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วันที่  3  เมษายน  พ.ศ. 2560 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560 

เรียน ทานผูถือหุนของบริษัท 
 
 ดวยคณะกรรมการ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)  ไดมีมติเม่ือวันที่  24  กุมภาพันธ  2560  ให
เรียกประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560  ในวันศุกรที่ 28 เมษายน 2560  เวลา 14.00 น. เปนตนไป ณ หองปาริชาต  ชั้น 3  
โรงแรมโกลเดน  ทิวลิป ซอฟเฟอรีน  กรุงเทพฯ   เลขท่ี   92  ซ .แสงแจม ถ.พระราม  9  แขวงบางกะป   เขตหวยขวาง  
กรุงเทพมหานคร 10320  โดยมีระเบียบวาระการประชุมพรอมดวยความเห็นของคณะกรรมการ ดังตอไปนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2559   

ขอเท็จจรงิและเหตุผล 
บริษัทไดจัดประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559  ซึ่งไดมีการจัดทํา
รายงานการประชุมและไดสงใหกระทรวงพาณิชยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด โดยมีสําเนารายงาน
การประชุมตามเอกสารแนบทาย 1 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาเห็นวา รายงานการประชุมดังกลาวไดมีการบันทึกรายงานไวอยางถูกตองและสมควร
เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2559  

คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ  ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

  
วาระที่ 2 
 

รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2559 

ขอเท็จจรงิและเหตุผล 
บริษัทฯ ไดจัดทํารายงานเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกับผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบป 2559  ซึ่ง
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาถูกตองและเพียงพอ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจําป 2559 ตาม
ส่ิงที่สงมาดวย 1 ในรูปแบบ CD-ROM  ที่จัดสงมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี้  

ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท ในรอบป 2559 
ดังกลาว 

คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ 
ในวาระนี้ เปนการรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทเก่ียวกับกิจการของบริษัทในรอบป 2559 เพื่อทราบ
เทานั้น  จึงมิไดมีการลงมติ 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจําป 2559  ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2559 

ขอเท็จจรงิและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535  มาตรา 112  และขอบังคับของบริษัท ขอ 48. กําหนดให
บริษัทตองจัดใหมีการทํางบดุล  และบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท   เพื่อนําเสนอ
ตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําปเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังที่ 1/2560 วันที่  24 กุมภาพันธ 2560 ไดสอบทานงบการเงิน 
ประจําป 2559 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 แลว มีความเห็นวา รายงานดังกลาวมีความถูกตอง ครบถวน  
การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป  และมีการปฏิบัติตามขอกําหนดของสํานักคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางถูกตองตามที่ควรใน
สาระสําคัญ  รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ ครบถวน และเช่ือถือได 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจําป 2559  ส้ินสุด ณ วันที่  
31  ธันวาคม  2559  ที่ผูสอบบัญชีของบริษัทไดตรวจสอบและรับรอง และผานการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว รายละเอียดดังปรากฏตามรายงานประจําป 2559 (ซึ่งแสดงงบการเงิน ประจําป 2559) (ส่ิงที่สง
มาดวย 1) 

คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ   ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  
วาระที่ 4 
 

พิจารณาอนุมตัิการจัดสรรกาํไรและการกาํหนดจายเงินปนผลสําหรับผลการดาํเนินงาน 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 พิจารณาเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรและการ
จายเงินปนผล ประจําป 2559  ซึ่งในป 2559 บริษัทมีกําไรสุทธิตามงบการเงินรวม  40,530,441.11 บาท (ส่ีสิบ
ลานหาแสนสามหม่ืนส่ีรอยส่ีสิบเอ็ดบาทสิบเอ็ดสตางค) หรือคิดเปน 0.11 บาทตอหุน 
และบริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผล ในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดและ
สํารองทุกประเภทตามกฎหมาย ซึ่งจากการพิจารณางบการเงินเฉพาะกิจการ คณะกรรมการพิจารณา
เห็นสมควรเสนอจายเงินปนผลประจําป 2559  ในอัตราหุนละ 0.09 บาท จํานวน 584,500,000 หุน รวมจํานวน
เงินปนผลที่จายท้ังส้ิน 52,605,000  (หาสิบสองลานหกแสนหาพัน) บาท โดยอัตราการจายเงินปนผลดังกลาว 
เปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผล   
สําหรับกําไรสะสมที่ยังไมจัดสรรยกมารวมกําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป จํานวน  57,132,637.44 บาท (หาสิบ
เจ็ดลานหนึ่งแสนสามหมื่นสองพันหกรอยสามสิบเจ็ดบาทส่ีสิบส่ีสตางค)  บริษัทไดจัดสรรสํารองตามกฎหมาย
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รอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป  เปนจํานวนเงิน 2,026,522.01 (สองลานสองหม่ืนหกพันหารอยย่ีสิบสองบาท
หนึ่งสตางค)  ครบถวนแลว หลังจากจายเงินปนผล จํานวนเงิน  52,605,000  (หาสิบสองลานหกแสนหาพัน) 
บาท จึงคงเหลือกําไรสะสมยังไมจัดสรรยกไป 2,501,115.43 บาท (สองลานหาแสนหนึ่งพันหนึ่งรอยสิบหาบาท
ส่ีสิบสามสตางค) 
ทั้งนี้ ผูถือหุนสามัญประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินไดในอัตรา 20/80 ของเงินปนผลตาม
หลักเกณฑที่กําหนดไวในมาตรา 47 ทวิแหงประมวลรัษฎากร 
คณะกรรมการ กําหนดวันบันทึกรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล ในวันอังคารท่ี 14 มีนาคม 2560 และให
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียน ในวันพุธที่ 15  มีนาคม 2560 และ
กําหนดจายเงินปนผลในวันศุกรที่  26  พฤษภาคม  2560 (การใหสิทธิดังกลาว ยังมีความไมแนนอน  เนื่องจากตอง
รอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560  ซึ่งจะจัดการประชุมในวันศุกรที่ 28 เมษายน 2560) 
ตารางเปรียบเทียบอัตราการจายเงินปนผลในรอบ 3 ปที่ผานมา ดังนี้

  ขอมูลการจายเงินปนผล ป  2559 
(ปที่เสนอ)

ป  2558  ป  2557 

เงินปนผลระหวางกาล (บาท/หุน) - - - 
กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 0.11 0.13 0.25
เงินปนผลประจําป (บาท/หุน) 0.09 0.10 0.15
หุนปนผล (บาท/หุน) - - - 
อัตราการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิ (%) 81.82 76.92 60.00
ราคาพาร (บาท/หุน) 0.50 0.50 0.50
จํานวนหุนสามัญ ณ วันส้ินงวด (หุน) 584,500,000 350,000,000 350,000,000  

  
คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

  

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเขาดํารงตําแหนงแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ  

ขอเท็จจริงและเหตุผล 
ตามขอบังคับของบริษัท ขอที่ 17  กําหนดวา “ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกคร้ัง  กรรมการจะตอง
ออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา  ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวน
ไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3)”  ซึ่งปจจุบัน บริษัทมีกรรมการท้ังส้ิน 10 คน 
โดยในป 2560 มีกรรมการที่ออกตามวาระจํานวน  4  ทาน ตามเอกสารแนบทาย 2 (1)-(4) 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอย นําเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการแตงต้ังเปน
กรรมการ โดยเผยแพรขั้นตอนการเสนอช่ือดังกลาวในเวปไซตบริษัท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559  ปรากฏวา 
ไมมีผูถือหุนเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแตงต้ังเปนกรรมการในการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังนี้  
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คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติเลือกต้ัง 
1. ดร. ถกล นันธิราภากร  กรรมการอิสระ 
2. นาย ภาคภูมิ วองไพฑูรย  กรรมการ 
3. นาง สิริมา เอี่ยมสกุลรัตน  กรรมการ 
4. ดร. โสตถิธร มัลลิกะมาส  กรรมการอิสระ 

ซึ่งเปนกรรมการที่ตองออกตามวาระ กลับเขามาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึง 

คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ  ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
  
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเปล่ียนแปลงจํานวนกรรมการของบริษัทฯ และแตงตั้งกรรมการใหม 

ขอเท็จจริงและเหตุผล 
เพื่อใหการบริหารกิจการของบริษัทมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น คณะกรรมการบริหารไดพิจารณาสรรหากรรมการ
บริษัทใหม จํานวน 1 ทาน ไดแก ดร.เจน ชาญณรงค โดยประวัติการศึกษาและประสบการณทํางานท่ีผานมา 
ปรากฎตามเอกสารแนบทาย 3  ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารไดพิจารณาคุณสมบัติแลวเห็นวาเปนผูมีความรู 
ความสามารถ ประสบการณ ความเชี่ยวชาญ ดานวิศวกรรมและเทคโนโลยีที่จะเปนประโยชนตอการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 
พ.ศ. 2535 (รวมท้ังที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งที่ไดมีแกไขเพิ่มเติม)  ตลอดจนประกาศท่ีเก่ียวของ   

ความเห็นของคณะกรรมการ 
เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติเปล่ียนแปลงจํานวนกรรมการของบริษัทฯ จาก 10 
ทานเปน 11 ทาน และแตงต้ัง ดร. เจน ชาญณรงค เปนกรรมการใหม มีผลวันที่ 28 เมษายน 2560 เปนตนไป  
โดยมีรายชื่อคณะกรรมการบริษัท ดังตอไปนี้ 

 กรรมการ  กรรมการอิสระ 
1. นาย วิรัฐ  สุขชัย 8. ดร. ถกล  นันธิราภากร 
2. นาง สิริมา  เอี่ยมสกุลรัตน 9. ดร. โสตถิธร  มัลลิกะมาส 
3. นาง วลีรัตน  เช้ือบุญชัย 10. นางสาว วรนุช  สุไพบูลยพิพัฒน 
4. นาย ภาคภูมิ  วองไพฑูรย 11. ดร. สุพจน  เธียรวุฒิ 
5. นาย วสันต  นันทขวาง   
6. นาย ธรรมนูญ  ตรีเพ็ชร   
7. ดร. เจน  ชาญณรงค  (เสนอแตงต้ังใหม)   

 
คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ  ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 7   พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย สําหรับป 2560  

ขอเท็จจริงและเหตุผล 
เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับบริษัท ขอที่ 30  ซึ่งกําหนดใหคณะกรรมการบริษัท เปนผูทําหนาที่พิจารณา 
กล่ันกรองการสรรหากรรมการและการกําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัท  โดยคํานึงถึงภาระหนาที่ ความ
รับผิดชอบที่สอดคลองกับผลการปฏิบัติงาน ผลประกอบการ และการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน ซึ่ง
เทียบเคียงกับแนวปฏิบัติของบริษัทอื่นที่มีขนาดและประเภทอุตสาหกรรมใกลเคียงกัน 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาตอบแทน สําหรับป 2560   
มีผลต้ังแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2560  ซึ่งประกอบดวย คาตอบแทนรายเดือน และคาเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท
และกรรมการชุดยอย ป 2560 โดยเทียบกับปที่ผานมา ดังนี้ 

 คาตอบแทนกรรมการ ป  2560 ป  2559 
1. คาตอบแทนประจํากรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเส่ียง 
 - 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 

2. เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท / กรรมการชุดยอย 
 - ประธานกรรมการบริษัท 15,000 บาท /คร้ัง 15,000 บาท /คร้ัง 
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท /คร้ัง 15,000 บาท /คร้ัง 
 - ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 15,000 บาท /คร้ัง 15,000 บาท /คร้ัง 
 - กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท /คร้ัง 10,000 บาท /คร้ัง 
 - กรรมการบริหารความเส่ียง 10,000 บาท /คร้ัง 10,000 บาท /คร้ัง 

3. โบนัสคณะกรรมการบริษัท ไมมี  กรรมการบริษัททุกทานรวมกัน
ไมเกิน 2,000,000 บาท 
(จายจริง 1.5 ลานบาท) 

4. สิทธิประโยชนอื่นๆ ไมมี ไมมี 
 

หมายเหตุ   1. กรรมการที่มีสิทธิไดรับคาตอบแทนกรรมการ ตองไมเปนพนักงานของบริษัทซึ่งไดรับเงินเดือนประจํา 
 2. กรรมการบริษัทท่ีดํารงตําแหนงอื่นๆ ในกรรมการชุดยอย จะไดรับคาตอบแทนรายเดือนตาม

 ตําแหนงท่ีมีคาตอบแทนสูงท่ีสุดเพียงตําแหนงเดียว 
 

 

 คะแนนเสียงเพื่อลงมติ  ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป 2560  

ขอเท็จจริงและเหตุผล 
เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัท ขอที่ 51 และ 52  ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป แตงต้ัง
ผูสอบบัญชีทุกป  โดยท่ีประชุมผูถือหุนอาจเลือกผูสอบบัญชีผูซึ่งออกไปนั้น  กลับเขารับตําแหนงอีก ก็ได และ
ใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนกําหนดคาตอบแทนที่ผูสอบบัญชีควรไดรับ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมคร้ังที่ 1/2560 วันที่ 24  กุมภาพันธ  2560 ไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบ
บัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากความสามารถ ประสบการณตลอดจนความเปนอิสระของผูสอบบัญชี และ
พิจารณาคาตอบแทนการสอบบัญชีใหเหมาะสมกับหนาที่  ภาระ  ความรับผิดชอบ  โดยได เสนอตอ
คณะกรรมการบริษัทฯ ใหพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี จาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ  จํากัด เปนผูสอบบัญชี
ของบริษัท   เนื่องจากไดปฏิบัติหนาที่อยางเหมาะสม และไมมีความสัมพันธ หรือสวนไดเสียกับบริษัท
หรือผูถือหุนใหญแตอยางใด  โดยมีความเปนอิสระตอการปฏิบัติหนาที่   

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นตรงกันวา ผูสอบบัญชี  ซึ่งเปนผูประกอบวิชาชีพอิสระ มีสวนสําคัญ
ในการชวยสรางความเช่ือม่ันตอขอมูลที่กิจการเปดเผย และไดรวมพิจารณาอยางถ่ีถวนแลววา เห็นสมควรใหมี
การเปล่ียนแปลง 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 โดยการพิจารณากล่ันกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน 
พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี จาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เปนผูตรวจสอบบัญชีของบริษัท ในป 2560  
ซึ่งประกอบดวย 

1. นายพีระเดช  พงษเสถียรศักด์ิ      ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4752 
2. นายธนะวุฒิ พิบูลยสวัสด์ิ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6699 
3. นางสาวสุลลิต อาดสวาง ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7517 
4. นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6838 
5. นางสาวธัญพร ต้ังธโนปจัย ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9169 

ผูสอบบัญชีที่ไดรับการเสนอชื่อดังกลาว ไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัท หรือผูถือหุนใหญแตอยางใด
โดยมคีวามเปนอิสระตอการปฏิบัติหนาที่ พรอมทั้งมีคุณสมบัติเหมาะสม และตรงตามเกณฑการพิจารณาของบริษัท 
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โดยผูสอบบัญชีดังกลาวคนหนึ่งคนใดเปนผูลงลายมือช่ือในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท  ประจํา 
ป  2560  และรายงานสอบทานรายไตรมาส ต้ังแตไตรมาส 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. 

