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วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560
เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560

เรียน

ทานผูถือหุนของบริษัท

ดวยคณะกรรมการ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) ไดมีมติเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2560 ให
เรียกประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560 ในวันศุกรที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. เปนตนไป ณ หองปาริชาต ชั้น 3
โรงแรมโกลเด น ทิ ว ลิ ป ซอฟเฟอรี น กรุ ง เทพฯ เลขที่ 92 ซ.แสงแจ ม ถ.พระราม 9 แขวงบางกะป เขตห ว ยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10320 โดยมีระเบียบวาระการประชุมพรอมดวยความเห็นของคณะกรรมการ ดังตอไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2559
ขอเท็จจริงและเหตุผล
บริษัทไดจัดประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งไดมีการจัดทํา
รายงานการประชุมและไดสงใหกระทรวงพาณิชยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด โดยมีสําเนารายงาน
การประชุมตามเอกสารแนบทาย 1
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาเห็นวา รายงานการประชุมดังกลาวไดมีการบันทึกรายงานไวอยางถูกตองและสมควร
เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2559
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2559
ขอเท็จจริงและเหตุผล
บริษัทฯ ไดจัดทํารายงานเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบป 2559 ซึ่ง
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาถูกตองและเพียงพอ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจําป 2559 ตาม
สิ่งที่สงมาดวย 1 ในรูปแบบ CD-ROM ที่จัดสงมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี้
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท ในรอบป 2559
ดังกลาว
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ
ในวาระนี้ เปนการรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทเกี่ยวกับกิจการของบริษัทในรอบป 2559 เพื่อทราบ
เทานั้น จึงมิไดมีการลงมติ
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วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจําป 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ขอเท็จจริงและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และขอบังคับของบริษัท ขอ 48. กําหนดให
บริษัทตองจัดใหมีการทํางบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท เพื่อนําเสนอ
ตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําปเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้ง ที่ 1/2560 วัน ที่ 24 กุมภาพัน ธ 2560 ไดสอบทานงบการเงิน
ประจําป 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 แลว มีความเห็นวา รายงานดังกลาวมีความถูกตอง ครบถวน
การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการปฏิบัติตามขอกําหนดของสํานักคณะกรรมการ
กํ า กั บ หลั ก ทรั พ ยแ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย และตลาดหลัก ทรัพ ย แ หง ประเทศไทยอย า งถู ก ตอ งตามที่ ค วรใน
สาระสําคัญ รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ ครบถวน และเชื่อถือได
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจําป 2559 สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559 ที่ผูสอบบัญชีของบริษัทไดตรวจสอบและรับรอง และผานการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว รายละเอียดดังปรากฏตามรายงานประจําป 2559 (ซึ่งแสดงงบการเงิน ประจําป 2559) (สิ่งที่สง
มาดวย 1)
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไรและการกําหนดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงาน ประจําป 2559
ขอเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับบริษัท ขอ 43. ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน เปนผูพิจารณาอนุมัติการ
จัดสรรกําไร และการกําหนดจายเงินปนผล และขอบังคับของบริษัท ขอ 45. ที่กําหนดใหบริษัทตองจัดสรรกําไร
สุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการ พิจารณาเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรและการ
จายเงินปนผล ประจําป 2559 ซึ่งในป 2559 บริษัทมีกําไรสุทธิตามงบการเงินรวม 40,530,441.11 บาท (สี่สิบ
ลานหาแสนสามหมื่นสี่รอยสี่สิบเอ็ดบาทสิบเอ็ดสตางค) หรือคิดเปน 0.11 บาทตอหุน
และบริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผล ในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดและ
สํ า รองทุ ก ประเภทตามกฎหมาย ซึ่ ง จากการพิ จ ารณางบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ คณะกรรมการพิ จ ารณา
เห็นสมควรเสนอจายเงินปนผลประจําป 2559 ในอัตราหุนละ 0.09 บาท จํานวน 584,500,000 หุน รวมจํานวน
เงินปนผลที่จายทั้งสิ้น 52,605,000 (หาสิบสองลานหกแสนหาพัน) บาท โดยอัตราการจายเงินปนผลดังกลาว
เปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผล
สําหรับกําไรสะสมที่ยังไมจัดสรรยกมารวมกําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป จํานวน 57,132,637.44 บาท (หาสิบ
เจ็ดลานหนึ่งแสนสามหมื่นสองพันหกรอยสามสิบเจ็ดบาทสี่สิบสี่สตางค) บริษัทไดจัดสรรสํารองตามกฎหมาย

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถอื หุน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชนั่ ส จํากัด (มหาชน) ประจําป 2560
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รอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป เปนจํานวนเงิน 2,026,522.01 (สองลานสองหมื่นหกพันหารอยยี่สิบสองบาท
หนึ่งสตางค) ครบถวนแลว หลังจากจายเงินปนผล จํานวนเงิน 52,605,000 (หาสิบสองลานหกแสนหาพัน)
บาท จึงคงเหลือกําไรสะสมยังไมจัดสรรยกไป 2,501,115.43 บาท (สองลานหาแสนหนึ่งพันหนึ่งรอยสิบหาบาท
สี่สิบสามสตางค)
ทั้งนี้ ผูถือหุนสามัญประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินไดในอัตรา 20/80 ของเงินปนผลตาม
หลักเกณฑที่กําหนดไวในมาตรา 47 ทวิแหงประมวลรัษฎากร
คณะกรรมการ กําหนดวันบันทึกรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล ในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 และให
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียน ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 และ
กําหนดจายเงินปนผลในวันศุกรที่ 26 พฤษภาคม 2560 (การใหสทิ ธิดังกลาว ยังมีความไมแนนอน เนื่องจากตอง
รอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560 ซึ่งจะจัดการประชุมในวันศุกรที่ 28 เมษายน 2560)
ตารางเปรียบเทียบอัตราการจายเงินปนผลในรอบ 3 ปที่ผานมา ดังนี้
ป 2559
ป 2558
ขอมูลการจายเงินปนผล
(ปที่เสนอ)
เงินปนผลระหวางกาล (บาท/หุน)
-

ป 2557
-

กําไรสุทธิตอหุน (บาท)

0.11

0.13

0.25

เงินปนผลประจําป (บาท/หุน)

0.09

0.10

0.15

-

-

-

อัตราการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิ (%)

81.82

76.92

60.00

ราคาพาร (บาท/หุน)

0.50

0.50

0.50

584,500,000

350,000,000

350,000,000

หุนปนผล (บาท/หุน)

จํานวนหุน สามัญ ณ วันสิ้นงวด (หุน)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเขาดํารงตําแหนงแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ
ขอเท็จจริงและเหตุผล
ตามขอบังคับของบริษัท ขอที่ 17 กําหนดวา “ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตอง
ออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวน
ไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3)” ซึ่งปจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 10 คน
โดยในป 2560 มีกรรมการที่ออกตามวาระจํานวน 4 ทาน ตามเอกสารแนบทาย 2 (1)-(4)
ความเห็นของคณะกรรมการ
บริ ษั ท ได เ ป ดโอกาสให ผู ถือ หุ น รายย อ ย นํ า เสนอชื่ อ บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมเพื่อ รั บ การแต ง ตั้ ง เป น
กรรมการ โดยเผยแพรขั้นตอนการเสนอชื่อดังกลาวในเวปไซตบริษัท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปรากฏวา
ไมมีผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการในการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งนี้
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คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง
1. ดร. ถกล นันธิราภากร
กรรมการอิสระ
2. นาย ภาคภูมิ วองไพฑูรย
กรรมการ
3. นาง สิริมา เอี่ยมสกุลรัตน
กรรมการ
4. ดร. โสตถิธร มัลลิกะมาส
กรรมการอิสระ
ซึ่งเปนกรรมการที่ตองออกตามวาระ กลับเขามาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงจํานวนกรรมการของบริษัทฯ และแตงตั้งกรรมการใหม
ขอเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อใหการบริหารกิจการของบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คณะกรรมการบริหารไดพิจารณาสรรหากรรมการ
บริษัทใหม จํานวน 1 ทาน ไดแก ดร.เจน ชาญณรงค โดยประวัติการศึกษาและประสบการณทํางานที่ผานมา
ปรากฎตามเอกสารแนบทาย 3 ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารไดพิจารณาคุณสมบัติแลวเห็นวาเปนผูมีความรู
ความสามารถ ประสบการณ ความเชี่ ย วชาญ ด า นวิ ศ วกรรมและเทคโนโลยี ที่ จ ะเป น ประโยชน ต อ การ
ดําเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
(รวมทั้งที่ไดมีแกไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวของ
ความเห็นของคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงจํานวนกรรมการของบริษัทฯ จาก 10
ทานเปน 11 ทาน และแตงตั้ง ดร. เจน ชาญณรงค เปนกรรมการใหม มีผลวันที่ 28 เมษายน 2560 เปนตนไป
โดยมีรายชื่อคณะกรรมการบริษัท ดังตอไปนี้
กรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นาย วิรัฐ สุขชัย
นาง สิริมา เอี่ยมสกุลรัตน
นาง วลีรัตน เชื้อบุญชัย
นาย ภาคภูมิ วองไพฑูรย
นาย วสันต นันทขวาง
นาย ธรรมนูญ ตรีเพ็ชร
ดร. เจน ชาญณรงค (เสนอแตงตั้งใหม)

กรรมการอิสระ
8.
9.
10.
11.

ดร. ถกล นันธิราภากร
ดร. โสตถิธร มัลลิกะมาส
นางสาว วรนุช สุไพบูลยพิพัฒน
ดร. สุพจน เธียรวุฒิ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย สําหรับป 2560
ขอเท็จจริงและเหตุผล
เพื่ อ ให เ ป น ไปตามข อ บั ง คั บ บริ ษั ท ข อ ที่ 30 ซึ่ ง กํ า หนดให ค ณะกรรมการบริ ษั ท เป น ผู ทํ า หน า ที่ พิ จ ารณา
กลั่นกรองการสรรหากรรมการและการกําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัท โดยคํานึงถึงภาระหนาที่ ความ
รั บ ผิ ด ชอบที่ ส อดคล อ งกั บ ผลการปฏิ บั ติ ง าน ผลประกอบการ และการจ า ยเงิ น ป น ผลให กั บ ผู ถื อ หุ น ซึ่ ง
เทียบเคียงกับแนวปฏิบัติของบริษัทอื่นที่มีขนาดและประเภทอุตสาหกรรมใกลเคียงกัน
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาตอบแทน สําหรับป 2560
มีผลตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ซึ่งประกอบดวย คาตอบแทนรายเดือน และคาเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท
และกรรมการชุดยอย ป 2560 โดยเทียบกับปที่ผานมา ดังนี้
1.

2.

3.

4.

คาตอบแทนกรรมการ
ป 2560
ป 2559
คาตอบแทนประจํากรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
- ประธานกรรมการบริษัท
30,000 บาท /เดือน
ไมมี
- ประธานกรรมการชุดยอย
25,000 บาท /เดือน
ไมมี
- กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
20,000 บาท /เดือน
ไมมี
- กรรมการบริษัท (ทํางานสัปดาหละ 1 วัน)
40,000 บาท /เดือน
ไมมี
- กรรมการบริษัท (ทํางานสัปดาหละ 2.5 วัน) 80,000 บาท /เดือน
ไมมี
เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท / กรรมการชุดยอย
- 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/กรรมการตรวจสอบ
10,000 บาท /ครั้ง
10,000 บาท /ครั้ง
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
10,000 บาท /ครั้ง
10,000 บาท /ครั้ง
โบนัสคณะกรรมการบริษัท
ไมมี
กรรมการบริษัททุกทานรวมกัน
ไมเกิน 2,000,000 บาท
(จายจริง 1.5 ลานบาท)
สิทธิประโยชนอื่นๆ
ไมมี
ไมมี

หมายเหตุ 1. กรรมการที่มีสิทธิไดรับคาตอบแทนกรรมการ ตองไมเปนพนักงานของบริษัทซึ่งไดรับเงินเดือนประจํา
2. กรรมการบริ ษั ท ที่ ดํา รงตํ า แหน ง อื่ น ๆ ในกรรมการชุ ดย อ ย จะได รั บ ค า ตอบแทนรายเดื อ นตาม
ตําแหนงที่มีคาตอบแทนสูงที่สุดเพียงตําแหนงเดียว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ใหถือ คะแนนเสียงไมนอ ยกวาสองในสาม (2/3) ของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป 2560
ขอเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัท ขอที่ 51 และ 52 ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป แตงตั้ง
ผูสอบบัญชีทุกป โดยที่ประชุมผูถือหุนอาจเลือกผูสอบบัญชีผูซึ่งออกไปนั้น กลับเขารับตําแหนงอีก ก็ได และ
ใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนกําหนดคาตอบแทนที่ผูสอบบัญชีควรไดรับ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 24 กุมภาพันธ 2560 ไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบ
บัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากความสามารถ ประสบการณตลอดจนความเปนอิสระของผูสอบบัญชี และ
พิ จ ารณาค า ตอบแทนการสอบบั ญ ชี ใ ห เ หมาะสมกั บ หน า ที่ ภาระ ความรั บ ผิ ด ชอบ โดยได เ สนอต อ
คณะกรรมการบริษัทฯ ใหพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี จาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เปนผูสอบบัญชี
ของบริษัท เนื่อ งจากไดป ฏิบัติห นา ที่อ ยา งเหมาะสม และไมมีค วามสัม พัน ธ หรือ สว นไดเ สีย กับ บริษัท
หรือผูถือหุนใหญแตอยางใด โดยมีความเปนอิสระตอการปฏิบัติหนาที่
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นตรงกันวา ผูสอบบัญชี ซึ่งเปนผูประกอบวิชาชีพอิสระ มีสวนสําคัญ
ในการชวยสรางความเชื่อมั่นตอขอมูลที่กิจการเปดเผย และไดรวมพิจารณาอยางถี่ถวนแลววา เห็นสมควรใหมี
การเปลี่ยนแปลง ผูสอบบัญชีในป 2560 โดยการคัดเลือกจากผูสอบบัญชีรายใหม จํานวน 3 ราย โดยใชเกณฑ
การพิจารณา ดังนี้
1. ชื่อเสียงและการยอมรับของสํานักงานสอบบัญชี โดยเปนไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และเปนผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
2. ความเปนอิสระตอการปฏิบัติหนาที่ และการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี
3. คุณภาพของงานสอบบัญชี
4. ความรู ความชํานาญของผูสอบบัญชี
5. คาธรรมเนียมการสอบบัญชี
6. การใหบริการอื่น และการตอบสนองความตองการของลูกคา
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการ โดยการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน
พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี จาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เปนผูตรวจสอบบัญชีของบริษัท ในป 2560
ซึ่งประกอบดวย
1. นายพีระเดช พงษเสถียรศักดิ์
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4752
2. นายธนะวุฒิ พิบูลยสวัสดิ์
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6699
3. นางสาวสุลลิต อาดสวาง
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7517
4. นางสาววันนิสา งามบัวทอง
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6838
5. นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9169
ผูสอบบัญชีที่ไดรับการเสนอชื่อดังกลาว ไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัท หรือผูถือหุนใหญแตอยางใด
โดยมีความเปนอิสระตอการปฏิบัติหนาที่ พรอมทั้งมีคุณสมบัติเหมาะสม และตรงตามเกณฑการพิจารณาของบริษัท
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โดยผูสอบบัญชีดังกลาวคนหนึ่งคนใดเปนผูลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ประจํา
ป 2560 และรายงานสอบทานรายไตรมาส ตั้งแตไตรมาส 1 ถึง 3 ของปดังกลาว
และเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท ประจําป
2560 และรายไตรมาสของปดังกลาว ตามปรากฏในตารางดังตอไปนี้
คาตอบแทนผูสอบบัญชี

ป 2560 (ปที่เสนอ)

ป 2559

บ.สอบบัญชีธรรมนิติ จก.

บ.ดีลอยท ทูช โธมัทสุ
ไชยยศ สอบบัญชี จก.

