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1หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) ประจําป 2561

วันที่ 2 เมษายน 2561

เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561

เรียน  ทานผูถือหุนของบริษัท

ดวยคณะกรรมการ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) ไดมีมติเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2561 ให
เรียกประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 ในวันศุกรที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. เปนตนไป ณ หองปาริชาต ชั้น 3 
โรงแรมโกลเดน ทวิลปิ ซอฟเฟอรีน กรุงเทพฯ เลขที ่92 ซ.แสงแจม ถ.พระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรงุเทพมหานคร 
10320 โดยกําหนดวันบันทึกรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 (Recode Date) ในวัน
จันทรที่ 12 มีนาคม 2561

บริษัทฯ ไดประกาศในเว็บไซตของบริษัทฯ เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระอื่นๆ ตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน 
นอกเหนือจากวาระตางๆ ที่กําหนดไวลวงหนากอนการประชุม ปรากฏวา ไมมีผูถือหุนทานใดเสนอวาระอื่นๆ มายังบริษัทฯ

บริษัทฯ จึงขอแจงระเบียบวาระการประชุมพรอมดวยความเห็นของคณะกรรมการ ดังตอไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560

ขอเท็จจริงและเหตุผล
บรษิทัฯ ไดจดัประชมุสามญัผูถือหุน ประจาํป 2560 ซึง่ประชมุเมือ่วันที ่28 เมษายน 2560 ซึง่ไดมกีารจดัทาํรายงาน
การประชุมและไดสงใหกระทรวงพาณิชยภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด โดยมีสําเนารายงานการประชุม
ตามเอกสารแนบทาย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาเห็นวา รายงานการประชุมดังกลาวไดมีการบันทึกรายงานไวอยางถูกตองและสมควร
เสนอใหที่ประชุมผูถือหุน พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2560

ขอเท็จจริงและเหตุผล
บริษัทฯ ไดจัดทํารายงานเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกับผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบป 2560 ซึ่ง
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาถูกตองและเพียงพอ ดังรายละเอียดท่ีปรากฏในรายงานประจําป 2560
ตามสิ่งที่สงมาดวย 1 ในรูปแบบ CD-ROM ที่จัดสงมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี้
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2 หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน
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 ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2560 
ดังกลาว

 คะแนนเสียงเพื่อลงมติ
ในวาระน้ี เปนการรายงานผลการดาํเนนิงานของบริษทัเก่ียวกับกิจการของบรษิทัในรอบป 2560 เพ่ือทราบเทาน้ัน 
จึงมิไดมีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจําป 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

 ขอเท็จจริงและเหตุผล
ตามพระราชบญัญัตบิริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และขอบงัคบัของบริษทั ขอ 48. กําหนดใหบริษทั
ตองจัดใหมีการทํางบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท เพื่อนําเสนอตอที่ประชุม
ผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําปเพื่อพิจารณาอนุมัติ

 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังที ่1/2561 วนัที ่23 กุมภาพันธ 2561 ไดสอบทานงบการเงิน ประจาํป
2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 แลว มีความเห็นวา รายงานดังกลาวมีความถูกตอง ครบถวน การปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการบัญชทีีรั่บรองทัว่ไป และมกีารปฏบิตัติามขอกําหนดของสาํนักคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย
และตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ รวมทั้งมีการ
เปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ ครบถวน และเชื่อถือได

 ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจําป 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560 ที่ผูสอบบัญชีของบริษัทไดตรวจสอบและรับรอง และผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจ
สอบแลว รายละเอยีดดงัปรากฏตามรายงานประจาํป 2560 (ซึง่แสดงงบการเงิน ประจาํป 2560) (ส่ิงท่ีสงมาดวย 1)

 คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจดัสรรกําไรและการกําหนดจายเงินปนผลสาํหรบัผลการดําเนินงาน ประจาํป 2560

 ขอเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับบริษัท ขอ 43. ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน เปนผูพิจารณาอนุมัติการจัดสรร
กําไร และการกําหนดจายเงินปนผล และขอบงัคบัของบริษทั ขอ 45. ท่ีกําหนดใหบริษทัตองจดัสรรกําไรสุทธิประจาํป
สวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) 
จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

 ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการ พิจารณาเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรและการจาย
เงินปนผลประจาํป 2560 ซึง่ในป 2560 บริษทัฯ มกํีาไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรับปตามงบการเงิน รวม 129,642,157.01 
บาท (หนึง่รอยย่ีสบิเกาลานหกแสนสีห่มืน่สองพันหน่ึงรอยหาสิบเจด็บาทหน่ึงสตางค) หรือคดิเปน 0.22 บาทตอหุน
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และบริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผล ในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดและ
สํารองทุกประเภทตามกฎหมาย จากการพิจารณางบการเงินเฉพาะกิจการ คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
เสนอจายเงินปนผลประจาํป 2560 ในอตัราหุนละ 0.14 บาท รวมจาํนวนเงินปนผลท่ีจายทัง้สิน้ 81,830,000 (แปด
สิบเอ็ดลานแปดแสนสามหมื่น)บาท โดยอัตราการจายเงินปนผลดังกลาว เปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผล

สําหรับกําไรสะสมที่ยังไมจัดสรรยกมา จํานวน 2,501,115.43 บาท (สองลานหาแสนหนึ่งพันหนึ่งรอยสิบหาบาท
สี่สิบสามสตางค) บริษัทฯ ไดจัดสรรสํารองตามกฎหมายรอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป เพิ่มอีกเปนจํานวนเงิน 
6,483,954.72 (หกลานสี่แสนแปดหมื่นสามพันเการอยหาสิบสี่บาทเจ็ดสิบสองสตางค) ครบถวนแลว หลังจาก
จายเงินปนผล จํานวนเงิน 81,830,000 (แปดสิบเอ็ดลานแปดแสนสามหมื่น)บาท จึงคงเหลือกําไรสะสมยังไม
จดัสรรยกไป 43,829,317.72 บาท (สีส่บิสามลานแปดแสนสองหมืน่เกาพันสามรอยสบิเจด็บาทเจด็สบิสองสตางค)

ทั้งนี้ ผูถือหุนสามัญประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินไดในอัตรา 20/80 ของเงินปนผลตามหลัก
เกณฑ ที่กําหนดไวในมาตรา 47 ทวิแหงประมวลรัษฎากร

คณะกรรมการ กําหนดวันบันทึกรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล (Recode Date) ในวันจันทรที่ 12 มีนาคม 
2561 และกําหนดจายเงินปนผลในวันศุกรท่ี 25 พฤษภาคม 2561 (การใหสิทธิดังกลาว ยังมีความไมแนนอน 
เน่ืองจากตองรอการอนุมตัจิากทีป่ระชมุสามญัผูถือหุน ประจาํป 2561 ซึง่จะจดัการประชมุในวนัศกุรที ่27 เมษายน 
2561)

ตารางเปรียบเทียบอัตราการจายเงินปนผลในรอบ 3 ปที่ผานมา ดังนี้

คะแนนเสียงเพื่อลงมต ิใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเขาดํารงตําแหนงแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ

 ขอเท็จจริงและเหตุผล
ตามขอบังคับของบริษัท ขอที่ 17 กําหนดวา �ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออก
จากตําแหนงอยางนอยจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมได
ก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3)� ซึ่งปจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 11 คน โดยในป 
2561 มีกรรมการที่ออกตามวาระจํานวน 4 ทาน ตามเอกสารแนบทาย 2 (1)-(4)

ขอมูลการจายเงินปนผล ป 2560
(ปที่เสนอ)

ป 2558ป 2559

เงินปนผลระหวางกาล (บาท/หุน)  -  -  -
กําไรสุทธิตอหุน (บาท)  0.22  0.11  0.13
เงินปนผลประจําป (บาท/หุน)  0.14  0.09  0.10
หุนปนผล (บาท/หุน )  -  -  -
อัตราการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิ (%)  63.64  81.82  76.92
ราคาพาร (บาท/หุน)  0.50  0.50  0.50
จํานวนหุนสามัญ ณ วันสิ้นงวด (หุน)  584,500,000  584,500,000  350,000,000

เงินปนผลระหวางกาล (บาท/หุน)  -  -  -
กําไรสุทธิตอหุน (บาท)  0.22  0.11  0.13
เงินปนผลประจําป (บาท/หุน)  0.14  0.09  0.10
หุนปนผล (บาท/หุน )  -  -  -
อัตราการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิ (%)  63.64  81.82  76.92
ราคาพาร (บาท/หุน)  0.50  0.50  0.50
จํานวนหุนสามัญ ณ วันสิ้นงวด (หุน)  584,500,000  584,500,000  350,000,000

