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5) การพัฒนัากรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้คณะ
กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงเข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรทีเ� กีย� วข้อง
กับการพัฒนาความรูค้ วามสามารถในการปฏิบตั หิ น้าทีอ� ย่างสมํ�าเสมอ
กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมทัง� องค์กร /
สถาบันชัน� นําอื�น และเข้าร่วมสัมมนาต่างๆ ในหัวข้อที�เกี�ยวข้อง โดย
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาหลักสูตร
การอบรมที�เกี�ยวข้องให้กบั คณะกรรมการบริษัท

และผูบ้ ริหารระดับสูง เพื�อนํามาประยุกต์ใช้กบั ธุรกิจของ HARN ให้
เติบโตอย่างยั� งยืน ทัง� นี � กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงเข้ารับการ
อบรมที� เป็ นการเพิ� มพูนความรู ใ้ นการปฏิบัติงานและกิ จกรรมของ
HARN ดังนี �
ปั จจุบนั มีกรรมการบริษัทที�เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที�เกี�ยวกับ
การปฏิบตั หิ น้าที�กรรมการ ของ IOD คิดเป็ นร้อยละ 100

ห้ลักสูต์รอบรมูสมูาคมูส่งเสริมูสถืาบันกรรมูการบริษััที่ไที่ย (IOD) ข้องคณีะกรรมูการบริษััที่
รายชัื�อกรรมการ
ดร. ถึกัลู
นางส์าววรนุชั่
นายปีระเส์ริฐ
นายภาค้ภูมิ
นางวลู่รัตัน์
นายวิรัฐ
นายธุรรมนูญ
นายเจิน
นางส์ิริมา

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

หลักส้ตืร
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�อกรรมการ
ดร. ถึกัลู

นันธุิราภากัร

นางส์าววรนุชั่
นายปีระเส์ริฐ
นายภาค้ภูมิ
นางวลู่รัตัน์
นายวิรัฐ
นายธุรรมนูญ
นายเจิน
นางส์ิริมา

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

หลักส้ตืรอบัรม / หัวิข้อสัมมนัา
• 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
• ไม่มี
• หลูักัส์ูตัร Director Accreditation Program รุ่น 184/2021
• ไม่มี
• ไม่มี
• ไม่มี
• ไม่มี
• ไม่มี
• ไม่มี
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รายชั่�อผ้้บัริหารระดับัส้ง
นายวิศิษัฏิ์

วชั่ิรลูาภไพฑ์ูรย์

นางวรินกัาญจิน์ ธุ่ระอัมรานนที่์

นายปีระชั่า
นายรัตันพันธุ์

พร้อมพรชั่ัย
มุขหริวัฒนานนที่์

นายส์ุชั่าตัิ
นายกัิตัตัิพงษั์

ส์ุวัฒโนดม
กัิตัตัิเมธุาว่นันที่์

นายวชั่ิรวิที่ย์

อัค้รเศรณ่

นายส์ุกัิจิ
นายวิฑ์ูรย์

ลูิตัิกัรณ์
ที่ามี

นายพงษั์ส์วัส์ดิ์

เพ่งเลู็งผ่ลู
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หลักส้ตืรอบัรม / หัวิข้อสัมมนัา
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
ไม่มี
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
ไม่มี

6) การประเมินัผลตืนัเองของคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชัุดย่อย
เพือ� ให้เปี็นไปีตัามหลูักักัารกัำากัับดูแลูกัิจิกัารที่�่ HARN ได้กัำาหนด
ให้ค้ณะกัรรมกัารบริษััที่แลูะค้ณะกัรรมกัารชัุ่ดย่อย ที่ำากัารปีระเมิน
ตันเอง เพื�อใชั่้เปี็นกัรอบในกัารตัรวจิส์อบกัารปีฏิิบัตัิงานในหน้าที่่�ของ
ค้ณะกัรรมกัารอย่างส์ม�ำาเส์มอปีีลูะ 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
แบบปีระเมินผ่ลูที่�งั 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
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2. สรุปผลการประเมูินผลข้องคณีะกรรมูการที่ั�งคณีะและรายบุคคล
2564 - ผลการประเมินัของคณะกรรมการชัุดตื่างๆ (รายคณะ)