1. คาสอบบัญชี (Audit Fee)   
 -  ประจําป (บาท/ป) 600,000 610,000 
 -  รวม 3 ไตรมาส (บาท) 600,000 660,000 
2. คาบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) 0 0 
รวมคาตอบแทนผูสอบบัญชี (บาท/ป) 1,200,000 1,270,000 

ทั้งนี้ บริษัทไมมีบริษัทยอย/บริษัทรวมที่ตองมีการตรวจสอบ 

คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ  ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
  
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 

 บริษัทไดประกาศในเว็บไซตของบริษัท  เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระอื่นๆ ตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน 
นอกเหนือจากวาระตางๆ ที่กําหนดไวลวงหนากอนการประชุม  ปรากฏวา ไมมีผูถือหุนทานใดเสนอวาระอ่ืนๆ มายังบริษัท ทั้งนี้ 
การเสนอเร่ืองอื่นๆ นั้น จะตองเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎหมายดวย   

คณะกรรมการบริษัท กําหนดวันบันทึกรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป  2560  เปน
วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 (Record Date) และใหรวบรวมรายช่ือตาม มาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพยฯ  โดยวิธีปดสมุด
ทะเบียนในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 

จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560 ในวันศุกรที่ 28 เมษายน 2560  และโปรด
นําหลักฐานแสดงสิทธิการเขารวมประชุมโดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 8  รวมทั้งแบบฟอรมลงทะเบียนที่มี Barcode 
(ส่ิงที่สงมาดวย 2) มาดวย 

หากทานมีความประสงคจะมอบฉันทะใหผูอื่นไปประชุมและออกเสียงแทน  โปรดลงนามในหนังสือมอบฉันทะ 
แบบ ข. (ส่ิงที่สงมาดวย 3) ที่แนบมาพรอมกันนี้ และย่ืนตอเจาหนาที่ของบริษัทกอนเขารวมประชุม เพื่อความสะดวกในการ
ตรวจสอบหลักฐานตางๆ และเพื่อใหการลงทะเบียนแลวเสร็จ สามารถเร่ิมการประชุมไดตามกําหนด ขอใหผูรับมอบฉันทะจากผู
ถือหุนไปถึงสถานท่ีประชุมเร็วขึ้น  ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายยกเวนการมอบของชํารวยใหแกผูถือหุนในทุกกรณี เพื่อเปนการ
สนับสนุนการดําเนินการตามนโยบาย พรบ.หลักทรัพยฯ อีกแนวทางหน่ึง  
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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. (ส่ิงที่สงมาดวย 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 และสถานท่ีที่ระบุไวขางตนดวย จักขอบคุณย่ิง 

 
ขอแสดงความนับถือ  

 
 
 

 ดร.ถกล   นันธิราภากร 
 ประธานกรรมการ 
 

  



รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 

บริษัท ไฟร์วคิเตอร์ จาํกัด (มหาชน) 

เลขทะเบียนนิตบุิคคลที่ 0107557000217 

วัน เวลา : ประชมุเม่ือวนัองัคารท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 
สถานที่ : ห้องวาสนา 6-7 ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลปิ ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร 
เลขท่ี 92 ซอยแสงแจม่ ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

ดร. ถกล นนัธิราภากร ประธานกรรมการบริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประธานกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการอิสระ ทําหน้าท่ีประธานในการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559 และนางวรินกาญจน์  
ธีระอมัรานนท์ เลขานกุารบริษัทฯ และผู้ อํานวยการสายงานบริหารทัว่ไป ทําหน้าท่ีเป็นเลขานกุารท่ีประชุม โดย
ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้น และได้มอบหมายให้เลขานกุารท่ีประชุมทําหน้าท่ีเป็นผู้ ดําเนินการประชุม และ
เลขานุการท่ีประชุมแถลงต่อท่ีประชุมว่า บริษัทฯ มีจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด 350,000,000 หุ้น มีผู้ ถือหุ้น
และผู้มอบฉันทะเข้าร่วมประชมุ รวมทัง้สิน้ 128 ราย นบัจํานวนหุ้นท่ีถือรวมกนัได้ 276,489,091  หุ้น คิดเป็นร้อย
ละ 78.9969 ของหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด โดยแบง่เป็น ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 65 ราย นบัเป็นจํานวน
หุ้นได้ 203,437,532 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะ 63 ราย นับเป็นจํานวนหุ้นได้ 73,051,559 หุ้น ซึ่งถือว่าครบ
องค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบงัคบับริษัทฯ ท่ีกําหนดให้ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบ
ฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น เข้าร่วมประชมุไม่น้อยกวา่ 25 คน หรือไม่น้อยกวา่ก่ึงหนึง่ของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมี
หุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด  

ประธานฯ จงึได้เปิดการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559 เม่ือเวลา 14.00 น. โดยประธานฯ ได้
มอบหมายให้เลขานกุารท่ีประชมุเป็นผู้กลา่วแนะนํากรรมการบริษัท ท่ีปรึกษาการเงินอิสระ ท่ีปรึกษาทางการเงิน ท่ี
ปรึกษากฎหมาย และผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชมุเป็นรายบคุคล ดงันี ้

กรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชมุ จํานวน 7 ทา่น 

1) ดร.ถกล นนัธิราภากร ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  
2) นายภาคภมิู วอ่งไพฑรูย์ กรรมการ 
3) นายวิรัฐ สขุชยั  กรรมการผู้จดัการ 
4) นางวลีรัตน์ เชือ้บญุชยั กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
5) นางสริิมา เอ่ียมสกลุรัตน์ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
6) ดร.โสตถิธร มลัลกิะมาส กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
7) นางสาววรนชุ สไุพบลูย์พิฒน์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

เอกสารแนบท้าย 1 

ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1
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กรรมการท่ีไม่ได้เข้าร่วมประชมุ 

- ไม่มี -

ท่ีปรึกษาการเงินอิสระท่ีเข้าร่วมประชมุ จากบริษัท แอดไวเซอร่ี พลสั จํากดั

นางนิสาภรณ์  ฤกษ์อร่าม กรรมการผู้จดัการ

ท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีเข้าร่วมประชมุ จากบริษัทหลกัทรัย์ธนชาต จํากดั (มหาชน)

นางสาวพนัทิตา   แซเ่อ็ง  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ

ท่ีปรึกษาภาษีอากรท่ีเข้าร่วมประชมุ จากบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จํากดั

1) นายเกษม เกียรตเิสรีกลุ ท่ีปรึกษาภาษีอากรหุ้นสว่น 
2) นายจกัรินทร์ มุ่งจิตธรรมมัน่ ท่ีปรึกษาภาษีอากร 

ท่ีปรึกษากฎหมายท่ีเข้าร่วมประชมุ จากบริษัท สํานกักฎหมาย แคปิตอล จํากดั 

1) นายชาตรี ตระกลูมณีเนตร ทนายความหุ้นสว่น 
2) นางสาวเยาวโรจน์ กลิน่บญุ ทนายความหุ้นสว่น  

ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั  

1) นายชวาลา  เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบญัชีหุ้นสว่น 

ผู้บริหารของบริษัทฯ

1) นายวิศษิฏ์  วชิรลาภไพฑรูย์ ผู้ อํานวยการสายการเงิน 
2) นายประชา พร้อมพรชยั ผู้ อํานวยการสายงานขายโครงการ 

3) นายสชุาต ิ สวุฒัโนดม ผู้ อํานวยการสายงานขายปิโตรเคมีคอล 

4) นายรัตนพนัธ์  มขุหริวฒันานนท์ ผู้ อํานวยการสายงานขาย 

หลงัจากนัน้ เลขานกุารท่ีประชมุได้ชีแ้จงหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอนการประชมุ การลงคะแนน และกตกิาการนบั
คะแนนเสียงตอ่ท่ีประชมุ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

(1) กรรมการอิสระท่ีบริษัทมอบหมายให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้จํานวน 2 ทา่น
ได้แก่  ดร.ถกล นนัธิราภากร และดร.โสตถิธร มลัลกิะมาส ซึง่ประวตัโิดยสงัเขปปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 12 ใน
หนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น 

(2) ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเอง และผู้ รับมอบฉันทะท่ีได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนใน
ท่ีประชมุ แต่ละท่านจะได้รับบตัรลงคะแนนในตอนลงทะเบียนแล้ว โปรดตรวจสอบความถกูต้องของรายละเอียด
ในบตัรลงคะแนนของทา่น 
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สําหรับผู้ รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้า
มาแล้วนัน้ ผู้ รับมอบฉันทะ จะไม่ได้รับและไม่ต้องใช้บตัรหลกัฐานการออกเสียงลงคะแนน เน่ืองจากบริษัทได้ทํา
การรวบรวมคะแนนเสียงตามท่ีผู้มอบฉนัทะได้ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะแล้ว   

(3) ในการประชุมฯ จะพิจารณาแต่ละวาระตามลําดบัท่ีได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมฯ โดยจะ
นําเสนอข้อมลูในแตล่ะวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามก่อน แล้วจงึจะให้มีการลงคะแนนเสียงในวาระนัน้ ๆ 
หากผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใด ประสงค์จะสอบถามรายละเอียดสําหรับวาระท่ีเก่ียวข้อง โปรดรอให้
ประธานฯ หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายจากประธานฯ ได้ชีแ้จงรายละเอียดดงักล่าวให้ครบถ้วนก่อน แล้วจึงยกมือขึน้
เพ่ือถามคําถาม โดยรอให้ประธานฯ หรือผู้ได้รับมอบหมายจากประธานฯ เชิญมาท่ีไมโครโฟน เม่ือผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับ
มอบฉันทะได้มาท่ีไมโครโฟนแล้ว โปรดแจ้งช่ือ– สกุล พร้อมทัง้ระบวุ่าท่านเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉันทะ ก่อน
ถามคําถาม หากคําถามท่ีจะสอบถามไม่เก่ียวข้องกบัวาระนัน้ โปรดสอบถามในวาระท่ี 13 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ 

(4) การลงมตใินวาระตา่ง ๆ จะต้องได้รับคะแนนเสียงจากผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

การลงมตใินวาระท่ี 1 วาระท่ี 5 วาระท่ี 6 และวาระท่ี 12 จะต้องได้รับการอนมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระท่ี 12 นัน้ เป็นวาระพิจารณาอนมุตัิการเปล่ียนแปลง
จํานวนกรรมการบริษัทฯ โดยการแต่งตัง้กรรมการใหม่ และการกําหนดกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทฯ 
ซึง่บริษัทฯ ได้จดัให้ผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

นอกจากนี ้ในวาระท่ี 2 ถึงวาระท่ี 4 และวาระท่ี 7 ถึงวาระท่ี 11 เป็นวาระท่ีต้องได้รับการอนุมัติด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย 

ทัง้นี ้เน่ืองจากเร่ืองตา่ง ๆ ท่ีจะพิจารณาในวาระท่ี 2 ถึงวาระท่ี 12 เป็นเร่ืองมีความเก่ียวเน่ืองกนั ดงันัน้ ใน
การพิจารณาอนมุตัิในวาระท่ี 2 ถึงวาระท่ี 12 จะถือเป็นเง่ือนไขซึ่งกันและกัน โดยหากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับ
การอนมุตัิจะถือว่าวาระอ่ืน ๆ ท่ีได้รับการอนมุตัิแล้วเป็นอนัยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาในวาระอ่ืน ๆ ต่อไป 
โดยจะถือว่าการพิจารณาอนุมตัิเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับการเข้าทํารายการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM ใน
วาระท่ี 2 ถึงวาระท่ี 12 ไม่ได้รับอนมุตัจิากท่ีประชมุ 

โดยผู้ ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสียง 1 เสียง ต่อ 1 หุ้น ในแต่ละวาระหลงัจากท่ีประธานฯ ได้ชีแ้จงและตอบ
ข้อสงสยัแล้ว ให้ผู้ ถือหุ้น รวมถึงผู้ รับมอบฉันทะ ลงมติในบตัรลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
ประธานฯ จะถามว่าผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดท่ี ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ท่านยกมือขึน้ และส่ง
บตัรลงคะแนนให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ เพ่ือนบัคะแนนเสียงท่ีใช้เป็นมติท่ีประชมุ ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะ
ท่ีไม่ได้ยกมือ หรือไม่ได้ส่งบตัรลงคะแนน ให้ถือว่าเป็นการเทคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วยทัง้หมด การนบัคะแนนเสียง 
จะนําคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงหกัออกจากคะแนนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชมุ ส่วนท่ีเหลือจะ
ถือเป็นคะแนนสว่นท่ีเห็นด้วยในวาระนัน้ ๆ 

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน) ประจําปี 2560 - 11 -



พร้อมทัง้อธิบายตวัอย่างของบัตรเสีย ซึ่งได้แก่ การเลือกออกเสียงลงคะแนนมากกว่า 1 ตวัเลือก การ
เปล่ียนการลงคะแนนในบตัรลงคะแนน โดยการขีดฆา่การลงคะแนนเดิมออก แตไ่ม่มีการลงลายมือช่ือกํากบั และ/
หรือการไม่ลงลายมือช่ือในบตัรลงคะแนน เป็นต้น   

(5) สําหรับผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใด ประสงค์จะกลบัก่อนการประชมุจะเสร็จสิน้ หรือไม่
อยู่ในห้องประชมุในวาระใด ๆ ท่านสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยส่งบตัรลงคะแนนล่วงหน้าให้กบัเจ้าหน้าท่ีของ
บริษัทฯ 

(6) เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกํากับดแูลกิจการ  หลงัจากจบการประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีลงคะแนนเห็น
ด้วย กรุณาส่งคืนบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัท หรือหย่อนลงตู้ รับบัตรลงคะแนน ท่ีอยู่ด้านหน้าประตู
ทางออกห้องประชมุ เพ่ือให้บริษัทจดัเก็บเป็นหลกัฐานตอ่ไป 

(7) ในการประชมุครัง้นี ้บริษัทได้เรียนเชิญ นางสาวเกษมา แคล้วโยธา ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษัท
สํานกักฎหมาย แคปิตอล จํากดั เข้าร่วมเป็นสกัขีพยานในการตรวจนบัคะแนน และเชิญอาสาสมคัรท่ีเป็นผู้ ถือหุ้น
หรือผู้ รับมอบฉนัทะ เข้าร่วมอีกจํานวน 1 ทา่น คือ นางสนุทรี เกษประยรู ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  

หลังจากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ น หรือผู้ รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติมเก่ียวกับการ
ลงคะแนนเสียง และเม่ือไม่มีผู้ซกัถามข้อมลูเพิ่มเตมิ ประธานฯ จงึขอให้ท่ีประชมุเร่ิมพิจารณาตามวาระการประชมุ 
โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2559 

เลขานุการท่ีประชุมแจ้งต่อท่ีประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทํารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น

ประจําปี 2559 ซึ่งได้จัดประชุมเม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2559 เรียบร้อยแล้ว และได้ส่งสําเนารายงานการประชุม

ดงักล่าวให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายใน 14 วนั นับแต่วนัประชุม และ

ให้แก่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (“กรมพัฒนาธุรกิจการค้า”) ภายในระยะเวลาตามกฎหมาย

เรียบร้อยแล้ว ตลอดจนได้เผยแพร่รายงานการประชุมดงักล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว รายละเอียดปรากฏ

ตาม สิ่งที่ ส่งมาด้วย 1 (สําเนารายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2559) ซึ่งได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่าน

