ที่

HARN 010/2563

เรื่อง

แจงมติคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการกําหนดวันประชุม วันกําหนดสิทธิผูถือหุนเขารวมประชุม และระเบียบวาระการ
ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563

เรียน

กรรมการและผูจัดการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

สําเนาเรียน

10 มิถุนายน 2563

เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

สิ่งที่สงมาดวย 1. มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุม ภายใตสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19
2. แผนที่ สถานที่จัดการประชุมสามัญผูถอื หุน ประจําป 2563
คณะกรรมการบริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันอังคาร
ที่ 9 มิถุนายน 2563 ไดมีมติกําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 ในวันจันทรที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอง
ปาริชาต ชั้น 3 โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอรีน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซ.แสงแจม ถ.พระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10320 โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุนและออกเสียงลงคะแนน (Record Date) วัน
พฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแจงรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 ดังนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถอื หุน ประจําป 2562
ความเห็นคณะกรรมการ
การบันทึกรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 มีความถูกตองครบถวน
จึงเห็นควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกลาว

วาระที่ 2

รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2562
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2562

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติงบเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ของบริษัทฯ และบริษัทยอย ที่ผูสอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด ไดตรวจสอบและรับรอง และผานการสอบ
ทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2562 เปนทุนสํารองตามกฎหมาย
ความเห็นคณะกรรมการ
บริษัทฯ มีกําไรสุทธิสําหรับป 2562 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 150,591,499 บาท เห็นควรเสนอตอที่ประชุมสามัญ
ผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรสํารองตามกฎหมายรอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป เปนจํานวนเงิน 2,156,169
บาท รวมสํารองตามกฎหมายทั้งสิ้นเทากับรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชําระแลว

วาระที่ 5

พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ปี 2562
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล และไม่มีการเสนอจ่ายเงินปั นผล
สําหรับผลการดําเนินงานปี 2562 เพิ่มเติมอีก เนื่องจากคณะกรรมการได้อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลแทน
การจ่ า ยเงิ น ปั นผลประจํา ปี เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งผลกระทบอันเนื่ อ งมาจากการเลื่ อ นกํา หนดวันประชุม สามัญผูถ้ ื อหุน้
ประจําปี ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เมื่อวันศุกร์ท่ี 15 พฤษภาคม 2563 ในอัตราหุน้ ละ
0.18 บาท สําหรับผลการดําเนินงานตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 รวมเป็ นจํานวนเงินทัง้ สิน้
105,210,000 บาท หรือคิดเป็ นสัดส่วนการจ่ายเงินปั นผลร้อยละ 69.23 ของกําไรสุทธิรวม ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายการ
จ่ายเงินปั นผลของบริษัทฯ ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิของงบการเงิน ภายหลังจากการหักภาษีเงินได้
และสํารองทุกประเภทตามที่ได้กาํ หนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้ กรรมการเข้าดํารงตําแหน่งแทนกรรมการทีต่ ้องออกตามวาระ ประจําปี 2563
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสียในระเบีย บวาระนี ้ ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบ
ระมัดระวัง ถึงคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ว่าเหมาะสม
กับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการอิสระจะ
สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการที่ตอ้ งออก
ตามวาระ ประจําปี 2563 กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จํานวน 4 ท่าน ดังนี ้
(1) นางสาววรนุช สุไพบูลย์พิพฒ
ั น์ ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง
(2) นางสิรมิ า
เอี่ยมสกุลรัตน์ ดํารงตําแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง
(3) ดร.เจน
ชาญณรงค์
ดํารงตําแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง
(4) นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์
ดํารงตําแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง
ทัง้ นี ้ สืบเนื่องจาก ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ได้ขอลาออกจากการเป็ นกรรมการอิสระและทุกตําแหน่งในบริษัทฯ มีผลตัง้ แต่
วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้นไป ดังนัน้ องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท จํานวน 9 ท่าน มีจาํ นวนกรรมการ
อิสระ 3 ท่าน ยังเป็ นไปตามข้อบังคับบริษัท และหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และเพียงพอต่อการบริหารงาน ไม่จาํ เป็ นต้องแต่งตัง้ กรรมการทดแทนตําแหน่งที่วา่ งลงในขณะนี ้

