564
ส่วนงาน 1

ส่วนงาน 2

ส่วนงาน 3

ส่วนงาน 4

ส่วนงาน 5

รวม

ส่วนงาน 1

ส่วนงาน 2

ลูกหนีก้ ารค้า

122,386

16,377

45,003

51,288

-

235,054

119,907

16,737

สินค้าคงเหลือ

183,577

4,063

66,656

73,795

205

328,296

127,853

6,282

ค่าความนิยม

-

-

200,066

134,606

-

334,672

-

-

ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า

-

-

19,242

7,236

-

26,478

-

-

- อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

-

-

-

-

-

153,943

-

- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

-

-

-

-

-

135,775

- สินทรัพย์สทิ ธิการใช้

-

-

-

-

-

- สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

-

-

-

-

-

- อื่นๆ

-

-

-

-

-

305,963

20,440

330,967

266,925

-

-

-

-

2563
(ปรับปรุงใหม่)
ส่วนงาน 3 ส่วนงาน 4

ส่วนงาน 5

รวม

สินทรัพย์รวมของส่วนงาน
35,533

46,115

-

218,292

58,918

64,799

-

257,852

200,066

134,606

-

334,672

29,318

11,015

-

40,333

-

-

-

-

154,591

-

-

-

-

-

129,528

94,254

-

-

-

-

-

104,968

15,985

-

-

-

-

-

18,016

361,266

-

-

-

-

-

399,952

1,685,723

247,760

23,019

323,835

256,535

-

1,658,204

367,190

-

-

-

-

-

339,829

สินทรัพย์ท่ีใช้ร่วมกัน

สินทรัพย์รวมของส่วนงาน
หนีส้ นิ รวมของส่วนงาน

205

-

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

191

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564

สินทรัพย์รวมของส่วนงาน
ลูกหนีก้ ารค้า
สินค้าคงเหลือ
ค่าความนิยม
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
สินทรัพย์ท่ีใช้ร่วมกัน
- อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- สินทรัพย์สทิ ธิการใช้
- สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
- อื่นๆ
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน
หนีส้ นิ รวมของส่วนงาน

2563
(ปรับปรุงใหม่)
ส่วนงาน 3
ส่วนงาน 4

ส่วนงาน 1

ส่วนงาน 2

ส่วนงาน 3

ส่วนงาน 4

รวม

ส่วนงาน 1

ส่วนงาน 2

122,385
183,577
-

16,377
4,063
-

45,003
66,655
200,066
19,242

49,383
71,695
134,606
7,236

233,148
325,990
334,672
26,478

119,907
127,853
-

16,737
6,282
-

35,533
58,918
200,066
29,318

45,741
61,103
134,606
11,015

217,918
254,156
334,672
40,333

305,962

20,440

330,966

262,920

153,943
135,659
94,254
15,985
362,609
1,682,738

247,760

23,019

323,835

252,465

154,591
129,411
104,968
18,016
400,468
1,654,533

-

-

364,660

-

-

-

336,129

-

-

-

รวม

ในระหว่างปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษั ทและบริษั ท ย่อ ยไม่ มี รายได้จ ากการขายและบริก ารกับ ลูกค้า
บุคคลภายนอกรายใดรายหนึ่งที่มีจาํ นวนเงินตัง้ แต่รอ้ ยละ 10 ขึน้ ไป ของรายได้รวม
27. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะสําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส าํ คัญ
ดังต่อไปนี ้
บาท

งบการเงินรวม
2564
ซือ้ สินค้าสําเร็จรูป
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสําเร็จรูปและ
งานระหว่างทํา
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าเช่าและค่าบริการสํานักงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
อื่นๆ
รวม

675,993,144

2563
(ปรับปรุงใหม่)
634,274,550

(70,444,004)
184,861,927
1,036,850
44,020,523
118,309,361
953,777,801

47,187,888
189,859,891
10,429,235
34,998,103
130,875,133
1,047,624,800

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(ปรับปรุงใหม่)
671,651,943
611,319,681
(71,835,105)
179,543,249
987,127
43,992,038
116,351,745
940,690,997

48,627,117
186,721,203
10,227,436
34,985,483
128,891,619
1,020,772,539
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28. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
28.1 ส่วนประกอบหลักของค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
สําหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย
บาท

งบการเงินรวม
2564
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้ปีที่แสดงอยุใ่ นกําไรขาดทุน :
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของปัจจุบนั :
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้นิติบคุ คลสําหรับปี
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว
ที่รบั รูเ้ มื่อเริ่มแรกและที่กลับรายการ
รวม
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบของกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น :
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ
กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์
พนักงาน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(ปรับปรุงใหม่)

2563
(ปรับปรุงใหม่)

22,803,504

30,577,605

22,674,224

30,572,330

(4,990,231)
17,813,273

(6,755,910)
23,821,695

(5,024,897)
17,649,327

(6,739,276)
23,833,054

208,036
18,021,309

23,821,695

208,036
17,857,363

23,833,054

28.2 การกระทบยอดระหว่างจํานวนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้และผลคูณของกําไรทางบัญชีกบั อัตราภาษีท่ใี ช้
สําหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุ ปได้ดงั นี ้
บาท

งบการเงินรวม
2564
กําไรทางบัญชีสาํ หรับปี
อัตราภาษีที่ใช้ (%)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้คาํ นวณตามอัตราภาษีที่ใช้
รายการกระทบยอด
ผลกระทบทางภาษีของค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนํามาหักใน
การคํานวณกําไรทางภาษี
- ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็ นรายจ่ายในการคํานวณ
กําไรทางภาษี
ค่าใช้จ่ายที่ถือเป็ นรายจ่ายทางภาษีได้เพิ่มขึน้
อื่นๆ
รวมรายการกระทบยอด
รวมค่าใช้จา่ ย (รายได้) ภาษีเงินได้

90,045,119
20%
18,009,024

2563
(ปรับปรุงใหม่)
121,711,020
20%
24,342,204

417,247
(705,156)
92,158
(195,751)
17,813,273

184,927
(498,287)
(207,149)
(520,509)
23,821,695

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(ปรับปรุงใหม่)
89,812,214
121,026,017
20%
20%
17,962,443
24,205,203

362,777
(701,781)
25,888
(313,116)
17,649,327

122,762
(494,911)
(372,149)
23,833,054

28.3 การกระทบยอดระหว่างอัตราภาษีท่แี ท้จริงถัวเฉลี่ยและอัตราภาษีท่ใี ช้
สําหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุ ปได้ดงั นี ้
งบการเงินรวม
2564

กําไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่ใช้
รายการกระทบยอด
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ย

จํานวนภาษี
(บาท)
90,045,119
18,009,024
(195,751)
17,813,273

อัตราภาษี
(%)
20.00
(0.22)
19.78

2563
(ปรับปรุงใหม่)
จํานวนภาษี
อัตราภาษี
(บาท)
(%)
121,711,020
24,342,204
20.00
(520,509)
(0.43)
23,821,695
19.57
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564

กําไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่ใช้
รายการกระทบยอด
ค่าใช้จ่าย ภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ย