เงินปนผลระหวางกาล (บาท/หุน)  -  -  -
กําไรสุทธิตอหุน (บาท)  0.22  0.11  0.13
เงินปนผลประจําป (บาท/หุน)  0.14  0.09  0.10
หุนปนผล (บาท/หุน )  -  -  -
อัตราการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิ (%)  63.64  81.82  76.92
ราคาพาร (บาท/หุน)  0.50  0.50  0.50
จํานวนหุนสามัญ ณ วันสิ้นงวด (หุน)  584,500,000  584,500,000  350,000,000

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) ประจําป 2561
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คาตอบแทนกรรมการ

1. คาตอบแทนประจํากรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • ประธานกรรมการบริษัท  30,000 บาท / เดือน  30,000 บาท / เดือน
 • ประธานกรรมการชุดยอย  25,000 บาท / เดือน  25,000 บาท / เดือน
 • กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ  20,000 บาท / เดือน  20,000 บาท / เดือน
 • กรรมการบริษัท (ทํางานสัปดาหละ 1 วัน)  ไมมี  40,000 บาท / เดือน
 • กรรมการบริษัท (ทํางานสัปดาหละ 2.5 วัน)  ไมมี  80,000 บาท / เดือน
 • กรรมการบริษัท (ทํางานสัปดาหละ 3 วัน)  120,000 บาท /เดือน  ไมมี

ป 2561 ป 2560

 ความเห็นของคณะกรรมการ
บริษทัไดเปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอย นาํเสนอชือ่บุคคลท่ีมคีณุสมบัตเิหมาะสมเพ่ือรับการแตงตัง้เปนกรรมการ 
โดยเผยแพรข้ันตอนการเสนอชือ่ดงักลาวในเวปไซตบรษิทั ภายในวนัที ่31 ธันวาคม 2560 ปรากฏวา ไมมผีูถือหุน
เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการในการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งนี้

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง
1. นาย วิรัฐ  สุขชัย  กรรมการ
2. นาย วสันต  นันทขวาง  กรรมการ
3. นาง วลีรัตน  เชื้อบุญชัย  กรรมการ
4. นางสาว วรนุช  สุไพบูลยพิพัฒน  กรรมการอิสระ

ซึ่งเปนกรรมการที่ตองออกตามวาระ กลับเขามาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง

 คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย สําหรับป 2561

ขอเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับบริษัท ขอที่ 30 ซึ่งกําหนดใหคณะกรรมการบริษัท เปนผูทําหนาที่พิจารณา กลั่นกรอง
การสรรหากรรมการและการกําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัท โดยคํานึงถึงภาระหนาท่ี ความรับผิดชอบท่ี
สอดคลองกับผลการปฏิบัตงิาน ผลประกอบการ และการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน ซึง่เทยีบเคยีงกับแนวปฏิบัติ
ของบริษัทอื่นที่มีขนาดและประเภทอุตสาหกรรมใกลเคียงกัน

 ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาตอบแทน สําหรับป 2561 
มีผลตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ซึ่งประกอบดวย คาตอบแทนรายเดือน และคาเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท
และกรรมการชุดยอย ป 2561 โดยเทียบกับปที่ผานมา ดังนี้

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) ประจําป 2561
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2. คาเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • ประธานกรรมการบริษัท   15,000 บาท / ครั้ง  15,000 บาท / ครั้ง
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ  15,000 บาท / ครั้ง  15,000 บาท / ครั้ง
 • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  15,000 บาท / ครั้ง  15,000 บาท / ครั้ง
 • กรรมการบริษัท  10,000 บาท / ครั้ง  10,000 บาท / ครั้ง
 • กรรมการตรวจสอบ  10,000 บาท / ครั้ง  10,000 บาท / ครั้ง
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง  10,000 บาท / ครั้ง  10,000 บาท / ครั้ง 
3. โบนัสคณะกรรมการบริษัท  ไมมี  ไมมี
4. สิทธิประโยชนอื่นๆ  ไมมี  ไมมี
หมายเหตุ : 1. กรรมการที่มีสิทธิไดรับคาตอบแทนกรรมการ ตองไมเปนพนักงานของบริษัทซึ่งไดรับเงินเดือนประจํา
 2. กรรมการบริษัทที่ดํารงตําแหนงอื่นๆ ในกรรมการชุดยอย จะไดรับคาตอบแทนรายเดือนตาม ตําแหนงที่มีคาตอบแทนสูงที่สุดเพียงตําแหนงเดียว

คะแนนเสยีงเพือ่ลงมติ ใหถือคะแนนเสยีงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของผูถือหุนซึง่มาประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป 2561

 ขอเท็จจริงและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแกไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และขอบังคับของ
บริษัทขอที่ 51 ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป แตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนที่ผูสอบ
บัญชีควรไดรับทุกป โดยที่ประชุมผูถือหุนอาจเลือกผูสอบบัญชีคนเดิมกลับเขารับตําแหนงอีกก็ได

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งที่ 1/2561 วันที่ 23 กุมภาพันธ 2561 ไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี
ของบรษิทัฯ โดยพิจารณาจากความสามารถ ประสบการณตลอดจนความเปนอสิระของผูสอบบญัช ีและพิจารณา
คาตอบแทนการสอบบัญชีใหเหมาะสมกับหนาท่ี ภาระ ความรับผิดชอบ โดยไดเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ 
ใหพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี จาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากได
ปฏิบัติหนาที่อยางเหมาะสม และไมมีความสัมพันธ หรือสวนไดเสียกับบริษัทหรือผูถือหุนใหญแตอยางใด โดยมี
ความเปนอิสระตอการปฏิบัติหนาที่

ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการ โดยการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุน
พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เปนผูตรวจสอบบัญชีของบริษัท ในป 2561 ซึ่ง
ประกอบดวย

1. นายธนะวุฒิ  พิบูลยสวัสดิ์   ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6699
2. นายพีระเดช  พงษเสถียรศักดิ์   ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4752
3. นางสาวสุลลิต  อาดสวาง   ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7517

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) ประจําป 2561

คาตอบแทนกรรมการ ป 2561 ป 2560



6 หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) ประจําป 2561

ทั้งนี้ บริษัทไมมีบริษัทยอย/บริษัทรวมที่ตองมีการตรวจสอบ

คะแนนเสียงเพื่อลงมต ิใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)

 จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 ในวันศุกรที่ 27 เมษายน 2561 และ
โปรดนําหลักฐานแสดงสิทธิการเขารวมประชุมโดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 7 รวมทั้งแบบฟอรมลงทะเบียนที่มี 
Barcode (สิง่ท่ีสงมาดวย 2) มาดวย และเพ่ืออาํนวยความสะดวกใหแกผูถือหุน โรงแรมโกลเดน ทิวลปิ ซอฟเฟอรีน กรงุเทพฯ 
จัดใหมีบริการรถรับ-สง โดยรถบริการจะผานบริเวณฝงโรบินสันของเซ็นทรัล พระราม 9 ทุกๆ 1 ชั่วโมง ตั้งแตเวลา 8.00 น.

 หากทานมีความประสงคจะมอบฉันทะใหผูอื่นไปประชุมและออกเสียงแทน โปรดลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ข. (สิ่งที่สงมาดวย 3) ที่แนบมาพรอมกันนี้ และยื่นตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนเขารวมประชุม เพื่อความสะดวกใน
การตรวจสอบหลักฐานตางๆ และเพ่ือใหการลงทะเบียนแลวเสร็จ สามารถเร่ิมการประชุมไดตามกําหนด ขอใหผูรับมอบ
ฉันทะจากผูถือหุนไปถึงสถานที่ประชุมกอนเวลา ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายงดเวนการมอบของชํารวยใหแกผูถือหุน

 หากผูถือหุนประสงคจะมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน 
บริษัทฯ ไดกําหนดให ดร.ถกล นันธิราภากร หรือ ดร.โสตถิธร มัลลิกะมาส หรือ นางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน กรรมการ
อิสระ เปนผูรับมอบฉันทะ (ตามเอกสารแนบทาย 3) โปรดลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่สงมาดวย 3) ที่ไดแนบ
มาพรอมนี้ แลวสงคืนบริษัทฯ เพื่อใหถึงบริษัทฯ กอนวันประชุม 1 วัน

คาตอบแทนผูสอบบัญชี ป 2561 (ปที่เสนอ)
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด