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2563
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
สําหรับปี 2563 (ปี ท่ีเสนอ มีผลตัง้ แต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563) ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ซึง่ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมตามปั จจัยและหลักเกณฑ์ตา่ งๆ โดยครบถ้วนแล้ว ตามอัตราดังต่อไปนี ้
ปี 2563
เปรียบเทียบกับ
องค์ประกอบค่าตอบแทน
(ปี ทีเ่ สนอ)
ปี 2562
1. ค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการบริษัท
30,000 บาท /เดือน
30,000 บาท /เดือน
- ประธานกรรมการชุดย่อย
25,000 บาท /เดือน
25,000 บาท /เดือน
- กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
20,000 บาท /เดือน
20,000 บาท /เดือน
- กรรมการบริษัท (ทํางานสัปดาห์ละ 3 วัน)
120,000 บาท /เดือน
120,000 บาท /เดือน
หน้า 2/4

ปี 2563
เปรียบเทียบกับ
(ปี ทีเ่ สนอ)
ปี 2562
2. ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการ
15,000 บาท /ครัง้
15,000 บาท /ครัง้
- กรรมการ
10,000 บาท /ครัง้
10,000 บาท /ครัง้
3. เงินโบนัส
ไม่มี
ไม่มี
4. สิทธิประโยชน์อ่นื ๆ
ไม่มี
ไม่มี
องค์ประกอบค่าตอบแทน

หมายเหตุ 1. กรรมการที่มีสิทธิได้รบั ค่าตอบแทนกรรมการ ต้องไม่เป็ นพนักงานของบริษัทซึง่ ได้รบั เงินเดือนประจํา
2. กรรมการบริ ษั ท ที่ ด าํ รงตํา แหน่ ง อื่ น ๆ ในกรรมการชุ ด ย่ อ ย จะได้รับ ค่ า ตอบแทนรายเดื อ นตามตํา แหน่ ง ที่ มี
ค่าตอบแทนสูงที่สดุ เพียงตําแหน่งเดียว

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจําปี 2563
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ พิจารณาอนุมตั ิให้แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด ซึ่งไม่เป็ นสํานักงานสอบบัญชีเดียวกัน
กับบริษัทย่อย โดยกําหนดให้ผสู้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี ้ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ ประจําปี 2563
1. นายธนะวุฒิ พิบลู ย์สวัสดิ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6699
จํานวนปี ท่สี อบบัญชีในรอบ 7 ปี ท่ผี ่านมา : 3 ปี (ปี 2560 ถึงปี 2562) หรือ
2. นางสาวพจนรัตน์ ศิรพิ ิพฒ
ั น์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9012
จํานวนปี ท่สี อบบัญชีในรอบ 7 ปี ท่ผี ่านมา : -ไม่มี- หรือ
3. นางสาวรุง่ นภา แสงจันทร์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10142
จํานวนปี ท่สี อบบัญชีในรอบ 7 ปี ท่ผี ่านมา : -ไม่มี- หรือ
4. นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10769
จํานวนปี ท่สี อบบัญชีในรอบ 7 ปี ท่ผี ่านมา : -ไม่มี- หรือ
5. ผูส้ อบบัญชีท่านอื่นที่สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้ความเห็นชอบ
ซึง่ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด มอบหมายให้เป็ นผูส้ อบบัญชีผรู้ บั ผิดชอบ
และเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ พิจารณาอนุมัติกาํ หนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ
ประจําปี 2563 (ปี ท่ีเสนอ) และรายไตรมาสตามอัตราที่ปรากฎในตาราง ดังต่อไปนี ้
ประเภทค่าตอบแทน
ปี 2563
เปรียบเทียบกับ
เปลี่ยนแปลง
(ปี ทีเ่ สนอ)
ปี 2562
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)
- ค่าสอบบัญชีประจําปี และรายไตรมาส
1,406,000
1,326,000 เพิ่มขึน้ 80,000 บาท
หรือคิดเป็ น 6.03%
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Non-Audit Fee)
เรียกเก็บตามที่
เรียกเก็บตามที่
- ไม่มี (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึน้ จริงระหว่างปฏิบตั ิงาน เช่น
เกิดขึน้ จริงของ
เกิดขึน้ จริงของ
ค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น)
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่าย
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พิจารณาอนุมัติการแกไข/เพิ่มเติมขอบังคับของบริษัทฯ
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุ มสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ การแก ไข/เพิ่ มเติ มขอบั งคั บของบริษั ทฯ ขอ 18 เพื่อให
สอดคลองกับกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท ที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลง โดยใหยกเลิกขอความเดิมและใหใชขอความ
ใหมดังตอไปนี้แทน รวมทั้งการแกไข และ/หรือ เพิ่มเติม รายละเอียดหรือขอความใหเปนไปตามคําสั่งนายทะเบียนตาม
ความจําเปนและเหมาะสม โดยที่ไมกระทบตอสาระสําคัญของการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