หลักเกณฑ์์การประเมินัตืนัเอง
ของคณะกรรมการ

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. โครงสร้างและคุณสมบััตืิ
• ค้วามหลูากัหลูายของกัรรมกัารด้านจิำานวนแลูะปีระส์บกัารณ์
• ส์ัดส์่วนของกัรรมกัาร
• คุ้ณส์มบัตัิของค้ณะกัรรมกัารแตั่ลูะค้ณะ
2. บัทบัาท หนั้าท่� และควิามรับัผิดชัอบั
• กัารใชั่้เวลูาที่่�เพ่ยงพอตั่อกัารพิจิารณาเรื�องที่่�ส์ำาค้ัญ อาที่ิ ที่ิศที่าง กัลูยุที่ธุ์ แผ่น
งานดำาเนินธุุรกัิจิ รายกัารที่่�ม่ค้วามขัดแย้งที่างผ่ลูปีระโยชั่น์ กัารค้วบคุ้มภายใน
แลูะกัารจิัดกัารค้วามเส์่�ยง
3. การประชัุม
• กัำาหนดกัารปีระชัุ่มลู่วงหน้าที่ั�งปีี
• ค้วามเพ่ยงพอของข้อมูลูตั่อกัารตััดส์ินใจิของกัรรมกัาร
• ค้วามเปี็นอิส์ระในกัารตััดส์ินใจิลูงมตัิแลูะกัารแส์ดงค้วามเห็นของกัรรมกัาร
• กัารกัำาหนดกัรอบเวลูาในกัารปีระชัุ่ม
4. เร่�องอื�นัๆ
• ค้วามส์ัมพันธุ์ระหว่างค้ณะกัรรมกัารแลูะฝ่่ายจิัดกัาร อาที่ิ ไม่แที่รกัแซง
กัารปีฏิิบัตัิหน้าที่่�
• กัารพัฒนาตันเองของกัรรมกัาร/ผู่้บริหาร ส์่งเส์ริมให้ได้รับกัาร ฝ่ึกัอบรม
รวิมผลประเมินั

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

2564 - ผลการประเมินัของคณะกรรมการชัุดตื่างๆ (รายบัุคคล)

หลักเกณฑ์์การประเมินัตืนัเอง
ของคณะกรรมการ

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%

แบับัรายบัุคคล
1. โครงสร้างและคุณสมบััตืิ
• คุ้ณส์มบัตัิ ค้วามรู้ ปีระส์บกัารณ์ที่่�เหมาะส์มกัับธุุรกัิจิของ HARN
• ได้รบั มอบหมายหน้าที่่ที่� เ่� หมาะส์มกัับบที่บาที่ (กัรรมกัารอิส์ระ/กัรรมกัารชัุ่ดย่อย)
ที่่�ได้รับมอบหมาย
2. บัทบัาท หนั้าท่� และควิามรับัผิดชัอบั
• ปีฏิิบัตัิหน้าที่่�ตัามกัฎหมาย กัฎบัตัร อย่างม่ปีระส์ิที่ธุิภาพ
• ม่เวลูาแลูะทีุ่่มเที่ในกัารปีฏิิบัตัิหน้าที่่�
• ค้วบคุ้มแลูะตัิดตัามกัารดำาเนินงานของฝ่่ายจิัดกัารอย่างเหมาะส์ม
• ไม่แที่รกัแซงกัารที่ำางานของฝ่่ายจิัดกัาร
• พัฒนาแลูะเร่ยนรู้ตัลูอดเวลูา
3. การประชัุม
• กัารเข้าร่วมปีระชัุ่ม
• กัารแส์ดงค้วามเห็นในกัารปีระชัุ่ม
• กัารศ่กัษัาข้อมูลูกัารปีระชัุ่มลู่วงหน้า
• แส์ดงค้วามเห็นที่่�เปี็นปีระโยชั่น์ตั่อที่่�ปีระชัุ่มอย่างเหมาะส์ม
• งดเว้นเข้าปีระชัุ่มหรือออกัเส์่ยงกัรณ่ม่ส์่วนได้ส์่วนเส์่ย
รวิมผลประเมินั

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

ทัง� นี � คณะกรรมการยังไม่มีท�ีปรึกษาภายนอก มาช่วยในการกําหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
คณะกรรมการ สําหรับผลการประเมินของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยจะนํามาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการทํางาน
เพื�อให้เกิดประโยชน์สงู สุดในการกํากับดูแลกิจการ

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

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

8) การปฐมนัิเทศกรรมการใหม่
ส์ำาหรับกัรรมกัารที่่�เข้ารับตัำาแหน่งใหม่ในค้ณะกัรรมกัารบริษััที่
ค้ณะกัรรมกัารส์รรหาแลูะพิจิารณาค้่าตัอบแที่นได้จิดั ให้มกั่ ารปีฐมนิเที่ศ
เพื�อให้กัรรมกัารใหม่ได้รับที่ราบนโยบาย รวมที่ั�งข้อมูลูที่่�เกั่�ยวข้อง
พร้อมที่ัง� ส์่งมอบคู้ม่ อื ส์ำาหรับกัรรมกัาร ที่่เ� ลูขานุกัารบริษัที่ั ได้จิดั เตัร่ยมไว้
ซ่�งเปี็นข้อมูลูที่่�เปี็นปีระโยชั่น์ส์ำาหรับกัารปีฏิิบัตัิหน้าที่่� ที่ั�งน�่ 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.
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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