จํานวนภาษี
(บาท)
89,812,214
17,962,443
(313,116)
17,649,327

อัตราภาษี
(%)
20.00
(0.35)
19.65

2563
(ปรับปรุงใหม่)
จํานวนภาษี
อัตราภาษี
(บาท)
(%)
121,026,017
24,205,203
20.00
(372,149)
(0.30)
23,833,054
19.70

29. กําไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน
กําไรต่อหุน้ ขัน้ พื น้ ฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรับปี ดว้ ยจํานวนหุน้ สามัญ ถัวเฉลี่ ยถ่วงนํา้ หนักที่ออกและชําระแล้วใน
ระหว่างปี
งบการเงินรวม
2564
กําไรสําหรับปี ที่เป็ นของบริษัทใหญ่
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนัก
กําไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานของบริษัทใหม่

(บาท)
(หุน้ )
(บาทต่อหุน้ )

2563
(ปรับปรุงใหม่)
97,983,060
584,500,000
0.17

72,271,139
584,500,000
0.12

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(ปรับปรุงใหม่)
72,162,887
97,192,963
584,500,000
584,500,000
0.12
0.17

30. ภาระผูกพันและหนีส้ ินที่อาจเกิดขึน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทและบริษทั ย่อยมีภาระผูกพันและหนีส้ ินที่อาจเกิดขึน้ ดังนี ้
30.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนังสือคํา้ ประกันที่ออกโดยธนาคารเพื่ อใช้ในการคํา้ ประกันสินค้า
และผลงานตามสัญญาว่าจ้างงานติดตัง้ ระบบดังนี ้
งบการเงินรวม
2564
ล้านบาท
ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

32.90
0.15

2563
21.04
0.27

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
32.90
21.04
0.15
0.27

30.2 วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ดังนี ้

ประเภทสินเชื่อ
เงินเบิกเกินบัญชี
เลตเตอร์ ออฟ เครดิต/ทรัสต์รซี ีท
หนังสือคํา้ ประกัน
สัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
รวม
สัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
(ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา)

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
วงเงิน (ล้านบาท)
อ้างอิงอัตราดอกเบีย้ (ร้อยละต่อปี )
2564
2563
2564
2563
10.00
10.00
MOR, MOR-0.50 MOR, MOR-0.50
150.00
150.00
MLR-1, MMR
MLR-1, MMR
74.00
74.00
1.25 - 2%
1.25 - 2%
560.00
560.00
794.00
794.00
7.00

7.00

30.3 ค่าเช่าและค่าบริการขัน้ ตํา่ ที่ตอ้ งจ่ายมีดงั นี ้
ระยะเวลาการชําระ
ครบกําหนดไม่เกิน 1 ปี
ครบกําหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

งบการเงินรวม
2564
0.53
1.04

ล้านบาท
2563
0.84
1.38

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
0.52
0.81
1.04
1.37

ค่าเช่าและค่าบริการสําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีจาํ นวนเงิน 1.04 ล้านบาท และ 10.43 ล้านบาท
ตามลําดับ (เฉพาะบริษัทจํานวน 0.99 ล้านบาท และ 10.23 ล้านบาท ตามลําดับ)
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30.4 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ ายทุน
30.4.1 ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 บริษั ท มี ภ าระผูก พัน ที่ จ ะต้อ งจ่ า ยเงิน ตามสัญ ญาซื อ้ ขายอุป กรณ์ แ ละระบบความ
ปลอดภัยการเข้าออกอาคารสํานักงาน มีมลู ค่าตามสัญญารวม 13.89 ล้านบาท บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญ ญา
คงเหลือ 5.93 ล้านบาท
30.4.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายเงินตามสัญญาซือ้ ขายเครื่องตกแต่งแลติดตัง้ มีมูลค่า
ตามสัญญารวม 2.18 ล้านบาท บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาคงเหลือ 0.45 ล้านบาท
31. การวัดมูลค่ายุตธิ รรมของเครื่องมือทางการเงิน
บริษัทและบริษัทย่อยใช้วิธีราคาตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีส้ ินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
เกี่ยวข้องกําหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ท่ีไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือ้
ขายในตลาดที่มีส ภาพคล่อ งได้ บริษัทและบริษัทย่อยจะใช้วิธีราคาทุนหรือวิธีรายได้ในการวัดมูล ค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และ
หนีส้ ินดังกล่าวแทน
ลําดับชัน้ ของมูลค่ายุตธิ รรม
ในการนําเทคนิค การวัดมูล ค่ายุติธรรมข้างต้นมาใช้ บริษั ทและบริษั ท ย่อ ยจะต้อ งพยายามใช้ข อ้ มูล ที่ส ามารถสังเกตได้ท่ี
เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนีส้ ินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนัน้ ให้มากที่สุด มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง มูลค่า
ยุตธิ รรม กําหนดลําดับชัน้ ของมูลค่ายุตธิ รรมออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุตธิ รรม ดังนี ้
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซือ้ ขายของสินทรัพย์หรือหนีส้ ินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนีส้ ิน ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่บริษัทประมาณขึน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนีส้ ินทางการเงินที่วดั ด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ่งแยก
ตามลําดับชัน้ ของมูลค่ายุตธิ รรมได้ ดังนี ้
บาท
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
สินทรัพย์ (หนีส้ ิน) ทางการเงินที่วดั ด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน
สัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

-

39,614,195
(16,713)

-

-

บาท
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
สินทรัพย์ (หนีส้ ิน) ทางการเงินที่วดั ด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน
สัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

-

-

6,957,944
(361,039)

-

รวม
39,614,195
(16,713)

รวม
6,957,944
(361,039)

เทคนิคการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมและข้อมูลที่ใช้สาํ หรับการวัดมูลค่ายุตธิ รรมระดับ 2
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คํานวณโดยใช้มูลค่าสินทรัพย์
สุทธิตอ่ หน่วยที่ประกาศโดยผูจ้ ดั การกองทุน
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มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์คาํ นวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและแบบจําลองตามทฤษฎีในการ
ประเมินมูลค่า ซึ่งข้อ มูล ที่นาํ มาใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่ เป็ นข้อมูล ที่ส ามารถสังเกตได้ในตลาดที่เกี่ยวข้อ ง เช่น อัตรา
แลกเปลี่ยนทันที อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าของเงินตราต่างประเทศ และอัตราผลตอบแทนของอัตราดอกเบีย้ เป็ นต้น
ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชัน้ ของมูลค่ายุตธิ รรม
สินทรัพย์ทางการเงินและหนีส้ ินทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
ตารางต่อไปนีแ้ สดงการวิเคราะห์สินทรัพย์ทางการเงินและหนีส้ ินทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมตามลําดับชัน้ ของ
มูลค่ายุตธิ รรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
สินทรัพย์ทางการเงิน
หนีส้ ินทางการเงิน
สินทรัพย์(หนีส้ ิน)ทางการเงิน
สัญญาซือ้ ขายเงินตรา
ะเทศล่วงหน้า

บาท
มูลค่ายุติธรรม
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(16,713)

(361,039)

ลําดับขัน้
มูลค่ายุติธรรม

ลําดับ 2

เทคนิคการประเมินมูลค่า
และข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม

ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด
โดยกระแสเงิ นสดในอนาคตประมาณจากอัตรา
แลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า (จาก
อัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่ างประเทศล่วงหน้าที่
สามารถสังเกตได้ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน)
และอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าตามสัญญา ซึ่งคิ ด
ลดด้วยอัตราที่ สะท้อนถึ งความเสี่ ยงด้านสินเชื่ อ
ของคู่สญ
ั ญาต่างๆ

สินทรัพย์ทางการเงินและหนีส้ ินทางการเงินข้างต้น แสดงรวมเป็ นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นและหนีส้ ินหมุนเวียนอื่น
ในงบแสดงฐานะการเงิน
วิธีการที่บริษัทและบริษัทย่อยใช้ในการประมาณมูลค่าของสินทรัพย์และหนีส้ ินทางการเงินที่ไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
มีดงั นี ้
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่าทางการเงิน ส่วนที่ถงึ กําหนด
ชําระภายในหนึ่งปี มีราคาตามบัญชี ใกล้เคียงกับมูลค่ายุตธิ รรม เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินเหล่านีจ้ ะครบกําหนดในระยะเวลา
อันสัน้
เงินลงทุนทั่วไป มีมลู ค่ายุตธิ รรมไม่ตา่ งจากมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่รายงานอย่างมีสาระสําคัญ
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีห้ มุนเวียนอื่น ประมาณการหนีส้ ินระยะสัน้ และหนีส้ ินหมุนเวียนอื่น มีราคาตามบัญชี ณ วันที่รายงาน
ของหนีส้ ินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่ายุตธิ รรมเนื่องจากเครื่องมือทางการเงินเหล่านีจ้ ะครบกําหนดในระยะเวลาอันสัน้
32. เครื่องมือทางการเงิน
นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงิน
บริษัทและบริษัทย่อ ยมีความเสี่ ยงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย้ และอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ป ฏิบัติตามข้อ กําหนดตามสัญ ญาของคู่สัญ ญา บริษัทและบริษั ทย่อ ยไม่ มีการถื อ หรือใช้
เครื่องมือทางการเงินที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์ เพื่อการเก็งกําไรหรือการค้า
การจัดการความเสี่ยงเป็ นส่วนที่สาํ คัญของธุร กิจของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบในการควบคุมให้มี
ความสมดุลของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนที่เกิดจากความเสี่ยงและต้นทุนของการจัดการความเสี่ยง
ฝ่ ายบริหารได้มีการควบคุมกระบวนการการจัดการความเสี่ ยงของบริษัทและบริษัทย่อ ยอย่างต่อเนื่ องเพื่อให้ม่ นั ใจว่ามี ความสมดุล
ระหว่างความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

การบริหารจัดการทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย คือการรักษาระดับเงินทุนให้ม่นั คงเพื่อรักษานักลงทุน เจ้าหนีแ้ ละความเชื่อมั่นของ
ตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกํากับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซึง่ บริษัทและบริษัท
ย่อยพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดําเนินงานต่อส่วน ของผูถ้ ือหุน้ อีกทัง้ ยังกํากับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้
ถือหุน้ สามัญ
ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ
บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเกิดจากการซือ้ สินค้าที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
บริษัทได้ทาํ สัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งรายการดังกล่าวจะมีอายุไม่เกินหนึ่งปี เพื่อป้องกันความเสี่ยงของสินทรัพย์
และหนีส้ ินทางการเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ สัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่รายงานเป็ นรายการที่เกี่ยวข้องกับ
รายการซือ้ สินค้าที่เป็ นเงินตราต่างประเทศในงวดถัดไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนีส้ ินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ดังนี ้
เงินตราต่างประเทศ

งบการเงินรวม
2564
ไม่ได้ปอ้ งกันความเสี่ยง
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
ยูโร
ปอนด์สเตอร์ลิง
ดอลลาร์สิงคโปร์

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

2563

722,806
124,492
364,620
-

178,477
234,891
1,250

722,806
124,492
361,055
-

178,477
234,891
1,250

สัญญาอนุพันธ์
สัญญาอนุพนั ธ์ เป็ นสัญญาซือ้ เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่มีไว้เพื่อจุดประสงค์ในการป้องกันความเสี่ยง ไม่ใช่เพื่อการลงทุน
เพื่อหวังผลกําไร อย่างไรก็ตาม สัญญาอนุพนั ธ์ดงั กล่าวไม่เข้าเงื่อนไขการป้องกันความเสี่ยง สัญญาอนุพันธ์จึงถูกจัดประเภทเป็ น
“เพื่อค้า” ในการบันทึกบัญชี และวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน และสัญญาอนุพนั ธ์นนั้ จะแสดงรายการไว้เป็ น
สินทรัพย์หรือหนีส้ ินหมุนเวียน เนื่องจากจะครบกําหนดภายใน 12 เดือนหลังรอบระยะเวลาบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษั ทกําไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูล ค่ายุติธรรมของสัญ ญาอนุพันธ์ เป็ น
จํานวนเงิน (0.02) ล้านบาท และ (0.36) ล้านบาท ตามลําดับ
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
จํานวนรวมของกําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่รบั รู ใ้ นกําไรขาดทุน สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
มีดงั นี ้
บาท

งบการเงินรวม
2564
กําไร (ขาดทุน) ที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิที่แสดงรวมไว้ใน
- รายได้
รวมกําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ
ที่รบั รูใ้ นกําไรก่อนภาษีระหว่างปี

2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

1,464,834

333,095

1,615,513

41,531

2,140,457

1,604,608

2,081,156

1,296,854

3,605,291

1,937,703

3,696,669

1,338,385
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ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ
ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ คือความเสี่ยงที่ลกู ค้าหรือคูส่ ญ
ั ญาไม่สามารถชําระหนีแ้ ก่บริษัทและบริษัทย่อยตามเงื่อนไขที่ตกลง
ไว้เมื่อครบกําหนด
ฝ่ ายบริหารได้กาํ หนดนโยบายทางด้านสินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อดังกล่าวโดยสมํ่าเสมอโดยการวิเคราะห์
ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายที่ขอวงเงินสิ นเชื่ อ ในระดับหนึ่งๆ ณ วันที่ ในรายงานไม่ พบว่ามี ค วามเสี่ ยงจากสิน เชื่ อ ที่ เป็ น
สาระสําคัญ ความเสี่ยงสูงสุดทางด้านสินเชื่อแสดงไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการในงบแสดงฐานะ
การเงิน อย่างไรก็ ตามเนื่ อ งจากบริษั ท และบริษั ท ย่อ ยมี ฐ านลูก ค้าจํานวนมาก ฝ่ ายบริหารไม่ได้ค าดว่าจะเกิ ดผลเสี ยหายที่ มี
สาระสําคัญจากการเก็บหนีไ้ ม่ได้
ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง
บริษัทและบริษัทย่อยมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สดให้เพียงพอต่อการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย และเพื่อทําให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินและหนีส้ ินทางการเงิน
บาท
งบการเงินรวม

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีไ้ ม่หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนีส้ ินทางการเงิน
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีห้ มุนเวียนอื่น
ส่วนของหนีส้ ินตามสัญญาเช่าที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หนีส้ ินตามสัญญาเช่า
หนีส้ ินไม่หมุนเวียนอื่น

มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรขาดทุน
39,614,195
39,614,195

2564
ราคาทุน
ตัดจําหน่าย

รวม

242,830,421
255,438,587
10,215,840
9,182,297
28,306,373
545,973,518

242,830,421
255,438,587
10,215,840
39,614,195
9,182,297
28,306,373
585,587,713

-

203,950,149

203,950,149

-

9,055,775
500,000
87,382,191
26.067.217
326,955,332

9,055,775
500,000
87,382,191
26.067.217
326,955,332

มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรขาดทุน
6,957,944
6,957,944

2563
ราคาทุน
ตัดจําหน่าย

รวม

306,074,340
250,986,608
12,797,613
11,251,986
25,186,460
606,297,007

306,074,340
250,986,608
12,797,613
6,957,944
11,251,986
25,186,460
613,254,951

-

167,659,996

167,659,996

-

8,918,127
96,052,606
24,937,360
297,568,089

8,918,127
96,052,606
24,937,360
297,568,089

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีไ้ ม่หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนีส้ ินทางการเงิน
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีห้ มุนเวียนอื่น
ส่วนของหนีส้ ินตามสัญญาเช่าที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนีส้ ินตามสัญญาเช่า
หนีส้ ินไม่หมุนเวียนอื่น

มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรขาดทุน
39,614,195
39,614,195

2564
ราคาทุน
ตัดจําหน่าย

รวม

237,687,826
253,139,212
8,316,793
9,182,927
28,306,373
536,633,131

237,687,826
253,139,212
8,316,793
39,614,195
9,182,927
28,306,373
576,247,326

-

202,279,112

202,279,112

-

9,055,775
87,382,191
26,067,217
324,784,295

9,055,775
87,382,191
26,067,217
324,784,295

มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรขาดทุน
6,957,944
6,957,944

2563
ราคาทุน
ตัดจําหน่าย

รวม

299,318,282
250,372,389
12,054,033
11,251,986
25,186,460
598,183,150

299,318,282
250,372,389
12,054,033
6,957,944
11,251,986
25,186,460
605,141,094

-

164,045,038

164,045,038

-

8,918,127
96,052,606
24,937,360
293,953,131

8,918,127
96,052,606
24,937,360
293,953,131
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33. การเปลี่ยนแปลงในหนีส้ ินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
การเปลี่ยนแปลงในหนีส้ ินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงินสําหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั นี ้

หนีส้ ินตามสัญญาเช่า
รวม

หนีส้ ินตามสัญญาเช่า
รวม

ยอดคงเหลือ
ณ 1 ม.ค. 64
104,970,733
104,970,733

บาท
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
กระแสเงินสด
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
เพิ่ม (ลด)*
เพิ่มขึน้
(11,277,500)
2,744,733
(11,277,500)
2,744,733

ยอดคงเหลือ
ณ 31 ธ.ค. 64
96,437,966
96,437,966

ยอดคงเหลือ
ณ 1 ม.ค. 63
2,814,619
2,814,619

บาท
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
กระแสเงินสด
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
เพิ่ม (ลด)*
เพิ่มขึน้
(738,630)
102,894,744
(738,630)
102,894,744

ยอดคงเหลือ
ณ 31 ธ.ค. 63
104,970,733
104,970,733

* กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินสุทธิรวมจํานวนเงินสดรับและเงินสดชําระคืนในงบกระแสเงินสด
34. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
การจ่ายเงินปั นผล
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการ มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั น
ผลในอั ต ราหุ้น ละ 0.10 บาท สํา หรับ หุ้น ที่ อ อกจํา หน่ า ยและได้ร ับ ชํา ระแล้ว จํา นวน 584,500,000 หุ้น คิ ด เป็ นจํา นวนเงิ น
58,450,000 บาท โดยจะนําเสนอให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญครัง้ ต่อไป เพื่อพิจารณาอนุมตั เิ งินปันผลดังกล่าว
35. การอนุมตั งิ บการเงิน
งบการเงินนีไ้ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

บริษััท หาญ เอ็นจำิเน่ยริ�ง โซลูชัั�นส์ จำำากัด (มูหาชัน)
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ส่วินท่� 4
การรับรองควิามูถูกตื้องข้องข้้อมููล
HARN ได้ส์อบที่านข้อมูลูในแบบแส์ดงรายกัารข้อมูลูปีระจิำาปีี/
รายงานปีระจิำาปีี (แบบ 56-1 One Report) ฉื่บับน่�แลู้ว ด้วยค้วาม
ระมัดระวัง HARN ขอรับรองว่า ข้อมูลูดังกัลู่าวถึูกัตั้องค้รบถึ้วน
ไม่เปี็นเที่็จิ ไม่ที่ำาให้ผู่้อื�นส์ำาค้ัญผ่ิด หรือไม่ขาดข้อมูลูที่่�ค้วรตั้องแจิ้งใน
ส์าระส์ำาค้ัญ นอกัจิากัน่� HARN ขอรับรองว่า
(1) งบกัารเงินแลูะข้อมูลูที่างกัารเงินที่่�ส์รุปีมาในแบบแส์ดง
รายกัารข้อมูลูปีระจิำาปีี/รายงานปีระจิำาปีี (แบบ 56-1 One Report) ได้
แส์ดงข้อมูลูอย่างถึูกัตั้องค้รบถึ้วนในส์าระส์ำาค้ัญเกั่ย� วกัับฐานะกัารเงิน
ผ่ลูกัารดำาเนินงาน แลูะกัระแส์เงินส์ดของ HARN แลูะบริษััที่ย่อยแลู้ว
(2) HARN ได้จิัดให้ม่ระบบกัารเปีิดเผ่ยข้อมูลูที่่�ด่ เพื�อให้แน่ใจิ
ว่าบริษััที่ได้เปีิดเผ่ยข้อมูลูในส์่วนที่่�เปี็นส์าระส์ำาค้ัญที่ั�งของ HARN
แลูะบริษัที่ั ย่อยอย่างถึูกัตั้องค้รบถึ้วนแลู้ว รวมที่ัง� ค้วบคุ้มดูแลูให้มกั่ าร
ปีฏิิบัตัิตัามระบบดังกัลู่าว

