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เรื่อง

แจ้งมติคณะกรรมการให้เลื่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 โดยยกเลิกวันประชุม และวาระการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ในวันที่ 24 เมษายน 2563 และอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สําเนาเรียน เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
อ้างถึง

หนัง สื อ ที่ HARN 006/2563 ลงวัน ที่ 30 มี น าคม 2563 เรื่ อ งแจ้ง เปลี่ ย นแปลงสถานที่ ป ระชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น
ประจําปี 2563 และมาตรการจัดการประชุมภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ตามที่ คณะกรรมการบริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่นั ส์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติกาํ หนดวันประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ในวันศุกร์ท่ี 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ซึง่ ได้แจ้งเปลี่ยนสถานที่ประชุมจากเดิมเป็ น ห้องประชุมใหญ่
ชัน้ 3 บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ นั ส์ จํากัด (มหาชน) เลขที่ 19/20-22 ซอยศูนย์วิจยั ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขต
ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 และได้แจ้งมาตรการจัดการประชุมภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ตามหนังสือที่อา้ งถึงนัน้
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยตัง้ แต่เริ่มต้นจนถึง
เวลานีม้ ีการแพร่ระบาดเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่องและเริ่มกระจายในวงกว้างมากขึน้ ประกอบกับรัฐบาลได้ขอความร่วมมือเอกชน
ในหลายช่องทางให้พิจารณาความจําเป็ นในการจัดกิจกรรมที่มีลกั ษณะเป็ นการรวมกลุ่มกันของคนหมู่มาก ซึ่งเป็ นโอกาสที่ทาํ
ให้การแพร่ระบาดเกิดขึน้ และกระจายสู่บคุ คลทั่วไปได้ง่าย บริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าวอย่างใกล้ชิด
มาโดยตลอด มีความห่วงใยในสุขอนามัยและความปลอดภัยของผูเ้ ข้าร่วมประชุม และทีมงานทุกฝ่ าย และมีความกังวลว่าการ
จัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในเวลานี ้ ไม่ว่าบริษัทฯ จะจัดเตรียมมาตรการที่ดีไว้รองรับการมาร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ อย่างไร ก็ไม่อาจ
รับรองได้ว่าจะสามารถลดความเสี่ยงลงได้อย่างชัดเจน และสถานการณ์นีเ้ ป็ นเหตุการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ทําให้
คาดการณ์ได้ยากว่าในระยะต่อไปจะเป็ นอย่างไร ด้วยเหตุดงั กล่าวที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 16
เมษายน 2563 ได้พิจารณาและคํานึงถึงประเด็นต่างๆ อย่างรอบด้านแล้ว จึงมีมติอนุมตั ิดงั ต่อไปนี ้
1. ให้เลื่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ของบริษัทฯ จากเดิมที่กาํ หนดไว้ในวันศุกร์ท่ี 24 เมษายน 2563
ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 3 บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ นั ส์ จํากัด (มหาชน) เลขที่ 19/20-22 ซอยศูนย์วิจยั ถนนพระราม 9 แขวง
บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10310 ออกไปโดยไม่มีกาํ หนดจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ จึงจะแจ้ง
กําหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ ประจําปี 2563 ที่จะจัดขึน้ ใหม่ โดยให้ยกเลิกกําหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 และวันกําหนดสิทธิผถู้ ือหุน้ ในการเข้าประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 (XM) ที่กาํ หนดไว้ใน
วันศุกร์ท่ี 13 มีนาคม 2563 แต่ให้คงวันกําหนดสิทธิในการได้รบั เงินปั นผล (XD) เพื่อการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล อนึ่งการ
เลื่อนประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวไม่กระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนยั สําคัญ รวมถึงสิทธิในการรับเงินปั นผล
ของผูถ้ ือหุน้ แต่อย่างใด

2. อนุมัติการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล จากงวดดําเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ใน
อัตราหุน้ ละ 0.18 บาท จํานวน 584,500,000 หุน้ รวมเป็ นเงิน 105,210,000 บาท หรือประมาณร้อยละ 69.86 ของกําไรสุทธิ
(เป็ นกําไรหลังหักสํารองตามกฎหมายร้อยละ 5 เป็ นจํานวนเงิน 2,156,169 บาท) โดยจ่ายจากกําไรส่วนที่เสียภาษี ในอัตราร้อยละ
20 ซึง่ ผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นบุคคลธรรมดาต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 แต่สามารถเครดิตภาษี เงินปั นผลได้ 20/80
ทัง้ นี ้ การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลดังกล่าวจ่ายให้เฉพาะผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ ณ วันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิรบั เงิน
ปั นผล (Record Date) ในวันศุกร์ท่ี 13 มีนาคม 2563 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันศุกร์ท่ี 15 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็ นวัน
กําหนดสิทธิและวันจ่ายเงินปั นผลเดิมที่ได้แจ้งผูถ้ ือหุน้ ไว้แล้ว
อนึ่ง คณะกรรมการบริษัท พิจารณาจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ กับผูถ้ ือหุน้ จากการ
เลื่อนประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ออกไป และคณะกรรมการจะไม่เสนอจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2562 อีก โดยบริษัทฯ จะ
รายงานเรื่องการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ท่ปี ระชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
บริษัทฯ ขออภัยที่แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ อย่างกะทันหันและไม่มีกาํ หนด ตามเหตุผลดังกล่าวข้างต้น
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส COVID-19 อย่างใกล้ชิด รวมถึงพิจารณาทางเลือก
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ด้วยวิธีการอื่นใดที่กฎหมายกําหนดให้ทาํ ได้ เพื่อจัดให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ โดยเร็วต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายวิรฐั สุขชัย)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผูม้ ีอาํ นาจรายงานสารสนเทศ
เลขานุการบริษัท
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