ขอความเดิม
ขอ 18. นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการ
จะพนจากตําแหนงเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย
ว า ด ว ยบริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด หรื อ กฎหมายว า ด ว ย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(4) ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออก
(5) ศาลมีคําสั่งใหออก

ขอความใหม
ขอ 18. นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการ
จะพนจากตําแหนงเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย
ว า ด ว ยบริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด หรื อ กฎหมายว า ด ว ย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(4) ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออก
(5) ศาลมีคําสั่งใหออก
(6) มี อ ายุ ค รบ 80 ป โดยพ น จากตํ า แหน ง นั บ ตั้ ง แต วัน
สิ้นสุดรอบปปฏิทิน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
บริษัทฯ จะทําการจัดสงเอกสารเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 ซึ่งมีความเห็นคณะกรรมการ พรอมเอกสาร
ประกอบการประชุมทั้งหมดใหกับผูถือหุนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด และจะทําการเผยแพรหนังสือบอกกลาวเชิญประชุม
สามัญผูถือหุน ประจําป 2563 และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซตของบริษัทฯ ที่ www.harn.co.th เพื่อใหผูถือหุนไดทราบ
วาระการประชุมและขอมูลประกอบการประชุม
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความตระหนักและความหวงใยตอสุขภาพและความปลอดภัยของผูถือหุนและผูเขารวมประชุม รวมถึงผูที่มี
สวนรวมในการจัดประชุมทุกทานเปนอยางยิ่ง จึงขอใหทานผูถือหุนและผูเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตามมาตรการและแนว
ปฏิบัติการประชุมภายใตสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งไดแนบมาพรอมนี้อยางเครงครัด โดยบริษัทฯ ขอ
อภัยในความไมสะดวกมา ณ โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายวิรัฐ สุขชัย)
ประธานเจาหนาที่บริหาร
ผูมีอํานาจรายงานสารสนเทศ
เลขานุการบริษัท
โทรศัพท 02-203-0868-9 ตอ 415
อีเมล varinkan.t@harn.co.th
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มาตราการและแนวปฏิบัตใิ นการประชุม
ภายใตสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19
บริษัทฯ มีความตระหนักและหวงใยตอความเสี่ยงของการแพรระบาดและความปลอดภัยของผูถือหุนที่เขารวมประชุม จึงขอ
แจงมาตรการและซักซอมความเขาใจมายังผูถือหุนดังตอไปนี้
1. ขอใหผูถือหุนมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนการเขารวมประชุมดวย
ตนเอง โดยระบุในหนังสือมอบฉันทะที่จัดสงใหกับทานผูถือหุน หรือ ดาวนโหลดทางเว็บไซตบริษัทฯ (แนะนําใหทานออกเสียงในวาระ
ตางๆ ลวงหนา) พรอ มแนบหลักฐาน สงมายัง ฝายกํากับดูแลกิจการ ชั้น 4 บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) เลขที่
19/20-22 ซอยศูนยวิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
2. บริษัทฯ เพิ่มชองทางใหผูถือหุนสามารถสงคําถามเปนลายลักษณอักษรที่เกี่ยวของกับวาระการประชุมลวงหนาได โดย
ดาวนโหลดแบบฟอรมที่เว็บไซตบริษัท www.harn.co.th/นักลงทุนสัมพันธ/การประชุมผูถือหุน และสงคําถามและชื่อ-สกุล มาพรอมกับ