600,000
600,000
0
1,200,000

610,000
660,000
0
1,270,000

1. คาสอบบัญชี (Audit Fee)
- ประจําป (บาท/ป)
- รวม 3 ไตรมาส (บาท)
2. คาบริการอื่น (Non-Audit Fee)
รวมคาตอบแทนผูสอบบัญชี (บาท/ป)
ทั้งนี้ บริษัทไมมีบริษัทยอย/บริษัทรวมที่ตองมีการตรวจสอบ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)

บริ ษัทได ประกาศในเว็บไซตของบริษัท เพื่อ เป ดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระอื่ นๆ ต อที่ ประชุมสามัญผูถือ หุน
นอกเหนือจากวาระตางๆ ที่กําหนดไวลวงหนากอนการประชุม ปรากฏวา ไมมีผูถือหุนทานใดเสนอวาระอื่นๆ มายังบริษัท ทั้งนี้
การเสนอเรื่องอื่นๆ นั้น จะตองเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎหมายดวย
คณะกรรมการบริษัท กําหนดวันบันทึกรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560 เปน
วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 (Record Date) และใหรวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุด
ทะเบียนในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560
จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560 ในวันศุกรที่ 28 เมษายน 2560 และโปรด
นําหลักฐานแสดงสิทธิการเขารวมประชุมโดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 8 รวมทั้งแบบฟอรมลงทะเบียนที่มี Barcode
(สิ่งที่สงมาดวย 2) มาดวย
หากทานมีความประสงคจะมอบฉันทะใหผูอื่นไปประชุมและออกเสียงแทน โปรดลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ข. (สิ่งที่สงมาดวย 3) ที่แนบมาพรอมกันนี้ และยื่นตอเจาหนาที่ของบริษัทกอนเขารวมประชุม เพื่อความสะดวกในการ
ตรวจสอบหลักฐานตางๆ และเพื่อใหการลงทะเบียนแลวเสร็จ สามารถเริ่มการประชุมไดตามกําหนด ขอใหผูรับมอบฉันทะจากผู
ถือ หุน ไปถึ งสถานที่ป ระชุมเร็ว ขึ้น ทั้ง นี้ บริษัท มี นโยบายยกเวน การมอบของชํา รว ยใหแ ก ผูถือ หุน ในทุกกรณี เพื่อ เปน การ
สนับสนุนการดําเนินการตามนโยบาย พรบ.หลักทรัพยฯ อีกแนวทางหนึ่ง

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถอื หุน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชนั่ ส จํากัด (มหาชน) ประจําป 2560
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หากผูถือหุนประสงคจะมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน บริษัท
ไดกําหนดให ดร.ถกล นันธิราภากร หรือ ดร.โสตถิธร มัลลิกะมาส หรือ นางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน กรรมการอิสระ เปน
ผูรับมอบฉันทะ (ตามเอกสารแนบทาย 4) โปรดลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่สงมาดวย 3) ที่ไดแนบมาพรอมนี้
แลวสงคืนบริษัทเพื่อใหถึงบริษัทกอนวันประชุม 1 วัน
สําหรับผูถือหุนที่ประสงคจะขอรับรายงานประจําป 2559 แบบรูปเลม (ภาษาไทย) โปรดระบุในแบบฟอรมขอรับ
รายงานประจําป 2559 (เอกสารแนบทาย 9) และติดตอบริษัทฯ เพื่อบริษัทฯ จะไดจัดสงใหทานตามประสงคตอไป ตาม
รายละเอียดดังตอไปนี้
 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 2560 ตาม วัน
เวลา และสถานที่ที่ระบุไวขางตนดวย จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

ดร.ถกล นันธิราภากร
ประธานกรรมการ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถอื หุน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชนั่ ส จํากัด (มหาชน) ประจําป 2560
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เอกสารแนบท้าย 1
ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2559
บริษัท ไฟร์ วคิ เตอร์ จํากัด (มหาชน)
เลขทะเบียนนิตบิ ุคคลที่ 0107557000217
วัน เวลา : ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559
สถานที่ : ห้ องวาสนา 6-7 ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้ น ทิวลิป ซอฟเฟอริ น กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ดร. ถกล นันธิราภากร ประธานกรรมการบริ ษัท ไฟร์ วิคเตอร์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ประธานกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการอิสระ ทําหน้ าที่ประธานในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2559 และนางวริ นกาญจน์
ธี ระอัมรานนท์ เลขานุการบริ ษัทฯ และผู้อํานวยการสายงานบริ หารทัว่ ไป ทําหน้ าที่เป็ นเลขานุการที่ประชุม โดย
ประธานฯ กล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้น และได้ มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุมทําหน้ าที่เป็ นผู้ดําเนินการประชุม และ
เลขานุการที่ประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทฯ มีจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
350,000,000 หุ้น มีผ้ ถู ือหุ้น
และผู้มอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม รวมทังสิ
้ ้น 128 ราย นับจํานวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 276,489,091 หุ้น คิดเป็ นร้ อย
ละ 78.9969 ของหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
โดยแบ่งเป็ น ผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง 65 ราย นับเป็ นจํานวน
หุ้นได้ 203,437,532 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะ 63 ราย นับเป็ นจํานวนหุ้นได้ 73,051,559 หุ้น ซึ่งถือว่าครบ
องค์ประชุมตามกฎหมายและข้ อบังคับบริ ษัทฯ ที่กําหนดให้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะจากผู้ถือหุ้น เข้ าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมี
หุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
ประธานฯ จึงได้ เปิ ดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อเวลา 14.00 น. โดยประธานฯ ได้
มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุมเป็ นผู้กล่าวแนะนํากรรมการบริ ษัท ที่ปรึกษาการเงินอิสระ ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่
ปรึกษากฎหมาย และผู้บริ หารที่เข้ าร่วมประชุมเป็ นรายบุคคล ดังนี ้
กรรมการบริ ษัทที่เข้ าร่วมประชุม
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ดร.ถกล
นายภาคภูมิ
นายวิรัฐ
นางวลีรัตน์
นางสิริมา
ดร.โสตถิธร
นางสาววรนุช

จํานวน 7 ท่าน

นันธิราภากร
ว่องไพฑูรย์
สุขชัย
เชื ้อบุญชัย
เอี่ยมสกุลรัตน์
มัลลิกะมาส
สุไพบูลย์พิฒน์

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการ กรรมการบริ หาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
กรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
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กรรมการที่ไม่ได้ เข้ าร่วมประชุม
- ไม่มี ที่ปรึกษาการเงินอิสระที่เข้ าร่วมประชุม จากบริ ษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จํากัด
นางนิสาภรณ์

ฤกษ์ อร่าม

กรรมการผู้จดั การ

ที่ปรึกษาทางการเงินที่เข้ าร่วมประชุม จากบริษัทหลักทรัย์ธนชาต จํากัด (มหาชน)
นางสาวพันทิตา

แซ่เอ็ง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ

ที่ปรึกษาภาษีอากรที่เข้ าร่วมประชุม จากบริ ษัท อีวาย คอร์ ปอเรท เซอร์ วิสเซส จํากัด
1) นายเกษม
2) นายจักริ นทร์

เกียรติเสรี กลุ
ที่ปรึกษาภาษีอากรหุ้นส่วน
มุ่งจิตธรรมมัน่ ที่ปรึกษาภาษีอากร

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้ าร่วมประชุม จากบริ ษัท สํานักกฎหมาย แคปิ ตอล จํากัด
1) นายชาตรี
ตระกูลมณีเนตร ทนายความหุ้นส่วน
2) นางสาวเยาวโรจน์ กลิน่ บุญ
ทนายความหุ้นส่วน
ผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด
1) นายชวาลา เทียนประเสริ ฐกิจ

ผู้สอบบัญชีห้ นุ ส่วน

ผู้บริ หารของบริ ษัทฯ
1) นายวิศษิ ฏ์ วชิรลาภไพฑูรย์
2) นายประชา พร้ อมพรชัย

ผู้อํานวยการสายการเงิน
ผู้อํานวยการสายงานขายโครงการ

3) นายสุชาติ สุวฒ
ั โนดม

ผู้อํานวยการสายงานขายปิ โตรเคมีคอล

4) นายรัตนพันธ์ มุขหริ วฒ
ั นานนท์

ผู้อํานวยการสายงานขาย

หลังจากนัน้ เลขานุการที่ประชุมได้ ชี ้แจงหลักเกณฑ์ ขันตอนการประชุ
้
ม การลงคะแนน และกติกาการนับ
คะแนนเสียงต่อที่ประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
(1)
กรรมการอิสระที่บริ ษัทมอบหมายให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้ จํานวน 2 ท่าน
ได้ แก่ ดร.ถกล นันธิราภากร และดร.โสตถิธร มัลลิกะมาส ซึง่ ประวัตโิ ดยสังเขปปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 12 ใน
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
(2)
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะที่ได้ รับมอบฉันทะให้ ออกเสียงลงคะแนนใน
ที่ประชุม แต่ละท่านจะได้ รับบัตรลงคะแนนในตอนลงทะเบียนแล้ ว โปรดตรวจสอบความถูกต้ องของรายละเอียด
ในบัตรลงคะแนนของท่าน
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สําหรับผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้ า
มาแล้ วนัน้ ผู้รับมอบฉันทะ จะไม่ได้ รับและไม่ต้องใช้ บตั รหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากบริ ษัทได้ ทํา
การรวบรวมคะแนนเสียงตามที่ผ้ มู อบฉันทะได้ ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะแล้ ว
(3)
ในการประชุมฯ จะพิจารณาแต่ละวาระตามลําดับที่ได้ ระบุไว้ ในหนังสือเชิญประชุมฯ โดยจะ
นําเสนอข้ อมูลในแต่ละวาระ และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามก่อน แล้ วจึงจะให้ มีการลงคะแนนเสียงในวาระนัน้ ๆ
หากผู้ถือหุ้น หรื อผู้รับมอบฉันทะท่านใด ประสงค์จะสอบถามรายละเอียดสําหรั บวาระที่เกี่ ยวข้ อง โปรดรอให้
ประธานฯ หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายจากประธานฯ ได้ ชี ้แจงรายละเอียดดังกล่าวให้ ครบถ้ วนก่อน แล้ วจึงยกมือขึ ้น
เพื่อถามคําถาม โดยรอให้ ประธานฯ หรื อผู้ได้ รับมอบหมายจากประธานฯ เชิญมาที่ไมโครโฟน เมื่อผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับ
มอบฉันทะได้ มาที่ไมโครโฟนแล้ ว โปรดแจ้ งชื่อ– สกุล พร้ อมทังระบุ
้ ว่าท่านเป็ นผู้ถือหุ้น หรื อผู้รับมอบฉันทะ ก่อน
ถามคําถาม หากคําถามที่จะสอบถามไม่เกี่ยวข้ องกับวาระนัน้ โปรดสอบถามในวาระที่ 13 พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ
(4)

การลงมติในวาระต่าง ๆ จะต้ องได้ รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น ดังนี ้

การลงมติในวาระที่ 1 วาระที่ 5 วาระที่ 6 และวาระที่ 12 จะต้ องได้ รับการอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระที่ 12 นัน้ เป็ นวาระพิจารณาอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลง
จํานวนกรรมการบริ ษัทฯ โดยการแต่งตังกรรมการใหม่
้
และการกําหนดกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัทฯ
ซึง่ บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถลงคะแนนแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
นอกจากนี ้ ในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 และวาระที่ 7 ถึงวาระที่ 11 เป็ นวาระที่ ต้องได้ รับการอนุมัติด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย
ทังนี
้ ้ เนื่องจากเรื่ องต่าง ๆ ที่จะพิจารณาในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 12 เป็ นเรื่ องมีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนัน้ ใน
การพิจารณาอนุมตั ิในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 12 จะถือเป็ นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้ รับ
การอนุมตั ิจะถือว่าวาระอื่น ๆ ที่ได้ รับการอนุมตั ิแล้ วเป็ นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาในวาระอื่น ๆ ต่อไป
โดยจะถือว่าการพิจารณาอนุมตั ิเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับการเข้ าทํารายการซื ้อและรับโอนกิจการทังหมดของ
้
CM ใน
วาระที่ 2 ถึงวาระที่ 12 ไม่ได้ รับอนุมตั จิ ากที่ประชุม
โดยผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง 1 เสียง ต่อ 1 หุ้น ในแต่ละวาระหลังจากที่ประธานฯ ได้ ชี ้แจงและตอบ
ข้ อสงสัยแล้ ว ให้ ผ้ ถู ือหุ้น รวมถึงผู้รับมอบฉันทะ ลงมติในบัตรลงคะแนน เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง
ประธานฯ จะถามว่าผู้ถือหุ้น หรื อผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่ ไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง ให้ ท่านยกมือขึ ้น และส่ง
บัตรลงคะแนนให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ เพื่อนับคะแนนเสียงที่ใช้ เป็ นมติที่ประชุม ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้น หรื อผู้รับมอบฉันทะ
ที่ไม่ได้ ยกมือ หรื อไม่ได้ ส่งบัตรลงคะแนน ให้ ถือว่าเป็ นการเทคะแนนเสียงที่เห็นด้ วยทังหมด
้
การนับคะแนนเสียง
จะนําคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วยและงดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทังหมดที
้
่เข้ าร่ วมประชุม ส่วนที่เหลือจะ
ถือเป็ นคะแนนส่วนที่เห็นด้ วยในวาระนัน้ ๆ
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พร้ อมทัง้ อธิ บายตัวอย่างของบัตรเสีย ซึ่งได้ แก่ การเลือกออกเสียงลงคะแนนมากกว่า 1 ตัวเลือก การ
เปลี่ยนการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน โดยการขีดฆ่าการลงคะแนนเดิมออก แต่ไม่มีการลงลายมือชื่อกํากับ และ/
หรื อการไม่ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน เป็ นต้ น
(5)
สําหรับผู้ถือหุ้น หรื อผู้รับมอบฉันทะท่านใด ประสงค์จะกลับก่อนการประชุมจะเสร็ จสิ ้น หรื อไม่
อยู่ในห้ องประชุมในวาระใด ๆ ท่านสามารถใช้ สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้ าให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ของ
บริ ษัทฯ
(6)
เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการ หลังจากจบการประชุมผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเห็น
ด้ วย กรุ ณาส่งคืนบัตรลงคะแนนให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท หรื อหย่อนลงตู้รับบัตรลงคะแนน ที่อยู่ด้านหน้ าประตู
ทางออกห้ องประชุม เพื่อให้ บริ ษัทจัดเก็บเป็ นหลักฐานต่อไป
(7)
ในการประชุมครัง้ นี ้ บริ ษัทได้ เรี ยนเชิญ นางสาวเกษมา แคล้ วโยธา ที่ปรึกษากฎหมายจากบริ ษัท
สํานักกฎหมาย แคปิ ตอล จํากัด เข้ าร่ วมเป็ นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน และเชิญอาสาสมัครที่เป็ นผู้ถือหุ้น
หรื อผู้รับมอบฉันทะ เข้ าร่วมอีกจํานวน 1 ท่าน คือ นางสุนทรี เกษประยูร ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
หลัง จากนัน้ ประธานฯ ได้ เ ปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถื อ หุ้น หรื อ ผู้รั บ มอบฉัน ทะสอบถามเพิ่ม เติม เกี่ ย วกับการ
ลงคะแนนเสียง และเมื่อไม่มีผ้ ซู กั ถามข้ อมูลเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมเริ่ มพิจารณาตามวาระการประชุม
โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559

เลขานุการที่ ประชุมแจ้ งต่อที่ ประชุมว่า บริ ษัทฯ ได้ จัดทํ ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2559 ซึ่งได้ จัดประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 เรี ยบร้ อยแล้ ว และได้ ส่งสําเนารายงานการประชุม
ดังกล่าวให้ แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรั พย์ ฯ”) ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ประชุม และ
ให้ แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ (“กรมพัฒนาธุ รกิจการค้ า”) ภายในระยะเวลาตามกฎหมาย
เรี ยบร้ อยแล้ ว ตลอดจนได้ เผยแพร่ รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ แล้ ว รายละเอียดปรากฏ
ตาม สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1 (สํ าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจํ าปี 2559) ซึ่งได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่าน
พร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
เลขานุการที่ประชุมเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามที่เกี่ยวกับวาระ
นี ้ แต่เนื่องจากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ ที่ประชุมลงคะแนน
เสียงในวาระนี ้
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มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2559 ซึง่ จัด
ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้น
เห็นด้ วย

จํานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

276,499,091

100

ไม่เห็นด้ วย

0

0

งดออกเสียง

0

0

276,499,091

100

รวม (129 ราย)
หมายเหตุ

1. การลงมติในวาระนี ้ ไม่มีบตั รเสีย
2. การลงมติในวาระนี ้ต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้
ถือหุ้น ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
3. ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 1 ราย โดยมีจํานวนหุ้นเพิ่มขึ ้น
10,000 หุ้น รวมมีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าประชุมในวาระนี ้ทังสิ
้ ้นจํานวน 129 ราย รวม
จํานวนหุ้น ได้ 276,499,091 หุ้น

ก่อนเข้ าสูก่ ารประชุมในวาระต่อไป เลขานุการที่ประชุมแจ้ งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากเรื่ องต่าง ๆ
ที่จะพิจารณาในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 12 เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับการซื ้อและรับโอนกิจการทัง้ หมดของบริ ษัท ชิล
แมทช์ จํ ากัด (“CM”) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงทรั พย์สิน หนีส้ ิน สัญญาอื่น ๆ ลูกจ้ าง ใบอนุญาต และสิทธิ ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจของ CM รวมถึงสิทธิประโยชน์ทงหมดที
ั้
่มีในสินทรัพย์ และหุ้นสามัญในบริ ษัท คิว ทู
เอส จํ ากัด (“QIIS”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยซึ่งถื อ หุ้นโดย CM ในสัดส่วนร้ อยละ 100 ของทุนจดทะเบี ยนของ QIIS
ภายใต้ กระบวนการโอนกิจการทังหมด
้
(Entire Business Transfer) (รวมเรี ยกว่า “กิจการทัง้ หมดของ CM”) ซึง่
เรื่ องดังกล่าวทังหมดมี
้
ความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนัน้ ในการพิจารณาลงมติในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 12 จะถือเป็ นเงื่อนไข
ซึง่ กันและกัน โดยหากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้ รับอนุมตั ิจะถือว่าวาระอื่น ๆ ที่ได้ รับอนุมตั ิแล้ วเป็ นอันยกเลิก และจะ
ไม่มีการพิจารณาในวาระอื่น ๆ ต่อไป โดยจะถือว่าการพิจารณาอนุมตั ิในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับการเข้ าทํารายการซื ้อ
และรับโอนกิจการทังหมดของ
้
CM ในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 12 ไม่ได้ รับอนุมตั จิ ากที่ประชุม
วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัตกิ ารซือ้ และรั บโอนกิจการทัง้ หมดของ CM และบริษัทย่ อยภายใต้
กระบวนการโอนกิจการทัง้ หมด (Entire Business Transfer)

