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

บัทบัาทหนั้าท่�ของคณะกรรมการ
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 ริหารที่�ชั่่ ดั เจิน ตัามนโยบายแลูะหลูักักัารกัำากัับดูแลูกัิจิกัาร แลูะ
จิรรยาบรรณธุุรกัิจิ ดังน่�

บัทบัาท หนั้าท่� ของคณะกรรมการบัริษััท
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 กัระบวนกัารที่�่ 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

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 หรือบุค้ค้ลูอ�ืนปีฏิิบัตัิหน้าที่่�แที่นในเร�ืองใด
ตั้องระบุขอบเขตัอำานาจิหน้าที่่�ของผู่้รับมอบอำานาจิ แลูะจิัดที่ำาเปี็น
ลูายลูักัษัณ์อักัษัร หรือบันที่่กัเปี็นมตัิค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ในรายงาน
กัารปีระชัุ่มอย่างชั่ัดเจิน
ที่ั�งน่� กัารมอบอำานาจินั�น ตั้องไม่ม่ลูักัษัณะเปี็นกัารมอบอำานาจิ
ที่�่ที่ำาให้ส์ามารถึอนุมัตัิรายกัารที่่�อาจิม่ค้วามขัดแย้งที่างผ่ลูปีระโยชั่น์
อื�นใดกัับ HARN หรือบริษััที่ย่อย ยกัเว้นเปี็นกัารอนุมัตัิรายกัารที่่�เปี็น
ไปีตัามนโยบายแลูะหลูักัเกัณฑ์์ที่�่ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่พิจิารณาแลูะ
อนุมัตัิไว้แลู้ว
12. แตั่งตัั�งเลูขานุกัารบริษััที่ ที่่�ม่คุ้ณส์มบัตัิแลูะปีระส์บกัารณ์
เหมาะส์ม ตัามพระราชั่บัญญัตัิหลูักัที่รัพย์แลูะตัลูาดหลูักัที่รัพย์
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4) บัทบัาทหนั้าท่�ของประธิานักรรมการบัริษััท
ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่เปี็นผู่้เลูือกัตัั�งกัรรมกัารดำารงตัำาแหน่ง
ปีระธุานกัรรมกัารบริษััที่ เพื�อดูแลู ค้วบคุ้มกัารปีระชัุ่มค้ณะกัรรมกัาร
บริษััที่ แลูะกัารปีระชัุ่มผู่้ถึือหุ้นของ HARN ให้ม่ปีระส์ิที่ธุิภาพ เปี็นไปี
ตัามระเบ่ยบข้อบังค้ับที่่เ� กั่ย� วข้องแลูะบรรลูุวตัั ถึุปีระส์งค้์ในกัารปีระชัุ่ม
เพื� อ ให้ กั ารแบ่ งแยกัหน้า 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
คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครัง� ที� 2/2558 เมื�อวันที� 14
พฤษภาคม 2558 มีมติแต่งตัง� ดร.ถกล นันธิราภากร กรรมการอิสระ
เป็ นประธานกรรมการบริษทั โดยมีผลวันที� 1 มิถนุ ายน 2558 เป็ นต้นไป
ซึง� เป็ นไปตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที�ดี และทําให้การทํางาน
ของประธานกรรมการบริษัทมีความเป็ นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ทาง
สายโลหิตหรือทางธุรกิจระหว่างกัน มีภาวะผูน้ าํ สูง ทําหน้าทีด� แู ลกรรมการ
มิให้อยูภ่ ายใต้อทิ ธิพลของฝ่ ายบริหาร โดยทําหน้าทีใ� ห้ผเู้ ข้าร่วมประชุม
ใช้สทิ ธิออกเสียง ปฏิบตั ติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด� อี ย่างเคร่งครัด
รวมถึงเป็ นการสร้างความเชือ� มั�นในการดําเนินงานทีม� คี วามโปร่งใส และ
ดูแลผูส้ ว่ นได้เสียทุกฝ่ ายอย่างเป็ นธรรม และไม่ใช่บคุ คลเดียวกันกับ
ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร ที�ปัจจุบนั ดํารงตําแหน่งโดยคุณวิรฐั สุขชัย
เพื�อถ่วงดุลอํานาจในการบริหารงานกัน

บทบาทหน้าที� มีรายละเอียดดังนี �
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
หน้าที่�่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. เปี็นผู่้ลูงค้ะแนนชั่�่ขาดกัรณ่ม่กัารลูงค้ะแนนเส์่ยง แลูะค้ะแนน
เส์่ยงที่ั�งส์องฝ่่ายเที่่ากััน

2) ควิามเป็นัอิสระของคณะกรรมการ
ค้ณะกัรรมกัารจิะตั้องวินิฉื่ัย แส์ดงค้วามค้ิดเห็น แลูะออกัเส์่ยง
ในกัิจิกัารที่่�ค้ณะกัรรมกัารม่อำานาจิหน้าที่่�ตััดส์ินใจิ หากักัารตััดส์ินใจิ
ของค้ณะกัรรมกัารตักัอยู่ภายใตั้ภาวะกัดดันจิากัหน้าที่�่กัารงานหรือ
ค้รอบค้รัว หรือม่ส์ว่ นได้ส์ว่ นเส์่ยในเรือ� งนัน� ย่อมบิดเบือนกัารตััดส์ินใจิ
ให้ตัดั ส์ินเข้าข้างตันเอง ค้นใกัลู้ชั่ดิ หรือเพือ� ปีระโยชั่น์ของตันเอง ค้วาม
เปี็นอิส์ระของกัรรมกัารจิ่งเปี็นเร�อื 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