พร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว  

เลขานกุารท่ีประชมุเปิดโอกาสให้ท่ีประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามคําถามท่ีเก่ียวกบัวาระ

นี ้แต่เน่ืองจากไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซกัถาม เลขานกุารท่ีประชมุจึงขอให้ท่ีประชมุลงคะแนน

เสียงในวาระนี ้
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มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตรัิบรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559  ซึง่จดั

ประชมุเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2559 โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มีผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

 เห็นด้วย     276,499,091 100 

 ไม่เห็นด้วย 0 0 

 งดออกเสียง   0 0 

 รวม (129 ราย) 276,499,091 100 

หมายเหต ุ 1. การลงมตใินวาระนี ้ไมมี่บตัรเสีย

2.  การลงมตใินวาระนีต้้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้

ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน

3.  ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 1 ราย โดยมีจํานวนหุ้นเพิ่มขึน้

10,000  หุ้น รวมมีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุในวาระนีท้ัง้สิน้จํานวน 129 ราย รวม

จํานวนหุ้น ได้ 276,499,091 หุ้น

ก่อนเข้าสูก่ารประชมุในวาระต่อไป เลขานกุารท่ีประชมุแจ้งตอ่ท่ีประชมุว่า เน่ืองจากเร่ืองตา่ง ๆ 

ท่ีจะพิจารณาในวาระท่ี 2 ถึงวาระท่ี 12 เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของบริษัท ชิล

แมทช์ จํากัด (“CM”) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงทรัพย์สิน หนีส้ิน สญัญาอ่ืน ๆ  ลูกจ้าง ใบอนุญาต และสิทธิต่าง ๆ  ท่ี

เก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจของ CM รวมถึงสิทธิประโยชน์ทัง้หมดท่ีมีในสินทรัพย์ และหุ้นสามญัในบริษัท คิว ท ู

เอส จํากัด (“QIIS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยซึ่งถือหุ้ นโดย CM ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ QIIS 

ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทัง้หมด (Entire Business Transfer) (รวมเรียกว่า “กิจการทัง้หมดของ CM”) ซึง่

เร่ืองดงักลา่วทัง้หมดมีความเก่ียวเน่ืองกนั ดงันัน้ ในการพิจารณาลงมตใินวาระท่ี 2 ถึงวาระท่ี 12 จะถือเป็นเง่ือนไข

ซึง่กนัและกนั โดยหากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนมุตัิจะถือว่าวาระอ่ืน ๆ ท่ีได้รับอนมุตัิแล้วเป็นอนัยกเลิก และจะ

ไม่มีการพิจารณาในวาระอ่ืน ๆ ตอ่ไป โดยจะถือว่าการพิจารณาอนมุตัิในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัการเข้าทํารายการซือ้

และรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM ในวาระท่ี 2 ถึงวาระท่ี 12 ไม่ได้รับอนมุตัจิากท่ีประชมุ 

วาระที่ 2 พจิารณาอนุมัตกิารซือ้และรับโอนกจิการทัง้หมดของ CM และบริษัทย่อยภายใต้
กระบวนการโอนกจิการทัง้หมด (Entire Business Transfer)  

เลขานุการท่ีประชุมขอให้นายวิรัฐ สุขชัย กรรมการผู้ จัดการ เป็นผู้ ชีแ้จงต่อท่ีประชุมเก่ียวกับ
รายละเอียดของวาระนี ้
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นายวิรัฐ สขุชยั แจ้งต่อท่ีประชมุว่าเน่ืองจาก CM และ QIIS มีการดําเนินธุรกิจเป็นผู้ นําเข้าและ
จดัจําหน่ายผลิตภณัฑ์ท่ีคล้ายคลึงและเสริมกันกับธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้ด้านประเภทผลิตภณัฑ์วิศวกรรมอาคาร 
และความต่อเน่ืองในกลุ่มลกูค้าเป้าหมายเดียวกัน ฝ่ายจดัการได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการซือ้และรับโอน
กิจการทัง้หมดของ CM น่าจะมีประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ ดังนัน้ จึงขอเสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาให้บริษัทฯ ซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM โดยมูลค่าซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM จะ
เท่ากับ 614,390,000 บาท และบริษัทฯ จะชําระค่าโอนกิจการด้วยหุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน 
234,500,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามอตัราการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพ่ือชําระค่าตอบแทนการ
โอนกิจการทัง้หมดของ CM เท่ากบั 0.67 ของจํานวนหุ้นท่ีชําระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ซึง่คํานวณจากจํานวนหุ้น
สามัญเพิ่มทุนท่ีออกใหม่ของบริษัทฯในครัง้นี  ้หารด้วยจํานวนหุ้ นสามัญท่ีออกและชําระแล้วของบริษัทฯ ณ 
ปัจจุบนั (234,500,000 ÷ 350,000,000 = 0.67) โดยกําหนดราคาหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ี 2.62 บาทต่อหุ้น รวมเป็น
มลูคา่ทัง้สิน้ 614,390,000 บาท เพ่ือเป็นการตอบแทนการโอนกิจการทัง้หมดของ CM (“รายการซือ้และรับโอน
กจิการทัง้หมดของ CM”) ซึง่เป็นการชําระคา่ตอบแทนการโอนกิจการทัง้หมดของ CM ด้วยหุ้นสามญัเพิ่มทนุของ
บริษัทฯ แทนการชําระด้วยเงินสด ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นของ CM ท่ีปรากฏรายช่ือตาม สิ่งที่ ส่งมาด้วย 4 (สารสนเทศ
เก่ียวกับการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจํากัด) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อม
หนงัสือเชิญประชุมแล้ว จะได้รับหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวนดงักล่าวตามสดัส่วนการถือหุ้น (“ผู้ถือหุ้นของ CM”) 
ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทัง้หมดในวนัเดียวกนักบัวนัท่ี CM ได้รับหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ซึ่งจะทําให้ผู้ ถือหุ้นของ 
CM ดงักล่าวกลายเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (โดย CM จะดําเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการ ดําเนินกระบวนการ
ชําระบญัชีภายใต้กระบวนการเลิกกิจการและดําเนินการแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ CM (ซึ่งรวมถึงหุ้น
สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จํานวน 234,500,000 หุ้น)) (“การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ 

CM ผ่านกระบวนการโอนกจิการทัง้หมด”) 

ภายหลงัจากท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมัติการทํารายการดงักล่าว บริษัทฯ จะรับโอนกิจการ
ทัง้หมดของ CM ทัง้นี  ้ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2559 กิจการทัง้หมดของ CM มีทัง้ในส่วนทรัพย์สินและหนีส้ิน 
ประกอบด้วย  

หน่วย : ล้านบาท 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 งบการเงนิรวมของ CM 1/

สนิทรัพย์รวม 341.71 

หนีส้นิรวม 132.40 

หมายเหต ุ1/ CM ถือหุ้นของ QIIS จํานวน 3,952,000 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียน
ของ QIIS  
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ทัง้นี ้ภายหลงัการเข้าทํารายการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM แล้ว บริษัทฯ จะเป็นผู้ ถือ
หุ้นใน QIIS ร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียนของ QIIS และบริษัทฯ จะดําเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นใน QIIS 
โดยการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ QIIS ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงทรัพย์สิน หนีส้ิน สญัญาอ่ืน ๆ ลกูจ้าง 
ใบอนญุาต และสทิธิตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจของ QIIS รวมถึงสทิธิประโยชน์ทัง้หมดท่ีมีในสนิทรัพย์ 
ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทัง้หมด (Entire Business Transfer) ซึ่งการรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM และ 
QIIS จะเกิดขึน้ภายในระยะเวลาประมาณ 45 วนั ภายหลงัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมตอินมุตั ิโดยมีลําดบัการเข้าทํา
รายการรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM ดงันี ้

ขัน้ตอนท่ี 1 

1.1 CM จะโอนกิจการทัง้หมดของ CM ซึง่รวมถึงหุ้น QIIS ให้บริษัทฯ โดยมลูคา่ของกิจการ
ทัง้หมดของ CM เทา่กบั 614,390,000 บาท 

1.2 บริษัทฯ จะชําระค่าโอนกิจการดงักล่าวให้แก่ CM เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
จํานวน 234,500,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยกําหนดราคาหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ท่ี 2.62 
บาทตอ่หุ้น โดยมีมลูคา่รวมจํานวน 614,390,000 บาท 

1.3 ในวนัเดียวกนักบัวนัท่ี CM ได้โอนกิจการทัง้หมดให้แก่บริษัทฯ CM จะจดทะเบียนเลิก
กิจการและดําเนินการแจกจ่ายทรัพย์สิน (ซึง่รวมถึงหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จํานวน 234,500,000 หุ้น) ตาม
กระบวนการชําระบญัชี ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ CM ตามรายช่ือท่ีปรากฏตาม สิ่งที่ ส่งมาด้วย 4 (สารสนเทศเกี่ยวกบั
การเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ใหแ้ก่บคุคลในวงจํากดั) ซึง่จะสง่ผลให้ผู้ ถือหุ้นดงักลา่วกลายเป็นผู้ ถือ
หุ้นของบริษัทฯ โดยรายละเอียดจํานวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ท่ีผู้ ถือหุ้นของ CM จะได้รับ ปรากฏตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย 4 (สารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ใหแ้ก่บคุคลในวงจํากดั) 

ขัน้ตอนท่ี 2 

ภายหลงัการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM แล้ว บริษัทฯ จะเป็นผู้ ถือหุ้นใน QIIS ร้อยละ 
100 ของทนุจดทะเบียนของ QIIS ด้วยกระบวนการของการรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM โดยภายหลงัจากท่ี CM 
จดทะเบียนเลิกกิจการแล้ว QIIS ในฐานะบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะโอนกิจการทัง้หมดให้แก่บริษัทฯ เม่ือ QIIS ได้
โอนกิจการทัง้หมดให้แก่บริษัทฯ แล้ว QIIS จะจดทะเบียนเลกิกิจการและเข้าสูก่ระบวนการชําระบญัชีตอ่ไป 

ในการนี  ้การซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM ถือเป็นการได้มาซึ่งกิจการทัง้หมดของ
บริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท ตามมาตรา 107 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมี
การแก้ไขเพิ่มเติม) และเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทท่ี 4 หรือการเข้าจดทะเบียนหลกัทรัพย์โดย
ทางอ้อม (Backdoor Listing) ตามท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง 
หลักเกณฑ์ในการทํารายการท่ีมีนัยสําคัญท่ีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียน
ในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจําหน่ายไป”) โดยมีขนาด
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รายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 156.29 ตามเกณฑ์กําไรสุทธิ บริษัทฯ จึงมีหน้าท่ีต้องเปิดเผยสารสนเทศการทํา
รายการของบริษัทฯ ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และดําเนินการตา่ง ๆ รวมถึงการดําเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้

 ได้รับอนมุตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ํากว่า 3 ใน 4 ของ
จํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 ได้รับการอนมุตัิจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ เก่ียวกับการรับหลกัทรัพย์ใหม่ตามข้อกําหนด
ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ วา่ด้วยการรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบริุมสทิธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 

 แต่งตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือทําหน้าท่ีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการให้
ความเห็นตามท่ีกําหนดในประกาศรายการได้มาหรือจําหน่ายไปและประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ซึง่บริษัทฯ ได้
ดําเนินการแต่งตัง้บริษัท แอดไวเซอร่ี พลัส จํากัด เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือทําหน้าท่ีต่าง ๆ ภายใต้
ประกาศรายการได้มาหรือจําหน่ายไปและประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั  

นอกจากนี ้การซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM และการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนเพ่ือ
รองรับการเข้าทํารายการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM ยงัเข้าข่ายเป็นการเข้าทํารายการกบับคุคลท่ีเก่ียว
โยงกนัของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการ
ท่ีเก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการที่เก่ียวโยงกัน”) โดยมี
ขนาดรายการเทา่กบัร้อยละ 146.14 ของมลูคา่สนิทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ (“NTA”)  

ทัง้นี ้รายละเอียดเก่ียวกับการเข้าทํารายการได้ในสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และ
รายการเก่ียวโยงของบริษัทฯ ในการรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM ตาม สิ่งที่ ส่งมาด้วย 2 (สารสนเทศรายการ
ไดม้าซ่ึงสินทรพัย์และรายการเก่ียวโยงของบริษัทฯ ในการรบัโอนกิจการทัง้หมดของ CM ตามบญัชี (1)) และ สิ่งที่
ส่งมาด้วย 5 (รายงานความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกบัรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัทฯ) ซึง่
ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว 

เลขานุการท่ีประชุมจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ 
CM และบริษัทย่อยภายใต้กระบวนการโอนกิจการทัง้หมด (Entire Business Transfer) โดยมีรายละเอียดตามท่ี
เสนอข้างต้น  

เลขานกุารท่ีประชมุเปิดโอกาสให้ท่ีประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามคําถามท่ีเก่ียวกบัวาระ

นี ้และมีการตอบคําถามของผู้ ถือหุ้นเก่ียวกบัวาระนี ้ดงันี ้

วาระที่ 2 คาํถาม/ความเหน็/คาํตอบ 

ผู้ ถือหุ้น นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร สอบถามว่า ในการได้ CM มา อยากทราบว่า บริษัทฯ มี

แนวทางและแผนจะดําเนินการอยา่งไรกบั CM และจะทําให้บริษัทฯ ดีขึน้อยา่งไร 

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน) ประจําปี 2560 - 16 -



นายวิรัฐ สขุชยั ชีแ้จงว่า การทํารายการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM นัน้ บริษัทฯ พิจารณา

จากสินค้าของ CM ว่ามีความเก่ียวเน่ืองกับสินค้าของบริษัทฯ และสามารถผนวกเข้า

กบัการดําเนินกิจการของบริษัทฯ ได้หรือไม่ โดยสินค้าบางประเภทของ CM เป็นสินค้า

ท่ีอยู่ในความต้องการของลกูค้าของบริษัทฯ เช่น ท่อทองแดงท่ีใช้ในระบบปรับอากาศ 

เป็นต้น ซึ่งภายหลังการทํารายการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM บริษัทฯ 

สามารถเสนอขายสินค้าดงักลา่วให้กบัลกูค้าของบริษัทฯ ได้ทนัที โดยมลูคา่การซือ้ขาย

สินค้าดงักล่าวมีมูลค่ามาก และเม่ือคํานึงถึงงานรับเหมาติดตัง้ บริษัทฯ จะได้ขยาย

ขอบเขตการให้บริการไปถึงการรับเหมาติดตัง้ระบบทําความเย็นต่อไปในอนาคตด้วย 

นอกจากนี ้ยงัสามารถลดคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงาน และการใช้บคุลากรร่วมกนัตอ่ไป 

ทัง้นี ้การทํารายการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM ยังเพิ่มโอกาสและความ

ได้เปรียบในการขยายตลาดไปยงัตา่งประเทศของบริษัทฯ  

ผู้ ถือหุ้น นายอน ุว่องสารกิจ ขอทราบการบนัทึกในทางบญัชีเก่ียวกบัการด้อยค่า การบนัทึกค่า

เส่ือมราคา และการบนัทกึ Goodwill 

นาย วิ ศิ ษ ฏ์  ว ชิ ร ล าภ

ไพฑรูย์ 

ชีแ้จงว่า การบนัทึกในทางบญัชีเก่ียวกับการด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีไม่มีตวัตนนัน้ตาม