ป 2560

1. คาสอบบัญชี (Audit Fee)
• ประจําป (บาท/ป)  630,000  600,000
• รวม 3 ไตรมาส (บาท)  630,000  600,000

2. คาบริการอื่น (Non-Audit Fee)  0  0
รวมคาตอบแทนผูสอบบัญชี (บาท/ป)  1,260,000  1,200,000

ประจําป (บาท/ป)  630,000  600,000
รวม 3 ไตรมาส (บาท)  630,000  600,000

2. คาบริการอื่น (Non-Audit Fee)  0  0
รวมคาตอบแทนผูสอบบัญชี (บาท/ป)  1,260,000  1,200,000

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) ประจําป 2561

4. นางสาววันนิสา  งามบัวทอง   ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6838
5. นางสาวธัญพร  ตั้งธโนปจัย   ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9169

ผูสอบบัญชทีีไ่ดรบัการเสนอชือ่ดงักลาว ไมมคีวามสมัพันธหรือสวนไดเสยีกับบริษทั หรือผูถือหุนใหญแตอยางใด 
โดยมีความเปนอิสระตอการปฏิบัติหนาท่ี พรอมท้ังมีคุณสมบัติเหมาะสม และตรงตามเกณฑการพิจารณาของ
บริษัท

โดยผูสอบบัญชดีงักลาวคนหน่ึงคนใดเปนผูลงลายมอืชือ่ในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของบรษิทั ประจาํป 
2561 และรายงานสอบทานรายไตรมาส ตั้งแตไตรมาส 1 ถึง 3 ของปดังกลาว

และเห็นสมควรเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุน พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท ประจําป 
2561 และรายไตรมาสของปดังกลาว ตามปรากฏในตารางดังตอไปนี้



7หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) ประจําป 2561

 สําหรับผูถือหุนที่ประสงคจะขอรับรายงานประจําป 2560 แบบรูปเลม (ภาษาไทย) โปรดระบุในแบบฟอรมขอรับ
รายงานประจาํป 2560 (เอกสารแนบทาย 8) หรือหากทานผูถือหุนมคํีาถามในประเดน็ทีเ่ก่ียวของกับวาระการประชมุ สามารถ
จัดสงคําถามลวงหนา ภายในวันจันทรที่ 16 เมษายน 2561 และติดตอบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังตอไปนี้

 • ฝายกํากับดูแลกิจการ (วรินกาญจน ธีระอัมรานนท หรือ วาสุกาญจน บุญมี)
  โทรศัพท 02-203-0868 ตอ 415, 450
  โทรสารหมายเลข 02-203-0030
  อีเมล varinkan.t@harn.co.th หรือ wasukan.b@harn.co.th

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 ตาม วัน 
เวลา และสถานที่ที่ระบุไวขางตนดวย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

ดร.ถกล นันธิราภากร
ประธานกรรมการ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) ประจําป 2561
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พิจารณาวาระที่ 5

• ชื่อ     นายวิรัฐ สุขชัย

• ตําแหนงปจจุบัน   กรรมการ / กรรมการบริหาร /
      กรรมการบริหารความเสี่ยง /
      ประธานเจาหนาที่บริหาร / กรรมการผูจัดการ
      และกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท

• ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง  กรรมการ

• อายุ     52 ป

• สัญชาติ    ไทย

• วันที่ไดรับการแตงตั้ง  5 กันยายน 2555

• คุณวุฒิการศึกษา
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (E-MBA) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา)
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การขายและการตลาด) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

• ประวัติการฝกอบรม
 • หลักสูตรอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  1. หลักสูตร How to Develop a Risk Management (HRP) รุน 12/2017
  2. หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุน 24/2015
  3. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน 204/2015
  4. หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุน 36/2015
  5. หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุน 14/2015
  6. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน SET/2012

• ประสบการณการทํางาน
 • 2559 - ปจจุบัน ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการ : ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากาศ และสุขาภิบาล
     บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
 • 2555 - 2559  กรรมการผูจัดการ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
 • 2544 - 2555  ผูจัดการทั่วไป บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด
 • 2540 - 2543  ผูจัดการขาย บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด
 • 2538 - 2539  รองผูจัดการขาย บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการของบริษัทฯ

(กรรมการที่ครบกําหนดตองออกตามวาระ และไดรับการเสนอใหกลับเขาดํารงตําแหนงตออีกวาระหนึ่ง)

เอกสารแนบทาย 2 (1)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถือหุน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) ประจําป 2561
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พิจารณาวาระที่ 5

• มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไมมีลักษณะตองหาม -ใช-
 ตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน  

• ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ยอนหลัง  -ไมมี-

• ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการดวยกัน  -ไมมี-

• การมีสวนไดเสียในวาระที่พิจารณาในการประชุมครั้งนี้  วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ
        เขาดํารงตําแหนงแทนกรรมการที่ตอง
        ออกตามวาระ
       วาระที่ 6 พิจารณาอนุมติัคาตอบแทนคณะกรรมการ
        บริษัท และคณะกรรมการชุดยอย สําหรับ
        ป 2561

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

องคกร/หนวยงาน/กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)

ตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
ที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

-ไมมีการดํารงตําแหนง-

-ไมมีการดํารงตําแหนง-

-ไมมีการดํารงตําแหนง-

เอกสารแนบทาย 2 (1)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถือหุน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) ประจําป 2561

• สัดสวนการถือหุนบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2560)  87,697,361 หนุ (15.00%)

• จํานวนวาระที่เปนกรรมการบริษัท     3 วาระ (5 ป : 5 กันยายน 2555 - ปจจุบัน)

• การเขารวมประชุมในระหวางเปนกรรมการในรอบปที่ผานมา
 • การประชุมคณะกรรมการบริษัท  5 ครั้ง  เขารวมประชุม 5 ครั้ง
 • การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  - ครั้ง  เขารวมประชุม - ครั้ง

• ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
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ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการของบริษัทฯ

(กรรมการที่ครบกําหนดตองออกตามวาระ และไดรับการเสนอใหกลับเขาดํารงตําแหนงตออีกวาระหนึ่ง)

เอกสารแนบทาย 2 (2)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถือหุน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) ประจําป 2561

• ชื่อ     นายวสันต นันทขวาง

• ตําแหนงปจจุบัน   กรรมการ / กรรมการบริหาร /
      กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผูจัดการ
      และกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท

• ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง  กรรมการ

• อายุ     51 ป

• สัญชาติ    ไทย

• วันที่ไดรับการแตงตั้ง  1 พฤศจิกายน 2559

• คุณวุฒิการศึกษา
 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

• ประวัติการฝกอบรม
 • หลักสูตรอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  1. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน 211/2015
  2. หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุน 24/2015
  3. หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุน 28/2015
  4. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน 116/2015

• ประสบการณการทํางาน
 • 2559 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ : ธุรกิจระบบทําความเย็น บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
 • 2558 - 2559  กรรมการผูจัดการ บริษัท ชิลแมทช จํากัด
 • 2557 - 2559  กรรมการ บริษัท คิว ทู เอส จํากัด
 • 2544 - 2558  ผูจัดการทั่วไป บริษัท ชิลแมทช จํากัด
 • 2544 - 2544  ผูจัดการฝายขาย บริษัท ดันแฮม-บุช (ประเทศไทย) จํากัด
 • 2536 - 2544  วิศวกรฝายขายอาวุโส บริษัท แคเรียร (ประเทศไทย) จํากัด
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เอกสารแนบทาย 2 (2)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถือหุน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) ประจําป 2561

• มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไมมีลักษณะตองหาม -ใช-
 ตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน  

• ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ยอนหลัง  -ไมมี-

• ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการดวยกัน  -ไมมี-

• การมีสวนไดเสียในวาระที่พิจารณาในการประชุมครั้งนี้  วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ
        เขาดํารงตําแหนงแทนกรรมการที่ตอง
        ออกตามวาระ
       วาระที่ 6 พิจารณาอนุมติัคาตอบแทนคณะกรรมการ
        บริษัท และคณะกรรมการชุดยอย สําหรับ
        ป 2561

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

องคกร/หนวยงาน/กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)

ตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
ที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

-ไมมีการดํารงตําแหนง-

-ไมมีการดํารงตําแหนง-

-ไมมีการดํารงตําแหนง-

• สัดสวนการถือหุนบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2560)  28,440,000 หนุ (4.87%)

• จํานวนวาระที่เปนกรรมการบริษัท     1 วาระ (1 ป : 1 พฤศจิกายน 2559 - ปจจุบัน)