เลขานุการที่ประชุมขอให้ นายวิรัฐ สุขชัย กรรมการผู้จัดการ เป็ นผู้ชีแ้ จงต่อที่ประชุมเกี่ ยวกับ
รายละเอียดของวาระนี ้
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นายวิรัฐ สุขชัย แจ้ งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจาก CM และ QIIS มีการดําเนินธุรกิจเป็ นผู้นําเข้ าและ
จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ที่คล้ ายคลึงและเสริ มกันกับธุรกิจของบริ ษัทฯ ทังด้
้ านประเภทผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร
และความต่อเนื่องในกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายเดียวกัน ฝ่ ายจัดการได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่าการซื ้อและรับโอน
กิ จการทัง้ หมดของ CM น่าจะมี ประโยชน์ ต่อ บริ ษัทฯ และผู้ถือ หุ้นของบริ ษัทฯ ดังนัน้ จึงขอเสนอให้ ที่ป ระชุม
พิจารณาให้ บริ ษัทฯ ซื ้อและรับโอนกิจการทังหมดของ
้
CM โดยมูลค่าซื ้อและรับโอนกิจการทัง้ หมดของ CM จะ
เท่ า กั บ 614,390,000 บาท และบริ ษั ท ฯ จะชํ า ระค่ า โอนกิ จ การด้ ว ยหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ของบริ ษั ท ฯ จํ า นวน
234,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท ตามอัตราการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อชําระค่าตอบแทนการ
โอนกิจการทังหมดของ
้
CM เท่ากับ 0.67 ของจํานวนหุ้นที่ชําระแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ ซึง่ คํานวณจากจํานวนหุ้น
สามัญ เพิ่ ม ทุน ที่ อ อกใหม่ของบริ ษัทฯในครั ง้ นี ้ หารด้ ว ยจํ า นวนหุ้น สามัญ ที่ อ อกและชํ า ระแล้ ว ของบริ ษัท ฯ ณ
ปั จจุบนั (234,500,000 ÷ 350,000,000 = 0.67) โดยกําหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 2.62 บาทต่อหุ้น รวมเป็ น
มูลค่าทังสิ
้ ้น 614,390,000 บาท เพื่อเป็ นการตอบแทนการโอนกิจการทังหมดของ
้
CM (“รายการซือ้ และรั บโอน
กิจการทัง้ หมดของ CM”) ซึง่ เป็ นการชําระค่าตอบแทนการโอนกิจการทังหมดของ
้
CM ด้ วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริ ษัทฯ แทนการชําระด้ วยเงินสด ทัง้ นี ้ ผู้ถือหุ้นของ CM ที่ปรากฏรายชื่อตาม สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4 (สารสนเทศ
เกี ่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ ม ทุนของบริ ษัทฯ ให้แก่ บุคคลในวงจํ ากัด) ซึ่งได้ จัดส่งให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นพร้ อม
หนังสือเชิญประชุมแล้ ว จะได้ รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้น (“ผู้ถือหุ้นของ CM”)
ภายใต้ กระบวนการโอนกิจการทังหมดในวั
้
นเดียวกันกับวันที่ CM ได้ รับหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งจะทําให้ ผ้ ถู ือหุ้นของ
CM ดังกล่าวกลายเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ (โดย CM จะดําเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการ ดําเนินกระบวนการ
ชําระบัญชีภายใต้ กระบวนการเลิกกิจการและดําเนินการแจกจ่ายทรัพย์สินให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ CM (ซึ่งรวมถึงหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จํานวน 234,500,000 หุ้น)) (“การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นของ
CM ผ่ านกระบวนการโอนกิจการทัง้ หมด”)
ภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการทํารายการดังกล่าว บริ ษัทฯ จะรับโอนกิจการ
ทัง้ หมดของ CM ทัง้ นี ้ ณ วัน ที่ 30 มิ ถุน ายน 2559 กิ จ การทัง้ หมดของ CM มี ทัง้ ในส่ว นทรั พ ย์ สิน และหนี ส้ ิน
ประกอบด้ วย
หน่วย : ล้ านบาท
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

งบการเงินรวมของ CM 1/

สินทรัพย์รวม

341.71

หนี ้สินรวม

132.40

หมายเหตุ 1/ CM ถือหุ้นของ QIIS จํานวน 3,952,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
ของ QIIS
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ทังนี
้ ้ ภายหลังการเข้ าทํารายการซื ้อและรับโอนกิจการทังหมดของ
้
CM แล้ ว บริ ษัทฯ จะเป็ นผู้ถือ
หุ้นใน QIIS ร้ อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ QIIS และบริ ษัทฯ จะดําเนินการปรับโครงสร้ างการถือหุ้นใน QIIS
โดยการซื ้อและรับโอนกิจการทังหมดของ
้
QIIS ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงทรัพย์สิน หนี ้สิน สัญญาอื่น ๆ ลูกจ้ าง
ใบอนุญาต และสิทธิตา่ ง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจของ QIIS รวมถึงสิทธิประโยชน์ทงหมดที
ั้
่มีในสินทรัพย์
ภายใต้ กระบวนการโอนกิจการทังหมด
้
(Entire Business Transfer) ซึ่งการรั บโอนกิจการทัง้ หมดของ CM และ
QIIS จะเกิดขึ ้นภายในระยะเวลาประมาณ 45 วัน ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิ โดยมีลําดับการเข้ าทํา
รายการรับโอนกิจการทังหมดของ
้
CM ดังนี ้
ขันตอนที
้
่1
1.1 CM จะโอนกิจการทังหมดของ
้
CM ซึง่ รวมถึงหุ้น QIIS ให้ บริ ษัทฯ โดยมูลค่าของกิจการ
ทังหมดของ
้
CM เท่ากับ 614,390,000 บาท
1.2 บริ ษัทฯ จะชําระค่าโอนกิจการดังกล่าวให้ แก่ CM เป็ นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ
จํานวน 234,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท โดยกําหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ที่ 2.62
บาทต่อหุ้น โดยมีมลู ค่ารวมจํานวน 614,390,000 บาท
1.3 ในวันเดียวกันกับวันที่ CM ได้ โอนกิจการทังหมดให้
้
แก่บริ ษัทฯ CM จะจดทะเบียนเลิก
กิจการและดําเนินการแจกจ่ายทรัพย์สิน (ซึง่ รวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จํานวน 234,500,000 หุ้น) ตาม
กระบวนการชําระบัญชี ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ CM ตามรายชื่อที่ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4 (สารสนเทศเกี ่ยวกับ
การเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่ มทุนของบริ ษัทฯ ให้แก่บคุ คลในวงจํ ากัด) ซึง่ จะส่งผลให้ ผ้ ถู ือหุ้นดังกล่าวกลายเป็ นผู้ถือ
หุ้นของบริ ษัทฯ โดยรายละเอียดจํานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ที่ผ้ ถู ือหุ้นของ CM จะได้ รับ ปรากฏตามสิ่งที่
ส่ งมาด้ วย 4 (สารสนเทศเกี ่ยวกับการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่ มทุนของบริ ษัทฯ ให้แก่บคุ คลในวงจํ ากัด)
ขันตอนที
้
่2
ภายหลังการซื ้อและรับโอนกิจการทังหมดของ
้
CM แล้ ว บริ ษัทฯ จะเป็ นผู้ถือหุ้นใน QIIS ร้ อยละ
100 ของทุนจดทะเบียนของ QIIS ด้ วยกระบวนการของการรับโอนกิจการทังหมดของ
้
CM โดยภายหลังจากที่ CM
จดทะเบียนเลิกกิจการแล้ ว QIIS ในฐานะบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ จะโอนกิจการทังหมดให้
้
แก่บริ ษัทฯ เมื่อ QIIS ได้
โอนกิจการทังหมดให้
้
แก่บริ ษัทฯ แล้ ว QIIS จะจดทะเบียนเลิกกิจการและเข้ าสูก่ ระบวนการชําระบัญชีตอ่ ไป
ในการนี ้ การซื อ้ และรั บ โอนกิ จ การทัง้ หมดของ CM ถื อ เป็ นการได้ ม าซึ่ง กิ จ การทัง้ หมดของ
บริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท ตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มี
การแก้ ไขเพิ่มเติม) และเข้ าข่ายเป็ นรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 4 หรื อการเข้ าจดทะเบียนหลักทรัพย์โดย
ทางอ้ อ ม (Backdoor Listing) ตามที่ กํ า หนดในประกาศคณะกรรมการกํ า กับ ตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์ ในการทํ ารายการที่ มีนัยสํา คัญ ที่ เข้ า ข่ายเป็ นการได้ ม าหรื อ จํ าหน่ายไปซึ่งทรั พ ย์ สิน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียน
ในการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้ มาหรื อจําหน่ ายไป”) โดยมีขนาด
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รายการสูงสุดเท่ากับร้ อยละ 156.29 ตามเกณฑ์ กําไรสุทธิ บริ ษัทฯ จึงมี หน้ าที่ต้องเปิ ดเผยสารสนเทศการทํา
รายการของบริ ษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และดําเนินการต่าง ๆ รวมถึงการดําเนินการ ดังต่อไปนี ้

ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ด้ วยคะแนนเสียงไม่ตํ่ากว่า 3 ใน 4 ของ
จํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

ได้ รับการอนุมตั ิจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ใหม่ตามข้ อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้ วยการรับหุ้นสามัญหรื อหุ้นบุริมสิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน

แต่ ง ตัง้ ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น อิ ส ระเพื่ อ ทํ า หน้ า ที่ ต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมถึ ง การให้
ความเห็นตามที่กําหนดในประกาศรายการได้ มาหรื อจําหน่ายไปและประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึง่ บริ ษัทฯ ได้
ดําเนินการแต่งตังบริ
้ ษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จํ ากัด เป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเพื่อทําหน้ าที่ ต่าง ๆ ภายใต้
ประกาศรายการได้ มาหรื อจําหน่ายไปและประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
นอกจากนี ้ การซื ้อและรับโอนกิจการทังหมดของ
้
CM และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อ
รองรับการเข้ าทํารายการซื ้อและรับโอนกิจการทังหมดของ
้
CM ยังเข้ าข่ายเป็ นการเข้ าทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยว
โยงกันของบริ ษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการ
ที่เกี่ ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการ
ปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) โดยมี
ขนาดรายการเท่ากับร้ อยละ 146.14 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ (“NTA”)
ทัง้ นี ้ รายละเอี ยดเกี่ ยวกับการเข้ าทํารายการได้ ในสารสนเทศรายการได้ มาซึ่งสินทรั พย์ และ
รายการเกี่ยวโยงของบริ ษัทฯ ในการรับโอนกิจการทังหมดของ
้
CM ตาม สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2 (สารสนเทศรายการ
ได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์และรายการเกี ่ยวโยงของบริ ษัทฯ ในการรับโอนกิ จการทัง้ หมดของ CM ตามบัญชี (1)) และ สิ่งที่
ส่ งมาด้ วย 5 (รายงานความเห็นของทีป่ รึ กษาทางการเงิ นอิ สระเกี ่ยวกับรายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ ของบริ ษัทฯ) ซึง่
ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการซื ้อและรับโอนกิจการทัง้ หมดของ
CM และบริ ษัทย่อยภายใต้ กระบวนการโอนกิจการทังหมด
้
(Entire Business Transfer) โดยมีรายละเอียดตามที่
เสนอข้ างต้ น
เลขานุการที่ประชุมเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามที่เกี่ยวกับวาระ
นี ้ และมีการตอบคําถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี ้ ดังนี ้
วาระที่ 2
ผู้ถือหุ้น

คําถาม/ความเห็น/คําตอบ
นายฐิ ติพงศ์ โสภณอุดมพร สอบถามว่า ในการได้ CM มา อยากทราบว่า บริ ษัทฯ มี
แนวทางและแผนจะดําเนินการอย่างไรกับ CM และจะทําให้ บริ ษัทฯ ดีขึ ้นอย่างไร
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นายวิรัฐ สุขชัย

ชี ้แจงว่า การทํารายการซื ้อและรับโอนกิจการทัง้ หมดของ CM นัน้ บริ ษัทฯ พิจารณา
จากสินค้ าของ CM ว่ามีความเกี่ยวเนื่องกับสินค้ าของบริ ษัทฯ และสามารถผนวกเข้ า
กับการดําเนินกิจการของบริ ษัทฯ ได้ หรื อไม่ โดยสินค้ าบางประเภทของ CM เป็ นสินค้ า
ที่อยู่ในความต้ องการของลูกค้ าของบริ ษัทฯ เช่น ท่อทองแดงที่ใช้ ในระบบปรับอากาศ
เป็ นต้ น ซึ่ง ภายหลัง การทํ า รายการซื อ้ และรั บ โอนกิ จ การทัง้ หมดของ CM บริ ษั ท ฯ
สามารถเสนอขายสินค้ าดังกล่าวให้ กบั ลูกค้ าของบริ ษัทฯ ได้ ทนั ที โดยมูลค่าการซื ้อขาย
สินค้ าดังกล่าวมีมูลค่ามาก และเมื่อคํานึงถึงงานรั บเหมาติดตัง้ บริ ษัทฯ จะได้ ขยาย
ขอบเขตการให้ บริ การไปถึงการรับเหมาติดตังระบบทํ
้
าความเย็นต่อไปในอนาคตด้ วย
นอกจากนี ้ ยังสามารถลดค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน และการใช้ บคุ ลากรร่ วมกันต่อไป
ทัง้ นี ้ การทํารายการซือ้ และรั บโอนกิ จการทัง้ หมดของ CM ยังเพิ่มโอกาสและความ
ได้ เปรี ยบในการขยายตลาดไปยังต่างประเทศของบริ ษัทฯ

ผู้ถือหุ้น

นายอนุ ว่องสารกิจ ขอทราบการบันทึกในทางบัญชีเกี่ยวกับการด้ อยค่า การบันทึกค่า
เสื่อมราคา และการบันทึก Goodwill

น า ย วิ ศิ ษ ฏ์ ว ชิ ร ล า ภ ชี ้แจงว่า การบันทึกในทางบัญชีเกี่ยวกับการด้ อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนนันตาม
้
ไพฑูรย์
มาตรฐานทางบัญชีแบ่งเป็ น 2 ส่วน กล่าวคือ ส่วนแรก เป็ นสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน แต่มี
อายุก ารใช้ ง านจํ า กัด การบัน ทึก ในทางบัญ ชี เ กี่ ย วกับ การด้ อ ยค่า จะถูก บัน ทึก เป็ น
ค่าใช้ จ่ายรายปี ส่วน Goodwill หรื อค่าความนิยม เป็ นสินทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตน ประเภทไม่
มีอายุการใช้ งานจํากัด ที่จะคงมูลค่าไว้ ในงบการเงินจนกว่าจะถูกทดสอบการด้ อยค่า
ตามมาตรฐานทางบัญชี
ผู้ถือหุ้น

นายธารา ชลปราณี สอบถามว่ า เหตุ ใ ดในการได้ ม าซึ่ ง CM และ QIIS จะต้ อ ง
ดําเนินการเลิกทัง้ CM และ QIIS

นายเกษม เกียรติเสรี กลุ

ชีแ้ จงว่า เนื่องจากการทํารายการซื ้อและรับโอนกิจการทัง้ หมดของ CM เป็ นการโอน
กิจการทัง้ หมดที่จะได้ สิทธิ ประโยชน์ ทางภาษี โดยมีเงื่อนไขการได้ รับสิทธิ ประโยชน์
ทางภาษี ดงั กล่าวนัน้ CM และ QIIS จะต้ องเลิกบริ ษัทและชําระบัญชี ภายในปี ภาษี
เดียวกันกับที่มีการโอนกิจการทังหมด
้
นอกจากนี ้ ยังเป็ นการลดภาระทางบัญชีและทาง
ภาษี ของบริ ษัทฯ ทีอาจเกิดขึ ้นจากรายการระหว่างกันภายหลังจากที่บริ ษัทฯ ซื ้อและรับ
โอนกิจการทังหมดของ
้
CM

ผู้ถือหุ้น

นายปราโมทย์ พิพฒ
ั น์สกุล สอบถามว่า ค่าความนิยม จํานวน 295 ล้ านบาท ที่ปรากฏ
ในหน้ า 179 ในสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5 ของหนังสือเชิญประชุมมาจากสาเหตุใด
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นางนิสาภรณ์ ฤกษ์ อร่าม ชี ้แจงว่า ค่าความนิยมดังกล่าวมาจากมูลค่าของกิจการทังหมดของ
้
CM ประมาณ 615
ล้ านบาท แล้ วหักด้ วยราคาประเมิน ซึ่งทําการประเมินโดยบริ ษัท 15 ที่ปรึ กษาธุรกิจ
จํากัด ซึ่งมีมลู ค่าประมาณ 320 ล้ านบาท ซึ่งเมื่อหักลบแล้ ว จะเป็ นมูลค่าของค่าความ
นิยม (Goodwill) จํานวน 295 ล้ านบาท
ผู้ถือหุ้น

นายปราโมทย์ พิพฒ
ั น์สกุล สอบถามว่าในการคํานวณกําไรปรากฏในหน้ า 189 ของ
หนังสือเชิญประชุมมาจากสมมุตฐิ านใด

นางนิสาภรณ์ ฤกษ์ อร่าม ชี แ้ จงว่า การคํานวณกํ าไรนัน้ เป็ นไปตามการประเมินของบริ ษัท 15 ที่ปรึ กษาธุรกิ จ
จํากัด ซึง่ มูลค่าไม่แตกต่างกับมูลค่าที่ปรึกษาการเงินอิสระประเมินไว้
จากนัน้ เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี ้
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมัติการซื ้อและรั บโอนกิจการทัง้ หมดของ CM และบริ ษัทย่อย
ภายใต้ กระบวนการโอนกิจการทัง้ หมด (Entire Business Transfer) โดยมีรายละเอียดตามที่
เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้น
เห็นด้ วย

จํานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

159,631,582

100

ไม่เห็นด้ วย

0

0

งดออกเสียง

0

0

159,631,582

100

รวม (133 ราย)
หมายเหตุ

1. การลงมติในวาระนี ้ ไม่มีบตั รเสีย
2. การลงมติในวาระนี ้ต้ องได้ รับอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของ จํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
โดย ไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย จํานวน 116,882,610 เสียง
3. ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 4 ราย รวมมีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าประชุมใน
วาระนี ้ทังสิ
้ ้นจํานวน 133 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 276,514,192 หุ้น
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วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัตกิ ารเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจํานวน 117,250,000 บาท จาก
ทุนจดทะเบียนจํานวน 175,000,000 บาท เป็ นจํานวน 292,250,000 บาท โดยการออก
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 234,500,000 หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท

เลขานุการที่ประชุมขอให้ นายวิรัฐ สุขชัย กรรมการผู้จัดการ เป็ นผู้ชีแ้ จงต่อที่ประชุมเกี่ ยวกับ
รายละเอียดของวาระนี ้
นายวิรัฐ สุขชัย แจ้ งต่อ ที่ ประชุม ว่า บริ ษัทฯ จํ าเป็ นต้ องเพิ่ม ทุนจดทะเบี ยนของบริ ษั ทฯ อี ก
จํ านวน 117,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 175,000,000 บาท เป็ นจํ านวน 292,250,000 บาท
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 234,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท เพื่อชําระเป็ นค่าตอบแทน
การโอนกิจการทังหมดของ
้
CM ตามที่ที่ประชุมได้ พิจารณาในวาระที่ 2 ข้ างต้ น ซึง่ บริ ษัทฯ กําหนดราคาเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาหุ้นละ 2.62 บาท โดยบริ ษัทฯ ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามอัตราการออกหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนเพื่อชําระค่าตอบแทนการโอนกิจการทังหมดของ
้
CM เท่ากับ 0.67 ของจํานวนหุ้นที่ชําระแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท
ฯ ซึ่งคํานวณจากจํานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริ ษัทฯ ในครัง้ นี ้ หารด้ วยจํานวนหุ้นสามัญที่ออกและ
ชําระแล้ วของบริ ษัทฯ ณ ปั จจุบนั (234,500,000 ÷ 350,000,000 = 0.67) เพื่อชําระค่าตอบแทนการโอนกิจการ
ทังหมดของ
้
CM โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ปรากฏตาม สิ่งที่ส่ง
มาด้ วย 3 (แบบรายงานการเพิ่ มทุน (F53-4)) ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
ในการนี ้ การที่บริ ษัทฯ รับโอนกิจการทังหมดของ
้
CM มานัน้ จะเป็ นการเพิ่มศักยภาพการเติบโต
ของรายได้ ให้ กบั บริ ษัทฯ ในอนาคต เนื่องจากจะเป็ นการเพิ่มสายธุรกิจและประเภทผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ รวมไป
ถึง การขยายฐานลูกค้ าในกลุม่ ผู้รับเหมาและที่ปรึกษางานระบบให้ ครอบคลุมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ อง และยังเป็ น
การเพิ่มความแข็งแกร่ งในการรั บเหมางานงานโครงการติดตังให้
้ กับบริ ษัทฯ อีกด้ วย โดยประโยชน์ ของการเข้ าทํา
รายการ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2 (สารสนเทศรายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ และรายการเกี ่ยวโยงของบริ ษัทฯ ใน
การรับโอนกิ จการทัง้ หมดของ CM ตามบัญชี (1)
เลขานุการที่ ประชุม จึงเสนอให้ ที่ประชุม พิจารณาอนุมัติเพิ่ม ทุนจดทะเบี ยนของบริ ษัทฯ อี ก
จํ านวน 117,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 175,000,000 บาท เป็ นจํ านวน 292,250,000 บาท
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 234,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท เพื่อชําระเป็ นค่าตอบแทน
การโอนกิจการทังหมดของ
้
CM โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้ างต้ น
เลขานุการที่ประชุมเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามที่เกี่ยวกับวาระ
นี ้ แต่เนื่องจากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ ที่ประชุมลงคะแนน
เสียงในวาระนี ้
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ อีกจํานวน 117,250,000
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 175,000,000 บาท เป็ นจํานวน 292,250,000 บาท โดย
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การออกหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน จํ า นวน 234,500,000 หุ้น มูล ค่า ที่ ต ราไว้ ห้ ุน ละ 0.50 บาท โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้น
เห็นด้ วย

คิดเป็ นร้ อยละ

159,631,582

100

ไม่เห็นด้ วย

0

0

งดออกเสียง

0

0

159,631,582

100

รวม (133 ราย)
หมายเหตุ

วาระที่ 4

จํานวน (เสียง)

1. การลงมติในวาระนี ้ ไม่มีบตั รเสีย
2. การลงมติในวาระนี ้ต้ องได้ รับอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของ จํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
โดย ไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย จํานวน 116,882,610 เสียง
3. ในวาระนี ้ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

พิจารณาอนุมัตกิ ารแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4. เพื่อให้
สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

เลขานุการที่ประชุมขอให้ นายวิรัฐ สุขชัย กรรมการผู้จัดการ เป็ นผู้ชีแ้ จงต่อที่ประชุมเกี่ ยวกับ
รายละเอียดขอวาระนี ้
นายวิรัฐ สุขชัย แจ้ งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ
ตามที่ที่ประชุมได้ พิจารณาในวาระที่ 3 ข้ างต้ น จึงจําเป็ นต้ องเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4. โดยให้ ใช้ ข้อความต่อไปนี ้แทน
“ข้ อ 4.

ทุนจดทะเบียน จํานวน
แบ่งออกเป็ น

292,250,000 บาท (สองร้ อยเก้ าสิบสองล้ านสองแสน
ห้ าหมื่นบาทถ้ วน)
584,500,000 หุ้น (ห้ าร้ อยแปดสิบสี่ล้านห้ าแสนหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ

0.50 บาท (ห้ าสิบสตางค์)

โดยแยกออกเป็ น:
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

584,500,000 หุ้น (ห้ าร้ อยแปดสิบสี่ล้านห้ าแสนหุ้น)
-

หุ้น (
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ทังนี
้ ้ ให้ บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ที่กรม
พัฒนาธุรกิจการค้ า มีอํานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคําเพื่อให้ เป็ นไปตามคําสัง่ ของนายทะเบียน
เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ
ของบริ ษัทฯ ข้ อ 4. ตามรายละเอียดที่เสนอข้ างต้ น
เลขานุการที่ประชุมเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามที่เกี่ยวกับวาระ
นี ้ แต่เนื่องจากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ ที่ประชุมลงคะแนน
เสียงในวาระนี ้
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มี มติอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิ ของบริ ษัทฯ ข้ อ 4.
เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้น
เห็นด้ วย

จํานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

159,631,582

100

ไม่เห็นด้ วย

0

0

งดออกเสียง

0

0

159,631,582

100

รวม (133 ราย)
หมายเหตุ

1. การลงมติในวาระนี ้ ไม่มีบตั รเสีย
2. การลงมติในวาระนี ้ต้ องได้ รับอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย จํานวน 116,882,610 เสียง
3. ในวาระนี ้ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม
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วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

เลขานุการที่ประชุมขอให้ นายวิรัฐ สุขชัย กรรมการผู้จัดการ เป็ นผู้ชีแ้ จงต่อที่ประชุมเกี่ ยวกับ
รายละเอียดขอวาระนี ้
นายวิรัฐ สุขชัย แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริ ษัทฯ ได้ เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจํานวน 117,250,000
บาท จากทุนจดทะเบียนจํานวน 175,000,000 บาท เป็ นจํานวน 292,250,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จํ านวน 234,500,000 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้ ห้ ุนละ 0.50 บาท ตามรายละเอี ยดที่ ปรากฏในวาระที่ 3 นัน้ บริ ษัทฯ
จะต้ องพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จํานวน 234,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท
ให้ แก่ CM ในราคาหุ้นละ 2.62 บาท รวมเป็ นมูลค่าทังสิ
้ ้น 614,390,000 บาท เพื่อเป็ นการชําระค่าตอบแทนการ
โอนกิจการทังหมดของ
้
CM ซึ่งมีมูลค่า เท่ากับ 614,390,000 บาทมาชําระเป็ นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ
ดังกล่าวแทนการชําระด้ วยเงินสด ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2559 กิจการทังหมดของ
้
CM มีทงในส่
ั ้ วนทรัพย์สิน
และหนี ้สิน ประกอบด้ วย
หน่วย : ล้ านบาท
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

งบการเงินรวมของ CM 1/

สินทรัพย์รวม

341.71

หนี ้สินรวม

132.40

หมายเหตุ 1/ CM ถือหุ้นของ QIIS จํานวน 3,952,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
ของ QIIS
ในการกําหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ในราคาหุ้นละ 2.62 บาท เป็ นการเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาดตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่
ทจ. 72/2558 เรื่ องการอนุญาตให้ บ ริ ษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํ ากัด (“ประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558”) ดังนัน้ ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับรายการ
ซื ้อและรับโอนกิจการทังหมดของ
้
CM ดังกล่าวจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ด้ วย
คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี ้ แม้ บริ ษัทฯ จะได้ รับอนุมตั ิจากที่
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั ง้ ที่ 1/2559 ให้ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่ อรองรั บรายการซือ้ และรั บโอนกิ จการ
ทัง้ หมดของ CM แล้ ว บริ ษั ท ฯ จะต้ อ งได้ รั บ อนุมัติ ก ารเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ต่อ บุค คลในวงจํ า กัด จาก
สํานักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ ตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํ ากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับรายการซื ้อและรับโอนกิจการทังหมดของ
้
CM ด้ วย
ราคาตลาด หมายถึง ราคาซื อ้ ขายถัวเฉลี่ยถ่ วงนํ า้ หนักของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ย้ อนหลัง 15 วันทําการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้ นําเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
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ครัง้ ที่ 1/2559 คือตังแต่
้ วนั ที่ 15 สิงหาคม 2559 ถึง 2 กันยายน 2559 ซึง่ จะเท่ากับ 2.56 บาท ซึง่ การคํานวณราคา
ตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนักต่อหุ้น คํานวณจากผลรวมของมูลค่าการซื ้อขายรวม 15 วันทําการ หารด้ วยปริ มาณการ
ซื ้อขายหุ้นรวม 15 วันทําการ ซึ่งเป็ นช่วงเวลาการซื ้อขายตังแต่
้ วนั ที่ 15 สิงหาคม 2559 ถึง วันที่ 2 กันยายน 2559
โดยผลรวมของมูลค่าการซื ้อขายรวม คํานวณจากผลคูณของราคาหุ้นถัวเฉลี่ยรายวัน และปริ มาณการซื ้อขายของ
หุ้นทัง้ หมดรายวัน ตามข้ อมูลการซือ้ ขายหุ้น FIRE ที่ปรากฏใน SETSMART (www.setsmart.com) ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ
ดังนัน้ จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จํานวน
234,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท ในราคาหุ้นละ 2.62 บาท รวมเป็ นมูลค่าทังสิ
้ ้น 614,390,000
บาท เพื่อชําระค่าตอบแทนการโอนกิจการทังหมดของ
้
CM ซึ่งมีมลู ค่าเท่ากับ 614,390,000 บาท แทนการชําระ
ด้ วยเงินสดดังรายละเอียดข้ างต้ น และมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ หรื อกรรมการผู้จัดการหรื อบุคคลที่
ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ หรื อกรรมการผู้จดั การมีอํานาจในการพิจารณากําหนดรายละเอียดอื่น
ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น (1) การกําหนดข้ อกําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ
ที่เกี่ ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้ าเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสารและ
สัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทังดํ
้ าเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (3) ลงนามในเอกสารคําขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จําเป็ นและ
เกี่ ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคําขออนุญาต เอกสารและ
หลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และการนําหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ เข้ าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอํานาจในการดําเนินการอื่นใดอันจําเป็ นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้ างต้ นได้ ตามที่เห็นสมควร โดยปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายและ/หรื อระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
ต่อไป
นอกจากนี ้ นายชาตรี ตระกูลมณีเนตร ที่ปรึกษากฎหมายของบริ ษัทฯ ชี ้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติม
ว่า เนื่องจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็ นไปเพื่อชําระค่าตอบแทนการโอนกิจการทังหมดของ
้
CM ซึง่ บริ ษัทฯ
จะออกหุ้นเพิ่มทุนให้ แก่ CM ก่อน และภายหลังจากนัน้ CM จะจดทะเบียนเลิกบริ ษัทฯ และดําเนินการแจกจ่าย
ทรัพย์สนิ ซึง่ รวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ตามกระบวนการชําระบัญชีให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ CM
เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ
จํ า นวน 234,500,000 หุ้น มูล ค่ า ที่ ต ราไว้ ห้ ุน ละ 0.50 บาท ในราคาหุ้น ละ 2.62 บาท รวมเป็ นมูล ค่ า ทัง้ สิ น้
614,390,000 บาท เพื่อชําระค่าตอบแทนการโอนกิจการทังหมดของ
้
CM และมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ
หรื อกรรมการผู้จดั การหรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ หรื อกรรมการผู้จดั การมีอํานาจใน
การพิจารณากํ าหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยมีรายละเอียด
ตามที่เสนอทุกประการ
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เลขานุการที่ประชุมเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามที่เกี่ยวกับวาระ
นี ้ แต่เนื่องจากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ ที่ประชุมลงคะแนน
เสียงในวาระนี ้
มติท่ ปี ระชุม

ที่ ป ระชุม พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติอ นุมัติก ารจัด สรรหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุน ของบริ ษัท ฯ จํ า นวนไม่เกิ น
234,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาทและมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ หรื อ
กรรมการผู้จัด การหรื อ บุค คลที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ หรื อ กรรมการ
ผู้จดั การมีอํานาจในการพิจารณากําหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้น
เห็นด้ วย

คิดเป็ นร้ อยละ

159,631,582

100

ไม่เห็นด้ วย

0

0

งดออกเสียง

0

0

159,631,582

100

รวม (133 ราย)
หมายเหตุ

วาระที่ 6

จํานวน (เสียง)

1. การลงมติในวาระนี ้ ไม่มีบตั รเสีย
2. การลงมติในวาระนี ้ต้ องได้ รับอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย
จํานวน 116,882,610 เสียง
3. ในวาระนี ้ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

พิจารณาอนุมัตกิ ารเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้ แก่ บุคคลในวงจํากัดโดย
กําหนดราคาเสนอขายไว้ ชัดเจน

เลขานุก ารที่ ป ระชุม ได้ ข อให้ น ายวิ รั ฐ สุข ชัย กรรมการผู้จัด การ ชี แ้ จงให้ ที่ ป ระชุม ทราบใน
รายละเอียดที่จะพิจารณาในวาระนี ้
นายวิรัฐ สุขชัย แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมได้ พจิ ารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน
วาระที่ 5 เพื่อรองรับรายการซื ้อและรับโอนกิจการทังหมดของ
้
CM เข้ าข่ายเป็ นการเสนอขายหุ้นให้ แก่บคุ คลใน
วงจํากัด โดยกําหนดราคาเสนอขายไว้ ชดั เจน ในราคาที่มีไม่มีสว่ นลดจากราคาตลาด ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 ซึง่ จะต้ องได้ รับมติอนุมตั จิ ากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจะต้ องได้ รับการอนุญาตจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก่อนการเสนอขาย
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โดยภายหลังการเพิ่มทุนชําระแล้ วในคราวนี ้ CM จะเข้ ามาเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ในจํานวน
ร้ อยละ 40.12 ของทุนชําระแล้ วของบริ ษัทฯ ภายใต้ กระบวนการรับโอนกิจการทังหมด
้
ซึ่งในวันเดียวกันกับที่ CM
ได้ ห้ นุ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ CM จะดําเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการ และจะส่งผลให้ ห้ นุ สามัญเพิ่มทุนจํานวน
ดังกล่าวถูกโอนไปยังผู้ถือหุ้นของ CM อย่างไรก็ดี ภายหลังการโอนหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ CM
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดถือหุ้นในจํานวนเท่ากับหรื อเกินกว่าร้ อยละ 25 ของหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ
ภายหลังการเพิ่ม ทุนชํ าระแล้ วทําให้ ผ้ ูถือหุ้นของ CM แต่ละรายจึงไม่มีหน้ าที่ในการทํ าคําเสนอซือ้ หลัก ทรั พย์
ภายใต้ ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้ าถือ
หลักทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการ
อย่างไรก็ดี ผู้ถือหุ้นของ CM ที่ปรากฏรายชื่อตาม สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4 (สารสนเทศเกี ่ยวกับการ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ มทุนของบริ ษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจํ ากัด) จะได้ รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนดังกล่าวตาม
สัดส่วนการถือหุ้น ภายใต้ กระบวนการโอนกิจการทังหมดในวั
้
นเดียวกันกับวันที่ CM ได้ รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริ ษัทฯ ซึ่งจะทําให้ ผ้ ถู ือหุ้นของ CM ดังกล่าวกลายเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ (โดย CM จะดําเนินการจดทะเบียน
เลิกกิจการ ดําเนินกระบวนการชําระบัญชีภายใต้ กระบวนการเลิกกิจการและดําเนินการแจกจ่ายทรัพย์สินให้ แก่ผ้ ู
ถือหุ้นของ CM (ซึง่ รวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จํานวน 234,500,000 หุ้น))
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับรายการซื ้อและรับโอนกิจการทังหมดของ
้
CM ตามที่
ระบุไว้ ข้างต้ นจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นดังนี ้
การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)
=