มาตรฐานทางบญัชีแบ่งเป็น 2 ส่วน กล่าวคือ ส่วนแรก เป็นสินทรัพย์ไม่มีตวัตน แต่มี

อายุการใช้งานจํากัด การบันทึกในทางบัญชีเก่ียวกับการด้อยค่าจะถูกบันทึกเป็น

คา่ใช้จ่ายรายปี สว่น Goodwill หรือคา่ความนิยม เป็นสนิทรัพย์ท่ีไม่มีตวัตน ประเภทไม่

มีอายกุารใช้งานจํากัด ท่ีจะคงมลูค่าไว้ในงบการเงินจนกว่าจะถกูทดสอบการด้อยค่า

ตามมาตรฐานทางบญัชี   

ผู้ ถือหุ้น นายธารา ชลปราณี สอบถามว่า เหตุใดในการได้มาซึ่ง CM และ QIIS จะต้อง

ดําเนินการเลกิทัง้ CM และ QIIS  

นายเกษม เกียรตเิสรีกลุ ชีแ้จงว่า เน่ืองจากการทํารายการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM เป็นการโอน

กิจการทัง้หมดท่ีจะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี  โดยมีเง่ือนไขการได้รับสิทธิประโยชน์

ทางภาษีดงักล่าวนัน้ CM และ QIIS จะต้องเลิกบริษัทและชําระบัญชี ภายในปีภาษี

เดียวกนักบัท่ีมีการโอนกิจการทัง้หมด นอกจากนี ้ยงัเป็นการลดภาระทางบญัชีและทาง

ภาษีของบริษัทฯ ทีอาจเกิดขึน้จากรายการระหวา่งกนัภายหลงัจากท่ีบริษัทฯ ซือ้และรับ

โอนกิจการทัง้หมดของ CM 

ผู้ ถือหุ้น นายปราโมทย์ พิพฒัน์สกลุ สอบถามว่า คา่ความนิยม จํานวน 295 ล้านบาท ท่ีปรากฏ

ในหน้า 179 ในสิง่ท่ีสง่มาด้วย 5 ของหนงัสือเชิญประชมุมาจากสาเหตใุด 

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน) ประจําปี 2560 - 17 -



นางนิสาภรณ์ ฤกษ์อร่าม ชีแ้จงว่า คา่ความนิยมดงักลา่วมาจากมลูคา่ของกิจการทัง้หมดของ CM ประมาณ 615 

ล้านบาท แล้วหักด้วยราคาประเมิน ซึ่งทําการประเมินโดยบริษัท 15 ท่ีปรึกษาธุรกิจ 

จํากดั ซึ่งมีมลูค่าประมาณ 320 ล้านบาท ซึ่งเม่ือหกัลบแล้ว จะเป็นมลูค่าของค่าความ

นิยม (Goodwill) จํานวน 295 ล้านบาท 

ผู้ ถือหุ้น นายปราโมทย์ พิพฒัน์สกุล สอบถามว่าในการคํานวณกําไรปรากฏในหน้า 189 ของ

หนงัสือเชิญประชมุมาจากสมมตุฐิานใด    

นางนิสาภรณ์ ฤกษ์อร่าม ชีแ้จงว่า การคํานวณกําไรนัน้เป็นไปตามการประเมินของบริษัท 15 ท่ีปรึกษาธุรกิจ 

จํากดั ซึง่มลูคา่ไม่แตกตา่งกบัมลูคา่ท่ีปรึกษาการเงินอิสระประเมินไว้ 

จากนัน้ เลขานกุารท่ีประชมุจงึขอให้ท่ีประชมุลงคะแนนเสียงในวาระนี ้

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM และบริษัทย่อย

ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทัง้หมด (Entire Business Transfer) โดยมีรายละเอียดตามท่ี

เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มีผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

 เห็นด้วย     159,631,582 100 

 ไม่เห็นด้วย 0 0 

 งดออกเสียง   0 0 

 รวม (133 ราย) 159,631,582 100 

หมายเหต ุ 1. การลงมตใินวาระนี ้ไม่มีบตัรเสีย

2.  การลงมตใินวาระนีต้้องได้รับอนมุตัด้ิวยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4

ของ จํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน

โดย ไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย จํานวน 116,882,610 เสียง

3. ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 4 ราย รวมมีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุใน
วาระนีท้ัง้สิน้จํานวน 133 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 276,514,192 หุ้น

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน) ประจําปี 2560 - 18 -



วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตกิารเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจาํนวน 117,250,000  บาท จาก
ทุนจดทะเบียนจาํนวน 175,000,000 บาท เป็นจาํนวน 292,250,000 บาท โดยการออก
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจาํนวน 234,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

เลขานุการท่ีประชุมขอให้นายวิรัฐ สุขชัย กรรมการผู้ จัดการ เป็นผู้ ชีแ้จงต่อท่ีประชุมเก่ียวกับ

รายละเอียดของวาระนี ้

นายวิรัฐ สุขชัย แจ้งต่อท่ีประชุมว่า บริษัทฯ จําเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีก

จํานวน 117,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 175,000,000 บาท เป็นจํานวน 292,250,000 บาท 

โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน 234,500,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพ่ือชําระเป็นคา่ตอบแทน

การโอนกิจการทัง้หมดของ CM ตามท่ีท่ีประชมุได้พิจารณาในวาระท่ี 2 ข้างต้น ซึง่บริษัทฯ กําหนดราคาเสนอขาย

หุ้นสามญัเพิ่มทนุในราคาหุ้นละ 2.62 บาท โดยบริษัทฯ ออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ตามอตัราการออกหุ้นสามญัเพิ่ม

ทนุเพ่ือชําระคา่ตอบแทนการโอนกิจการทัง้หมดของ CM เทา่กบั 0.67 ของจํานวนหุ้นท่ีชําระแล้วทัง้หมดของบริษัท

ฯ ซึ่งคํานวณจากจํานวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีออกใหม่ของบริษัทฯ ในครัง้นี ้หารด้วยจํานวนหุ้นสามญัท่ีออกและ

ชําระแล้วของบริษัทฯ ณ ปัจจุบนั (234,500,000 ÷ 350,000,000 = 0.67) เพ่ือชําระค่าตอบแทนการโอนกิจการ

ทัง้หมดของ CM โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม การเพิ่มทนุและการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่ง

มาด้วย 3 (แบบรายงานการเพ่ิมทนุ (F53-4)) ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว  

ในการนี ้การท่ีบริษัทฯ รับโอนกิจการทัง้หมดของ CM มานัน้ จะเป็นการเพิ่มศกัยภาพการเติบโต

ของรายได้ให้กบับริษัทฯ ในอนาคต เน่ืองจากจะเป็นการเพิ่มสายธุรกิจและประเภทผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ รวมไป

ถึง การขยายฐานลกูค้าในกลุม่ผู้ รับเหมาและท่ีปรึกษางานระบบให้ครอบคลมุอตุสาหกรรมท่ีเก่ียวข้อง และยงัเป็น

การเพิ่มความแข็งแกร่งในการรับเหมางานงานโครงการติดตัง้ให้กับบริษัทฯ อีกด้วย โดยประโยชน์ของการเข้าทํา

รายการ ปรากฏตาม สิ่งที่ ส่งมาด้วย 2 (สารสนเทศรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์และรายการเกี่ยวโยงของบริษัทฯ ใน

การรบัโอนกิจการทัง้หมดของ CM ตามบญัชี (1)  

เลขานุการท่ีประชุมจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีก

จํานวน 117,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 175,000,000 บาท เป็นจํานวน 292,250,000 บาท 

โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน 234,500,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพ่ือชําระเป็นคา่ตอบแทน

การโอนกิจการทัง้หมดของ CM โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอข้างต้น 

เลขานกุารท่ีประชมุเปิดโอกาสให้ท่ีประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามคําถามท่ีเก่ียวกบัวาระ

นี ้แต่เน่ืองจากไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซกัถาม เลขานกุารท่ีประชมุจึงขอให้ท่ีประชมุลงคะแนน

เสียงในวาระนี ้ 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจํานวน 117,250,000 

บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 175,000,000 บาท เป็นจํานวน 292,250,000 บาท โดย

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน) ประจําปี 2560 - 19 -



การออกหุ้ นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 234,500,000 หุ้ น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 0.50 บาท โดยมี

รายละเอียดตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มีผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

 เห็นด้วย     159,631,582 100 

 ไม่เห็นด้วย 0 0 

 งดออกเสียง   0 0 

 รวม (133 ราย) 159,631,582 100 

หมายเหต ุ 1. การลงมตใินวาระนี ้ไม่มีบตัรเสีย

2.  การลงมตใินวาระนีต้้องได้รับอนมุตัด้ิวยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4

ของ จํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน

โดย ไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย จํานวน 116,882,610 เสียง

3. ในวาระนี ้ไมมี่ผู้ ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเตมิ

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

เลขานุการท่ีประชุมขอให้นายวิรัฐ สุขชัย กรรมการผู้ จัดการ เป็นผู้ ชีแ้จงต่อท่ีประชุมเก่ียวกับ

รายละเอียดขอวาระนี ้

นายวิรัฐ สุขชัย แจ้งต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
ตามท่ีท่ีประชุมได้พิจารณาในวาระท่ี 3 ข้างต้น จึงจําเป็นต้องเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความตอ่ไปนีแ้ทน  

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จํานวน  292,250,000 บาท (สองร้อยเก้าสิบสองล้านสองแสน

ห้าหม่ืนบาทถ้วน) 

แบง่ออกเป็น   584,500,000 หุ้น (ห้าร้อยแปดสบิส่ีล้านห้าแสนหุ้น) 

มลูคา่หุ้นละ     0.50 บาท (ห้าสบิสตางค์) 

โดยแยกออกเป็น: 

หุ้นสามญั   584,500,000 หุ้น (ห้าร้อยแปดสบิส่ีล้านห้าแสนหุ้น) 

หุ้นบริุมสทิธิ  -            หุ้น (         -  )” 
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ทัง้นี ้ให้บุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิท่ีกรม

พฒันาธุรกิจการค้า มีอํานาจแก้ไขและเพิ่มเตมิถ้อยคําเพ่ือให้เป็นไปตามคําสัง่ของนายทะเบียน 

เลขานกุารท่ีประชุมจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัทฯ ข้อ 4. ตามรายละเอียดท่ีเสนอข้างต้น 

เลขานกุารท่ีประชมุเปิดโอกาสให้ท่ีประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามคําถามท่ีเก่ียวกบัวาระ

นี ้แต่เน่ืองจากไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซกัถาม เลขานกุารท่ีประชมุจึงขอให้ท่ีประชมุลงคะแนน

เสียงในวาระนี ้

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4.

เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มีผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

 เห็นด้วย     159,631,582 100 

 ไม่เห็นด้วย 0 0 

 งดออกเสียง   0 0 

 รวม (133 ราย) 159,631,582 100 

หมายเหต ุ 1. การลงมตใินวาระนี ้ไมมี่บตัรเสีย

2. การลงมตใินวาระนีต้้องได้รับอนมุตัด้ิวยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4

ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน

โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย จํานวน 116,882,610 เสียง

3. ในวาระนี ้ไมมี่ผู้ ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเตมิ
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วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิารจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ   

เลขานุการท่ีประชุมขอให้นายวิรัฐ สุขชัย กรรมการผู้ จัดการ เป็นผู้ ชีแ้จงต่อท่ีประชุมเก่ียวกับ

รายละเอียดขอวาระนี ้

นายวิรัฐ สขุชยั แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ ตามท่ีบริษัทฯ ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนอีกจํานวน 117,250,000 
บาท จากทนุจดทะเบียนจํานวน 175,000,000 บาท เป็นจํานวน 292,250,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
จํานวน 234,500,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในวาระท่ี 3 นัน้ บริษัทฯ 
จะต้องพิจารณาจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน 234,500,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
ให้แก่ CM ในราคาหุ้นละ 2.62 บาท รวมเป็นมลูค่าทัง้สิน้ 614,390,000 บาท เพ่ือเป็นการชําระค่าตอบแทนการ
โอนกิจการทัง้หมดของ CM ซึ่งมีมูลค่า เท่ากับ 614,390,000 บาทมาชําระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
ดงักล่าวแทนการชําระด้วยเงินสด ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 กิจการทัง้หมดของ CM มีทัง้ในส่วนทรัพย์สิน
และหนีส้นิ ประกอบด้วย 

หน่วย : ล้านบาท 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 งบการเงนิรวมของ CM 1/ 

สนิทรัพย์รวม 341.71

หนีส้นิรวม 132.40 

หมายเหต ุ1/ CM ถือหุ้นของ QIIS จํานวน 3,952,000 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียน
ของ QIIS 

ในการกําหนดราคาหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ในราคาหุ้นละ 2.62 บาท เป็นการเสนอขาย
หุ้นสามญัเพิ่มทนุในราคาท่ีไม่มีส่วนลดจากราคาตลาดตามท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ท่ี  
ทจ. 72/2558 เร่ืองการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้ นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด (“ประกาศ
คณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558”) ดงันัน้ ในการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพ่ือรองรับรายการ
ซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM ดงักล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี ้แม้บริษัทฯ จะได้รับอนมุตัิจากท่ี
ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้ท่ี 1/2559 ให้เสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนเพ่ือรองรับรายการซือ้และรับโอนกิจการ
ทัง้หมดของ CM แล้ว บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจํากัดจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ตามท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทนุ ท่ี ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเพ่ือรองรับรายการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ 
CM ด้วย   

ราคาตลาด หมายถึง ราคาซือ้ขายถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนักของหุ้ นสามัญของบริษัทฯ ในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงั 15 วนัทําการตดิตอ่กนั ก่อนวนัท่ีคณะกรรมการมีมติให้นําเสนอตอ่ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น
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ครัง้ท่ี 1/2559 คือตัง้แตว่นัท่ี 15 สิงหาคม 2559 ถึง 2 กนัยายน 2559 ซึง่จะเท่ากบั 2.56 บาท ซึง่การคํานวณราคา
ตลาดถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัตอ่หุ้น คํานวณจากผลรวมของมลูคา่การซือ้ขายรวม 15 วนัทําการ หารด้วยปริมาณการ
ซือ้ขายหุ้นรวม 15 วนัทําการ ซึ่งเป็นช่วงเวลาการซือ้ขายตัง้แต่วนัท่ี 15 สิงหาคม 2559 ถึง วนัท่ี 2 กนัยายน 2559 
โดยผลรวมของมลูคา่การซือ้ขายรวม คํานวณจากผลคณูของราคาหุ้นถวัเฉล่ียรายวนั และปริมาณการซือ้ขายของ
หุ้นทัง้หมดรายวัน ตามข้อมูลการซือ้ขายหุ้น FIRE ท่ีปรากฏใน SETSMART (www.setsmart.com) ของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ 