• การเขารวมประชุมในระหวางเปนกรรมการในรอบปที่ผานมา
 • การประชุมคณะกรรมการบริษัท  5 ครั้ง  เขารวมประชุม 5 ครั้ง
 • การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  - ครั้ง  เขารวมประชุม - ครั้ง

• ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
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• ชื่อ     นางวลีรัตน เชื้อบุญชัย

• ตําแหนงปจจุบัน   กรรมการ / กรรมการบริหาร
      และกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท
      (ไมเปนผูบริหาร)

• ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง  กรรมการ

• อายุ     63 ป

• สัญชาติ    ไทย

• วันที่ไดรับการแตงตั้ง  5 กันยายน 2555

• คุณวุฒิการศึกษา
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

• ประวัติการฝกอบรม
 • หลักสูตรอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  1. หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุน 28/2015
  2. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน 205/2015
  3. หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุน 14/2015
  4. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน SET/2012

• ประสบการณการทํางาน
 • 2555 - ปจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
 • 2555 - 2560  ผูชวยกรรมการผูจัดการ : ดานปฏิบัติการ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
 • 2550 - 2559  กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ชิลแมทช จํากัด
 • 2550 - 2559  กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท คิว ทู เอส จํากัด
 • 2552 - 2558  กรรมการ บริษัท โปรมารค จํากัด
 • 2550 - 2555  ผูอํานวยการสายงานการเงิน บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด
 • 2547 - 2555  ผูจัดการทั่วไป สายการเงินและบริหารทั่วไป บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด
 • 2542 - 2547  ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด
 • 2530 - 2542  ผูจัดการบัญชีและการเงิน บริษัท คารเปท อินเตอรเนชั่นแนลไทยแลนด จํากัด (มหาชน)
 • 2525 - 2530  หัวหนาสวนบัญชีและการเงิน บริษัท คารเปท อินเตอรเนชั่นแนลไทยแลนด จํากัด (มหาชน)

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการของบริษัทฯ

(กรรมการที่ครบกําหนดตองออกตามวาระ และไดรับการเสนอใหกลับเขาดํารงตําแหนงตออีกวาระหนึ่ง)

เอกสารแนบทาย 2 (3)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถือหุน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) ประจําป 2561
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เอกสารแนบทาย 2 (3)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถือหุน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) ประจําป 2561

• มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไมมีลักษณะตองหาม -ใช-
 ตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน  

• ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ยอนหลัง  -ไมมี-

• ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการดวยกัน  -ไมมี-

• การมีสวนไดเสียในวาระที่พิจารณาในการประชุมครั้งนี้  วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ
        เขาดํารงตําแหนงแทนกรรมการที่ตอง
        ออกตามวาระ
       วาระที่ 6 พิจารณาอนุมติัคาตอบแทนคณะกรรมการ
        บริษัท และคณะกรรมการชุดยอย สําหรับ
        ป 2561

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

องคกร/หนวยงาน/กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)

ตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
ที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

-ไมมีการดํารงตําแหนง-

-ไมมีการดํารงตําแหนง-

-ไมมีการดํารงตําแหนง-

• สัดสวนการถือหุนบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2560)  8,276,986 หนุ (1.42%)

• จํานวนวาระที่เปนกรรมการบริษัท     3 วาระ (5 ป : 5 กันยายน 2555 - ปจจุบัน)

• การเขารวมประชุมในระหวางเปนกรรมการในรอบปที่ผานมา
 • การประชุมคณะกรรมการบริษัท  5 ครั้ง  เขารวมประชุม 4 ครั้ง
 • การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  - ครั้ง  เขารวมประชุม - ครั้ง

• ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
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ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการของบริษัทฯ

(กรรมการที่ครบกําหนดตองออกตามวาระ และไดรับการเสนอใหกลับเขาดํารงตําแหนงตออีกวาระหนึ่ง)

เอกสารแนบทาย 2 (4)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถือหุน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) ประจําป 2561

• ชื่อ     นางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน

• ตําแหนงปจจุบัน   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
      (ไมเปนผูบริหาร)

• ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง  กรรมการอิสระ

• อายุ     54 ป

• สัญชาติ    ไทย

• วันที่ไดรับการแตงตั้ง  5 กันยายน 2555

• คุณวุฒิการศึกษา
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Middle Tennessee State University, USA.
 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

• ประวัติการฝกอบรม
 • หลักสูตรอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน SET/2012

• ประสบการณการทํางาน
 • 2555 - ปจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
 • 2530 - ปจจุบัน  First Senior Vice President บริษัท ทิสโก ไฟแนลเชียลกรุป จํากัด (มหาชน)

• สัดสวนการถือหุนบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2560)  - ไมมีการถือหุนในบริษัท -

• จํานวนวาระที่เปนกรรมการบริษัท     3 วาระ (5 ป : 5 กันยายน 2555 - ปจจุบัน)

• การเขารวมประชุมในระหวางเปนกรรมการในรอบปที่ผานมา
 • การประชุมคณะกรรมการบริษัท  5 ครั้ง  เขารวมประชุม 4 ครั้ง
 • การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  4 ครั้ง  เขารวมประชุม 4 ครั้ง
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• ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น

• มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไมมีลักษณะตองหาม -ใช-
 ตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน  

• มีคุณสมบัติการเปนกรรมการอิสระครบถวนตามนิยาม -ใช-
 กรรมการอิสระของบริษัทฯ   

 (รายละเอียดของนิยามกรรมการอิสระตามเอกสาร  (เทากับขอกาหนดตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
 แนบทาย 5)    ตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและ  
       การอนุญาตใหเสนอขายหนุท่ีออกใหม (ฉบบัประมวล)
• ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ยอนหลัง  -ไมมี-
• ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการดวยกัน  -ไมมี-
• การมีสวนไดเสียในวาระที่พิจารณาในการประชุมครั้งนี้ วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ
        เขาดํารงตําแหนงแทนกรรมการที่ตอง
        ออกตามวาระ
       วาระที่ 6 พิจารณาอนุมติัคาตอบแทนคณะกรรมการ
        บริษัท และคณะกรรมการชุดยอย สําหรับ
        ป 2561
• การมีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง  -ไมมี-
 หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา  

• การเปนผูใหบริการทางวิชาชีพ เชน ผูสอบบัญชี  -ไมมี-
 ที่ปรึกษาทางกฎหมาย   

• ความสัมพันธทางธุรกิจอยางมีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําให -ไมมี-
 ไมสามารถทําหนาที่ไดอยางอิสระ  

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย

องคกร/หนวยงาน/กิจการอื่น
(ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)

ตําแหนงในกิจการที่แขงขัน / เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชน

-ไมมีการดํารงตําแหนง-

จํานวน 
9 แหง

ประกอบดวย

1. บริษัท เค.ที.เอสเตท จํากัด
2. บริษัท พรีเมียร การด แอนด เซอรวิสเซส จํากัด
3. บริษัท พิพัฒน พร็อพเพอรตี้ จํากัด
4. บริษัท พิพัฒนรุงเรือง จํากัด
5. บริษัท มารวย ทาวน จํากัด
6. บริษัท มิตร อินชัวรรันซ โบรกเกอร จํากัด
7. บริษัท ยู.ลัคกี้ จํากัด
8. บริษัท แลนดแอนดวิว จํากัด
9. บริษัท เอส แอนด พี ซีเคียวริตี้ เซอรวิสเซส จํากัด

-ไมมีการดํารงตําแหนง-

เอกสารแนบทาย 2 (4)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถือหุน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) ประจําป 2561
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• ชื่อกรรมการ  ดร.ถกล นันธิราภากร
• ตําแหนงปจจุบัน  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท และ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
• อายุ  72 ป
• สัญชาติ  ไทย
• วันที่ไดรับการแตงตั้ง  5 กันยายน 2555
• ที่อยูติดตอ  27 ซอยพัฒนาการ 69 แยก 9-2 แขวงประเวศ 
  เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
• สัดสวนการถือหุนบริษัท  - ไมมีการถือหุนในบริษัท -
 (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2560) 
• จํานวนปที่เปนกรรมการ  5 ป
• การมีสวนไดเสีย  วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
   และคณะกรรมการชุดยอยสําหรับป 2561

หมายเหตุ : รายละเอียดประวัติกรรมการบริษัท ตามรายงานประจําป 2560 หัวขอคณะกรรมการบริษัท

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เปนผูรับมอบฉันทะของผูถือหุน
ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561