(3) HARN ได้จิดั ให้มร่ ะบบกัารค้วบคุ้มภายในที่่ด� ่ แลูะค้วบคุ้ม
ดูแลูให้ม่กัารปีฏิิบัตัิตัามระบบดังกัลู่าว แลูะ HARN ได้แจิ้งข้อมูลูกัาร
ปีระเมินระบบกัารค้วบคุ้มภายใน ณ วันที่่� 25 กัุมภาพันธุ์ 2565 ตั่อ
ผู่ส์้ อบบัญชั่่แลูะกัรรมกัารตัรวจิส์อบของ HARN แลู้ว ซ่ง� ค้รอบค้ลูุมถึ่ง
ข้อบกัพร่องแลูะกัารเปีลู่ย� นแปีลูงที่่ส์� าำ ค้ัญของระบบกัารค้วบคุ้มภายใน
รวมที่ัง� กัารกัระที่ำาที่่ม� ชั่ิ อบที่่อ� าจิม่ผ่ลูกัระที่บตั่อกัารจิัดที่ำารายงานที่าง
กัารเงินของ HARN แลูะบริษััที่ย่อย
ในกัารน่� เพื�อเปี็นหลูักัฐานว่าเอกัส์ารที่ั�งหมดเปี็นเอกัส์ารชัุ่ด
เด่ยวกัันกัับที่่� HARN ได้รบั รองค้วามถึูกัตั้องแลู้ว HARN ได้มอบหมายให้
นายวิรัฐ ส์ุขชั่ัย เปี็นผู่้ลูงลูายมือชั่ื�อกัำากัับเอกัส์ารน่�ไว้ทีุ่กัหน้าด้วย
หากัเอกัส์ารใดไม่ม่ลูายมือชั่ื�อของ นายวิรัฐ ส์ุขชั่ัย กัำากัับไว้ HARN
จิะถึือว่าไม่ใชั่่ข้อมูลูที่่� HARN ได้รับรองค้วามถึูกัตั้องของข้อมูลูแลู้ว
ดังกัลู่าวข้างตั้น

ชั่�อ

ตืำาแหน่ง

ลายมูือชั่�อ

1. นายวิิรัฐ สุข้ชััย

กรรมูการผู้มู่อำานาจำลงนามู

...........................................................

2. นายเจำน ชัาญณรงค์

กรรมูการผู้มู่อำานาจำลงนามู

...........................................................

ชั่�อผู้รับมูอบอำานาจำ

ตืำาแหน่ง

นายวิิรัฐ สุข้ชััย

กรรมูการผู้มู่อำานาจำลงนามู

ลายมูือชั่�อ

...........................................................
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เอกสารแนบ 1
รายละเอ่ยดเก่�ยวิกับกรรมูการ ผู้บริหาร ผู้มู่อำานาจำควิบคุมู ผู้ท่�ได้รับมูอบหมูาย
ให้รับผิดชัอบสูงสุดในสายงานบัญชัีและการเงิน ผู้ท่�ได้รับมูอบหมูายให้รับผิดชัอบ
โดยตืรงในการควิบคุมูดูแลการทำาบัญชัี และเลข้านุการบริษััท
คณะกรรมูการ และผู้มู่อำานาจำควิบคุมู
ณ วิันท่� 31 ธิันวิาคมู 2564

01 นายถกล นันธิิราภากร

02 นางสาวิวิรนุชั สุไพบูลย์พิพัฒน์

03 นายประเสริฐ ด่จำงกิจำ

04 นายภาคภูมูิ วิ่องไพฑ์ูรย์

05 นางคุณวิล่รัตืน์ เชั่�อบุญชััย

06 นายวิิรัฐ สุข้ชััย

07 นายธิรรมูนูญ ตืรีเพ็ชัร

08 ดร. เจำน ชัาญณรงค์

09 นางสิริมูา เอ่�ยมูสกุลรัตืน์

กัรรมกัารอิส์ระ (ไม่เปี็นผู่้บริหาร) /
ปีระธุานกัรรมกัาร /
ปีระธุานกัรรมกัารตัรวจิส์อบ

กัรรมกัารอิส์ระ (ไม่เปี็นผู่้บริหาร) /
กัรรมกัารส์รรหาแลูะพิจิารณาค้่าตัอบแที่น

กัรรมกัาร / กัรรมกัารบริหาร /
กัรรมกัารบริหารค้วามเส์่�ยง
แลูะกัรรมกัารผู่้ม่อำานาจิลูงนามผู่กัพันบริษััที่

กัรรมกัารอิส์ระ (ไม่เปี็นผู่้บริหาร) /
กัรรมกัารอิส์ระ (ไม่เปี็นผู่้บริหาร) /
ปีระธุานกัรรมกัารส์รรหาแลูะพิจิารณาค้่าตัอบแที่น / กัรรมกัารตัรวจิส์อบ
กัรรมกัารตัรวจิส์อบ

กัรรมกัาร (ไม่เปี็นผู่้บริหาร)

กัรรมกัาร (ไม่เปี็นผู่้บริหาร) /
กัรรมกัารบริหาร
แลูะกัรรมกัารผู่้ม่อำานาจิลูงนามผู่กัพันบริษััที่

กัรรมกัาร / ปีระธุานกัรรมกัารบริหาร /
รักัษัากัารปีระธุานกัรรมกัารบริหารค้วามเส์่�ยง
แลูะกัรรมกัารผู่้ม่อำานาจิลูงนามผู่กัพันบริษััที่

กัรรมกัาร (ไม่เปี็นผู่้บริหาร) /
กัรรมกัารส์รรหาแลูะพิจิารณาค้่าตัอบแที่น
แลูะกัรรมกัารผู่้ม่อำานาจิลูงนามผู่กัพันบริษััที่

รายละเอ่ยดท่�เก่�ยวิข้้องเปิดเผยบนเวิ็บไซตื์ข้อง HARN ตืามูลิงค์ด้านล่าง ซ้�งถือเป็นส่วินหนึ�งข้องแบบ 56-1 One Report ฉบับน่�
https://www.harn.co.th/about/board-of-directors/

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

201

คณะผูบ้ ริหาร ผูท้ ่�ได้รบั มูอบหมูายให้รบั ผิดชัอบสูงสุดในสายงานบัญชัีและการเงิน ผูท้ ่�ได้
รับมูอบหมูายให้รบั ผิดชัอบโดยตืรงในการควิบคุมูดูแลการทำาบัญชัี และเลข้านุการบริษัทั
ณ วิันท่� 31 ธิันวิาคมู 2564

01 นายวิิรัฐ สุข้ชััย

03 นายวิิศิษัฏิ์ วิชัิรลาภไพฑ์ูรย์

04 นางวิรินกาญจำน์ ธิ่ระอัมูรานนท์

05 นายรัตืนพันธิ์ มูุข้หริวิัฒนานนท์ 06 นายประชัา พร้อมูพรชััย
ผู่้อำานวยกัารส์ายงานขาย: ธุุรกัิจิระบบ
ดับเพลูิง ปีรับอากัาศ แลูะส์ุขาภิบาลู

ผู่้อำานวยกัารส์ายงานขายโค้รงกัาร:
ธุุรกัิจิระบบดับเพลูิง ปีรับอากัาศ
แลูะส์ุขาภิบาลู

07 นายสุชัาตืิ สุวิัฒโนดมู

08 นายกิตืตืิพงษั์ กิตืตืิเมูธิาวิีนันท์

09 นายวิชัิรวิิทย์ อัครเศรณ่

10 นายสุกิจำ ลิตืิกรณ์

11 นายวิิฑ์ูรย์ ทามู่

12 นายพงษั์สวิัสดิ� เพ่งเล็งผล

13 นางสาวิอนัญญา โปรยเงิน

14 นางสาวิวิาสุกาญจำน์ บุญมู่

ปีระธุานเจิ้าหน้าที่่�บริหาร
กัรรมกัารผู่้จิัดกัาร: ธุุรกัิจิระบบดับเพลูิง
ปีรับอากัาศ แลูะส์ุขาภิบาลู
แลูะนักัลูงทีุ่นส์ัมพันธุ์