หนังสือมอบฉันทะใหกรรมการอิส ระตามที่กลาวขางตน หรือ เลือ กการสงคําถามลวงหนามาทาง Email : varinkan.t@harn.co.th หรือ
wasukan.b@harn.co.th ภายในวันศุกรที่ 24 กรกฎาคม 2563 โดยบริษัทฯ จะบันทึกคําถามและคําตอบไวในรายงานการประชุมอยาง
ครบถวน
3. บริษัทฯ เตรียมจัดการประชุมเพื่อลดความแออัดของผูเขารวมประชุมในพื้นที่การประชุม โดยจัดเวนระยะหางระหวางบุคคล
1 เมตร ในจุดตางๆ คือ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน
4. กรณีผูเขารวมประชุมที่มีความประสงคจะเขารวมประชุมดวยตนเอง บริษัทฯ ขอใหปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการจัดประชุม
สามัญผูถือหุนของบริษัทฯ อยางเครงครัด เพื่อปองกันและลดความเสี่ยงของการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ดังนี้
4.1 ผูเขารวมประชุมจะตองตอบแบบคัดกรองตนเองกอนเขาในบริเวณสถานที่จัดประชุม หากผูเขารวมประชุมรวมทั้ง
บุคคลใกลชิดมีการเดินทาง หรือผานในพื้นที่หรือสถานที่เสี่ยงตอการติดเชื้อโควิด-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือมีอาการ
เจ็บปวย เชน มีไข ไอ จาม มี น้ํามู ก จะไมอ นุ ญ าตใหเขารวมประชุม และขอความรวมมือ ผูเขารวมประชุมปฏิ บัติตามคําแนะนําของ
เจาหนาที่ ที่จุด คัด กรองอยางเครงครัด หากไมป ฏิ บัติ ตามจะไม อ นุญ าตให เข าบริเวณพื้ น ที่การจัดประชุม แต ส ามารถมอบฉัน ทะให
กรรมการอิส ระได ในกรณี ที่ทานปกปดขอมูล ดานสุขภาพหรือ ประวัติการเดินทางของทาน อาจถือ เปนความผิดตามพระราชบัญ ญั ติ
โรคติดตอ พ.ศ.2558
4.2 ผูเขารวมประชุมตอ งตรวจวัดอุณ หภูมิรางกายผานเครื่องตรวจวัด โดยบริษั ทฯ กําหนดจุดเพื่อ คัดกรองผูเขารวม
ประชุมกอนเขาสูบริเวณงาน หากมีอุณหภูมิรางการตั้งแต 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป จะไมอนุญาตใหเขารวมประชุม ผูเขารวมประชุมที่
ผานการคัด กรองจะติ ด สติ กเกอร และสวมหนากากอนามั ยที่ นํ ามาเองตลอดเวลาที่เขารวมประชุม รวมถึ งทํ าความสะอาดมื อ ด วย
แอลกอฮอลเจลที่จัดเตรียมไวตามจุดตางๆ
4.3 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไมใหเขาบริเวณพื้นที่ประชุม สําหรับผูเขารวมประชุมที่ไมผานการคัดกรองหรือไมทําแบบคัด
กรองโรคโควิด-19
4.4 เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพรระบาด บริษัทฯ จึงไมจัดเตรียมไมโครโฟนสําหรับการสอบถาม โดยผูเขารวมประชุมที่
ประสงคจะสอบถามในที่ประชุม ขอใหสงคําถามใหแกเจาหนาที่บริษัทฯ ภายในหองประชุม เพื่อจัดสงคําถามแกประธานกรรมการบริษัท
หรือผูดําเนินการประชุม โดยบริษัทฯ จะจัดการประชุมใหกระชับ
5. บริษัทฯ งดบริการอาหารและเครื่องดื่มใดๆ ในบริเวณงาน เพื่อปองกันความเสี่ยงจากการแพรระบาด
6. หากสถานการณมีการเปลี่ยนแปลงตอไป หรือมีขอกําหนดจากหนวยงานราชการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผูถือหุน
บริษัทฯ จะแจงใหทานทราบทางเว็บไซตบริษัทฯ (www.harn.co.th)
ทั้งนี้ อาจเกิดความลาชาในการคัดกรองและการลงทะเบียนเขารวมประชุม บริษัทฯ ตองขออภัยในความไมสะดวกมา ณ โอกาสนี้
หนา 1/1

แผนที่ สถานที่จดั การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563
บริษทั หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
ณ หองปาริชาต ชัน้ 3 โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอรีน กรุงเทพฯ
เลขที่ 92 ซ.แสงแจม ถ.พระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร
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