ของ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบทาย 3 (1)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถือหุน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) ประจําป 2561
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• ชื่อกรรมการ  ดร.โสตถิธร มัลลิกะมาส
• ตําแหนงปจจุบัน  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
• อายุ  55 ป
• สัญชาติ  ไทย
• วันที่ไดรับการแตงตั้ง  5 กันยายน 2555
• ที่อยูติดตอ  75/1 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหลอ) แขวงคลองตันเหนือ 
  เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
• สัดสวนการถือหุนบริษัท  - ไมมีการถือหุนในบริษัท -
 (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2560) 
• จํานวนปที่เปนกรรมการ  5 ป
• การมีสวนไดเสีย  วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
   และคณะกรรมการชุดยอยสําหรับป 2561

หมายเหตุ : รายละเอียดประวัติกรรมการบริษัท ตามรายงานประจําป 2560 หัวขอคณะกรรมการบริษัท

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เปนผูรับมอบฉันทะของผูถือหุน
ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561

ของ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบทาย 3 (2)
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• ชื่อกรรมการ  นางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน
• ตําแหนงปจจุบัน  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
• อายุ  54 ป
• สัญชาติ  ไทย
• วันที่ไดรับการแตงตั้ง  5 กันยายน 2555
• ที่อยูติดตอ  176/73 ถนนนางล้ินจี่ แขวงชองนนทรี
  เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
• สัดสวนการถือหุนบริษัท  - ไมมีการถือหุนในบริษัท -
 (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2560) 
• จํานวนปที่เปนกรรมการ  5 ป
• การมีสวนไดเสีย  วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเขาดํารงตําแหนง
   แทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ
  วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
   และคณะกรรมการชุดยอยสําหรับป 2561

หมายเหตุ : รายละเอียดประวัติกรรมการบริษัท ตามรายงานประจําป 2560 หัวขอคณะกรรมการบริษัท

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เปนผูรับมอบฉันทะของผูถือหุน
ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561

ของ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบทาย 3 (3)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถือหุน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) ประจําป 2561
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เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถือหุน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) ประจําป 2561

 บรษิทักําหนดองคประกอบคณะกรรมการบรษิทั ใหประกอบดวย กรรมการอสิระอยางงนอย 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการท้ังหมด
ของบริษัท

 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ มีดังนี้

 1. ถือหุนไมเกินรอยละหน่ึงของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของผูขออนุญาต บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม
  ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาต ท้ังน้ี ใหนับรวมการถือหุนของผูท่ีเก่ียวของของกรรมการอิสระ

รายนั้นๆ ดวย

 2. ไมเปนหรอืเคยเปนกรรมการท่ีมสีวนรวมบรหิารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรกึษาท่ีไดเงนิเดือนประจาํ หรอืผูมอีาํนาจควบคุม
ของผูขออนุญาต บรษิทัใหญ บรษิทัยอย บรษิทัรวม บรษิทัยอยลาํดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรอืของผูมอีาํนาจควบคุม
ของผูขออนุญาต เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันท่ีไดรับแตงต้ังใหเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการอิสระ ท้ังน้ี ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเปนขาราชการหรือท่ีปรึกษา 
ของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาต

 3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปนบิดา มารดาคูสมรส 
พี่นอง และบุตร รวมทั้ง คูสมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่
จะไดรับการเสนอใหเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาตหรือบริษัทยอย

 4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับผูขออนุญาต บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของผูขออนุญาต ในลักษณะท่ีอาจเปนการขดัขวาง การใชวิจารณญาณอยางอสิระของตน รวมท้ังไมเปนหรอืเคยเปน
ผูถอืหุนทีม่นียัหรือผูมีอํานาจควบคุม ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับผูขออนุญาต บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม 
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาต เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา
สองปกอนวันที่ไดรับแตงตั้งใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ

 5. ไมเปนหรอืเคยเปนผูสอบบญัชขีองผูขออนุญาต บรษิทัใหญ บรษิทัยอย บรษิทัรวม ผูถอืหุนรายใหญ หรอืผูมอีาํนาจควบคุม
ของผูขออนุญาต และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของ
ผูขออนุญาต บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาตสังกัดอยู เวนแต 
จะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับแตงตั้งใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ

 6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง
ไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากผูขออนุญาต บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของผูขออนุญาต และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้น
ดวย เวนแตจะไดพนจากการมลัีกษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันท่ีไดรบัแตงต้ังใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
อิสระ

เอกสารแนบทาย 4

นิยามกรรมการอิสระ



45
เอกสารแนบทาย 4

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถือหุน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) ประจําป 2561

 7. ไมเปนกรรมการทีไ่ดรบัการแตงต้ังข้ึนเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการของผูขออนุญาต ผูถือหุนรายใหญ หรอืผูถือหุน ซึง่เปน
ผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ

 8. ไมประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของผูขออนุญาต หรือบริษัทยอย หรือไม
เปนหนุสวนท่ีมนัียในหางหุนสวน หรอืเปนกรรมการท่ีมสีวนรวมบรหิารงาน ลกูจาง พนักงาน ท่ีปรกึษาท่ีรบัเงนิเดือนประจาํ
หรอืถือหุนเกินรอยละหน่ึงของจาํนวนหุนท่ีมสีทิธิออกเสียงท้ังหมดของบรษิทัอืน่ ซึง่ประกอบกิจการท่ีมสีภาพอยางเดียวกัน
และเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของผูขออนุญาตหรือบริษัทยอย

 9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของผูขออนุญาต

นิยามกรรมการอิสระของบริษัทเปนไปตามขอกําหนดตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม (ฉบับประมวล)
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1. การประชุมผูถือหุน

 ขอ 32. คณะกรรมการตองจดัใหมกีารประชมุผูถือหุนเปนการประชมุสามญัประจาํป ภายในสี ่(4) เดือนนับแตวันสิน้สดุรอบป
  บัญชีของบริษัท

 ขอ 33. ในการบอกกลาวเรยีกประชมุผูถือหุนน้ัน ใหคณะกรรมการจดัทําหนังสือนัดประชมุระบสุถานท่ี วัน เวลา ระเบยีบวาระ
การประชุม และเรื่องท่ีจะเสนอตอท่ีประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องท่ีเสนอ
เพ่ือทราบเพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา พรอมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุน
และนายทะเบียนตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม และ
ใหโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชมุในหนังสือพิมพไมนอยกวาสาม (3) วันกอนวันประชมุดวย โดยจะตองโฆษณาเปน
ระยะเวลาสาม (3) วันติดตอกัน

2. องคประชุม

 ขอ 34. ในการประชมุผูถือหุน ตองมจีาํนวนผูถอืหุนและผูรบัมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถาม)ี เขารวมประชมุไมนอยกวาย่ีสบิหา
  (25) คนหรือไมนอยกวากึ่งหน่ึง (1/2) ของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสาม 

(1/3) ของจาํนวนหุนท่ีจาํหนายไดท้ังหมด จงึจะครบองคประชมุในกรณีท่ีปรากฏวาการประชมุผูถือหุนครัง้ใด เมือ่ลวง
เวลานัดไปแลวถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จํานวนผูถือหุนซึ่งมาเขารวมประชุมไมครบองคประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการ
ประชุมผูถือหุนนั้นไดเรียกนัด เพราะผูถือหุนรองขอ การประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการ
เรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ ใหนัดประชุมใหม และใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ด (7) วัน
กอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไมจําเปนตองครบองคประชุม

 ขอ 36. ประธานกรรมการเปนประธานท่ีประชมุผูถือหุน ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชมุ หรอืไมอาจปฏิบติัหนาท่ี
ไดถามรีองประธานกรรมการ ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมรีองประธานกรรมการ หรอืมแีตไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได ใหผูถือหุนซึ่งมาประชุมเลือกผูถือหุนคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม

3. คะแนนเสียง

 ขอ 37. ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงตอหนึ่ง (1) หุน ในกรณีที่ผูถือหุนมีสวนไดเสียเปน
พิเศษในเรือ่งใด ผูถือหุนจะไมมสิีทธิออกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งน้ัน นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลอืกต้ังกรรมการ

 ขอ 38. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในท่ีประชุมผูถือหุนจะตองไดรับความเห็นชอบดวยคะแนนเสียง
ขางมากของผูถือหุนซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน เวนแตจะกําหนดไวเปนอยางอืน่ในขอบงัคับน้ี หรอืกรณีอืน่
ตามที่กฎหมายจะกําหนดไว 

ขอบังคับของบริษัท
(เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน)
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4. เงินปนผล และเงินสํารอง