ดงันัน้ จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จํานวน 
234,500,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาหุ้นละ 2.62 บาท รวมเป็นมูลค่าทัง้สิน้ 614,390,000 
บาท เพ่ือชําระค่าตอบแทนการโอนกิจการทัง้หมดของ CM ซึ่งมีมลูค่าเท่ากับ 614,390,000 บาท แทนการชําระ
ด้วยเงินสดดงัรายละเอียดข้างต้น และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลท่ี
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้จดัการมีอํานาจในการพิจารณากําหนดรายละเอียดอ่ืน 
ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว เช่น (1) การกําหนดข้อกําหนดเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสารและ
สญัญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักล่าว รวมทัง้ดําเนินการต่าง ๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบัการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (3) ลงนามในเอกสารคําขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานท่ีจําเป็นและ
เก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดงักล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการย่ืนคําขออนุญาต เอกสารและ
หลกัฐานดงักลา่วตอ่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และการนําหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และมีอํานาจในการดําเนินการอ่ืนใดอนัจําเป็นและสมควรเก่ียวกับการจดัสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุดงักลา่วข้างต้นได้ตามท่ีเห็นสมควร โดยปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายและ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้อง
ตอ่ไป 

นอกจากนี ้นายชาตรี ตระกลูมณีเนตร ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุเพิ่มเตมิ
ว่า เน่ืองจากการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุดงักลา่วเป็นไปเพ่ือชําระคา่ตอบแทนการโอนกิจการทัง้หมดของ CM ซึง่บริษัทฯ 
จะออกหุ้นเพิ่มทนุให้แก่ CM ก่อน และภายหลงัจากนัน้ CM จะจดทะเบียนเลิกบริษัทฯ และดําเนินการแจกจ่าย
ทรัพย์สนิ ซึง่รวมถึงหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ตามกระบวนการชําระบญัชีให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ CM 

เลขานกุารท่ีประชมุจึงเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ 
จํานวน 234,500,000 หุ้ น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 0.50 บาท ในราคาหุ้ นละ 2.62 บาท รวมเป็นมูลค่าทัง้สิน้ 
614,390,000 บาท เพ่ือชําระคา่ตอบแทนการโอนกิจการทัง้หมดของ CM และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ 
หรือกรรมการผู้จดัการหรือบคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้จดัการมีอํานาจใน
การพิจารณากําหนดรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดงักล่าว โดยมีรายละเอียด
ตามท่ีเสนอทกุประการ 
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เลขานกุารท่ีประชมุเปิดโอกาสให้ท่ีประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามคําถามท่ีเก่ียวกบัวาระ

นี ้แต่เน่ืองจากไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซกัถาม เลขานกุารท่ีประชมุจึงขอให้ท่ีประชมุลงคะแนน

เสียงในวาระนี ้

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 

234,500,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทและมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ

กรรมการผู้ จัดการหรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการ

ผู้จดัการมีอํานาจในการพิจารณากําหนดรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญั

เพิ่มทนุดงักลา่ว โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มีผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

 เห็นด้วย     159,631,582 100 

 ไม่เห็นด้วย 0 0 

 งดออกเสียง   0 0 

 รวม (133 ราย) 159,631,582 100 

หมายเหต ุ 1. การลงมตใินวาระนี ้ไม่มีบตัรเสีย

2.  การลงมตใินวาระนีต้้องได้รับอนมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น

ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย

จํานวน 116,882,610 เสียง

3. ในวาระนี ้ไมมี่ผู้ ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเตมิ

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตกิารเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจาํกัดโดย
กาํหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจน 

เลขานุการท่ีประชุมได้ขอให้นายวิรัฐ สุขชัย กรรมการผู้ จัดการ ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบใน

รายละเอียดท่ีจะพิจารณาในวาระนี ้ 

นายวิรัฐ สขุชยั แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ ตามท่ีท่ีประชมุได้พจิารณาการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุใน
วาระท่ี 5 เพ่ือรองรับรายการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM เข้าขา่ยเป็นการเสนอขายหุ้นให้แก่บคุคลใน
วงจํากดั โดยกําหนดราคาเสนอขายไว้ชดัเจน ในราคาท่ีมีไมมี่สว่นลดจากราคาตลาด ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 72/2558 ซึง่จะต้องได้รับมตอินมุตัจิากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น และจะต้องได้รับการอนญุาตจาก
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก่อนการเสนอขาย 
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โดยภายหลงัการเพิ่มทุนชําระแล้วในคราวนี ้CM จะเข้ามาเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในจํานวน
ร้อยละ 40.12 ของทนุชําระแล้วของบริษัทฯ ภายใต้กระบวนการรับโอนกิจการทัง้หมด ซึ่งในวนัเดียวกนักบัท่ี CM 
ได้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ CM จะดําเนินการจดทะเบียนเลกิกิจการ และจะสง่ผลให้หุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน
ดงักล่าวถกูโอนไปยงัผู้ ถือหุ้นของ CM อย่างไรก็ดี ภายหลงัการโอนหุ้นเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ CM 
ไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดถือหุ้นในจํานวนเท่ากับหรือเกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ 
ภายหลังการเพิ่มทุนชําระแล้วทําให้ผู้ ถือหุ้ นของ CM แต่ละรายจึงไม่มีหน้าท่ีในการทําคําเสนอซือ้หลักทรัพย์
ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือ
หลกัทรัพย์เพ่ือครอบงํากิจการ 

อย่างไรก็ดี ผู้ ถือหุ้นของ CM ท่ีปรากฏรายช่ือตาม สิ่งที่ ส่งมาด้วย 4 (สารสนเทศเกี่ยวกบัการ
เสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจํากดั) จะได้รับหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวนดงักล่าวตาม
สดัส่วนการถือหุ้น ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทัง้หมดในวนัเดียวกันกับวนัท่ี CM ได้รับหุ้นสามญัเพิ่มทนุของ
บริษัทฯ ซึ่งจะทําให้ผู้ ถือหุ้นของ CM ดงักล่าวกลายเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (โดย CM จะดําเนินการจดทะเบียน
เลิกกิจการ ดําเนินกระบวนการชําระบญัชีภายใต้กระบวนการเลิกกิจการและดําเนินการแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้
ถือหุ้นของ CM (ซึง่รวมถึงหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จํานวน 234,500,000 หุ้น)) 

การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพ่ือรองรับรายการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM ตามท่ี
ระบไุว้ข้างต้นจะมีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นดงันี ้

การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)  

= ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย - ราคาตลาดหลงัเสนอขาย  
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย 

=       2.56 – 2.58              
                  2.56  

= ร้อยละ -0.78 

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย อ้างอิงราคาซือ้ขายถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนักของหุ้นของบริษัทฯ ใน
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงั 15 วนัทําการติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีคณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระตอ่ท่ีประชมุวิสามญั
ผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559 เพ่ือขออนมุตัิให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ คือตัง้แตว่นัท่ี 15 สิงหาคม 2559 ถึง 2 
กนัยายน 2559 ซึง่จะเท่ากบั 2.56 บาท ซึง่การคํานวณราคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัตอ่หุ้น คํานวณจากผลรวม
ของมลูคา่การซือ้ขายรวม 15 วนัทําการ หารด้วยปริมาณการซือ้ขายหุ้นรวม 15 วนัทําการ ซึง่เป็นช่วงเวลาการซือ้
ขายตัง้แตว่นัท่ี 15 สงิหาคม 2559 ถึง วนัท่ี 2 กนัยายน 2559 โดยผลรวมของมลูคา่การซือ้ขายรวม คํานวณจากผล
คณูของราคาหุ้นถวัเฉล่ียรายวนั และปริมาณการซือ้ขายของหุ้นทัง้หมดรายวนั ตามข้อมลูการซือ้ขายหุ้น FIRE ท่ี
ปรากฏใน SETSMART (www.setsmart.com) ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
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ราคาตลาดหลงัเสนอขาย คํานวณจาก 

ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 

= (จํานวนหุ้นท่ีชําระแล้ว x ราคาตลาดก่อนเสนอขาย)+(จํานวนหุ้นเพิ่มทนุ x ราคาเสนอขาย)  
  (จํานวนหุ้นท่ีชําระแล้ว + จํานวนหุ้นเพิ่มทนุ) 

= (350,000,000 x 2.56)+( 234,500,000 x 2.62)  
(350,000,000  + 234,500,000) 

= 2.58 

ภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพ่ือรองรับรายการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ 
CMจะไม่สง่ผลให้เกิดการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) เน่ืองจากราคาเสนอขายสงูกวา่ราคาตลาด 

การลดลงของสัดส่วนการถอืหุ้น (Control Dilution)  

=                       จํานวนหุ้นเพิ่มทนุ 
จํานวนหุ้นท่ีชําระแล้ว + จํานวนหุ้นเพิ่มทนุ 

=             234,500,000 
584,500,000 

= ร้อยละ 40.12  

ภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพ่ือรองรับรายการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ 
CMจะสง่ผลให้เกิดการลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution) ในอตัราร้อยละ 40.12 

การลดลงของกาํไรต่อหุ้น (Earning per Share)  

=  กําไรตอ่หุ้น ก่อนเสนอขาย - กําไรตอ่หุ้น หลงัเสนอขาย  
                กําไรตอ่หุ้น ก่อนเสนอขาย 

=        0.1024 – 0.1553 
       0.1024 

= ร้อยละ -51.66 

กําไรต่อหุ้ นก่อนเสนอขายของบริษัทฯ คํานวณจาก กําไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง  
(วันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 – วันท่ี 30 มิถุนายน 2559) เท่ากับ 35.82 ล้านบาทหารด้วยจํานวนหุ้ นสามัญท่ีจด
ทะเบียนและชําระแล้วเทา่กบั 350,000,000 หุ้น เทา่กบั 0.1024 บาทตอ่หุ้น 
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กําไรต่อหุ้ นหลังเสนอขาย ของบริษัทฯ คํานวณจากกําไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง  
(วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2558 – วนัท่ี 30 มิถนุายน 2559) ตามข้อมลูงบการเงินรวมเสมือน เทา่กบั 90.77 ล้านบาท หาร
ด้วยจํานวนหุ้นสามัญท่ีจดทะเบียนและชําระแล้วภายหลงัการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนสําหรับการรับโอนกิจการ
ทัง้หมดของ CM เทา่กบั 584,500,000 หุ้น เทา่กบั 0.1553 บาทตอ่หุ้น ปัจจบุนั 

ภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพ่ือรองรับรายการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ 
CM จะไม่ส่งผลให้เกิดการลดลงของกําไรต่อหุ้น (Earning per Share) เน่ืองจากกําไรต่อหุ้น หลงัเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนสําหรับการรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM มีมูลค่าสูงกว่ากําไรต่อหุ้น (Earning per Share) ของ
บริษัทฯ ก่อนเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

ทัง้นี ้รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจํากัด โดย
กําหนดราคาเสนอขายท่ีไม่มีสว่นลดจากราคาตลาดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (สารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอ
ขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ใหแ้ก่บคุคลในวงจํากดั) 

เลขานกุารท่ีประชมุจึงเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน 
234,500,000 หุ้น เพ่ือรองรับรายการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.62 บาท ซึง่
เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลในวงจํากัด โดยกําหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนและเป็นราคาท่ีไม่มี
ส่วนลดจากราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 72/2558 โดยมีรายละเอียดตามท่ี
ปรากฏข้างต้น 

เลขานกุารท่ีประชมุเปิดโอกาสให้ท่ีประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามคําถามท่ีเก่ียวกบัวาระ

นี ้แต่เน่ืองจากไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซกัถาม เลขานกุารท่ีประชมุจึงขอให้ท่ีประชมุลงคะแนน

เสียงในวาระนี ้ 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน 234,500,000 หุ้น 

เพ่ือรองรับรายการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.62 บาท ซึง่

เป็นการเสนอขายหลกัทรัพย์ให้แก่บุคคลในวงจํากัด โดยกําหนดราคาเสนอขายไว้ชดัเจนและ

เป็นราคาท่ีไม่มีส่วนลดจากราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 

72/2558 โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน) ประจําปี 2560 - 27 -



มีผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

 เห็นด้วย     159,631,582 100 

 ไม่เห็นด้วย 0 0

 งดออกเสียง   0 0

 รวม (133 ราย) 159,631,582 100

หมายเหต ุ 1. การลงมตใินวาระนี ้ไม่มีบตัรเสีย

2.  การลงมติในวาระนีต้้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น

ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย

จํานวน 116,882,610 เสียง

3. ในวาระนี ้ไม่มีผู้ ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเตมิ

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขช่ือบริษัทฯ และช่ือย่อหลักทรัพย์ 

เลขานุการท่ีประชุมได้ขอให้นายวิรัฐ สุขชัย กรรมการผู้ จัดการ ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบใน

รายละเอียดท่ีจะพิจารณาในวาระนี ้ 

นายวิรัฐ สขุชยั แจ้งต่อท่ีประชมุว่า เพ่ือให้สอดคล้องกบัการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ โดยการ
ซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขช่ือบริษัทฯ และช่ือย่อ
หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นดงันี ้

ช่ือภาษาไทย : “ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลชูัน่ส์ จํากดั (มหาชน) ” 

ช่ือภาษาองักฤษ : Harn Engineering Solutions Public Company Limited ” 

ช่ือยอ่หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ : “HARN” 

เลขานุการท่ีประชุมจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขช่ือบริษัทฯ และช่ือย่อ

หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏข้างต้น 

เลขานกุารท่ีประชมุเปิดโอกาสให้ท่ีประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามคําถามท่ีเก่ียวกบัวาระ

นี ้แต่เน่ืองจากไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซกัถาม เลขานกุารท่ีประชมุจึงขอให้ท่ีประชมุลงคะแนน

เสียงในวาระนี ้ 

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน) ประจําปี 2560 - 28 -



มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการแก้ไขช่ือบริษัทฯ และช่ือย่อหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ เพ่ือให้

สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างบริษัทฯ โดยการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM โดยมี

รายละเอียดตามท่ีเสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มีผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

 เห็นด้วย     159,631,582 100 

 ไม่เห็นด้วย 0 0 

 งดออกเสียง   0 0 

 รวม (133 ราย) 159,631,582 100 

หมายเหต ุ 1. การลงมตใินวาระนี ้ไม่มีบตัรเสีย

2.  การลงมตใินวาระนีต้้องได้รับอนมุตัด้ิวยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4

ของ จํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน

โดย ไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย จํานวน 116,882,610 เสียง

3. ในวาระนี ้ไมมี่ผู้ ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเตมิ

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1 เพื่อให้
สอดคล้องกับการแก้ไขช่ือบริษัทฯ 

เลขานกุารท่ีประชมุได้ขอให้นายวิรัฐ สขุชยั กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบใน

รายละเอียดท่ีจะพิจารณาในวาระนี ้ 

นายวิรัฐ สขุชยั ชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่าเพ่ือให้สอดคล้องกบัการแก้ไขช่ือบริษัทฯ ตามท่ีท่ีประชมุได้

พิจาณาในวาระท่ี 7 ข้างต้น จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตักิารแก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 

1. โดยให้ใช้ข้อความดงัตอ่ไปนีแ้ทน

ข้อ 1. ช่ือบริษัท “บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลชูัน่ส์ จํากดั (มหาชน)” และมีช่ือภาษาองักฤษ

วา่ “Harn Engineering Solutions Public Company Limited” 

ทัง้นี ้ให้บุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ดําเนินการจดทะเบียนแก้ไข

หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า มีอํานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคําเพ่ือให้เป็นไปตาม

คําสัง่ของนายทะเบียน 

เลขานกุารท่ีประชุมจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

ของบริษัทฯ ข้อ 1 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการแก้ไขช่ือบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามท่ีกลา่วข้างต้น 

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน) ประจําปี 2560 - 29 -



เลขานกุารท่ีประชมุเปิดโอกาสให้ท่ีประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามคําถามท่ีเก่ียวกบัวาระ

นี ้แต่เน่ืองจากไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซกัถาม เลขานกุารท่ีประชมุจึงขอให้ท่ีประชมุลงคะแนน

เสียงในวาระนี ้ 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1. 