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย - ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย

=

2.56 – 2.58
2.56

=

ร้ อยละ -0.78

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย อ้ างอิงราคาซื ้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนักของหุ้นของบริ ษัทฯ ใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้ อนหลัง 15 วันทําการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้ เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2559 เพื่อขออนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน คือตังแต่
้ วนั ที่ 15 สิงหาคม 2559 ถึง 2
กันยายน 2559 ซึง่ จะเท่ากับ 2.56 บาท ซึง่ การคํานวณราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนักต่อหุ้น คํานวณจากผลรวม
ของมูลค่าการซื ้อขายรวม 15 วันทําการ หารด้ วยปริ มาณการซื ้อขายหุ้นรวม 15 วันทําการ ซึง่ เป็ นช่วงเวลาการซื ้อ
ขายตังแต่
้ วนั ที่ 15 สิงหาคม 2559 ถึง วันที่ 2 กันยายน 2559 โดยผลรวมของมูลค่าการซื ้อขายรวม คํานวณจากผล
คูณของราคาหุ้นถัวเฉลี่ยรายวัน และปริ มาณการซื ้อขายของหุ้นทังหมดรายวั
้
น ตามข้ อมูลการซื ้อขายหุ้น FIRE ที่
ปรากฏใน SETSMART (www.setsmart.com) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
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ราคาตลาดหลังเสนอขาย คํานวณจาก
ราคาตลาดหลังเสนอขาย
= (จํานวนหุ้นที่ชําระแล้ ว x ราคาตลาดก่อนเสนอขาย)+(จํานวนหุ้นเพิ่มทุน x ราคาเสนอขาย)
(จํานวนหุ้นที่ชําระแล้ ว + จํานวนหุ้นเพิ่มทุน)
= (350,000,000 x 2.56)+( 234,500,000 x 2.62)
(350,000,000 + 234,500,000)
= 2.58
ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรั บรายการซื ้อและรั บโอนกิจการทัง้ หมดของ
CMจะไม่สง่ ผลให้ เกิดการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาเสนอขายสูงกว่าราคาตลาด
การลดลงของสัดส่ วนการถือหุ้น (Control Dilution)
=
=
=

จํานวนหุ้นเพิ่มทุน
จํานวนหุ้นที่ชําระแล้ ว + จํานวนหุ้นเพิ่มทุน
234,500,000
584,500,000
ร้ อยละ 40.12

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรั บรายการซื ้อและรั บโอนกิจการทัง้ หมดของ
CMจะส่งผลให้ เกิดการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ในอัตราร้ อยละ 40.12
การลดลงของกําไรต่ อหุ้น (Earning per Share)
=

กําไรต่อหุ้น ก่อนเสนอขาย - กําไรต่อหุ้น หลังเสนอขาย
กําไรต่อหุ้น ก่อนเสนอขาย

=

0.1024 – 0.1553
0.1024

=

ร้ อยละ -51.66

กํ า ไรต่ อ หุ้น ก่ อ นเสนอขายของบริ ษั ท ฯ คํ า นวณจาก กํ า ไรสุท ธิ ใ นช่ ว ง 4 ไตรมาสย้ อ นหลัง
(วัน ที่ 1 กรกฎาคม 2558 – วัน ที่ 30 มิ ถุน ายน 2559) เท่า กับ 35.82 ล้ า นบาทหารด้ วยจํ า นวนหุ้น สามัญที่ จ ด
ทะเบียนและชําระแล้ วเท่ากับ 350,000,000 หุ้น เท่ากับ 0.1024 บาทต่อหุ้น
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กํ า ไรต่ อ หุ้น หลัง เสนอขาย ของบริ ษั ท ฯ คํ า นวณจากกํ า ไรสุท ธิ ใ นช่ ว ง 4 ไตรมาสย้ อ นหลัง
(วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 – วันที่ 30 มิถนุ ายน 2559) ตามข้ อมูลงบการเงินรวมเสมือน เท่ากับ 90.77 ล้ านบาท หาร
ด้ วยจํานวนหุ้นสามัญที่จดทะเบียนและชําระแล้ วภายหลังการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนสําหรั บการรั บโอนกิจการ
ทังหมดของ
้
CM เท่ากับ 584,500,000 หุ้น เท่ากับ 0.1553 บาทต่อหุ้น ปั จจุบนั
ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรั บรายการซื ้อและรั บโอนกิจการทัง้ หมดของ
CM จะไม่ส่งผลให้ เกิดการลดลงของกํ าไรต่อหุ้น (Earning per Share) เนื่องจากกํ าไรต่อหุ้น หลังเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนสําหรั บการรั บโอนกิจการทัง้ หมดของ CM มีมูลค่าสูงกว่ากํ าไรต่อหุ้น (Earning per Share) ของ
บริ ษัทฯ ก่อนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ทังนี
้ ้ รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ให้ แก่บุคคลในวงจํากัด โดย
กําหนดราคาเสนอขายที่ไม่มีสว่ นลดจากราคาตลาดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4 (สารสนเทศเกี ่ยวกับการเสนอ
ขายหุน้ สามัญเพิ่ มทุนของบริ ษัทฯ ให้แก่บคุ คลในวงจํ ากัด)
เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน
234,500,000 หุ้น เพื่อรองรับรายการซื ้อและรับโอนกิจการทังหมดของ
้
CM ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.62 บาท ซึง่
เป็ นการเสนอขายหลักทรั พย์ ให้ แก่บุคคลในวงจํ ากัด โดยกํ าหนดราคาเสนอขายไว้ ชัดเจนและเป็ นราคาที่ไม่มี
ส่วนลดจากราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกํ ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 โดยมี รายละเอี ยดตามที่
ปรากฏข้ างต้ น
เลขานุการที่ประชุมเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามที่เกี่ยวกับวาระ
นี ้ แต่เนื่องจากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ ที่ประชุมลงคะแนน
เสียงในวาระนี ้
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 234,500,000 หุ้น
เพื่อรองรับรายการซื ้อและรับโอนกิจการทังหมดของ
้
CM ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.62 บาท ซึง่
เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ให้ แก่บุคคลในวงจํากัด โดยกําหนดราคาเสนอขายไว้ ชดั เจนและ
เป็ นราคาที่ ไ ม่ มี ส่ว นลดจากราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกํ า กับ ตลาดทุน ที่ ทจ.
72/2558 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน) ประจําปี 2560
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มีผ้ ถู ือหุ้น

จํานวน (เสียง)

เห็นด้ วย

159,631,582

100

ไม่เห็นด้ วย

0

0

งดออกเสียง

0

0

159,631,582

100

รวม (133 ราย)
หมายเหตุ

วาระที่ 7

คิดเป็ นร้ อยละ

1. การลงมติในวาระนี ้ ไม่มีบตั รเสีย
2. การลงมติในวาระนี ้ต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสีย
จํานวน 116,882,610 เสียง
3. ในวาระนี ้ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

พิจารณาอนุมัตกิ ารแก้ ไขชื่อบริษัทฯ และชื่อย่ อหลักทรั พย์

เลขานุก ารที่ ป ระชุม ได้ ข อให้ น ายวิ รั ฐ สุข ชัย กรรมการผู้จัด การ ชี แ้ จงให้ ที่ ป ระชุม ทราบใน
รายละเอียดที่จะพิจารณาในวาระนี ้
นายวิรัฐ สุขชัย แจ้ งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ สอดคล้ องกับการปรับโครงสร้ างของบริ ษัทฯ โดยการ
ซื ้อและรับโอนกิจการทังหมดของ
้
CM จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขชื่อบริ ษัทฯ และชื่อย่อ
หลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ เป็ นดังนี ้
ชื่อภาษาไทย : “ บริ ษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ ง โซลูชนั่ ส์ จํากัด (มหาชน) ”
ชื่อภาษาอังกฤษ : Harn Engineering Solutions Public Company Limited ”
ชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ : “HARN”
เลขานุก ารที่ ป ระชุ ม จึ ง เสนอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาอนุมั ติ ก ารแก้ ไขชื่ อ บริ ษั ท ฯ และชื่ อ ย่ อ
หลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏข้ างต้ น
เลขานุการที่ประชุมเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามที่เกี่ยวกับวาระ
นี ้ แต่เนื่องจากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ ที่ประชุมลงคะแนน
เสียงในวาระนี ้

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน) ประจําปี 2560
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มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการแก้ ไขชื่อบริ ษัทฯ และชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ เพื่อให้
สอดคล้ องกับการปรับโครงสร้ างบริ ษัทฯ โดยการซื ้อและรับโอนกิจการทังหมดของ
้
CM โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้น
เห็นด้ วย

คิดเป็ นร้ อยละ

159,631,582

100

ไม่เห็นด้ วย

0

0

งดออกเสียง

0

0

159,631,582

100

รวม (133 ราย)
หมายเหตุ

วาระที่ 8

จํานวน (เสียง)

1. การลงมติในวาระนี ้ ไม่มีบตั รเสีย
2. การลงมติในวาระนี ้ต้ องได้ รับอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของ จํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
โดย ไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย จํานวน 116,882,610 เสียง
3. ในวาระนี ้ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

พิจารณาอนุมัตกิ ารแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 1 เพื่อให้
สอดคล้ องกับการแก้ ไขชื่อบริษัทฯ

เลขานุการที่ประชุมได้ ขอให้ นายวิรัฐ สุขชัย กรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบใน
รายละเอียดที่จะพิจารณาในวาระนี ้
นายวิรัฐ สุขชัย ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้ สอดคล้ องกับการแก้ ไขชื่อบริ ษัทฯ ตามที่ที่ประชุมได้
พิจาณาในวาระที่ 7 ข้ างต้ น จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ
1. โดยให้ ใช้ ข้อความดังต่อไปนี ้แทน
ข้ อ 1. ชื่อบริ ษัท “บริ ษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ ง โซลูชนั่ ส์ จํากัด (มหาชน)” และมีชื่อภาษาอังกฤษ
ว่า “Harn Engineering Solutions Public Company Limited”
ทัง้ นี ้ ให้ บุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ ให้ ดําเนินการจดทะเบียนแก้ ไข
หนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า มีอํานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคําเพื่อให้ เป็ นไปตาม
คําสัง่ ของนายทะเบียน
เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ
ของบริ ษัทฯ ข้ อ 1 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการแก้ ไขชื่อบริ ษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่กล่าวข้ างต้ น

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน) ประจําปี 2560
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เลขานุการที่ประชุมเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามที่เกี่ยวกับวาระ
นี ้ แต่เนื่องจากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ ที่ประชุมลงคะแนน
เสียงในวาระนี ้
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มี มติอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิ ของบริ ษัทฯ ข้ อ 1.
เพื่อให้ สอดคล้ องแก้ ไขเพิ่มเติมชื่อบริ ษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้ วยคะแนน
เสียงดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้น
เห็นด้ วย

คิดเป็ นร้ อยละ

159,631,582

100

ไม่เห็นด้ วย

0

0

งดออกเสียง

0

0

159,631,582

100

รวม (133 ราย)
หมายเหตุ

วาระที่ 9

จํานวน (เสียง)

1. การลงมติในวาระนี ้ ไม่มีบตั รเสีย
2. การลงมติในวาระนี ้ต้ องได้ รับอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของ จํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
โดย ไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย จํานวน 116,882,610 เสียง
3. ในวาระนี ้ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

พิจารณาอนุมัตกิ ารแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัทฯ ในเรื่ องชื่อบริษัทฯ

เลขานุการที่ประชุมได้ ขอให้ นายวิรัฐ สุขชัย กรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้ชี ้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับ
รายละเอียดของวาระนี ้
นายวิรัฐ สุขชัย ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ สอดคล้ องกับการแก้ ไขชื่อบริ ษัทฯ ตามที่ที่ประชุมได้
พิจารณาในวาระที่ 8 ข้ างต้ น จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 1 และข้ อ
2 ซึง่ เกี่ยวข้ องกับชื่อบริ ษัทฯ โดยให้ ใช้ ข้อความดังต่อไปนี ้แทน
ข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 1
จากเดิม
“ข้ อ 1. ข้ อบังคับนี ้ให้ เรี ยกว่าข้ อบังคับของบริ ษัท ไฟร์ วิคเตอร์ จํากัด (มหาชน)”

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน) ประจําปี 2560
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แก้ ไขเป็ น
“ข้ อ 1. ข้ อบังคับนี ้ให้ เรี ยกว่าข้ อบังคับของบริ ษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ ง โซลูชนั่ ส์ จํากัด (มหาชน)”
ข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 2
จากเดิม
“ข้ อ 2. คําว่า “บริ ษัท” ที่ใช้ ในข้ อบังคับนี ้ให้ หมายถึง บริ ษัท ไฟร์ วิคเตอร์ จํากัด (มหาชน)”
แก้ ไขเป็ น
“ข้ อ 2. คําว่า “บริ ษัท” ที่ใช้ ในข้ อบังคับนี ้ให้ หมายถึง บริ ษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ ง โซลูชนั่ ส์ จํากัด
(มหาชน)”
เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
ในเรื่ องชื่อบริ ษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่กล่าวข้ างต้ น
เลขานุการที่ประชุมเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามที่เกี่ยวกับวาระ
นี ้ แต่เนื่องจากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ ที่ประชุมลงคะแนน
เสียงในวาระนี ้
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 1 และข้ อ 2 ซึ่ง
เกี่ยวข้ องกับชื่อบริ ษัทฯ เพื่อให้ สอดคล้ องแก้ ไขเพิ่มเติมชื่อบริ ษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
ทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้น
เห็นด้ วย

จํานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

159,631,582

100

ไม่เห็นด้ วย

0

0

งดออกเสียง

0

0

159,631,582

100

รวม (133 ราย)
หมายเหตุ

1. การลงมติในวาระนี ้ ไม่มีบตั รเสีย
2. การลงมติในวาระนี ้ต้ องได้ รับอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของ จํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
โดย ไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย จํานวน 116,882,610 เสียง
3. ในวาระนี ้ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน) ประจําปี 2560
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วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัตกิ ารแก้ ไขวัตถุประสงค์ ของบริษัทฯ

เลขานุการที่ประชุมได้ ขอให้ นายวิรัฐ สุขชัย กรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้ชี ้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับ
รายละเอียดของวาระนี ้
นายวิรัฐ สุขชัย ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ สอดคล้ องกับการปรับโครงสร้ างของบริ ษัทฯ โดยการ
ซื ้อและรับโอนกิจการทังหมดของ
้
CM จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ
โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้ วย 6 (รายละเอี ยดการแก้ไขเพิ่ มเติ ม
วัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ) ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
นอกจากนี ้ ที่ ป รึ ก ษากฎหมายของบริ ษั ท ฯ ชี แ้ จงว่ า ในการแก้ ไ ขวัต ถุป ระสงค์ ข องบริ ษั ท ฯ
นอกจากจะแก้ ไขเพื่อให้ สอดคล้ องกับการปรับโครงสร้ างของบริ ษัทฯ โดยการซื ้อและรับโอนกิจการทังหมดของ
้
CM
แล้ ว ในการแก้ ไขดังกล่าวจะเป็ นการแก้ ไขเพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบายของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ไม่ประสงค์จะให้
บริ ษัทจดทะเบียนมีวัตถุประสงค์ที่เกี่ ยวข้ องหรื อขัดกับศีลธรรมอันดี หรื อเป็ นธุรกิจที่ไม่ชอบด้ วยกฎหมาย เช่น
การค้ าสุรา เบียร์ ไวน์ บุหรี่ หรื อการประกอบธุรกิจไนต์คลับหรื ออาบอบนวด เป็ นต้ น และให้ บคุ คลที่คณะกรรมการ
มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขวัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า มีอํานาจแก้ ไขและเพิ่มเติม
ถ้ อยคําเพื่อให้ เป็ นไปตามคําสัง่ ของนายทะเบียนและ/หรื อนโยบายของตลาดหลักทรัพย์ฯ
เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขวัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ โดยมี
รายละเอียดตามที่กล่าวข้ างต้ น
เลขานุการที่ประชุมเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามที่เกี่ยวกับวาระ
นี ้ และมีการตอบคําถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี ้ ดังนี ้
วาระที่ 10
ผู้ถือหุ้น

คําถาม/ความเห็น/คําตอบ
นายธารา ชลปราณี สอบถามว่า ประเด็นแรกซึ่งเกี่ยวเนื่องกับวาระที่ 7 ว่าบริ ษัทฯ มี
ตราประทับด้ วยหรื อไม่ และเหตุใดจึงไม่ได้ กล่าวถึงการแก้ ไขตราประทับบริ ษัทด้ วย
ประเด็นต่อมาเกี่ยวกับการแก้ ไขวัตถุประสงค์ในคราวนี ้เช่น ในข้ อ 39 ครอบคลุมไปถึง
การประกอบธุรกิจงานวิศวกรรมสุขาภิบาลหรื อไม่ ในข้ อ 52 จะต้ องมีในเรื่ องของการ
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเครื่ องพิมพ์ 3 มิติ นัน้ เข้ าข่ายเป็ นยุทโธปกรณ์หรื อไม่ และในข้ อ
54 แตกต่ า งอย่ า งไรกั บ ข้ อ 13 ที่ มี เ รื่ อ งของการประกอบกิ จ การถ่ า ยภาพอยู่แ ล้ ว
นอกจากนี ้ วัตถุประสงค์ตามที่ปรากฏในข้ อ 49 นัน้ ครอบคลุมถึงการดําเนินธุรกิจของ
บริ ษัทฯ แล้ วหรื อไม่