 ขอ 43. หามมิใหประกาศอนุญาตจายเงินปนผล นอกจากโดยมติของท่ีประชุมผูถือหุน หรือมติของคณะกรรมการ กรณีท่ีมี
การจายเงินปนผลระหวางกาล การจายเงินปนผลใหแจงเปนหนังสือไปยังผูถือหุน และใหโฆษณาคําบอกกลาวการ
จายเงนิปนผลน้ันทางหนังสอืพิมพเปนระยะเวลาสาม (3) วันติดตอกัน และจดัใหมกีารจายเงนิปนผลดังกลาวภายใน
หนึ่ง (1) เดือนนับวันแตวันที่มีมติเชนวานั้น

 ขอ 45. บรษิทัตองจดัสรรกําไรสุทธิประจาํปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหา (5) ของกําไรสุทธิประจาํป หักดวย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน 
นอกจากทุนสํารองดังกลาว คณะกรรมการอาจเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหจัดสรรเงินทุนสํารองอื่น ตามที่เห็น
วาจะเปนประโยชนในการดําเนินกิจการของบริษัทดวยก็ได

5. คณะกรรมการ

 ขอ 15. ผูเปนกรรมการของบริษัท ไมจําเปนตองเปนผูถือหุนของบริษัท

 ขอ 16. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ และวิธีการดังตอไปนี้

  1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทาจํานวนหุนที่ตนถือ
  2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูเลือกต้ังบุคคลเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได ในกรณีท่ีเลือกต้ัง

บุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
  3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ เทาจํานวนกรรมการที่จะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกิน
จํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด

 ขอ 17. ในการประชมุสามญัประจาํปทุกครัง้ กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจาํนวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอตัรา
ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสาม (3) สวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3)

 ขอ 30. บําเหน็จกรรมการ และคาตอบแทนใหสุดแลวแตท่ีประชุมผูถือหุนจะกําหนด กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจาก
บริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่น ตามขอบังคับหรือ
ตามท่ีท่ีประชุมผูถือหุนจะพิจารณา ซึ่งอาจกําหนดเปนจํานวนแนนอนหรือวางเปนหลักเกณฑและจะกําหนดไวเปน
คราวๆ ไป หรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได และนอกจากนั้นใหไดรับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการ
ตางๆ ตามระเบียบของบริษัท

6. การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี

 ขอ 51. ใหท่ีประชมุผูถือหุนสามญัประจาํปแตงต้ังผูสอบบญัชทุีกป โดยท่ีประชมุผูถือหุนอาจเลือกผูสอบบญัชผูีซึง่ออกไปน้ัน
กลับเขารับตําแหนงอีกก็ได ใหที่ประชุมผูถือหุนกําหนดคาตอบแทนที่ผูสอบบัญชีควรไดรับ

 ขอ 52. ผูสอบบัญชีของบริษัทตองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูดํารงตําแหนงหนาที่ใดๆ ของบริษัท
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วิธีการมอบฉันทะ
 ในกรณีที่ผูถือหุน ไมสามารถเขารวมประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ไดดวยตนเอง สามารถมอบฉันทะไดโดยดําเนินการ ดังนี้

 1. ใหใชหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่สงมาดวย 3) ที่บริษัทฯ ไดจัดสงมาใหเพียงแบบเดียวเทานั้น

 2. สามารถมอบฉันทะใหบคุคลใดบคุคลหน่ึงซึง่บรรลุนิติภาวะแลว หรอืเลือกมอบฉันทะใหกรรมการอสิระของบรษิทัฯ คนใด
คนหนึ่งตามความประสงคของผูถือหุน โดยใหระบุชื่อ พรอมรายละเอียดของบุคคลที่ผูถือหุนประสงคจะมอบฉันทะ ตาม
ที่บริษัทฯ ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่สงมาดวย 3)

 3. ผูถือหุน สามารถระบุชื่อ พรอมรายละเอียดของผูรับมอบฉันทะไดสูงสุด 3 ราย แตสามารถเขารวมประชุมและออกเสียง 
ลงคะแนนแทนผูถือหุนไดเพียงรายเดียวเทาน้ัน และไมสามารถแบงแยกจํานวนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการ
ลงคะแนนเสียงได

 4. สงแบบฟอรมลงทะเบียนที่มี Barcode (สิ่งที่สงมาดวย 2) และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่สงมาดวย 3) คืนบริษัทฯ 
  โดยติดตอ นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท เลขานุการบริษัท ณ อาคารสํานักงาน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด 

(มหาชน) โทรศัพท 0 2203 0868 ตอ 415 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 หรือ กอนเวลาเริ่มการประชุมอยาง
นอย 1 ชั่วโมง เพื่อใหเจาหนาที่ของบริษัทฯ ไดมีเวลาตรวจสอบเอกสารและใหทันเวลาเริ่มประชุม

การลงทะเบียนเขารวมประชุม
 • บรษิทัฯ จะเปดรบัลงทะเบยีนการเขารวมประชมุผูถือหุนและตรวจสอบเอกสารประกอบการมอบฉันทะ กอนเริม่การประชมุ

ไมนอยกวา 1 ชั่วโมง หรือตั้งแตเวลา 13.00 น. เปนตนไป ในวันศุกรที่ 27 เมษายน 2561 ณ หองปาริชาต ชั้น 3 เลขที่ 92 
ซอยแสงแจม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ แผนที่ตั้งสถานที่ประชุมตามเอกสารแนบทาย 9

 • เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ขอใหผูถือหุน และ/หรือ ผูรับมอบฉันทะ นําแบบฟอรมลงทะเบียนซึ่งแสดง 
Barcode เลขทะเบยีนผูถือหุน (สิง่ท่ีสงมาดวย 2) พรอมเอกสารประกอบการลงทะเบยีนตามรายละเอยีดในหลักฐานแสดง
สิทธิการเขารวมประชุมผูถือหุนตามเอกสารแนบทาย 7

คําชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการ
เขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ของ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
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การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน
หลักเกณฑการลงคะแนนเสียง

1. วาระทั่วไป

 1.1 การออกเสียงลงคะแนนแตละวาระ จะกระทําโดยการวิธีเลือกระบุลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง โดยนับหน่ึงหุนตอ
  หนึ่งเสียง (1 Share : 1 Vote) ซึ่งผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะ ตองออกเสียงลงคะแนนเพียงอยางใดอยางหนึ่งระหวางเห็น

ดวย / ไมเห็นดวย / หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ ไมสามารถแบงการออกเสียงลงคะแนนเปนบางสวนได
 1.2 ในกรณีมอบฉันทะ
  • ผูรับมอบฉันทะ จะตองออกเสียงลงคะแนนวิธีการในขอ 1.1 เทาน้ัน หากการลงคะแนนเสียงวาระใดไมเปนไปตามท่ี

ระบุไวใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตอง และไมถือเปนการลงคะแนนเสียงของผูถือหุน
  • ในกรณีท่ีประชมุมกีารพิจารณาหรอืลงมติในเรือ่งท่ีนอกเหนือจากท่ีระบไุว รวมถึงกรณีท่ีมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพ่ิมเติม

ขอเท็จจริงประการใด ผูรับมอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนไดตามที่เห็นสมควร

2. วาระเลือกตั้งกรรมการ

 ขอบังคับของบริษัท ขอ 16. กําหนดให
 2.1 ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทาจํานวนหุนที่ตนถือ
 2.2 ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคล

หลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
 2.3 บคุคลซึง่ไดรบัคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรบัการเลอืกต้ังเปนกรรมการ เทาจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงม ีหรอื

จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการ
ที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด

 วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจงการนับคะแนนเสียงในแตละวาระ

 1) ประธานท่ีประชมุ/ผูดําเนินการประชมุ เปนผูชีแ้จงวิธีการลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนเสยีงและวิธีการนับคะแนนเสยีง
ใหที่ประชุมทราบกอนเริ่มการประชุม

 2) ประธานที่ประชุม / ผูดําเนินการประชุม เปนผูเสนอใหผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะ พิจารณาลงคะแนนเสียงในแตละวาระ 
โดยจะมีการสอบถามทีละวาระเพื่อใหผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะไดลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง

 3) หลังจากที่ผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะ มีการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เรียบรอยแลว จะทําการนับคะแนน และแจงผล
การนับคะแนนใหที่ประชุมทราบทุกวาระหลังจากผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะ ไดลงมติในแตละวาระแลว

 มติของที่ประชุมผูถือหุน

 • กรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมาก เปนมติของที่ประชุม
 • กรณีอืน่ๆ ซึง่มกีฎหมายหรอืขอบงัคับบรษิทักําหนดไวแตกตางจากกรณีปกติ มติของท่ีประชมุจะเปนไปตามกฎหมายหรอื