เพ่ือให้สอดคล้องแก้ไขเพิ่มเติมช่ือบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทกุประการ ด้วยคะแนน

เสียงดงันี ้

มีผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

 เห็นด้วย     159,631,582 100 

 ไม่เห็นด้วย 0 0 

 งดออกเสียง   0 0 

 รวม (133 ราย) 159,631,582 100 

หมายเหต ุ 1. การลงมตใินวาระนี ้ไม่มีบตัรเสีย

2.  การลงมตใินวาระนีต้้องได้รับอนมุตัด้ิวยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4

ของ จํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน

โดย ไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย จํานวน 116,882,610 เสียง

3. ในวาระนี ้ไมมี่ผู้ ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเตมิ

วาระที่ 9 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับของบริษัทฯ ในเร่ืองช่ือบริษัทฯ 

เลขานกุารท่ีประชมุได้ขอให้นายวิรัฐ สขุชยั กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ ชีแ้จงต่อท่ีประชมุเก่ียวกับ

รายละเอียดของวาระนี ้

นายวิรัฐ สขุชยั ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุว่า เพ่ือให้สอดคล้องกบัการแก้ไขช่ือบริษัทฯ ตามท่ีท่ีประชมุได้

พิจารณาในวาระท่ี 8 ข้างต้น จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตักิารแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 1 และข้อ 

2 ซึง่เก่ียวข้องกบัช่ือบริษัทฯ โดยให้ใช้ข้อความดงัตอ่ไปนีแ้ทน 

ข้อบังคับของบริษัทฯ  ข้อ 1 

จากเดมิ 

“ข้อ 1.  ข้อบงัคบันีใ้ห้เรียกวา่ข้อบงัคบัของบริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จํากดั (มหาชน)” 

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน) ประจําปี 2560 - 30 -



แก้ไขเป็น 

“ข้อ 1.  ข้อบงัคบันีใ้ห้เรียกวา่ข้อบงัคบัของบริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลชูัน่ส์ จํากดั (มหาชน)” 

ข้อบังคับของบริษัทฯ  ข้อ 2 

จากเดมิ 

“ข้อ 2.  คําวา่ “บริษัท” ท่ีใช้ในข้อบงัคบันีใ้ห้หมายถึง บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จํากดั (มหาชน)” 

แก้ไขเป็น 

“ข้อ 2.  คําวา่ “บริษัท” ท่ีใช้ในข้อบงัคบันีใ้ห้หมายถึง บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลชูัน่ส์ จํากดั 

(มหาชน)” 

เลขานกุารท่ีประชุมจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

ในเร่ืองช่ือบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามท่ีกลา่วข้างต้น 

เลขานกุารท่ีประชมุเปิดโอกาสให้ท่ีประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามคําถามท่ีเก่ียวกบัวาระ

นี ้แต่เน่ืองจากไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซกัถาม เลขานกุารท่ีประชมุจึงขอให้ท่ีประชมุลงคะแนน

เสียงในวาระนี ้ 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 1 และข้อ 2 ซึ่ง

เก่ียวข้องกบัช่ือบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องแก้ไขเพิ่มเติมช่ือบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอ

ทกุประการ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มีผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

 เห็นด้วย     159,631,582 100 

 ไม่เห็นด้วย 0 0 

 งดออกเสียง   0 0 

 รวม (133 ราย) 159,631,582 100 

หมายเหต ุ 1. การลงมตใินวาระนี ้ไม่มีบตัรเสีย

2.  การลงมตใินวาระนีต้้องได้รับอนมุตัด้ิวยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4

ของ จํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน

โดย ไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย จํานวน 116,882,610 เสียง

3. ในวาระนี ้ไมมี่ผู้ ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเตมิ

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน) ประจําปี 2560 - 31 -



วาระที่ 10 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ  

เลขานกุารท่ีประชมุได้ขอให้นายวิรัฐ สขุชยั กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ ชีแ้จงต่อท่ีประชมุเก่ียวกับ

รายละเอียดของวาระนี ้

นายวิรัฐ สขุชยั ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ เพ่ือให้สอดคล้องกบัการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ โดยการ

ซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ 

โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ ส่งมาด้วย 6 (รายละเอียดการแก้ไขเพ่ิมเติม

วตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ) ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว 

นอกจากนี  ้ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ชีแ้จงว่า ในการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ 

นอกจากจะแก้ไขเพ่ือให้สอดคล้องกบัการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ โดยการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM 

แล้ว ในการแก้ไขดงักล่าวจะเป็นการแก้ไขเพ่ือให้สอดคล้องกบันโยบายของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ท่ีไม่ประสงค์จะให้

บริษัทจดทะเบียนมีวัตถุประสงค์ท่ีเก่ียวข้องหรือขัดกับศีลธรรมอันดี หรือเป็นธุรกิจท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น 

การค้าสรุา เบียร์ ไวน์ บหุร่ี หรือการประกอบธุรกิจไนต์คลบัหรืออาบอบนวด เป็นต้น และให้บคุคลท่ีคณะกรรมการ

มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ ท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า มีอํานาจแก้ไขและเพิ่มเติม

ถ้อยคําเพ่ือให้เป็นไปตามคําสัง่ของนายทะเบียนและ/หรือนโยบายของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

เลขานกุารท่ีประชมุจงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ โดยมี

รายละเอียดตามท่ีกลา่วข้างต้น 

เลขานกุารท่ีประชมุเปิดโอกาสให้ท่ีประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามคําถามท่ีเก่ียวกบัวาระ

นี ้และมีการตอบคําถามของผู้ ถือหุ้นเก่ียวกบัวาระนี ้ดงันี ้

วาระที่ 10 คาํถาม/ความเหน็/คาํตอบ 

ผู้ ถือหุ้น นายธารา ชลปราณี สอบถามว่า ประเด็นแรกซึ่งเก่ียวเน่ืองกับวาระท่ี 7 ว่าบริษัทฯ มี

ตราประทับด้วยหรือไม่ และเหตุใดจึงไม่ได้กล่าวถึงการแก้ไขตราประทับบริษัทด้วย 

ประเด็นต่อมาเก่ียวกบัการแก้ไขวตัถปุระสงค์ในคราวนีเ้ช่น ในข้อ 39 ครอบคลมุไปถึง

การประกอบธุรกิจงานวิศวกรรมสขุาภิบาลหรือไม่ ในข้อ 52 จะต้องมีในเร่ืองของการ

ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัเคร่ืองพิมพ์ 3 มิติ นัน้ เข้าข่ายเป็นยทุโธปกรณ์หรือไม่ และในข้อ 

54 แตกต่างอย่างไรกับข้อ 13 ท่ีมีเร่ืองของการประกอบกิจการถ่ายภาพอยู่แล้ว 

นอกจากนี ้วตัถปุระสงค์ตามท่ีปรากฏในข้อ 49 นัน้ ครอบคลมุถึงการดําเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ แล้วหรือไม่ 

นายชาตรี ตระกลูมณีเนตร ชีแ้จงในประเด็นแรกว่า บริษัทฯ ไม่มีตราประทบั จึงไม่ได้มีการแก้ไขตราประทบัด้วย 

และชีแ้จงในประเด็นต่อมาว่า วัตถุประสงค์ตามท่ีแก้ไขดังกล่าวได้ผ่านขัน้ตอนการ

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน) ประจําปี 2560 - 32 -



ปรึกษากับเจ้าหน้าท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ แล้ว ว่าสามารถใช้

ข้อความดังกล่าวได้ โดยวัตถุประสงค์ข้ออ่ืน ๆ ก็ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ในการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว นอกจากนี  ้เ ร่ืองของการประกอบธุรกิจเก่ียวกับ

เคร่ืองพิมพ์ 3 มิติ ไม่เข้าข่ายการเป็นยทุโธปกรณ์ท่ีจะต้องขออนญุาตกบัหน่วยงานใด

เป็นพิเศษ 

จากนัน้ เลขานกุารท่ีประชมุจงึขอให้ท่ีประชมุลงคะแนนเสียงในวาระนี ้ 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการแก้ไขวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามท่ี

เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มีผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

 เห็นด้วย     159,631,582 100 

 ไม่เห็นด้วย 0 0 

 งดออกเสียง   0 0 

 รวม (133 ราย) 159,631,582 100 

หมายเหต ุ 1. การลงมตใินวาระนี ้ไม่มีบตัรเสีย

2.  การลงมตใินวาระนีต้้องได้รับอนมุตัด้ิวยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4

ของ จํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน

โดย ไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย จํานวน 116,882,610 เสียง

3. ในวาระนี ้ไมมี่ผู้ ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเตมิ

วาระที่ 11 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เพื่อให้
สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ 

เลขานกุารท่ีประชมุได้ขอให้นายวิรัฐ สขุชยั กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ ชีแ้จงต่อท่ีประชมุเก่ียวกับ

รายละเอียดของวาระนี ้

นายวิรัฐ สขุชยั แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่เพ่ือให้สอดคล้องกบัการแก้ไขวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ ตามท่ี

ท่ีประชมุได้พิจาณาในวาระท่ี 10 ข้างต้น จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ

ของบริษัทฯ  ข้อ 3. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มเตมิวตัถปุระสงค์ในการประกอบกิจการของบริษัทฯ เป็นดงันี ้

จากเดมิ 

“ข้อ 3. วตัถปุระสงค์ของบริษัท มีจํานวน 43 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ท่ีแนบ” 

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน) ประจําปี 2560 - 33 -



แก้ไขเป็น 

“ข้อ 3. วตัถปุระสงค์ของบริษัทมีจํานวน 55 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ท่ีแนบ” 

ทัง้นี ้ให้บุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ดําเนินการจดทะเบียนแก้ไข

วตัถปุระสงค์และหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า มีอํานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคํา

เพ่ือให้เป็นไปตามคําสัง่ของนายทะเบียน 

เลขานกุารท่ีประชุมจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

ของบริษัทฯ ข้อ 3. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการแก้ไขวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามท่ีกลา่วข้างต้น 

เลขานกุารท่ีประชมุเปิดโอกาสให้ท่ีประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามคําถามท่ีเก่ียวกบัวาระ

นี ้แต่เน่ืองจากไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซกัถาม เลขานกุารท่ีประชมุจึงขอให้ท่ีประชมุลงคะแนน

เสียงในวาระนี ้ 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. 

เพ่ือให้สอดคล้องกบัการแก้ไขวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทกุประการ 

ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มีผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

 เห็นด้วย     159,631,582 100 

 ไม่เห็นด้วย 0 0 

 งดออกเสียง   0 0 

 รวม (133 ราย) 159,631,582 100 

หมายเหต ุ 1. การลงมตใินวาระนี ้ไม่มีบตัรเสีย

2.  การลงมตใินวาระนีต้้องได้รับอนมุตัด้ิวยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4

ของ จํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน

โดย ไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย จํานวน 116,882,610 เสียง

3. ในวาระนี ้ไมมี่ผู้ ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเตมิ

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน) ประจําปี 2560 - 34 -



วาระที่ 12 พจิารณาอนุมัตกิารเปล่ียนแปลงจาํนวนกรรมการของบริษัทฯ การแต่งตัง้กรรมการใหม่ 
และการกาํหนดกรรมการผู้มีอาํนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ  

เลขานกุารท่ีประชมุได้ขอให้นายวิรัฐ สขุชยั กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ ชีแ้จงต่อท่ีประชมุเก่ียวกับ

รายละเอียดของวาระนี ้

นายวิรัฐ สขุชยั แจ้งต่อท่ีประชุมว่าจากการท่ีมีการเข้าทํารายการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมด

ของ CM ตามรายละเอียดท่ีปรากฏข้างต้น และ CM ได้มีการเสนอช่ือบุคคลเข้าร่วมเป็นกรรมการใหม่ จํานวน 3 

ทา่น ดงันัน้ จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตักิารเปล่ียนแปลงจํานวนกรรมการจาก 7 ทา่น เป็น 10 ทา่น โดยเสนอ

ให้แตง่ตัง้บคุคลดงัตอ่ไปนีเ้ป็นกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเตมิ 

1. นายวสนัต์  นนัทขว้าง
2. นายธรรมนญู  ตรีเพ็ชร
3. นายสพุจน์  เธียรวฒิุ

ทัง้นี ้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาคณุสมบตัขิองบคุคลดงักลา่วข้างต้นแล้วเห็นวา่ บคุคล

ดงักลา่วเป็นผู้ มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญอนัเป็นประโยชน์ตอ่การดําเนินงานของ

บริษัทฯ  ตลอดจนมีคณุสมบตัแิละไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 

(รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเตมิ) และพระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีได้มีการ

แก้ไขเพิ่มเตมิ) ตลอดจนประกาศท่ีเก่ียวข้อง 

นอกจากนี ้นายวิรัฐ สขุชัย แจ้งต่อท่ีประชุมว่าเพ่ือให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงกรรมการ

บริษัทฯ ตามรายละเอียดท่ีนําเสนอข้างต้น จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการเปล่ียนแปลงกรรมการผู้ มีอํานาจ

ลงนามแทนบริษัทฯ ฯ ตามหนงัสือรับรอง ดงัตอ่ไปนี ้ 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนามแทนบริษัทฯ  

จากเดมิ 

“นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์ นายวิรัฐ สุขชัย นางสิริมา เอ่ียมสกุลรัตน์  นางวลีรัตน์ เชือ้บุญชัย 

กรรมการสองในสี่คนลงนามร่วมกนั” 

แก้ไขเป็น  

“นายวิรัฐ สขุชยั นายวสนัต์ นนัทขว้าง นายธรรมนญู ตรีเพ็ชร นางสริิมา เอ่ียมสกลุรัตน์         

นางวลีรัตน์ เชือ้บญุชยั  กรรมการสองในห้าคนลงนามร่วมกนั” 

ทัง้นี ้ บริษัทฯ จะดําเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงในเร่ืองดงักล่าวต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย์ตอ่ไป  
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เลขานกุารท่ีประชุมจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนมุัติการเปล่ียนแปลงจํานวนกรรมการของ

บริษัทฯ โดยการแตง่ตัง้กรรมการใหม่ และการกําหนดกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทฯ โดยมีรายละเอียด

ตามท่ีเสนอข้างต้น โดยการลงมตอินมุตักิารแตง่ตัง้กรรมการ เป็นการลงคะแนนเป็น รายบคุคล 

เลขานกุารท่ีประชมุเปิดโอกาสให้ท่ีประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามคําถามท่ีเก่ียวกบัวาระ

นี ้แต่เน่ืองจากไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซกัถาม เลขานกุารท่ีประชมุจึงขอให้ท่ีประชมุลงคะแนน

เสียงในวาระนี ้ 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการเปล่ียนแปลงจํานวนกรรมการบริษัทฯ จาก 7 ท่าน เป็น 
10 ทา่น โดยแตง่ตัง้กรรมการใหม่ โดยการแตง่ตัง้กรรมการใหม่ ดงันี ้