ผู่้อำานวยกัารส์ายงานขายโค้รงกัาร:
ธุุรกัิจิระบบที่ำาค้วามเย็น

02 นายธิรรมูนูญ ตืรีเพ็ชัร
กัรรมกัารผู่้จิัดกัาร:
ธุุรกัิจิระบบกัารพิมพ์ดิจิิที่ัลู

ผู่้อำานวยกัารส์ายงานส์นับส์นุนวิศวกัรรม:
ธุุรกัิจิระบบที่ำาค้วามเย็น

ปีระธุานเจิ้าหน้าที่่�กัารเงิน แลูะผู่้รับผ่ิดชั่อบ ปีระธุานเจิ้าหน้าที่่�ปีฏิิบัตัิกัาร
ส์ูงส์ุดในส์ายงานบัญชั่่แลูะกัารเงิน

ผู่้อำานวยกัารส์ายงาน
ขายปีิโตัรเค้ม่: ธุุรกัิจิระบบดับเพลูิง
ปีรับอากัาศ แลูะส์ุขาภิบาลู

ผู่้อำานวยกัารส์ายงานขาย:
ธุุรกัิจิระบบกัารพิมพ์ดิจิิที่ัลู

ผู่้อำานวยกัารส์ายงานขาย:
ธุุรกัิจิระบบที่ำาค้วามเย็น

ผู่้อำานวยกัารส์ายงานขายส์ินค้้าพิเศษั:
ธุุรกัิจิระบบกัารพิมพ์ดิจิิที่ัลู

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

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 Audits 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)

นางสาวิวิรนุชั สุไพบูลย์พิพัฒน์

นายประเสริฐ ด่จำงกิจำ

กัรรมกัารอิส์ระ (ไม่เปี็นผู่้บริหาร) /
กัรรมกัารตัรวจิส์อบ แลูะปีระธุานกัรรมกัาร
ส์รรหาแลูะพิจิารณาค้่าตัอบแที่น

กัรรมกัารอิส์ระ (ไม่เปี็นผู่้บริหาร) /
กัรรมกัารตัรวจิส์อบ

อายุ 58 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 - ปีัจิจิุบัน กัรรมกัารอิส์ระ 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
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อายุ 55 ปีี
• 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, มูลูนิธุิส์ถึาบันวิจิัย
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
อนุกัรรมกัารค้ณะกัรรมกัารด้านตัราส์ารหน่,� 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
• กัองทีุ่นส์ำารองเลู่ย� งชั่่พพนักังานธุนาค้ารกัรุงเที่พ จิำากััด (มหาชั่น) ซ่ง� จิดที่ะเบ่ยนแลู้ว
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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นางวิล่รัตืน์ เชั่�อบุญชััย

กัรรมกัารอิส์ระ (ไม่เปี็นผู่้บริหาร) /
กัรรมกัารส์รรหาแลูะพิจิารณาค้่าตัอบแที่น

กัรรมกัาร (ไม่เปี็นผู่้บริหาร)

อายุ 81 ปีี
• สัดส่วินการถือหุ้นบริษััท (ณ วิันท่� 31 ธิ.ค. 2564) 4,230,325 หุ้น (0.72%)
• วิันท่�ได้รับการแตื่งตืั�ง
25 กัุมภาพันธุ์ 2564
• คุณวิุฒิการศึกษัา
• วิศวกัรรมศาส์ตัร์มหาบัณฑ์ิตั (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

อายุ 67 ปีี

• 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)
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นายวิิรัฐ สุข้ชััย

นายธิรรมูนูญ ตืรีเพ็ชัร

กัรรมกัาร (เปี็นผู่บ้ ริหาร) / ปีระธุานกัรรมกัารบริหาร
(รักัษัากัาร) ปีระธุานกัรรมกัารบริหารค้วามเส์่�ยง /
กัรรมกัารผู่้ม่อำานาจิลูงนามผู่กัพันบริษััที่ /
ปีระธุานเจิ้าหน้าที่่บ� ริหาร / กัรรมกัารผู่จิ้ ดั กัาร:ธุุรกัิจิ
ระบบดับเพลูิง ปีรับอากัาศแลูะส์ุขาภิบาลู
แลูะนักัลูงทีุ่นส์ัมพันธุ์

กัรรมกัาร (เปี็นผู่้บริหาร) /
กัรรมกัารบริหาร / กัรรมกัารบริหารค้วามเส์่ย� ง /
กัรรมกัารผู่้ม่อำานาจิลูงนามผู่กัพันบริษััที่ แลูะ
กัรรมกัารผู่จิ้ ดั กัาร : ธุุรกัิจิระบบกัารพิมพ์ดจิิ ที่ิ ลูั
อายุ 54 ปีี

อายุ 56 ปีี
• 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
ดับเพลูิง ปีรับอากัาศ แลูะส์ุขาภิบาลู, บมจิ.หาญ เอ็นจิิเน่ยริง� โซลููชั่นั� ส์์
• 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 -
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ดร.เจำน ชัาญณรงค์

นางสิริมูา เอ่�ยมูสกุลรัตืน์

กัรรมกัาร (ไม่เปี็นผู่้บริหาร)
กัรรมกัารบริหาร
แลูะกัรรมกัารผู่ม้ อ่ ำานาจิลูงนามผู่กัพันบริษัที่ั

กัรรมกัาร (ไม่เปี็นผู่้บริหาร)
กัรรมกัารส์รรหาแลูะพิจิารณาค้่าตัอบแที่น
แลูะกัรรมกัารผู่้ม่อำานาจิลูงนามผู่กัพันบริษััที่

อายุ 55 ปีี

อายุ 59 ปีี

• 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. หลูักัส์ูตัร ค้วามที่้าที่ายของผู่้ตัรวจิส์อบภายในตั่อกัารส์ร้างมูลูค้่าเพิ�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 -

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

นางวิรินกาญจำน์ ธิ่ระอัมูรานนท์

ปีระธุานเจิ้าหน้าที่่�กัารเงิน
แลูะผู่้ที่่�ได้รับมอบหมายให้รับผ่ิดชั่อบส์ูงส์ุด
ในส์ายงานบัญชั่่แลูะกัารเงิน

ปีระธุานเจิ้าหน้าที่่�ปีฏิิบัตัิกัาร
อายุ 56 ปีี

อายุ 47 ปีี
• 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 ปีัญหากัารจิัดที่ำาแลูะแนวที่างแกั้ไขให้ถึกัู ตั้อง
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
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

นายรัตืนพันธิ์ มูุข้หริวิัฒนานนท์

นายประชัา พร้อมูพรชััย

ผู่้อำานวยกัารส์ายงานขาย : ธุุรกัิจิระบบ
ดับเพลูิง ปีรับอากัาศ แลูะส์ุขาภิบาลู

ผู่้อำานวยกัารส์ายงานขายงานโค้รงกัาร :
ธุุรกัิจิระบบดับเพลูิง ปีรับอากัาศ
แลูะส์ุขาภิบาลู