ขอบังคับนั้นกําหนด โดยประธานในท่ีประชุม/ผูดําเนินการประชุม จะแจงในท่ีประชุมใหรับทราบกอนการลงคะแนนใน
แตละวาระดังกลาว

  1. หากคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด
  2. ผูถือหุนใดมีสวนไดเสียในเรื่องใดโดยเฉพาะ หามมิใหออกเสียงในเรื่องน้ัน และประธานท่ีประชุม อาจจะเชิญใหผูถือ

หุนนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได เวนแตเปนการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ
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เอกสารแนบทาย 7

  ผูถือหุน และ/หรือ ผูรับมอบฉันทะท่ีจะเขารวมประชุมผูถือหุน โปรดนําแบบฟอรมลงทะเบียนซึ่งแสดง Barcode เลขทะเบียน
ผูถือหุน (ส่ิงทีส่งมาดวย 2) และ/หรอื หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ข. (สิง่ท่ีสงมาดวย 3) ท่ีไดจดัสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือบอกกลาวเรยีก
ประชมุผูถือหนุและเอกสารประกอบการลงทะเบยีนมาในวันประชมุ เพ่ือแสดงตอเจาหนาท่ีบรษิทัในการลงทะเบยีนในวันประชมุ โดย
เปนไปตามแนวทางปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการที่ดี สําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2555 ซึ่งเอกสารที่ตองใชในการลงทะเบียนเพื่อเขา
รวมประชุมผูถือหุน มีดังนี้
1. บุคคลธรรมดา
 1.1 กรณีเขารวมประชุมดวยตนเอง
  • บัตรประจําตัวของผูถือหุน (บัตรประจําตัวประชาชน / ใบขับขี่)
  • แบบฟอรมลงทะเบียนที่มี Barcode (สิ่งที่สงมาดวย 2) พรอมกรอกขอความใหครบถวน
 1.2 กรณีมอบฉันทะ
  • แบบฟอรมลงทะเบียนที่มี Barcode (สิ่งที่สงมาดวย 2) พรอมกรอกขอความใหครบถวน
  • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่สงมาดวย 3) พรอมกรอกขอความใหครบถวน
  • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาใบขับขี่ของผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ ที่รับรองสําเนาถูกตอง
2. นิติบุคคล
 2.1 กรณีผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล มารวมประชุมดวยตนเอง
  • แบบฟอรมลงทะเบียนที่มี Barcode (สิ่งที่สงมาดวย 2) พรอมกรอกขอความใหครบถวน
  • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาใบขับขี่ ที่รับรองสําเนาถูกตอง
  • สําเนาหนังสือรบัรองนิติบคุคลของกระทรวงพาณิชยท่ีรบัรองสําเนาถูกตอง โดยผูมอีาํนาจลงนามแทนนิติบคุคล และ
   ออกใหไมเกิน 3 เดือน
 2.2  กรณีมีการมอบฉันทะทั่วไป
  • แบบฟอรมลงทะเบียนที่มี Barcode (สิ่งที่สงมาดวย 2) พรอมกรอกขอความใหครบถวน
  • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่สงมาดวย 3) พรอมกรอกขอความใหครบถวน
  • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาใบขับขี่ของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และผูรับมอบฉันทะ ที่รับรอง
   สําเนาถูกตอง
  • สําเนาหนังสือรบัรองนิติบคุคลของกระทรวงพาณิชยท่ีรบัรองสําเนาถูกตอง โดยผูมอีาํนาจลงนามแทนนิติบคุคล และ
   ออกใหไมเกิน 3 เดือน
 2.3 กรณีการมอบฉันทะของผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศ และแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปน
  ผูรับฝากและดูแลหุน
  • เตรียมและแสดงเอกสารเชนเดียวกับผูถือหุนที่เปนนิติบุคคล ขอ 2.1 หรือ 2.2
  • กรณีผูถือหุนท่ีเปนผูลงทุนตางประเทศ มอบให Custodian เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสอืมอบฉันทะแทน ตองสง
   หลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้
   1. หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนท่ีเปนผูลงทุนตางประเทศให Custodian เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือ
    มอบฉันทะแทน
   2. หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจ Custodian

หลักฐานแสดงสิทธิการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน
ของ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
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ผูถือหุน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)

ลงนามในใบลงทะเบียน

เขาหองประชุม

รับบัตรลงคะแนน + คูปองอาหารวาง

ประธานเปดประชุม (เวลา 14.00 น.)

ประธานเสนอวาระการประชุมตามลําดับ

เจาหนาที่กลาวสรุปผลคะแนนตอที่ประชุม

กรณีที่มีผู ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง
ในวาระใดๆ ใหยกมือขึ้น และกรอกบัตร

ลงคะแนน และเซ็นชื่อ

เจาหนาที่เก็บบัตรลงคะแนน
เฉพาะผู ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง

และสรุปผลลงคะแนน

มาดวยตนเอง ผูไดรับมอบฉันทะ

โตะลงทะเบียนมาดวยตนเอง
(เริ่ม 13.00 น.)

โตะลงทะเบียนผูรับมอบฉันทะ
(เริ่ม 13.00 น.)

• แสดงบัตรประจําตัว
• แบบฟอรมลงทะเบียน   
 Barcode

• แสดงหนังสือมอบฉันทะที่กรอกขอมูล
 ถูกตอง ครบถวน
• แบบฟอรมลงทะเบียน Barcode
• แสดงสําเนาบัตรประจําตัวผูมอบฉันทะ 
 และผูรับมอบฉันทะซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง

* กรุณาสงบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนตอเจาหนาที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม
  ผูถือหุน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)

บริษัทลงทะเบียน
ดวยระบบ Barcode

บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุน
อาสาทําหนาที่เปนสักขีพยานในการ

ลงคะแนนเสียง เพื่อความโปรงใส
ในการดําเนินการ

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถือหุน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) ประจําป 2561
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แบบฟอรมขอรับรายงานประจําป 2560
ของ

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)

เรียน  ฝายกํากับดูแลกิจการ

 ตามที่ บริษัทฯ ไดจัดทํารายงานประจําป (ซึ่งแสดงงบการเงิน) ประจําป 2560 ในรูปแบบของ CD-ROM 2 ภาษา และได
จัดสงใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แลว

ขาพเจา ..................................................................................... นามสกุล ............................................................................

หมายเลขโทรศัพทติดตอ ............................................................. E-mail ...............................................................................

 มีความประสงคที่จะขอรับรายงานประจําป 2560 แบบรูปเลม (ภาษาไทย) ซึ่งมีเนื้อหาเชนเดียวกันกับใน CD-ROM โดยระบุ
ที่อยูในการจัดสงเอกสารตามความประสงค ดังนี้

  ใหบริษัทฯ จัดสงทางไปรษณีย (ลงทะเบียน) ตามที่อยูที่จัดสงหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน

  ใหบริษัทฯ จัดสงทางไปรษณีย (ลงทะเบียน) ตามที่อยูดานลางนี้

เลขที่ ................ หมู ............ ซอย ............................................................... หมูบาน .................................................

ถนน .................................... ตําบล/แขวง .................................................... อําเภอ/เขต .............................................

จังหวัด ........................................................................................................ รหัสไปรษณีย .........................................

โดยไดนําสงแบบฟอรมนี้ ทางโทรสารหมายเลข 02-203-0030 หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสถึง ฝายกํากับดูแลกิจการที่ 
varinkan.t@harn.co.th หรือ wasukan.b@harn.co.th เพื่อใหทางบริษัทฯ ไดดําเนินการจัดสงตามประสงคที่ไดระบุไว

ลงชื่อ ...................................................... ผูถือหุน

ลงวันที่ ....................................................

หากมีขอสงสัยหรือขอแนะนําโปรดติดตอ : นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท โทรศัพท 0-2203-0868 ตอ 415
นางสาววาสุกาญจน บุญมี โทรศัพท 0-2203-0868 ตอ 450

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถือหุน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) ประจําป 2561
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) 
HARN ENGINEERING SOLUTIONS PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
 

                          

                               
    

        ขาพเจา          สัญชาต ิ                
I/We                                                                                                                                                 Nationality 
           

อยูบานเลขที ่         เลขทะเบียนผูถือหุน                                     
Address         Shareholder’s Registration No. 
 