(1) มีมตอินมุตักิารแตง่ตัง้ นายวสนัต์ นนัทขว้าง เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มีผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

 เห็นด้วย     159,631,582 100 

 ไม่เห็นด้วย 0 0 

 งดออกเสียง   0 0 

 รวม (133 ราย) 159,631,582 100 

หมายเหต ุ 1. การลงมตใินวาระนี ้ไมมี่บตัรเสีย

2.  การลงมตใินวาระนีต้้องได้รับอนมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น

ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย

จํานวน 116,882,610 เสียง

3. ในวาระนี ้ไมมี่ผู้ ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเตมิ
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(2) มีมตอินมุตักิารแตง่ตัง้ นายธรรมนญู ตรีเพ็ชร เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มีผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

 เห็นด้วย     159,631,582 100 

 ไม่เห็นด้วย 0 0 

 งดออกเสียง   0 0 

 รวม (133 ราย) 159,631,582 100 

หมายเหต ุ 1. การลงมตใินวาระนี ้ไมมี่บตัรเสีย

2.  การลงมตใินวาระนีต้้องได้รับอนมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น

ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย

จํานวน 116,882,610 เสียง

3.  ในวาระนี ้ไมมี่ผู้ ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเตมิ

(3) มีมตอินมุตักิารแตง่ตัง้ นายสพุจน์ เธียรวฒิุ เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มีผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

 เห็นด้วย     159,631,582 100 

 ไม่เห็นด้วย 0 0 

 งดออกเสียง   0 0 

 รวม (133 ราย) 159,631,582 100 

หมายเหต ุ 1. การลงมตใินวาระนี ้ไมมี่บตัรเสีย

2.  การลงมตใินวาระนีต้้องได้รับอนมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น

ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย

จํานวน  116,882,610 เสียง

3.  ในวาระนี ้ไมมี่ผู้ ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเตมิ

และมติอนุมัติการกําหนดกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามแทนบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับการ

เปล่ียนแปลงจํานวนกรรมการบริษัทฯ และการแตง่ตัง้กรรมการใหม่ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้
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มีผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

 เห็นด้วย     159,631,582 100 

 ไม่เห็นด้วย 0 0 

 งดออกเสียง   0 0 

 รวม (133 ราย) 159,631,582 100 

หมายเหต ุ 1. การลงมตใินวาระนี ้ไมมี่บตัรเสีย

2.  การลงมตใินวาระนีต้้องได้รับอนมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น

ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย

จํานวน 116,882,610 เสียง

3.  ในวาระนี ้ไมมี่ผู้ ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเตมิ

วาระที่ 13   พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

เลขานุการท่ีประชุมแจ้งต่อท่ีประชุมว่า หากท่านผู้ ถือหุ้นรายใดมีคําถาม หรือต้องการแสดง

ความคดิเห็นตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ ขอเรียนเชิญทา่นซกัถามได้ในวาระนี ้

ผู้ ถือหุ้น นายฐิตพิงศ์ โสภณอดุมพร สอบถามวา่ HARN จะเข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือตลาดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ 

นายวิรัฐ สขุชยั ชีแ้จงวา่ บริษัทฯ จะยงัคงเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ อยู่

เช่นเดมิ เน่ืองจากทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ท่ียงัไม่ถึง 300 ล้านบาท ซึง่เป็นไปตาม

เกณฑ์ของ 

บริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ นอกจากนี ้เม่ือพจิารณาถึงปัจจยัอ่ืน ๆ แล้ว 

เห็นวา่บริษัทฯ จะยงัคงเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ อยู่

เช่นเดมิและในอนาคตอาจพิจารณาท่ีจะเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์ฯ ตอ่ไป 

 ผู้ ถือหุ้น นายธารา ชลปราณี สอบถามวา่ โครงสร้างรายได้ภายหลงัจากการได้มาซึง่ CM แล้ว

จะมาจากธุรกิจใดบ้าง 

นายวิรัฐ สขุชยั ภายหลงัการทํารายการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ CM แล้ว ธุรกิจของบริษัทฯ 

จะแบง่เป็นธุรกิจเก่ียวกบัระบบดบัเพลงิ ระบบปรับอากาศ ระบบเคร่ืองทําความเย็น 

และระบบการพิมพ์ดจิิตอลและพิมพ์บรรจภุณัฑ์ โดยมีสดัสว่นรายได้โดยเรียง
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ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือเพื่อเลือกต้ังเปนกรรมการของบริษัทฯ 
(กรรมการที่ครบกําหนดตองออกตามวาระ และไดรับการเสนอใหกลับเขาดํารงตําแหนงตออีกวาระหนึ่ง) 

 ช่ือ ดร.ถกล     นันธิราภากร 
 ตําแหนงปจจุบัน 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 เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) 
- 2545 – ปจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
- 2555 – 2558 คณบดี คณะบัญชี  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
- 2555 – 2558 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
  บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) 
- 2548 – 2554 รองอธิการบดี ฝายบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหอการคา 

 สัดสวนการถือหุนบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2559) - ไมมีการถือหุนในบริษัท - 
 จํานวนวาระที่เปนกรรมการบริษัท 2 วาระ (4 ป : 5 กันยายน 2555 - ปจจุบัน) 
 การเขารวมประชุมในระหวางเปนกรรมการในรอบปที่ผานมา 

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 คร้ัง เขารวมประชุม 7 คร้ัง 
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7 คร้ัง เขารวมประชุม 7 คร้ัง 

 
 



เอกสารแนบทาย 2 (1) 
ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5 

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถอืหุน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลชูั่นส จํากัด (มหาชน) ประจําป 2560 - 41 -
 

 ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย 

จํานวน   1   แหง   
ประกอบดวย 

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)

องคกร/หนวยงาน/กจิการอื่น  
(ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) 

-ไมมีการดํารงตําแหนง- 

ตําแหนงในกิจการท่ีแขงขัน/เกี่ยวเน่ืองกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชน 

-ไมมีการดํารงตําแหนง- 

 มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไมมีลักษณะตองหามตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน  -ใช-   
 มีคุณสมบัติการเปนกรรมการอิสระครบถวนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ -ใช- 

(รายละเอียดของนิยามกรรมการอิสระ ตามเอกสารแนบทาย 5) (เทากับขอกาหนดตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
 ตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการ
 อนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม (ฉบับประมวล) 

 ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ยอนหลัง -ไมมี-  
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการดวยกัน -ไมมี- 
 การมีสวนไดเสียในวาระที่พิจารณาในการประชุมครั้งนี้ - วาระท่ี  5 พิจารณาอนุ มั ติการเลือกต้ัง

กรรมการเขาดํารงตําแหนงแทนกรรมการท่ี
ตองออกตามวาระ 
- วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุด
ยอย สําหรับป 2560 

 การมีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดอืนประจํา -ไมมี- 
 การเปนผูใหบริการทางวิชาชีพ เชน ผูสอบบัญชี  ที่ปรึกษาทางกฎหมาย -ไมมี- 
 ความสัมพันธทางธุรกิจอยางมีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางอิสระ -ไมมี- 

 



เอกสารแนบทาย 2 (2) 
ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5 

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถอืหุน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลชูั่นส จํากัด (มหาชน) ประจําป 2560 - 42 -
 

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือเพื่อเลือกต้ังเปนกรรมการของบริษัทฯ 

(กรรมการที่ครบกําหนดตองออกตามวาระ และไดรับการเสนอใหกลับเขาดํารงตําแหนงตออีกวาระหนึ่ง) 

 ช่ือ นายภาคภูมิ     วองไพฑูรย 
 ตําแหนงปจจุบัน 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 เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) 
- 2542 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท หาญเอ็นยิเนียร่ิง จํากัด 
- 2545 – 2559 กรรมการ บริษัท คิว ทู เอส จํากัด 
- 2542 – 2559 กรรมการ บริษัท ชิลแมทช จํากัด 
- 2555 – 2558 ประธานกรรมการ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) 
- 2544 – 2555 กรรมการบริหาร บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด 
- 2541 – 2544 กรรมการผูจัดการ บริษัทในเครือ บริษัท หาญเอ็นยิเนียร่ิง 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 คร้ัง เขารวมประชุม 7 คร้ัง 
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ - คร้ัง เขารวมประชุม - คร้ัง 



เอกสารแนบทาย 2 (2) 
ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5 

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถอืหุน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลชูั่นส จํากัด (มหาชน) ประจําป 2560 - 43 -
 

 ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย 

-ไมมีการดํารงตําแหนง- 

องคกร/หนวยงาน/กจิการอื่น  
(ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) 

จํานวน   1   แหง   
ประกอบดวย 

บริษัท หาญเอ็นยเินียร่ิง จํากัด 

ตําแหนงในกิจการท่ีแขงขัน/เกี่ยวเน่ืองกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชน 

-ไมมีการดํารงตําแหนง- 

 มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไมมีลักษณะตองหามตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน  -ใช-   
 ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ยอนหลัง -ไมมี-  
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการดวยกัน -ไมมี- 
 การมีสวนไดเสียในวาระที่พิจารณาในการประชุมครั้งนี้ - วาระท่ี  5 พิจารณาอนุ มั ติการเลือกต้ัง

กรรมการเขาดํารงตําแหนงแทนกรรมการท่ี
ตองออกตามวาระ 
- วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุด
ยอย สําหรับป 2560 

 
 



เอกสารแนบทาย 2 (3) 
ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5 

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถอืหุน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลชูั่นส จํากัด (มหาชน) ประจําป 2560 - 44 -
 

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือเพื่อเลือกต้ังเปนกรรมการของบริษัทฯ 
(กรรมการที่ครบกําหนดตองออกตามวาระ และไดรับการเสนอใหกลับเขาดํารงตําแหนงตออีกวาระหนึ่ง) 

 ช่ือ นางสิริมา     เอ่ียมสกุลรัตน 
 ตําแหนงปจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 
  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 เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) 
- 2532 – ปจจุบัน กรรมการบริหาร  บริษัท หาญเอ็นยิเนียร่ิง จํากัด 
- 2555 – 2559 กรรมการบริหาร บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง 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) 63,845,441  หุน (10.92%)     
 จํานวนวาระที่เปนกรรมการบริษัท 3 วาระ (4  ป : 5  กันยายน  2555 - ปจจุบัน) 
 การเขารวมประชุมในระหวางเปนกรรมการในรอบปที่ผานมา 

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 คร้ัง เขารวมประชุม 7 คร้ัง 
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ - คร้ัง เขารวมประชุม - คร้ัง 

 
 
 



เอกสารแนบทาย 2 (3) 
ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5 

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถอืหุน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลชูั่นส จํากัด (มหาชน) ประจําป 2560 - 45 -
 

 ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย 

-ไมมีการดํารงตําแหนง- 

องคกร/หนวยงาน/กจิการอื่น  
(ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) 

จํานวน   1   แหง   
ประกอบดวย 

บริษัท หาญเอ็นยเินียร่ิง จํากัด 

ตําแหนงในกิจการท่ีแขงขัน/เกี่ยวเน่ืองกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชน 

-ไมมีการดํารงตําแหนง- 

 มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไมมีลักษณะตองหามตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน  -ใช-   
 ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ยอนหลัง -ไมมี-  
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการดวยกัน -ไมมี- 
 การมีสวนไดเสียในวาระที่พิจารณาในการประชุมครั้งนี้ - วาระท่ี  5 พิจารณาอนุ มั ติการเลือกต้ัง

กรรมการเขาดํารงตําแหนงแทนกรรมการท่ี
ตองออกตามวาระ 
- วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุด
ยอย สําหรับป 2560 
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เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถอืหุน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลชูั่นส จํากัด (มหาชน) ประจําป 2560 - 46 -
 
 

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือเพื่อเลือกต้ังเปนกรรมการของบริษัทฯ 
(กรรมการที่ครบกําหนดตองออกตามวาระ และไดรับการเสนอใหกลับเขาดํารงตําแหนงตออีกวาระหนึ่ง) 

 ช่ือ ดร.โสตถิธร     มัลลิกะมาส 
 ตําแหนงปจจุบัน กรรมการอิสระ  และกรรมการตรวจสอบ  
  (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 เอ็นจิเนียร่ิง 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 คร้ัง เขารวมประชุม 7 คร้ัง 
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7 คร้ัง เขารวมประชุม 7 คร้ัง 

 
 
 



เอกสารแนบทาย 2 (4) 
ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5 

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถอืหุน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลชูั่นส จํากัด (มหาชน) ประจําป 2560 - 47 -
 
 

 
 ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย 

-ไมมีการดํารงตําแหนง- 

องคกร/หนวยงาน/กจิการอื่น  
(ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) 

จํานวน   1   แหง   
ประกอบดวย 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ตําแหนงในกิจการท่ีแขงขัน/เกี่ยวเน่ืองกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชน 

-ไมมีการดํารงตําแหนง- 

 มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไมมีลักษณะตองหามตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน  -ใช-   
 มีคุณสมบัติการเปนกรรมการอิสระครบถวนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ -ใช- 

(รายละเอียดของนิยามกรรมการอิสระ ตามเอกสารแนบทาย 5) (เทากับขอกาหนดตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
 ตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการ
 อนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม (ฉบับประมวล) 

 ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ยอนหลัง -ไมมี-  
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการดวยกัน -ไมมี- 
 การมีสวนไดเสียในวาระที่พิจารณาในการประชุมครั้งนี้ - วาระท่ี  5 พิจารณาอนุ มั ติการเลือกต้ัง

กรรมการเขาดํารงตําแหนงแทนกรรมการท่ี
ตองออกตามวาระ 
- วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุด
ยอย สําหรับป 2560 

 การมีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดอืนประจํา -ไมมี- 
 การเปนผูใหบริการทางวิชาชีพ เชน ผูสอบบัญชี  ที่ปรึกษาทางกฎหมาย -ไมมี- 
 ความสัมพันธทางธุรกิจอยางมีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางอิสระ -ไมมี- 
 
 
 



เอกสารแนบทาย 3 
ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 6 

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถอืหุน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลชูั่นส จํากัด (มหาชน) ประจําป 2560 - 48 -
 
 

ประวัติของบุคคลซึ่งไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติม 

 
 ช่ือ 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 หาญเอ็นยิเนียร่ิง จํากัด  
- 2544 - 2557 ผูกอต้ังและประธานเจาหนาท่ีบริหาร Siam General Aviation Company Limited (SGA) 
- 2542 - 2544 กรรมการและผูจัดการท่ัวไป  Siam Land Flying Company Limited 
- 2541 – 2543  Business Analyst  ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
- 2540 - 2541 ผูชวยผูจัดการทั่วไป  Thai Air Cargo Co., Ltd. 
- 2531 - 2540 อาจารยพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร เคร่ืองกล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 สัดสวนการถือหุนบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2559) 84,091,640 หุน (14.38%) 
 
 



เอกสารแนบทาย 3 
ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 6 

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถอืหุน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลชูั่นส จํากัด (มหาชน) ประจําป 2560 - 49 -
 
 

 ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย 

-ไมมีการดํารงตําแหนง- 

องคกร/หนวยงาน/กจิการอื่น  
(ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) 

จํานวน  1   แหง   
ประกอบดวย 

บริษัท หาญเอ็นยเินียร่ิง จํากัด 

ตําแหนงในกิจการท่ีแขงขัน/เกี่ยวเน่ืองกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชน 