นายชาตรี ตระกูลมณีเนตร ชีแ้ จงในประเด็นแรกว่า บริ ษัทฯ ไม่มีตราประทับ จึงไม่ได้ มีการแก้ ไขตราประทับด้ วย
และชี แ้ จงในประเด็นต่อมาว่า วัตถุประสงค์ตามที่แก้ ไขดังกล่าวได้ ผ่านขัน้ ตอนการ
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ปรึ กษากับเจ้ าหน้ าที่กรมพัฒนาธุรกิ จการค้ า กระทรวงพาณิ ชย์ แล้ ว ว่าสามารถใช้
ข้ อความดังกล่าวได้ โดยวัตถุประสงค์ ข้อ อื่ น ๆ ก็ ครอบคลุม ถึงวัตถุประสงค์ ใ นการ
ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ แล้ ว นอกจากนี ้ เรื่ อ งของการประกอบธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั บ
เครื่ องพิมพ์ 3 มิติ ไม่เข้ าข่ายการเป็ นยุทโธปกรณ์ที่จะต้ องขออนุญาตกับหน่วยงานใด
เป็ นพิเศษ
จากนัน้ เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี ้
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการแก้ ไขวัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่
เสนอทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้น
เห็นด้ วย

คิดเป็ นร้ อยละ

159,631,582

100

ไม่เห็นด้ วย

0

0

งดออกเสียง

0

0

159,631,582

100

รวม (133 ราย)
หมายเหตุ

วาระที่ 11

จํานวน (เสียง)

1. การลงมติในวาระนี ้ ไม่มีบตั รเสีย
2. การลงมติในวาระนี ้ต้ องได้ รับอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของ จํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
โดย ไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย จํานวน 116,882,610 เสียง
3. ในวาระนี ้ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

พิจารณาอนุมัตกิ ารแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 3. เพื่อให้
สอดคล้ องกับการแก้ ไขวัตถุประสงค์ ของบริษัทฯ

เลขานุการที่ประชุมได้ ขอให้ นายวิรัฐ สุขชัย กรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้ชี ้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับ
รายละเอียดของวาระนี ้
นายวิรัฐ สุขชัย แจ้ งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้ สอดคล้ องกับการแก้ ไขวัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ ตามที่
ที่ประชุมได้ พิจาณาในวาระที่ 10 ข้ างต้ น จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ
ของบริ ษัทฯ ข้ อ 3. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการของบริ ษัทฯ เป็ นดังนี ้
จากเดิม
“ข้ อ 3. วัตถุประสงค์ของบริ ษัท มีจํานวน 43 ข้ อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน) ประจําปี 2560
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แก้ ไขเป็ น
“ข้ อ 3. วัตถุประสงค์ของบริ ษัทมีจํานวน 55 ข้ อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”
ทัง้ นี ้ ให้ บุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ ให้ ดําเนินการจดทะเบียนแก้ ไข
วัตถุประสงค์และหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า มีอํานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคํา
เพื่อให้ เป็ นไปตามคําสัง่ ของนายทะเบียน
เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ
ของบริ ษัทฯ ข้ อ 3. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการแก้ ไขวัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่กล่าวข้ างต้ น
เลขานุการที่ประชุมเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามที่เกี่ยวกับวาระ
นี ้ แต่เนื่องจากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ ที่ประชุมลงคะแนน
เสียงในวาระนี ้
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มี มติอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิ ของบริ ษัทฯ ข้ อ 3.
เพื่อให้ สอดคล้ องกับการแก้ ไขวัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ
ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้น
เห็นด้ วย

จํานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

159,631,582

100

ไม่เห็นด้ วย

0

0

งดออกเสียง

0

0

159,631,582

100

รวม (133 ราย)
หมายเหตุ

1. การลงมติในวาระนี ้ ไม่มีบตั รเสีย
2. การลงมติในวาระนี ้ต้ องได้ รับอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของ จํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
โดย ไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย จํานวน 116,882,610 เสียง
3. ในวาระนี ้ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน) ประจําปี 2560
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วาระที่ 12

พิจารณาอนุมัตกิ ารเปลี่ยนแปลงจํานวนกรรมการของบริษัทฯ การแต่ งตัง้ กรรมการใหม่
และการกําหนดกรรมการผู้มีอาํ นาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

เลขานุการที่ประชุมได้ ขอให้ นายวิรัฐ สุขชัย กรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้ชี ้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับ
รายละเอียดของวาระนี ้
นายวิรัฐ สุขชัย แจ้ งต่อที่ประชุมว่าจากการที่มีการเข้ าทํารายการซื ้อและรับโอนกิจการทังหมด
้
ของ CM ตามรายละเอียดที่ปรากฏข้ างต้ น และ CM ได้ มีการเสนอชื่อบุคคลเข้ าร่ วมเป็ นกรรมการใหม่ จํานวน 3
ท่าน ดังนัน้ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั กิ ารเปลี่ยนแปลงจํานวนกรรมการจาก 7 ท่าน เป็ น 10 ท่าน โดยเสนอ
ให้ แต่งตังบุ
้ คคลดังต่อไปนี ้เป็ นกรรมการของบริ ษัทฯ เพิ่มเติม
1.
2.
3.

นายวสันต์ นันทขว้ าง
นายธรรมนูญ ตรี เพ็ชร
นายสุพจน์ เธียรวุฒิ

ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ พิจารณาคุณสมบัตขิ องบุคคลดังกล่าวข้ างต้ นแล้ วเห็นว่า บุคคล
ดังกล่าวเป็ นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็ นประโยชน์ตอ่ การดําเนินงานของ
บริ ษัทฯ ตลอดจนมีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามพระราชบัญญัตบิ ริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
(รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการ
แก้ ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้ อง
นอกจากนี ้ นายวิรัฐ สุขชัย แจ้ งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงกรรมการ
บริ ษัทฯ ตามรายละเอียดที่นําเสนอข้ างต้ น จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอํานาจ
ลงนามแทนบริ ษัทฯ ฯ ตามหนังสือรับรอง ดังต่อไปนี ้
กรรมการผู้มีอํานาจลงนามแทนบริษัทฯ
จากเดิม
“นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์ นายวิรัฐ สุขชัย นางสิริมา เอี่ยมสกุลรั ตน์ นางวลีรัตน์ เชือ้ บุญชัย
กรรมการสองในสี่คนลงนามร่วมกัน”
แก้ ไขเป็ น
“นายวิรัฐ สุขชัย นายวสันต์ นันทขว้ าง นายธรรมนูญ ตรี เพ็ชร นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์
นางวลีรัตน์ เชื ้อบุญชัย กรรมการสองในห้ าคนลงนามร่วมกัน”
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงในเรื่ องดังกล่าวต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
กระทรวงพาณิชย์ตอ่ ไป
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เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจํานวนกรรมการของ
บริ ษัทฯ โดยการแต่งตังกรรมการใหม่
้
และการกําหนดกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัทฯ โดยมีรายละเอียด
ตามที่เสนอข้ างต้ น โดยการลงมติอนุมตั กิ ารแต่งตังกรรมการ
้
เป็ นการลงคะแนนเป็ น รายบุคคล
เลขานุการที่ประชุมเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามที่เกี่ยวกับวาระ
นี ้ แต่เนื่องจากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ ที่ประชุมลงคะแนน
เสียงในวาระนี ้
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงจํานวนกรรมการบริ ษัทฯ จาก 7 ท่าน เป็ น
10 ท่าน โดยแต่งตังกรรมการใหม่
้
โดยการแต่งตังกรรมการใหม่
้
ดังนี ้
(1) มีมติอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ นายวสันต์ นันทขว้ าง เป็ นกรรมการ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้น
เห็นด้ วย

จํานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

159,631,582

100

ไม่เห็นด้ วย

0

0

งดออกเสียง

0

0

159,631,582

100

รวม (133 ราย)
หมายเหตุ

1. การลงมติในวาระนี ้ ไม่มีบตั รเสีย
2. การลงมติในวาระนี ้ต้ องได้ รับอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย
จํานวน 116,882,610 เสียง
3. ในวาระนี ้ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม
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(2) มีมติอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ นายธรรมนูญ ตรี เพ็ชร เป็ นกรรมการ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้น
เห็นด้ วย

จํานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

159,631,582

100

ไม่เห็นด้ วย

0

0

งดออกเสียง

0

0

159,631,582

100

รวม (133 ราย)
หมายเหตุ

1. การลงมติในวาระนี ้ ไม่มีบตั รเสีย
2. การลงมติในวาระนี ้ต้ องได้ รับอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย
จํานวน 116,882,610 เสียง
3. ในวาระนี ้ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

(3) มีมติอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ นายสุพจน์ เธียรวุฒิ เป็ นกรรมการ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้น
เห็นด้ วย

จํานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

159,631,582

100

ไม่เห็นด้ วย

0

0

งดออกเสียง

0

0

159,631,582

100

รวม (133 ราย)
หมายเหตุ

1. การลงมติในวาระนี ้ ไม่มีบตั รเสีย
2. การลงมติในวาระนี ้ต้ องได้ รับอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย
จํานวน 116,882,610 เสียง
3. ในวาระนี ้ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

และมติอนุมัติการกํ าหนดกรรมการผู้มีอํานาจลงนามแทนบริ ษัทฯ เพื่อให้ สอดคล้ องกับ การ
เปลี่ยนแปลงจํานวนกรรมการบริ ษัทฯ และการแต่งตังกรรมการใหม่
้
ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
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มีผ้ ถู ือหุ้น
เห็นด้ วย

คิดเป็ นร้ อยละ

159,631,582

100

ไม่เห็นด้ วย

0

0

งดออกเสียง

0

0

159,631,582

100

รวม (133 ราย)
หมายเหตุ

วาระที่ 13

จํานวน (เสียง)

1. การลงมติในวาระนี ้ ไม่มีบตั รเสีย
2. การลงมติในวาระนี ้ต้ องได้ รับอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย
จํานวน 116,882,610 เสียง
3. ในวาระนี ้ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)

เลขานุการที่ประชุมแจ้ งต่อที่ประชุมว่า หากท่านผู้ถือหุ้นรายใดมี คําถาม หรื อต้ องการแสดง
ความคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ ขอเรี ยนเชิญท่านซักถามได้ ในวาระนี ้
ผู้ถือหุ้น

นายฐิ ตพิ งศ์ โสภณอุดมพร สอบถามว่า HARN จะเข้ าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ

นายวิรัฐ สุขชัย

ชี ้แจงว่า บริ ษัทฯ จะยังคงเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ อยู่
เช่นเดิม เนื่องจากทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ ที่ยงั ไม่ถึง 300 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นไปตาม
เกณฑ์ของ
บริ ษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี ้ เมื่อพิจารณาถึงปั จจัยอื่น ๆ แล้ ว
เห็นว่าบริ ษัทฯ จะยังคงเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ อยู่
เช่นเดิมและในอนาคตอาจพิจารณาที่จะเข้ าเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ต่อไป

ผู้ถือหุ้น

นายธารา ชลปราณี สอบถามว่า โครงสร้ างรายได้ ภายหลังจากการได้ มาซึง่ CM แล้ ว
จะมาจากธุรกิจใดบ้ าง

นายวิรัฐ สุขชัย

ภายหลังการทํารายการซื ้อและรับโอนกิจการทังหมดของ
้
CM แล้ ว ธุรกิจของบริ ษัทฯ
จะแบ่งเป็ นธุรกิจเกี่ยวกับระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบบเครื่ องทําความเย็น
และระบบการพิมพ์ดจิ ิตอลและพิมพ์บรรจุภณ
ั ฑ์
โดยมีสดั ส่วนรายได้ โดยเรี ยง
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เอกสารแนบทาย 2 (1)
ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการของบริษัทฯ
(กรรมการที่ครบกําหนดตองออกตามวาระ และไดรับการเสนอใหกลับเขาดํารงตําแหนงตออีกวาระหนึ่ง)
 ชื่อ
 ตําแหนงปจจุบัน

ดร.ถกล นันธิราภากร
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบ (ไมเปนผูบริหาร)

 ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ














อายุ
71 ป
สัญชาติ
ไทย
วันที่ไดรับการแตงตั้ง
5 กันยายน 2555
คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาเอก Col. of BAd./Accounting, MIS, Economics, University of Arkansas, USA
- ปริญญาโท Col. of BAd./MBA, University of Louisiana, Monroe, USA
- ปริญญาตรี Business Administration/BS (Finance), West Liberty State University., West Virginia
ประวัติการฝกอบรม
- หลักสูตรอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
1. หลักสูตร Chairman Forum (R-CF) รุน 1/2016
2. หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุน 228/2016
3. หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุน 3/2016
4. หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุน 8/2005
5. หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุน 8/2004
ประสบการณการทํางาน
- 2558 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
- 2545 – ปจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
- 2555 – 2558
คณบดี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
- 2555 – 2558
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
รองอธิการบดี ฝายบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคา
- 2548 – 2554
สัดสวนการถือหุนบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2559) - ไมมีการถือหุนในบริษัท จํานวนวาระที่เปนกรรมการบริษัท 2 วาระ (4 ป : 5 กันยายน 2555 - ปจจุบัน)
การเขารวมประชุมในระหวางเปนกรรมการในรอบปที่ผานมา
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท
7 ครั้ง
เขารวมประชุม
7 ครั้ง
เขารวมประชุม
7 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
7 ครั้ง

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถอื หุน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) ประจําป 2560
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เอกสารแนบทาย 2 (1)
ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5

 ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง จํานวน 1 แหง
ประเทศไทย
ประกอบดวย
องคกร/หนวยงาน/กิจการอื่น
(ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)
ตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชน

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
-ไมมีการดํารงตําแหนง-ไมมีการดํารงตําแหนง-

 มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไมมีลักษณะตองหามตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน -ใช มีคณ
ุ สมบัติการเปนกรรมการอิสระครบถวนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ -ใช(รายละเอียดของนิยามกรรมการอิสระ ตามเอกสารแนบทาย 5) (เทากับขอกาหนดตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการ
อนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม (ฉบับประมวล)
 ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ยอนหลัง
-ไมมี-ไมมี ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการดวยกัน
 การมีสวนไดเสียในวาระที่พิจารณาในการประชุมครั้งนี้
- วาระที่ 5 พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารเลื อ กตั้ ง
กรรมการเขาดํารงตําแหนงแทนกรรมการที่
ตองออกตามวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุด
ยอย สําหรับป 2560
-ไมมี การมีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา
 การเปนผูใหบริการทางวิชาชีพ เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย
-ไมมี ความสัมพันธทางธุรกิจอยางมีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางอิสระ
-ไมมี-

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถอื หุน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) ประจําป 2560
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เอกสารแนบทาย 2 (2)
ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการของบริษัทฯ
(กรรมการที่ครบกําหนดตองออกตามวาระ และไดรับการเสนอใหกลับเขาดํารงตําแหนงตออีกวาระหนึ่ง)

 ชื่อ
 ตําแหนงปจจุบัน

นายภาคภูมิ วองไพฑูรย
กรรมการ (ไมเปนผูบริหาร)

 ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง

กรรมการ














อายุ
76 ป
สัญชาติ
ไทย
วันที่ไดรับการแตงตั้ง
5 กันยายน 2555
คุณวุฒิการศึกษา
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาไฟฟา) มหาวิทยาลัย Illinois Institue of Technology , U.S.A.
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาไฟฟา) มหาวิทยาลัย University of Illinois , U.S.A.
ประวัติการฝกอบรม
- หลักสูตรอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
1. หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุน 14/2015
2. หลักสูตร Role of the Chairman Program (ROP) รุน 36/2015
3. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน 42/2005
ประสบการณการทํางาน
- 2558 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
- 2542 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด
- 2545 – 2559
กรรมการ บริษัท คิว ทู เอส จํากัด
- 2542 – 2559
กรรมการ บริษัท ชิลแมทช จํากัด
- 2555 – 2558
ประธานกรรมการ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
- 2544 – 2555
กรรมการบริหาร บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด
- 2541 – 2544
กรรมการผูจัดการ บริษัทในเครือ บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด
- 2535 – 2541
กรรมการผูจัดการ บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จํากัด (มหาชน)
- 2528 – 2537
กรรมการและผูจัดการทั่วไป บริษัท Carpet International จํากัด (มหาชน)
- 2526 – 2530
รองผูจัดการทั่วไป บริษัท ITT (Thailand) จํากัด
- 2519 – 2528
ผูจัดการโรงงาน บริษัท Carpet International จํากัด (มหาชน)
- 2516 – 2518
ผูจัดการฝายผลิต บริษัท Goodyear (Thailand) จํากัด
- 2509 – 2515
วิศวกรออกแบบโรงไฟฟา บริษัท Pioneer Service & Engineering
และบริษัท Sarget & Landy, Chicago, Illinois, USA
สัดสวนการถือหุนบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2559) 5,380,325 หุน ( 0.92% )
จํานวนวาระที่เปนกรรมการบริษัท 3 วาระ (4 ป : 5 กันยายน 2555 - ปจจุบัน)
การเขารวมประชุมในระหวางเปนกรรมการในรอบปที่ผานมา
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท
7 ครั้ง
เขารวมประชุม
7 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
- ครั้ง
เขารวมประชุม
- ครั้ง

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถอื หุน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) ประจําป 2560
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เอกสารแนบทาย 2 (2)
ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5

 ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย
จํานวน 1 แหง
องคกร/หนวยงาน/กิจการอื่น
(ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)
ประกอบดวย
ตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชน






-ไมมีการดํารงตําแหนงบริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด
-ไมมีการดํารงตําแหนง-