 
 

เปนผูถือหุนของ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) 
 am/are a shareholder of Harn Engineering Solutions Public Company Limited 

โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม       หุน                                                                                                                                                      
holding the total number of         shares  

หุนสามัญ               หุน   
ordinary share          shares   

หุนบุริมสิทธ ิ             หุน   
 Preferred share          shares   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แบบฟอรมลงทะเบียน 

Registration Form 
 

การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 
The 2018 Annual General Meeting of Shareholders  

 
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) 

Harn Engineering Solutions Public Company Limited 
 

วันศุกรที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.  
Friday, April 27, 2018 at 14.00 hrs.  

 

ณ หองปาริชาต ช้ัน 3 โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ  

เลขที่ 92 ซอยแสงแจม ถนนพระราม9 เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10320 

At Parichart Hall, 3
rd

 Floor, Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok 

92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Huaykwang District, Bangkok 10320 

 

ขาพเจา ......................................................................................................................... เปนผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะของผูถือหุน 

I/We        am/are a shareholder or proxy holder of 

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน     

Harn Engineering Solutions Public Company Limited whose identification number is 
ไดมาเขารวมการประชุมดังกลาวขางตน 

do hereby confirm that I/we have attended the above mentioned meeting. 

 
 ลงช่ือ ..............................................................  ผูเขาประชุม 

 Sign                                                                   Attendant 

  (…………………..………………...……….) 

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะท่ีจะมาประชุม   
โปรดนําเอกสารฉบับน้ีมาแสดงตอพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมดวย 

   To facilitate the registration process, the shareholder or proxy holder is kindly requested to 
bring this registration form to our staff at the meeting. 

 

สิ่งท่ีสงมาดวย 2 

Enclosure 2 



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B. 

(แบบที่กําหนดรายการตาง ๆ ที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนและตายตวั) 
(Form with fixed and specific details authorizing proxy) 

 
 

 
เลขทะเบียนผูถือหุน                                                         เขียนที ่                                 
Shareholder registration number Written at               
 วันที ่ เดือน    พ.ศ.   
 Date              Month                   Year 
 
(1) ขาพเจา    สัญชาต ิ                 อยูเลขที่                           ซอย    
 I/We     nationality               residing/located at no.                 Soi 
 ถนน   ตําบล/แขวง           อําเภอ/เขต                 จังหวัด      
 Road   Tambol/Kwaeng           Amphur/Khet                  Province 
 รหัสไปรษณีย    
 Postal Code 

(2)  เปนผูถือหุนของบริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

 Being a shareholder of Harn Engineering Solutions Public Company Limited (“Company”) 
 โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม             หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ เสียง ดังนี้ 

Holding the total number of  shares and have the rights to vote equal to votes as follows 
 หุนสามัญ หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ เสียง 

ordinary share shares and have the rights to vote equal to  votes  
 หุนบุริมสิทธ ิ หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ เสียง 

   preference share shares and have the rights to vote equal to votes 
 
(3) ขอมอบฉันทะให (กรุณาเลือกขอใดขอหนึ่ง) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 
 

 1. ช่ือ                                                       อาย ุ            ป อยูบานเลขที ่            
Name  age  years residing/located at no. 
ถนน                                       ตําบล/แขวง อําเภอ      
Road  Tambol/Kwaeng   Amphur/Khet 
จังหวัด                                    รหัสไปรษณีย       
Province  Postal Code                             
หรือ/Or 

ช่ือ                                                         อายุ           ป อยูบานเลขที ่       
Name  age  years residing/located at no. 
ถนน                                       ตําบล/แขวง อําเภอ      
Road  Tambol/Kwaeng   Amphur/Khet 
จังหวัด                                    รหัสไปรษณีย       
Province  Postal Code                             

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

 2. มอบฉันทะใหกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ 
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the 
Company 
 ดร. ถกล นันธิราภากร  Dr. Thakol  Nunthirapakorn หรอื/Or 
 ดร. โสตถิธร มัลลิกะมาส  Dr. Sothitorn  Mallikamas หรอื/Or 
 นางสาว วรนุช สุไพบูลยพพิัฒน  Miss Voranuch  Supaibulpipat 
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบทาย 3 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 
2560) (Details of members of the Independent Directors of the Company are specified in Annex 3 of the 
Notice of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders) 

กรณีเลือกขอ 1. กรุณาทําเคร่ืองหมาย 
 ที่   1. ระบุชื่อผูรับมอบอํานาจ 
If you make proxy by choosing 
No.1, please mark  at  1. and 
give the details of proxy (proxies). 

กรณีเลือกขอ 2. กรุณาทําเคร่ืองหมาย 
 ที่   2. และเลือกกรรมการอิสระ
คนใดคนหนึง่     
If you make proxy by choosing No. 
2, please mark  at  2. and 
choose one of these members of 
the Independent Directors. 
 

(ปดอากรแสตมป 20 บาท) 
(Please attach stamp duty of Baht 

 

สิ่งท่ีสงมาดวย 3 
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ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผูรับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไมสามารถเขาประชุมได ใหกรรมการอิสระที่เหลือเปนผูรับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่
ไมสามารถเขาประชุม 
In this regard, in the case where any of such members of the Independent Directors is unable to attend the meeting, the 
other members of the Independent Directors shall be appointed as a proxy instead of the member of the Independent 
Directors who is unable to attend the meeting. 
เปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 ในวันท่ี 27 เมษายน 2561 

เวลา 14.00 น  .ณ หองปาริชาติ ช้ัน 3 โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอรีน ตั้งอยูเลขท่ี 92 ซอยแสงแจม ถนนพระราม 9 เขตหวยขวาง 
กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนดวย 
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2018 Annual General Meeting of Shareholders on April 
27, 2018 at 2.00 p.m. at Parichart Hall 3rd Floor, Golden Tulip Sovereign Hotel, located at 92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, 
Huai Khwang District, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held. 

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 
 In this meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 (b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows: 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560 
Agenda item no. 1 To consider and adopt minutes of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders. 
  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
  The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

วาระท่ี 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2560 

Agenda item no. 2 To acknowledge the Company’s operating results for the year 2017 
  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
  The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจําป 2560  ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2560 
Agenda item no. 3 To consider and approve the Financial Statements for the year ended December 31, 2017 
  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
  The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

วาระท่ี 4 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและการกําหนดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงาน ประจําป 2560 
Agenda item no. 4 To consider and approve the appropriation of profit and payment of dividend for Operating Results of 2017 
  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
  The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเขาดํารงตําแหนงแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ 
Agenda item no. 5 To consider and approve election of directors to replace those due to retire by rotation 
  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
  The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 
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วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย สําหรับป 2561 
Agenda item no. 6  To consider and approve remuneration for Board of Director and Sub-committee members for 2018 
  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
  The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป 2561 
Agenda item no. 7 To consider and approve appointment of the Company’s auditor and determination of the audit fee for 2018 
  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
  The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

วาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี) 
Agenda item no. 8 Other matters (if any) 
(5)  การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตอง

และไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 
If the proxy does not vote in accordance with the voting instructions specified herein, such vote shall be deemed 
incorrect and is not the vote cast by the shareholder. 

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
In the event that I/we have not specified or have not clearly specified my/our voting instructions in any agenda, or in 
the event that the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, 
including the event that there is any amendment or addition of any facts, the proxy shall have the right to consider 
and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects. 

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะใหถือเสมือนวา
ขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote in accordance with my/our 
voting instructions specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผูมอบฉันทะ/Grantor 
(...…………………...…………………….) 

 
ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 
 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

 

หมายเหต/ุRemarks 

1.  ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุน
ใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The 
shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately. 

2.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to 
this Proxy Form B. provided. 
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B. 

การมอบฉนัทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท หาญ เอน็จิเนียร่ิง โซลูชัน่ส จํากดั (มหาชน) 
A proxy is granted by a shareholder of Harn Engineering Solutions Public Company Limited 

 
ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ หองปาริชาติ ช้ัน 3 โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอรีน 
ตั้งอยูเลขที่ 92 ซอยแสงแจม ถนนพระราม 9 เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนดวย 
At the 2018 Annual General Meeting of Shareholders on April 27, 2018 at 2.00 p.m. at Parichart Hall, 3rd Floor, Golden Tulip 
Sovereign Hotel, located at 92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Huai Khwang District, Bangkok, or such other date, time and 
place as the meeting may be held. 

----------------------------------------------------------------------- 

 วาระท่ี   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วาระท่ี   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วาระท่ี   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วาระท่ี   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

ขาพเจาขอรับรองวา รายการในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกตองบริบูรณและเปนความจริงทุกประการ 
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 

 
ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผูมอบฉันทะ/Grantor 

(...…………………...…………………….) 
 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 
(...…………………...…………………….) 
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