อายุ 43 ปีี
• 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. หลูักัส์ูตัร Risk Management Certificate Program กัารบริหารค้วามเส์่ย� งองค้์กัรรุน่ ที่่� 10
6. หลูักัส์ูตัร กัารออกัแบบระบบดับเพลูิงด้วยนำ�า
7. หลูักัส์ูตัร กัารออกัแบบระบบดับเพลูิงค้ลูังส์ินค้้าแลูะส์ารส์ะอาดดับเพลูิง
• ประสบการณ์การทำางาน
• 2557 - ปีัจิจิุบัน ผู่อ้ ำานวยกัารส์ายงานขาย : ธุุรกัิจิระบบดับเพลูิง ปีรับอากัาศ แลูะ
ส์ุขาภิบาลู, บมจิ.หาญ เอ็นจิิเน่ยริ�ง โซลููชั่ั�นส์์
• 2551 - 2556
ผู่้จิัดกัารฝ่่ายขาย, บจิกั.ไฟัร์วิค้เตัอร์
• 2546 - 2551
วิศวกัรขาย, บจิกั.ไฟัร์วิค้เตัอร์

อายุ 48 ปีี
• 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)

นายสุชัาตืิ สุวิัฒโนดมู

นายกิตืตืิพงษั์ กิตืตืิเมูธิาวิีนันท์

ผู่้อำานวยกัารส์ายงานขายปีิโตัรเค้ม่ : ธุุรกัิจิ
ระบบดับเพลูิง ปีรับอากัาศ แลูะส์ุขาภิบาลู

ผู่้อำานวยกัารส์ายงานขาย :
ธุุรกัิจิระบบที่ำาค้วามเย็น

อายุ 48 ปีี

อายุ 36 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. หลูักัส์ูตัร ค้วามรูเ้ กั่ย� วกัับไฟัฟั้า กัารออกัแบบตัิดตััง� ระบบไฟัฟั้า แลูะเที่ค้โนโลูย่ระบบ
อัจิฉื่ริยะ
• ประสบการณ์การทำางาน
• 2563 - ปีัจิจิุบัน ผู่้อำานวยกัารส์ายงานขาย: ธุุรกัิจิระบบที่ำาค้วามเย็น,
บมจิ.หาญ เอ็นจิิเน่ยริ�ง โซลููชั่ั�นส์์
• 2558 - 2563
ผู่้จิัดกัารขาย, บมจิ.หาญ เอ็นจิิเน่ยริ�ง โซลููชั่ั�นส์์

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

นายสุกิจำ ลิตืิกรณ์

ผู่้อำานวยกัารส์ายงานขายโค้รงกัาร :
ธุุรกัิจิระบบที่ำาค้วามเย็น

ผู่้อำานวยกัารส์ายงานส์นับส์นุนวิศวกัรรม :
ธุุรกัิจิระบบที่ำาค้วามเย็น

อายุ 31 ปีี

อายุ 47 ปีี

• 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. หลูักัส์ูตัร ค้วามรูเ้ กั่ย� วกัับไฟัฟั้า กัารออกัแบบตัิดตััง� ระบบไฟัฟั้า 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. หลูักัส์ูตัร ค้วามรูเ้ กั่ย� วกัับไฟัฟั้า กัารออกัแบบตัิดตััง� ระบบไฟัฟั้า 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 - ปีัจิจิุบนั ผู่อ้ าำ นวยกัารส์ายงานส์นับส์นุนวิศวกัรรม : ธุุรกัิจิระบบที่ำาค้วามเย็น,
บมจิ.หาญ เอ็นจิิเน่ยริ�ง โซลููชั่ั�นส์์
• 2547 - 2559
ผู่้จิัดกัารฝ่่ายวิศวกัรรม / ผู่้จิัดกัารฝ่่ายขาย, บจิกั.ชั่ิลูแมที่ชั่์
• 2544 - 2547
วิศวกัรที่ั�วไปี, บจิกั.ชั่ิลูแมที่ชั่์
• 2543 - 2544
วิศวกัรที่่ปี� ร่กัษัา ระบบปีรับอากัาศ, บจิกั.Project Planning Service

นายวิิฑ์ูรย์ ทามู่

นายพงษั์สวิัสดิ� เพ่งเล็งผล

ผู่้อำานวยกัารส์ายงานขาย :
ธุุรกัิจิระบบกัารพิมพ์ดิจิิที่ัลู

ผู่้อำานวยกัารส์ายงานขายส์ินค้้าพิเศษั:
ธุุรกัิจิระบบกัารพิมพ์ดิจิิที่ัลู

อายุ 43 ปีี

อายุ 48 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-ตั่างจิังหวัด /
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
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

นางสาวิอนัญญา โปรยเงิน

นางสาวิวิาสุกาญจำน์ บุญมู่

ผู่้ค้วบคุ้มดูแลูกัารที่ำาบัญชั่่
อายุ 39 ปีี

เลูขานุกัารบริษััที่
อายุ 42 ปีี

• 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

ข้้อมููลการดำารงตืำาแหน่งข้องกรรมูการและผู้บริหารในบริษััท/บริษััทย่อย/บริษััทท่�เก่�ยวิข้้อง

/
/

ห้มูายเห้ต์ุ : X = ปีระธุานกัรรมกัาร / = กัรรมกัาร // = กัรรมกัารบริหาร /// = ผู่้บริหาร

/

/
/

/
/

/, //

/

ธุนาค้ารกัรุงเที่พ จิำากััด
(มหาชั่น)

บริษััที่ พระบริบาลู จิำากััด

บริษััที่ เจินนพส์ิริ จิำากััด

/

บริษััที่ นูที่ริกัซ์
จิำากััด (มหาชั่น)

/

บริษััที่ ไอยราหาญ จิำากััด

X,/
/ , // , ///
/ , // , ///
/
/ , //
/
/
/
/
// , ///
// , ///
///
///
///
///
///
///
///
///

บริษััที่ หาญเว่ยดนาม จิำากััด

นันธุิราภากัร
ส์ุขชั่ัย
ตัร่เพ็ชั่ร
เอ่�ยมส์กัุลูรัตัน์
ชั่าญณรงค้์
เชั่ื�อบุญชั่ัย
ว่องไพฑ์ูรย์
ด่จิงกัิจิ
ส์ุไพบูลูย์พิพัฒน์
วชั่ิรลูาภไพฑ์ูรย์
ธุ่ระอัมรานนที่์
พร้อมพรชั่ัย
มุขหริวัฒนานนที่์
ส์ุวัฒโนดม
กัิตัตัิเมธุาว่นันที่์
อัค้รเศรณ่
ลูิตัิกัรณ์
ที่าม่
เพ่งเลู็งผ่ลู

บริษััที่ ยูไนเตั็ด
เปีเปีอร์ จิำากััด (มหาชั่น)

1. นายถึกัลู
2. นายวิรัฐ
3. นายธุรรมนูญ
4. นางส์ิริมา
5. นายเจิน
6. นางวลู่รัตัน์
7. นายภาค้ภูมิ
8. นายปีระเส์ริฐ
9. นางส์าววรนุชั่
10. นายวิศิษัฏิ์
11. นางวรินกัาญจิน์
12. นายปีระชั่า
13. นายรัตันพันธุ์
14. นายส์ุชั่าตัิ
15. นายกัิตัตัิพงษั์
16. นายวชั่ิรวิที่ย์
17. นายส์ุกัิจิ
18. นายวิฑ์ูรย์
19. นายพงษั์ส์วัส์ดิ�

บริษััท

บริษััที่ ราชั่ธุาน่
ลูิส์ซิ�ง จิำากััด (มหาชั่น)

รายชัื�อ

บริษััที่ หาญ
เอ็นยิเน่ยริ�ง จิำากััด

การดำารงตืำาแหน่งในบริษััท / บริษััทย่อย / บริษััทท่�เก่�ยวิข้้อง

/
/

บริษััท หาญ เอ็นจำิเน่ยริ�ง โซลูชัั�นส์ จำำากัด (มูหาชัน)
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เอกสารแนบ 2
รายละเอ่ยดเก่�ยวิกับกรรมูการข้องบริษััทย่อย
บริษััท หาญเวิียดนามู จำำากัด

บริษััท ไอยราหาญ จำำากัด

ที่่� ปี ระชัุ่ ม ค้ณะกัรรมกัารบริ ษัั ที่ ค้รั� ง ที่่� 5/2561 เมื� อ วั น ที่่� 9
พฤศจิิกัายน 2561 ม่มตัิให้จิดั ตััง� บริษัที่ั ย่อยที่่� HARN ถึือหุน้ 100% ใน
ปีระเที่ศเว่ยดนาม เพือ� รองรับกัารขยายตัลูาดไปียังปีระเที่ศในภูมภิ าค้
เอเชั่่ย AEC แลูะเพิ�มปีระส์ิที่ธุิภาพในกัารบริกัารลููกัค้้าปีัจิจิุบันที่่�ตั�ัง
ฐานกัารผ่ลูิตัในเมืองโฮจิิมินที่์ ปีระเที่ศเว่ยดนาม ซ่�งกัลูุ่มเปี้าหมาย
ของ HARN เน้นกัารให้บริกัารลููกัค้้าที่่�เปี็น Global Accounts ของ
Domino UK แลูะบริษััที่อื�นๆ ในนิค้มอุตัส์าหกัรรมในเมืองหลูักัของ
ปีระเที่ศเว่ยดนาม ส์ำาหรับผ่ลูิตัภัณฑ์์ระบบพิมพ์ดิจิิที่ัลู

ที่่�ปีระชัุ่มค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ ค้รั�งที่่� 4/2563 เมื�อวันที่่� 14
พฤษัภาค้ม 2563 ม่มตัิให้จิัดตัั�งบริษััที่ย่อยที่่� HARN ถึือหุ้น 65% เพื�อ
ปีระกัอบธุุรกัิจิให้บริกัารพัฒนาอาค้ารอัจิฉื่ริยะ (Smart Building) ภาย
ใตั้ชั่ื�อ ไอยราหาญ

HARN จิดที่ะเบ่ยนจิัดตััง� บริษัที่ั หาญ เว่ยดนาม จิำากััด (บริษัที่ั ย่อย)
ปีระเที่ศเว่ยดนาม ด้วยทีุ่นจิดที่ะเบ่ยน 800,000,000 ดองเว่ยดนาม
หรือปีระมาณ 1,057,444 บาที่ เมื�อวันที่่� 30 กัรกัฎาค้ม 2562 โดย
HARN ถึื อ หุ้ น ในบริ ษัั ที่ ย่ อ ยค้ิ ด เปี็ น ส์ั ด ส์่ ว นร้ อ ยลูะ 100 ของทีุ่ น
จิดที่ะเบ่ยน โดยกัำาหนดกัรรมกัารผู่ม้ อ่ าำ นาจิลูงนามผู่กัพัน ของบริษัที่ั ย่อย
ค้ือ นายธุรรมนูญ ตัร่เพ็ชั่ร ลูงลูายมือชั่ื�อแลูะปีระที่ับตัราส์ำาค้ัญบริษััที่

HARN จิดที่ะเบ่ยนจิัดตัั�งบริษััที่ ไอยราหาญ จิำากััด (บริษััที่
ย่อย) ด้วยทีุ่นจิดที่ะเบ่ยน 2,000,000 บาที่ เมื�อวันที่่� 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

รายชั่�อ
1. นายธุรรมนูญ
2. นายเจิน
3. นายปีระเส์ริฐศักัดิ�

ตัร่เพ็ชั่ร
ชั่าญณรงค้์
เดชั่อุดม

ตืำาแหน่งในบริษััทย่อย
บริษััที่ หาญเว่ยดนาม จิำากััด

บริษััที่ ไอยราหาญ จิำากััด

/, //

/
/
/, //

ห้มูายเห้ต์ุ : / = กัรรมกัาร // = ผู่้บริหาร

รายละเอ่ยดท่�เก่�ยวิข้้องเปิดเผยบนเวิ็บไซตื์ข้อง HARN ตืามูลิงค์ด้านล่าง ซ้�งถือเป็นส่วินหนึ�งข้องแบบ 56-1 One Report ฉบับน่�
https://www.harn.co.th/about/business-structure/
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

เอกสารแนบ 3
รายละเอ่ยดเก่ย� วิกับหัวิหน้างานผูตื้ รวิจำสอบภายใน และหัวิหน้างานกำากับดูแลการ
ปฏิิบัตืิงานข้อง HARN (Compliance)
หัวิหน้างานผู้ตืรวิจำสอบภายใน
HARN ใชั่้บริกัารหน่วยงานภายนอกั (Outsource) เปี็นผู่้ตัรวจิส์อบภายในของ HARN ซ่�งได้แกั่ บริษััที่ อัลูที่ิมา แอดไวเซอร่ จิำากััด โดย
ได้มอบหมายให้ นางส์าวชั่ลูฎา ธุ่ระพัฒนานนที่์ แลูะนางส์าวส์ิรพิ รรณ ตัันตัิพานิชั่พันธุ์ เปี็นหัวหน้างานตัรวจิส์อบภายในของ HARN รายลูะเอ่ยดดังน่�

นางสาวิชัลฎา ธิ่ระพัฒนานนท์

นางสาวิสิริพรรณ ตืันตืิพานิชัพันธิ์

Managing Director
อายุ 53 ปีี

Senior Internal Audit Manager
อายุ 52 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

• 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

หัวิหน้างานกำากับดูแลการปฏิิบัตืิงาน
ปีระธุานเจิ้าหน้าที่่�ปีฏิิบัตัิกัาร เปี็นผู่้ดูแลูกัารปีฏิิบัตัิงานด้าน Compliance ของ HARN รายละเอียดประว็ัต์ิแสดงในเอกสารแนบ 1
ห้น้า 207

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)
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เอกสารแนบ 4
ทรัพย์สนิ ท่ใ� ชั้ในการประกอบธิุรกิจำและรายละเอ่ยดเก่ย� วิกับรายการประเมูินราคา
ทรัพย์สิน
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 5
นโยบายและแนวิปฏิิบัตืิการกำากับดูแลกิจำการ และจำรรยาบรรณธิุรกิจำฉบับเตื็มู
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 ผู่้บริหาร แลูะพนักังานของ HARN ทีุ่กัค้นได้รับที่ราบ แลูะย่ดถึือเปี็นหลูักัปีฏิิบัตัิในกัารดำาเนินงาน 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 6
รายงานคณะกรรมูการตืรวิจำสอบ
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/
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

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

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จำกัด (มหาชน)
559 ซอยศูนยวิจัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
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