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไมมีลักษณะตองหามตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน -ใชประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ยอนหลัง
-ไมมีความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการดวยกัน
-ไมมีการมีสวนไดเสียในวาระที่พิจารณาในการประชุมครั้งนี้
- วาระที่ 5 พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารเลื อ กตั้ ง
กรรมการเขาดํารงตําแหนงแทนกรรมการที่
ตองออกตามวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุด
ยอย สําหรับป 2560

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถอื หุน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) ประจําป 2560
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เอกสารแนบทาย 2 (3)
ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการของบริษัทฯ
(กรรมการที่ครบกําหนดตองออกตามวาระ และไดรับการเสนอใหกลับเขาดํารงตําแหนงตออีกวาระหนึ่ง)

 ชื่อ

นางสิริมา

 ตําแหนงปจจุบัน

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

เอี่ยมสกุลรัตน

และกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท
 ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง

กรรมการ

 อายุ

54 ป

 สัญชาติ

ไทย

 วันที่ไดรับการแตงตั้ง

5 กันยายน 2555

 คุณวุฒิการศึกษา
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย Stanford , U.S.A.
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 ประวัติการฝกอบรม
- หลักสูตรอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
1. หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุน 24/2015
2. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน 211/2015
3. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน SET/2012
 ประสบการณการทํางาน
- 2559 – ปจจุบัน

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)

- 2532 – ปจจุบัน

กรรมการบริหาร บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด

- 2555 – 2559

กรรมการบริหาร บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)

- 2545 – 2559

กรรมการบริหาร บริษัท คิว ทู เอส จํากัด

- 2532 – 2559

กรรมการบริหาร บริษัท ชิลแมทช จํากัด

- 2544 – 2555

กรรมการบริหาร บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด

 สัดสวนการถือหุนบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2559)
 จํานวนวาระที่เปนกรรมการบริษัท

63,845,441 หุน (10.92%)

3 วาระ (4 ป : 5 กันยายน 2555 - ปจจุบัน)

 การเขารวมประชุมในระหวางเปนกรรมการในรอบปที่ผานมา
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท
7 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

-

ครั้ง

เขารวมประชุม

7

ครั้ง

เขารวมประชุม

-

ครั้ง

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถอื หุน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) ประจําป 2560
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เอกสารแนบทาย 2 (3)
ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5

 ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย
จํานวน 1 แหง
องคกร/หนวยงาน/กิจการอื่น
(ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)
ประกอบดวย
ตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชน

-ไมมีการดํารงตําแหนงบริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด
-ไมมีการดํารงตําแหนง-

 มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไมมีลักษณะตองหามตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน -ใช ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ยอนหลัง

-ไมมี-

 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการดวยกัน

-ไมมี-

 การมีสวนไดเสียในวาระที่พิจารณาในการประชุมครั้งนี้

- วาระที่ 5 พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารเลื อ กตั้ ง
กรรมการเขาดํารงตําแหนงแทนกรรมการที่
ตองออกตามวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุด
ยอย สําหรับป 2560

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถอื หุน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) ประจําป 2560
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เอกสารแนบทาย 2 (4)
ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการของบริษัทฯ
(กรรมการที่ครบกําหนดตองออกตามวาระ และไดรับการเสนอใหกลับเขาดํารงตําแหนงตออีกวาระหนึ่ง)
 ชื่อ

ดร.โสตถิธร

 ตําแหนงปจจุบัน

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

มัลลิกะมาส

(ไมเปนผูบริหาร)
 ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง

กรรมการอิสระ

 อายุ

54 ป

 สัญชาติ

ไทย

 วันที่ไดรับการแตงตั้ง

5 กันยายน 2555

 คุณวุฒิการศึกษา
- เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต University of Wisconsin , U.S.A.
- เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต University of Wisconsin , U.S.A.
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 ประวัติการฝกอบรม
- หลักสูตรอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน 102/2013
 ประสบการณการทํางาน
- 2555 – ปจจุบัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)

- 2555 – ปจจุบัน

ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตรนานาชาติ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

- 2549 – 2552

คณบดี คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

- 2546 – 2549

รองคณบดี คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

- 2542 – 2546

ผูอํานวยการศูนยวิจัยเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

- 2535 – 2541

ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยภัทร บลจ.ภัทรธนกิจ

- 2537 – 2538

ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการเงินการคลัง สภาผูแทนราษฎร

 สัดสวนการถือหุนบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2559) - ไมมีการถือหุนในบริษัท  จํานวนวาระที่เปนกรรมการบริษัท

2 วาระ (4 ป : 5 กันยายน 2555 - ปจจุบัน)

 การเขารวมประชุมในระหวางเปนกรรมการในรอบปที่ผานมา
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท
7 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

7

ครั้ง

เขารวมประชุม

7

ครั้ง

เขารวมประชุม

7

ครั้ง

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถอื หุน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) ประจําป 2560
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เอกสารแนบทาย 2 (4)
ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5

 ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย
จํานวน 1 แหง
องคกร/หนวยงาน/กิจการอื่น
(ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)
ประกอบดวย
ตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชน

-ไมมีการดํารงตําแหนงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
-ไมมีการดํารงตําแหนง-

 มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไมมีลักษณะตองหามตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน -ใช มีคุณสมบัติการเปนกรรมการอิสระครบถวนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ -ใช(รายละเอียดของนิยามกรรมการอิสระ ตามเอกสารแนบทาย 5) (เทากับขอกาหนดตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการ
อนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม (ฉบับประมวล)
 ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ยอนหลัง
-ไมมี ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการดวยกัน

-ไมมี-

 การมีสวนไดเสียในวาระที่พิจารณาในการประชุมครั้งนี้

- วาระที่ 5 พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารเลื อ กตั้ ง
กรรมการเขาดํารงตําแหนงแทนกรรมการที่
ตองออกตามวาระ

- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุด
ยอย สําหรับป 2560
-ไมมี การมีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา
 การเปนผูใหบริการทางวิชาชีพ เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย
-ไมมี ความสัมพันธทางธุรกิจอยางมีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางอิสระ
-ไมมี-

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถอื หุน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) ประจําป 2560
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เอกสารแนบทาย 3
ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6

ประวัติของบุคคลซึ่งไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติม
 ชื่อ

ดร. เจน ชาญณรงค

 ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง

กรรมการ

 อายุ

50 ป

 สัญชาติ

ไทย

 ที่อยู

551 ถนนพระราม 9 ซอย 13 แขวงบางกะป
เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310

 คุณวุฒิการศึกษา
- Doctoral Philosophy of Mechanical Engineering Minor in Management ,Massachusetts Institute of

Technology, Cambridge
- Master of Science in Mechanical Engineering, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 1) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 เกียรติประวัติ
- 2532 - 2539

Ananda Mahidol Foundation
Ananda Mahidol Scholarship

 ประวัติการฝกอบรม
- หลักสูตรอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
1. หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุน 8/2015
2. หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุน 23/2015
3. หลักสูตร Family Business Sustainability (FBS) รุน 1/2014
4. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน 173/2013
 ประสบการณการทํางาน
- 2550 - ปจจุบัน

กรรมการ บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด

- 2544 - 2557

ผูกอตั้งและประธานเจาหนาที่บริหาร Siam General Aviation Company Limited (SGA)

- 2542 - 2544

กรรมการและผูจัดการทั่วไป Siam Land Flying Company Limited

- 2541 – 2543

Business Analyst ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

- 2540 - 2541

ผูชวยผูจัดการทั่วไป Thai Air Cargo Co., Ltd.

- 2531 - 2540

อาจารยพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร เครื่องกล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 สัดสวนการถือหุนบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2559)

84,091,640 หุน (14.38%)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถอื หุน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) ประจําป 2560
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เอกสารแนบทาย 3
ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6

 ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย
จํานวน 1 แหง
องคกร/หนวยงาน/กิจการอื่น
(ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)
ประกอบดวย
ตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชน

-ไมมีการดํารงตําแหนงบริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด
-ไมมีการดํารงตําแหนง-

 มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไมมีลักษณะตองหามตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน -ใช ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ยอนหลัง

-ไมมี-

 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการดวยกัน

นองชาย นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน

 การมีสวนไดเสียในวาระที่พิจารณาในการประชุมครั้งนี้

- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุด
ยอย สําหรับป 2560

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถอื หุน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) ประจําป 2560
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เอกสารแนบทาย 4 (1)

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เปนผูรับมอบฉันทะของผูถือหุน
ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560
ของ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
 ชื่อกรรมการ

ดร.ถกล นันธิราภากร

 ตําแหนงปจจุบัน

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

 อายุ

71 ป

 สัญชาติ

ไทย

 วันที่ไดรับการแตงตั้ง 5 กันยายน 2555
 ที่อยูติดตอ

27 ซอยพัฒนาการ 69 แยก 9-2 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

 สัดสวนการถือหุนบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2559)
 จํานวนปที่เปนกรรมการ
 การมีสวนไดเสีย

- ไมมีการถือหุนในบริษัท -

4 ป

- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเขาดํารงตําแหนงแทนกรรมการที่ตองออก
ตามวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
สําหรับป 2560

หมายเหตุ : รายละเอียดประวัติกรรมการบริษัทฯ ตามรายงานประจําป 2559 หัวขอคณะกรรมการบริษัท
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เอกสารแนบทาย 4 (2)

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เปนผูรับมอบฉันทะของผูถือหุน
ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560
ของ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
 ชื่อกรรมการ

ดร.โสตถิธร

 ตําแหนงปจจุบัน

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

 อายุ

54 ป

 สัญชาติ

ไทย

มัลลิกะมาส

 วันที่ไดรับการแตงตั้ง 5 กันยายน 2555
 ที่อยูติดตอ

75/1 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหลอ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

 สัดสวนการถือหุนบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2559)
 จํานวนปที่เปนกรรมการ
 การมีสวนไดเสีย

- ไมมีการถือหุนในบริษัท -

4 ป

- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเขาดํารงตําแหนงแทนกรรมการที่ตองออก
ตามวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
สําหรับป 2560

หมายเหตุ : รายละเอียดประวัติกรรมการบริษัทฯ ตามรายงานประจําป 2559 หัวขอคณะกรรมการบริษัท
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กรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เปนผูรับมอบฉันทะของผูถือหุน
ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560
ของ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
 ชื่อกรรมการ

นางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน

 ตําแหนงปจจุบัน

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

 อายุ

53 ป

 สัญชาติ

ไทย

 วันที่ไดรับการแตงตั้ง 5 กันยายน 2555
 ที่อยูติดตอ

176/73 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

 สัดสวนการถือหุนบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2559)
 จํานวนปที่เปนกรรมการ


การมีสวนไดเสีย

- ไมมีการถือหุนในบริษัท -

4 ป

- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
สําหรับป 2560

หมายเหตุ : รายละเอียดประวัติกรรมการบริษัทฯ ตามรายงานประจําป 2559 หัวขอคณะกรรมการบริษัท
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นิยามกรรมการอิสระ
บริษัทกําหนดองคประกอบคณะกรรมการบริษัท ใหประกอบดวย กรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดของบริษทั

 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ มีดังนี้
1. ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผูขออนุญาต บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาต ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระ
รายนั้นๆ ดวย
2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของผูขออนุญาต บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมี
อํานาจควบคุมของผูขออนุญาต เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับแตงตั้ง
ใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ

หรือที่ปรึกษา ของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาต
3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปนบิดา มารดา
คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือ
บุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาตหรือบริษัทยอย
4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับผูขออนุญาต บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของผูขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวาง การใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคย
เปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุม ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับผูขออนุญาต บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท
รวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาต เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอย
กวาสองปกอนวันที่ไดรับแตงตั้งใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ
5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของผูขออนุญาต บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของผูขออนุญาต และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่ง มี
ผูสอบบัญชีของผูขออนุญาต บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูข อ
อนุญาตสังกัดอยู เวนแต จะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับแตงตั้งใหเขา
ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ
6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง
ไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากผูขออนุญาต บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของผูขออนุญาต และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้น
ดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอ ยกวาสองปกอนวัน ที่ไดรับแตงตั้งใหเขาดํารงตําแหนง
กรรมการอิสระ
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7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของผูขออนุญาต ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุน ซึ่ง
เปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของผูขออนุญาต หรือบริษัทยอย หรือไม
เปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา
หรือถือ หุนเกิน รอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยา ง
เดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของผูขออนุญาตหรือบริษัทยอย
9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของผูขออนุญาต
นิยามกรรมการอิสระของบริษัทเปนไปตามขอกําหนดตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและ
การอนุญาตใหเสนอขายหุน ที่ออกใหม (ฉบับประมวล)
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ขอบังคับของบริษัท
(เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน)
1. การประชุมผูถือหุน
ขอ 32. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําป ภายในสี่ (4) เดือนนับแตวันสิ้นสุดรอบป
บัญชีของบริษัท
ขอ 33. ในการบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนนั้น ใหคณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องที่
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พรอมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว และจัดสงใหผูถือ
หุนและนายทะเบียนตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม
และใหโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพไมนอยกวาสาม (3) วันกอนวันประชุมดวย โดยจะตองโฆษณา
เปนระยะเวลาสาม (3) วันติดตอกัน
2. องคประชุม
ขอ 34. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีจํานวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) เขารวมประชุมไมนอยกวายี่สิบหา
(25) คนหรือไมนอยกวากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสาม
(1/3) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จึงจะครบองคประชุม
ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จํานวนผูถือหุนซึ่งมาเขารวม
ประชุมไมครบองคประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนนั้นไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ การประชุม
เปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ ใหนัดประชุมใหม และใหสง
หนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไมจําเปนตองครบองค
ประชุม
ขอ 36. ประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุมผูถือหุน ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่
ได ถามีรองประธานกรรมการ ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหผูถือหุนซึ่งมาประชุมเลือกผูถือหุนคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
3. คะแนนเสียง
ขอ 37. ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงตอหนึ่ง (1) หุน ในกรณีที่ผูถือหุนมีสวนไดเสียเปน
พิเ ศษในเรื่องใด ผูถือ หุน จะไมมีสิท ธิอ อกเสียงลงคะแนนในเรื่ อ งนั้น นอกจากการออกเสี ยงลงคะแนนเลื อ กตั้ง
กรรมการ
ขอ 38. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผูถือหุนจะตองไดรับความเห็นชอบดวยคะแนนเสียงขาง
มากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เวนแตจะกําหนดไวเปนอยางอื่นในขอบังคับนี้ หรือกรณีอื่น
ตามที่กฎหมายจะกําหนดไว
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4. เงินปนผล และเงินสํารอง
ขอ 43. หามมิใหประกาศอนุญาตจายเงินปนผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผูถือหุน หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มี
การจายเงินปนผลระหวางกาล การจายเงินปนผลใหแจงเปนหนังสือไปยังผูถือหุน และใหโฆษณาคําบอกกลาวการ
จายเงินปนผลนั้นทางหนังสือพิมพเปนระยะเวลาสาม (3) วันติดตอกัน และจัดใหมีการจายเงินปนผลดังกลาวภายใน
หนึ่ง (1) เดือนนับวันแตวันที่มีมติเชนวานั้น
ขอ 45. บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหา (5) ของกําไรสุทธิประจําป หักดวย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน
นอกจากทุนสํารองดังกลาว คณะกรรมการอาจเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหจัดสรรเงินทุนสํารองอื่น ตามที่เห็นวา
จะเปนประโยชนในการดําเนินกิจการของบริษัทดวยก็ได
5. คณะกรรมการ
ขอ 15. ผูเปนกรรมการของบริษัท ไมจําเปนตองเปนผูถือหุนของบริษัท
ขอ 16. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ และวิธีการดังตอไปนี้
1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทาจํานวนหุนที่ตนถือ
2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได ในกรณีที่เลือกตั้ง
บุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ เทาจํานวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากัน
เกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด
ขอ 17. ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา
ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสาม (3) สวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3)
ขอ 30. บําเหน็จกรรมการ และคาตอบแทนใหสุดแลวแตที่ประชุมผูถือหุนจะกําหนด กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจาก
บริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่น ตามขอบังคับหรือ
ตามที่ที่ประชุมผูถือหุนจะพิจารณา ซึ่งอาจกําหนดเปนจํานวนแนนอนหรือวางเปนหลักเกณฑและจะกําหนดไวเปน
คราวๆ ไป หรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได และนอกจากนั้นใหไดรับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการ
ตางๆ ตามระเบียบของบริษัท
6. การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี
ขอ 51. ใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปแตงตั้งผูสอบบัญชีทุกป โดยที่ประชุมผูถือหุนอาจเลือกผูสอบบัญชีผูซึ่งออกไปนั้น
กลับเขารับตําแหนงอีกก็ได ใหที่ประชุมผูถือหุนกําหนดคาตอบแทนที่ผูสอบบัญชีควรไดรับ
ขอ 52. ผูสอบบัญชีของบริษัทตองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูดํารงตําแหนงหนาที่ใดๆ ของบริษัท
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คําชีแ้ จงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน
ในการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ของ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ ันส์ จํากัด (มหาชน)
วิธีการมอบฉันทะ
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้น ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทได้ ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้ โดยดําเนินการ ดังนี ้
1. ให้ ใช้ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3) ที่บริ ษัทได้ จดั ส่งมาให้ เพียงแบบเดียวเท่านัน้
2. สามารถมอบฉันทะให้ บคุ คลใดบุคคลหนึ่งซึง่ บรรลุนิติภาวะแล้ ว หรื อเลือกมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทคนใดคนหนึ่ง
ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยให้ ระบุชื่อ พร้ อมรายละเอียดของบุคคลที่ผ้ ถู ือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ ตามที่บริ ษัทระบุไว้
ในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3)
3. ผู้ถือหุ้น สามารถระบุชื่อ พร้ อมรายละเอียดของผู้รับมอบฉันทะได้ สูงสุด 3 ราย แต่สามารถเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ เพี ยงรายเดี ยวเท่านัน้ และไม่สามารถแบ่ง แยกจํ านวนให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่ อแยกการ
ลงคะแนนเสียงได้
4. ส่งแบบฟอร์ มลงทะเบียนที่มี Barcode (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2) และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3) คืนบริ ษัท โดย
ติดต่อ นางวริ นกาญจน์ ธี ระอัมรานนท์ เลขานุการบริ ษัท ณ อาคารสํานักงาน บริ ษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ ง โซลูชั่นส์ จํากัด
(มหาชน) โทรศัพท์ 0 2203 0868 ต่อ 415 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 หรื อ ก่อนเวลาเริ่ มการประชุมอย่างน้ อย
1 ชัว่ โมง เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทได้ มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ ทนั เวลาเริ่มประชุม
การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม


บริ ษัทจะเปิ ดรับลงทะเบียนการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นและตรวจสอบเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ก่อนเริ่ มการประชุม
ไม่น้อยกว่า 1 ชัว่ โมง หรื อตังแต่
้ เวลา 13.00 น. เป็ นต้ นไป ในวันศุกร์ ที่ 28 เมษายน 2560 ณ ห้ องปาริ ชาต ชัน้ 3 เลขที่ 92
ซอยแสงแจ่ม แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ แผนที่ตงสถานที
ั้
่ประชุมตามเอกสารแนบท้ าย 10



เพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการลงทะเบียน ขอให้ ผ้ ูถือหุ้น และ/หรื อ ผู้รับมอบฉันทะ นําแบบฟอร์ มลงทะเบียนซึ่ง
แสดง Barcode เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2) พร้ อมเอกสารประกอบการลงทะเบียนตามรายละเอียดใน
หลักฐานแสดงสิทธิการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นตามเอกสารแนบท้ าย 8
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การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์ การลงคะแนนเสียง
1. วาระทั่วไป
1.1 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ จะกระทําโดยการวิธีเลือกระบุลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง โดยนับหนึ่งหุ้นต่อ
หนึ่งเสียง (1 Share : 1 Vote) ซึง่ ผู้ถือหุ้น หรื อผู้รับมอบฉันทะ ต้ องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง
เห็นด้ วย / ไม่เห็นด้ วย / หรื องดออกเสียง ทังนี
้ ้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วนได้
1.2 ในกรณีมอบฉันทะ
- ผู้รับมอบฉันทะ จะต้ องออกเสียงลงคะแนนวิธีการในข้ อ 1.1 เท่านัน้ หากการลงคะแนนเสียงวาระใดไม่เป็ นไปตามที่
ระบุไว้ ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ อง และไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
- ในกรณี ที่ประชุมมี การพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องที่ นอกเหนื อจากที่ ระบุไว้ รวมถึงกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรื อ
เพิ่มเติมข้ อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะ มีสทิ ธิพิจารณาและลงคะแนนได้ ตามที่เห็นสมควร
2. วาระเลือกตัง้ กรรมการ
ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 16. กําหนดให้
1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่าจํานวนหุ้นที่ตนถือ
2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตังบุ
้ คคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตังบุ
้ คคล
หลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
3) บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการ เท่าจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อ
จะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับการเลือกตังในลํ
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการ
ที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นันให้
้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
วิธีปฏิบัตใิ นการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้ งการนับคะแนนเสียงในแต่ ละวาระ
1) ประธานที่ประชุม/ผู้ดําเนินการประชุม เป็ นผู้ชีแ้ จงวิธีการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง และวิธีการนับคะแนน
เสียงให้ ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มการประชุม
2) ประธานที่ประชุม/ผู้ดําเนินการประชุม เป็ นผู้เสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้น หรื อผู้รับมอบฉันทะ พิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
โดยจะมีการสอบถามทีละวาระเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้น หรื อผู้รับมอบฉันทะได้ ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง
3) หลังจากที่ผ้ ถู ือหุ้น หรื อผู้รับมอบฉันทะ มีการลงคะแนนเสียงในวาระนันๆ
้ เรี ยบร้ อยแล้ ว จะทําการนับคะแนน และแจ้ ง
ผลการนับคะแนนให้ ที่ประชุมทราบทุกวาระหลังจากผู้ถือหุ้น หรื อผู้รับมอบฉันทะ ได้ ลงมติในแต่ละวาระแล้ ว
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 กรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมาก เป็ นมติของที่ประชุม
 กรณีอื่นๆ ซึง่ มีกฎหมายหรื อข้ อบังคับบริ ษัทกําหนดไว้ แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็ นไปตามกฎหมายหรื อ
ข้ อบังคับนันกํ
้ าหนด โดยประธานในที่ประชุม/ผู้ดําเนินการประชุม จะแจ้ งในที่ประชุมให้ รับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่
ละวาระดังกล่าว
1. หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงต่างหากเป็ นเสียงชี ้ขาด
2. ผู้ถือหุ้นใดมีสว่ นได้ เสียในเรื่ องใดโดยเฉพาะ ห้ ามมิให้ ออกเสียงในเรื่ องนัน้ และประธานที่ประชุม อาจจะเชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้น
นันออกนอกที
้
่ประชุมชัว่ คราวก็ได้ เว้ นแต่เป็ นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตังกรรมการ
้
เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริ ษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ ง โซลูชนั่ ส์ จํากัด (มหาชน) ประจําปี 2560
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หลักฐานแสดงสิทธิการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน
ของ บริษทั หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชนั่ ส จํากัด (มหาชน)
ผูถือหุน และ/หรือ ผูรับมอบฉันทะที่จะเขารวมประชุมผูถือหุน โปรดนําแบบฟอรมลงทะเบียนซึ่งแสดง Barcode เลข
ทะเบียนผูถือหุน (สิ่งที่สงมาดวย 2) และ/หรือ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่สงมาดวย 3) ที่ไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือ
บอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุน และเอกสารประกอบการลงทะเบียนมาในวันประชุม เพื่อแสดงตอเจาหนาที่บริษัทในการลงทะเบียน
ในวันประชุม โดยเปนไปตามแนวทางปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการที่ดี สําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2555 ซึ่งเอกสารที่ตองใชในการ
ลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุมผูถือหุน มีดังนี้
1.1. 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
2.2. นิติบุคคล
2.1 กรณีผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล มารวมประชุมดวยตนเอง
 แบบฟอรมลงทะเบียนที่มี Barcode (สิ่งที่สงมาดวย 2) พรอมกรอกขอความใหครบถวน
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาใบขับขี่ ที่รับรองสําเนาถูกตอง
 สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชยที่รับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และ
ออกใหไมเกิน 3 เดือน
2.2 กรณีมีการมอบฉันทะทั่วไป
 แบบฟอรมลงทะเบียนที่มี Barcode (สิ่งที่สงมาดวย 2) พรอมกรอกขอความใหครบถวน
 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่สงมาดวย 3) พรอมกรอกขอความใหครบถวน
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาใบขับขี่ของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และผูรับมอบฉันทะ ที่รับรองสําเนา
ถูกตอง
 สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชยที่รับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และ
ออกใหไมเกิน 3 เดือน
2.3 กรณีการมอบฉันทะของผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศ และแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เปนผูรับฝากและดูแลหุน
 เตรียมและแสดงเอกสารเชนเดียวกับผูถือหุนที่เปนนิติบุคคล ขอ 2.1 หรือ 2.2
 กรณีผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศ มอบให Custodian เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ตองสง
หลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้
1. หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศให Custodian เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบ
ฉันทะแทน
2. หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจ Custodian

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถอื หุน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) ประจําป 2560
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แบบฟอรมขอรับรายงานประจําป 2559
ของ
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
เรียน ฝายกํากับดูแลกิจการ
ตามที่ บริษัทฯ ไดจัดทํารายงานประจําป (ซึ่งแสดงงบการเงิน) ประจําป 2559 ในรูปแบบของ CD-ROM
2 ภาษา และไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แลว
ขาพเจา......................................................... นามสกุล.......................................................................
หมายเลขโทรศัพทติดตอ ............................................ E-mail ........................................................................
มีความประสงคที่จะขอรับรายงานประจําป 2559 แบบรูปเลม (ภาษาไทย) ซึ่งมีเนื้อหาเชนเดียวกันกับใน CD-ROM
โดยระบุที่อยูในการจัดสงเอกสารตามความประสงค ดังนี้



ใหบริษทั ฯ จัดสงทางไปรษณีย (ลงทะเบียน) ตามที่อยูที่จดั สงหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน



ใหบริษัทฯ จัดสงทางไปรษณีย (ลงทะเบียน) ตามที่อยูดานลางนี้
เลขที่.....................หมู. ...........ซอย........................................หมูบาน............................................
ถนน.................................ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต......................................
จังหวัด...........................................................รหัสไปรษณีย.......................................................
โดยไดนํา สง แบบฟอรม นี้ ทางโทรสารหมายเลข 02-203-0030 หรือ ทางจดหมายอิเ ล็ก ทรอนิก สถึง

ฝายกํากับดูแลกิจการ ที่ varinkan.t@harn.co.th หรือ wasukan.b@harn.co.th เพื่อใหทางบริษัทฯ ไดดําเนินการจัดสง
ตามประสงคที่ไดระบุไว
ลงชื่อ .............................................. ผูถอื หุน
ลงวันที.่ .............................................

หากมีขอสงสัยหรือขอแนะนําโปรดติดตอ : นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท

โทรศัพท 0-2203-0868 ตอ 415

หรือ นางสาววาสุกาญจน บุญมี โทรศัพท 0-2203-0868 ตอ 450

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถอื หุน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) ประจําป 2560
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
HARN ENGINEERING SOLUTIONS PUBLIC COMPANY LIMITED

ขาพเจา
I/We

สัญชาติ
Nationality

อยูบานเลขที่
Address

เลขทะเบียนผูถือหุน
Shareholder’s Registration No.

สิ่งที่สงมาดวย 2
Enclosure 2

เปนผูถือหุนของ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส 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

หุนบุริมสิทธิ

Preferred share

shares

หุน

shares

แบบฟอรมลงทะเบียน
Registration Form
การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560
The 2017 Annual General Meeting of Shareholders
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
Harn Engineering Solutions Public Company Limited
วันศุกรที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.
Friday, April 28, 2017 at 14.00 hrs.
ณ หองปาริชาต ชั้น 3 โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ
เลขที่ 92 ซอยแสงแจม ถนนพระราม9 เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10320
At Parichart Hall, 3rd Floor, Golden Tulib Sovereign Hotel Bangkok
92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Huaykwang District, Bangkok 10320
ขาพเจา ......................................................................................................................... เปนผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะของผูถอื หุน
I/We
am/are a shareholder or proxy holder of
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส 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.
ลงชื่อ .............................................................. ผูเขาประชุม
Sign
Attendant
(…………………..………………...……….)

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

สิ่งที่สงมาดวย 3
Enclosure 3

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B.

(แบบทีก่ ําหนดรายการตาง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนและตายตัว)
(Form with fixed and specific details authorizing proxy)

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

เลขทะเบียนผูถือหุน

เขียนที่

Shareholder registration number

Written at
วันที่

Date
(1) ขาพเจา

I/We
ถนน

Road

รหัสไปรษณีย

สัญชาติ

nationality

ตําบล/แขวง

Tambol/Kwaeng

เดือน

Month

อยูเลขที่
อําเภอ/เขต

residing/located at no.

จังหวัด

Amphur/Khet

พ.ศ.

Year

ซอย

Soi

Province

Postal Code
(2) เปนผูถือหุนของบริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
Being a shareholder of Harn Engineering Solutions Public Company Limited (“Company”)
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม
หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ

Holding the total number of

shares

 หุนสามัญ

เสียง ดังนี้

votes as follows

หุน

และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ

เสียง

หุน

และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ

เสียง

ordinary share

shares

preference share

shares

 หุนบุริมสิทธิ

and have the rights to vote equal to
and have the rights to vote equal to

and have the rights to vote equal to

votes

votes

(3) ขอมอบฉันทะให (กรุณาเลือกขอใดขอหนึ่ง)

Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณีเลือกขอ 1. กรุณาทําเครื่องหมาย
 ที่  1. ระบุชื่อผูรับมอบอํานาจ

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

 1. ชื่อ

อายุ

Name

age

ถนน

ตําบล/แขวง

จังหวัด

รหัสไปรษณีย

Road

ป อยูบานเลขที่

years residing/located at no.
อําเภอ

Tambol/Kwaeng

Province
หรือ/Or

Amphur/Khet

Postal Code

ชื่อ

อายุ

Name

age

ถนน

ตําบล/แขวง

จังหวัด

รหัสไปรษณีย

Road

ป อยูบานเลขที่

years residing/located at no.

Tambol/Kwaeng

Province

อําเภอ

Amphur/Khet

Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว

Anyone of these persons
กรณีเลือกขอ 2. กรุณาทําเครื่องหมาย
 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.

 2. มอบฉันทะใหกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ

Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the
Company

 ดร. ถกล นันธิราภากร Dr. Thakol Nunthirapakorn หรือ/Or
 ดร. โสตถิธร มัลลิกะมาส Dr. Sothitorn Mallikamas หรือ/Or
 นางสาว วรนุช สุไพบูลยพพิ ัฒน Miss Voranuch Supaibulpipat

(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบทาย 4 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป
2560) (Details of members of the Independent Directors of the Company are specified in Annex 4 of the
Notice of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders)

หนา 1 / 5

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.

เปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560 ในวันที่ 28 เมษายน 2560
เวลา 14.00 น .ณ หองปาริชาติ ชั้น 3 โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอรีน ตั้งอยูเลขที่ 92 ซอยแสงแจม ถนนพระราม 9 เขตหวยขวาง
กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย

as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2017 Annual General Meeting of Shareholders on April
28, 2017 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) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรบั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ 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:

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2559

Agenda item no. 1 To consider and adopt minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2016
 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

Approve

วาระที่ 2

 ไมเห็นดวย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2559

Agenda item no. 2 To acknowledge the Company’s operating results for the year 2016

 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

Approve

วาระที่ 3

 ไมเห็นดวย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจําป 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

Agenda item no. 3 To consider and approve the Financial Statements for the year ended December 31, 2016
 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

Approve

วาระที่ 4

 ไมเห็นดวย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไรและการกําหนดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงาน ประจําป 2559

Agenda item no. 4 To consider and approve the appropriation of profit and payment of dividend for Operating Results of 2016
 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

Approve

วาระที่ 5

 ไมเห็นดวย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเขาดํารงตําแหนงแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ

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

Approve

 ไมเห็นดวย

Disapprove
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 งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงจํานวนกรรมการของบริษัทฯ และแตงตั้งกรรมการใหม

Agenda item no. 6 To consider and approve the change of the number of the Company’s directors and the appointment of a new director.
 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

Approve

วาระที่ 7

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง สําหรับป 2560

Agenda item no. 7 To consider and approve remuneration for Board and Committee members for 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

Approve

วาระที่ 8

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

พิจารณาอนุมัติแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป 2560

Agenda item no. 8 To consider and approve appointment of the Company’s auditor and determination of the audit fee for 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

Approve

วาระที่ 9

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)

Agenda item no. 9 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
หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด 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.
ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผูมอบฉันทะ/Grantor
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
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หมายเหตุ/Remarks
1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุน
ใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได

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 ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบ
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.
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถ ือหุนของบริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชนั่ ส จํากัด (มหาชน)
A proxy is granted by a shareholder of Harn Engineering Solutions Public Company Limited
ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560 ในวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ หองปาริชาติ ชั้น 3 โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอรีน
ตั้งอยูเลขที่ 92 ซอยแสงแจม ถนนพระราม 9 เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย

At the 2017 Annual General Meeting of Shareholders on April 28, 2017 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.
-----------------------------------------------------------------------

 วาระที่

Agenda item no.

เรื่อง

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

Approve

 วาระที่

Agenda item no.

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

เรื่อง

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

Approve

 วาระที่

Agenda item no.

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

เรื่อง

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

Approve

 วาระที่

Agenda item no.

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

เรื่อง

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

Approve

 ไมเห็นดวย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

ขาพเจาขอรับรองวา รายการในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกตองบริบูรณและเปนความจริงทุกประการ

I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.
ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผูมอบฉันทะ/Grantor
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
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หนังสือเช�ญประชุมสามัญผูถือหุน
ประจำป 2560

บร�ษัท หาญ เอ็นจ�เนียร�่ง โซลูชั่นส จำกัด (มหาชน)
วันศุกรที่ 28 เมษายน 2560
เวลา 14.00 น.

ณ หองปาริ
ชาต ชั้น 3 โรงแรมโกลเดน
โรงแรมโกลเด้ ทิวลิป ซอฟเฟอรีน กรุงเทพฯ
้
เลขที่ 92 ซ.แสงแจม
ซ.แสงแจ่ ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ
เขตหวยขวาง
กรุงเทพมหานคร
้

เปดรับลงทะเบียน เวลา 13.00 น.
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

19/20-22 ซอยศูนยวิว์ จิ ัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหวยขวาง
เขตห้
กรุงเทพฯ 10310

Harn Engineering Solutions Public Company Limited

เพ�่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน
โปรดนำแบบใบลงทะเบียนซ�่งพ�มพ Barcode มาในวันประชุม

19/20-22 Soi Soonvijai, Rama 9 Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10310, Thailand
Tel : +66 (0) 2203 0868 Fax : +66 (0) 2203 0245

www.harn.co.th

ปกหลัง

ปกหนา