-ไมมีการดํารงตําแหนง- 

 มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไมมีลักษณะตองหามตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน  -ใช-   
 ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ยอนหลัง -ไมมี-  
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการดวยกัน นองชาย นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน 
 การมีสวนไดเสียในวาระที่พิจารณาในการประชุมครั้งนี้ - วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุด
ยอย สําหรับป 2560 

 
 
 
 



เอกสารแนบทาย 4 (1) 
 

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถอืหุน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลชูั่นส จํากัด (มหาชน) ประจําป 2560 - 50 -
 
 

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เปนผูรับมอบฉันทะของผูถือหุน 

ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560 

ของ  บริษัท  หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) 
 

 ช่ือกรรมการ 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)  - ไมมีการถือหุนในบริษัท - 

 จํานวนปที่เปนกรรมการ 4  ป 

 การมีสวนไดเสีย -  วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการเขาดํารงตําแหนงแทนกรรมการที่ตองออก
 ตามวาระ 
- วาระท่ี 7  พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง 
 สําหรับป 2560 

หมายเหตุ : รายละเอียดประวัติกรรมการบริษัทฯ  ตามรายงานประจําป  2559  หัวขอคณะกรรมการบริษัท 
 

  



เอกสารแนบทาย 4 (2) 
 

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถอืหุน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลชูั่นส จํากัด (มหาชน) ประจําป 2560 - 51 -
 
 

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เปนผูรับมอบฉันทะของผูถือหุน 

ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560 

ของ  บริษัท  หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) 
 

 ช่ือกรรมการ ดร.โสตถิธร มัลลิกะมาส 

 ตําแหนงปจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 อายุ 54  ป 

 สัญชาติ ไทย 

 วันที่ไดรับการแตงตั้ง 5  กันยายน  2555 

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

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

 จํานวนปที่เปนกรรมการ 4  ป 

 การมีสวนไดเสีย -  วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการเขาดํารงตําแหนงแทนกรรมการที่ตองออก
 ตามวาระ 
- วาระท่ี 7  พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง 
 สําหรับป 2560 

หมายเหตุ : รายละเอียดประวัติกรรมการบริษัทฯ  ตามรายงานประจําป  2559  หัวขอคณะกรรมการบริษัท 
 

  



เอกสารแนบทาย 4 (3) 
 

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถอืหุน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลชูั่นส จํากัด (มหาชน) ประจําป 2560 - 52 -
 
 

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เปนผูรับมอบฉันทะของผูถือหุน 

ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560 

ของ  บริษัท  หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) 
 

 ช่ือกรรมการ นางสาววรนุช     สุไพบูลยพิพัฒน 

 ตําแหนงปจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 อายุ 53  ป 

 สัญชาติ ไทย 

 วันที่ไดรับการแตงตั้ง 5  กันยายน  2555 

 ที่อยูติดตอ 176/73 ถนนนางล้ินจี่ แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

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

 จํานวนปที่เปนกรรมการ 4  ป 

 การมีสวนไดเสีย -  วาระท่ี 7  พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง 
   สําหรับป 2560 

   
หมายเหตุ : รายละเอียดประวัติกรรมการบริษัทฯ  ตามรายงานประจําป  2559  หัวขอคณะกรรมการบริษัท 

 

  



เอกสารแนบทาย 5 
 

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถอืหุน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลชูั่นส จํากัด (มหาชน) ประจําป 2560  - 53 -
 

นิยามกรรมการอิสระ 
บริษัทกําหนดองคประกอบคณะกรรมการบริษัท  ใหประกอบดวย กรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท 

 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ มีดังนี้ 

1. ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผูขออนุญาต  บริษัทใหญ  บริษัทยอย  บริษัทรวม 
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาต ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เก่ียวของของกรรมการอิสระ
รายนั้นๆ ดวย 

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาท่ีไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของผูขออนุญาต บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมี
อํานาจควบคุมของผูขออนุญาต เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับแตงต้ัง
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
กวาสองปกอนวันที่ไดรับแตงต้ังใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ 

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของผูขออนุญาต บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของผูขออนุญาต และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี  ซึ่งมี
ผูสอบบัญชีของผูขออนุญาต บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขอ
อนุญาตสังกัดอยู เวนแต จะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับแตงตั้งใหเขา
ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ 

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง
ไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากผูขออนุญาต บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของผูขออนุญาต และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้น
ดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับแตงต้ังใหเขาดํารงตําแหนง
กรรมการอิสระ 
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7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของผูขออนุญาต  ผูถือหุนรายใหญ  หรือผูถือหุน ซึ่ง
เปนผูที่เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญ 

8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของผูขออนุญาต  หรือบริษัทยอย  หรือไม
เปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน  หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน  ลูกจาง  พนักงาน  ที่ปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา 
หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น  ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยาง
เดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของผูขออนุญาตหรือบริษัทยอย 

9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของผูขออนุญาต 

 
นิยามกรรมการอสิระของบริษัทเปนไปตามขอกําหนดตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 28/2551 เร่ือง การขออนุญาตและ
การอนุญาตใหเสนอขายหุนท่ีออกใหม (ฉบับประมวล) 
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ขอบังคับของบริษัท 
(เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน) 

1. การประชุมผูถือหุน 

ขอ 32.   คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําป  ภายในส่ี (4) เดือนนับแตวันส้ินสุดรอบป
บัญชีของบริษัท 

ขอ 33. ในการบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนนั้น  ใหคณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเร่ืองที่จะเสนอตอที่ประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร  โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเร่ืองที่
เสนอเพื่อทราบ  เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา  พรอมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกลาว และจัดสงใหผูถือ
หุนและนายทะเบียนตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม 
และใหโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพไมนอยกวาสาม (3) วันกอนวันประชุมดวย โดยจะตองโฆษณา
เปนระยะเวลาสาม (3) วันติดตอกัน 

 
2. องคประชุม 

ขอ 34.   ในการประชุมผูถือหุน ตองมีจํานวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) เขารวมประชุมไมนอยกวาย่ีสิบหา 
(25) คนหรือไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง (1/2) ของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสาม 
(1/3) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จึงจะครบองคประชุม 

 ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนคร้ังใด เม่ือลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จํานวนผูถือหุนซ่ึงมาเขารวม
ประชุมไมครบองคประชุมตามที่กําหนดไว  หากวาการประชุมผูถือหุนนั้นไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ การประชุม
เปนอันระงับไป  ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ ใหนัดประชุมใหม และใหสง
หนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม ในการประชุมคร้ังหลังนี้ไมจําเปนตองครบองค
ประชุม 

ขอ 36.   ประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุมผูถือหุน  ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่
ได  ถามีรองประธานกรรมการ ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน  ถาไมมีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหผูถือหุนซึ่งมาประชุมเลือกผูถือหุนคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

 
3. คะแนนเสียง 

ขอ 37.   ในการประชุมผูถือหุน  ผูถือหุนทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึง (1) เสียงตอหนึ่ง (1) หุน  ในกรณีที่ผูถือหุนมีสวนไดเสียเปน
พิเศษในเร่ืองใด  ผูถือหุนจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น  นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ัง
กรรมการ 

ขอ 38.   การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผูถือหุนจะตองไดรับความเห็นชอบดวยคะแนนเสียงขาง
มากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  เวนแตจะกําหนดไวเปนอยางอื่นในขอบังคับนี้ หรือกรณีอื่น
ตามที่กฎหมายจะกําหนดไว 
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4. เงินปนผล และเงินสํารอง 

ขอ 43.   หามมิใหประกาศอนุญาตจายเงินปนผล  นอกจากโดยมติของที่ประชุมผูถือหุน หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มี
การจายเงินปนผลระหวางกาล  การจายเงินปนผลใหแจงเปนหนังสือไปยังผูถือหุน และใหโฆษณาคําบอกกลาวการ
จายเงินปนผลน้ันทางหนังสือพิมพเปนระยะเวลาสาม (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.   ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการตามหลักเกณฑ และวิธีการดังตอไปนี ้
1) ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทาจํานวนหุนที่ตนถือ 

2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูเลือกต้ังบุคคลเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได ในกรณีที่เลือกต้ัง
บุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการ เทาจํานวนกรรมการท่ีจะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น  ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากัน
เกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี  หรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด 

ขอ 17.   ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง  กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา  
ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสาม (3) สวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3) 

ขอ 30.   บําเหน็จกรรมการ และคาตอบแทนใหสุดแลวแตที่ประชุมผูถือหุนจะกําหนด  กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจาก
บริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่น ตามขอบังคับหรือ
ตามที่ที่ประชุมผูถือหุนจะพิจารณา  ซึ่งอาจกําหนดเปนจํานวนแนนอนหรือวางเปนหลักเกณฑและจะกําหนดไวเปน
คราวๆ ไป หรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได  และนอกจากน้ันใหไดรับเบี้ยเล้ียงและสวัสดิการ
ตางๆ ตามระเบียบของบริษัท 

  

6.  การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี 

ขอ 51. ใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปแตงต้ังผูสอบบัญชีทุกป  โดยที่ประชุมผูถือหุนอาจเลือกผูสอบบัญชีผูซึ่งออกไปน้ัน
กลับเขารับตําแหนงอีกก็ได ใหที่ประชุมผูถือหุนกําหนดคาตอบแทนที่ผูสอบบัญชีควรไดรับ 

ขอ 52.  ผูสอบบัญชีของบริษัทตองไมเปนกรรมการ  พนักงาน  ลูกจาง หรือผูดํารงตําแหนงหนาที่ใดๆ ของบริษัท 
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การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

วธีิการมอบฉันทะ 

คาํชีแ้จงวธีิการมอบฉันทะ การลงทะเบยีน และการออกเสียงลงคะแนน 

ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ของ บริษัท หาญ เอน็จเินียร่ิง โซลูช่ันส์ จาํกัด (มหาชน) 

 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้น ไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเอง  สามารถมอบฉนัทะได้โดยดําเนินการ  ดงันี ้

1. ให้ใช้หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. (สิง่ท่ีสง่มาด้วย 3) ท่ีบริษัทได้จดัสง่มาให้เพียงแบบเดียวเทา่นัน้   

2. สามารถมอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึ่งซึง่บรรลนิุติภาวะแล้ว หรือเลือกมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง 

ตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น โดยให้ระบช่ืุอ  พร้อมรายละเอียดของบคุคลท่ีผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉนัทะ ตามท่ีบริษัทระบไุว้

ในหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. (สิง่ท่ีสง่มาด้วย 3) 

3. ผู้ ถือหุ้น สามารถระบุช่ือ พร้อมรายละเอียดของผู้ รับมอบฉันทะได้สูงสุด  3 ราย  แต่สามารถเข้าร่วมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนแทนผู้ ถือหุ้ นได้เพียงรายเดียวเท่านัน้  และไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการ

ลงคะแนนเสียงได้ 

4. ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนท่ีมี Barcode (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 2) และหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 3) คืนบริษัท  โดย

ติดต่อ นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์  เลขานุการบริษัท  ณ  อาคารสํานักงาน บริษัท  หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชั่นส์ จํากัด 

(มหาชน)   โทรศพัท์ 0 2203 0868 ต่อ 415 ภายในวนัพฤหสับดีท่ี  27 เมษายน 2560  หรือ ก่อนเวลาเร่ิมการประชมุอย่างน้อย 

1  ชัว่โมง  เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทนัเวลาเร่ิมประชมุ 

 

 

 บริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและตรวจสอบเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ก่อนเร่ิมการประชุม

ไม่น้อยกว่า 1  ชัว่โมง หรือตัง้แต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  ในวนัศกุร์ท่ี 28 เมษายน 2560 ณ  ห้องปาริชาต  ชัน้ 3  เลขท่ี 92  

ซอยแสงแจ่ม  แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ   แผนท่ีตัง้สถานท่ีประชมุตามเอกสารแนบท้าย 10 

 เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ขอให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ นําแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่ง

แสดง Barcode เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) พร้อมเอกสารประกอบการลงทะเบียนตามรายละเอียดใน

หลักฐานแสดงสทิธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตามเอกสารแนบท้าย 8 
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การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

 

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 

1. วาระทั่วไป 

1.1 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ จะกระทําโดยการวิธีเลือกระบุลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียง  โดยนบัหนึ่งหุ้นต่อ

หนึ่งเสียง (1 Share : 1 Vote)  ซึง่ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง  

เหน็ด้วย / ไมเ่หน็ด้วย / หรืองดออกเสียง  ทัง้นี ้ไมส่ามารถแบง่การออกเสียงลงคะแนนเป็นบางสว่นได้ 

1.2 ในกรณีมอบฉนัทะ 

- ผู้ รับมอบฉนัทะ  จะต้องออกเสียงลงคะแนนวิธีการในข้อ 1.1 เท่านัน้  หากการลงคะแนนเสียงวาระใดไม่เป็นไปตามท่ี

ระบไุว้ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้อง และไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น 

- ในกรณีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองท่ีนอกเหนือจากท่ีระบุไว้  รวมถึงกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือ

เพิ่มเติมข้อเทจ็จริงประการใด  ผู้ รับมอบฉนัทะ มีสทิธิพิจารณาและลงคะแนนได้ตามท่ีเหน็สมควร 

2. วาระเลือกตัง้กรรมการ 

ข้อบงัคบัของบริษัท  ข้อ 16.  กําหนดให้ 

1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่จํานวนหุ้นท่ีตนถือ 

2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้  ในกรณีท่ีเลือกตัง้บคุคล

หลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ  เท่าจํานวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือ

จะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้  ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจํานวนกรรมการ

ท่ีจะพงึมี  หรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

วธีิปฏบัิตใินการลงคะแนนเสียง  การนับคะแนนเสียง และการแจ้งการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

1) ประธานท่ีประชุม/ผู้ ดําเนินการประชุม เป็นผู้ ชีแ้จงวิธีการลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนเสียง และวิธีการนับคะแนน

เสียงให้ท่ีประชมุทราบก่อนเร่ิมการประชมุ 

2) ประธานท่ีประชมุ/ผู้ ดําเนินการประชมุ เป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะ พิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ  

โดยจะมีการสอบถามทีละวาระเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะได้ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนเสียง 

3) หลงัจากท่ีผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะ มีการลงคะแนนเสียงในวาระนัน้ๆ เรียบร้อยแล้ว   จะทําการนบัคะแนน และแจ้ง

ผลการนบัคะแนนให้ท่ีประชมุทราบทกุวาระหลงัจากผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะ ได้ลงมติในแตล่ะวาระแล้ว 

มตขิองที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

 กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก  เป็นมติของท่ีประชมุ 

 กรณีอ่ืนๆ ซึง่มีกฎหมายหรือข้อบงัคบับริษัทกําหนดไว้แตกตา่งจากกรณีปกติ  มติของท่ีประชมุจะเป็นไปตามกฎหมายหรือ

ข้อบงัคบันัน้กําหนด  โดยประธานในท่ีประชมุ/ผู้ ดําเนินการประชมุ จะแจ้งในท่ีประชมุให้รับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่

ละวาระดงักลา่ว 

1. หากคะแนนเสียงเทา่กนั ให้ประธานท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียงตา่งหากเป็นเสียงชีข้าด 

2. ผู้ ถือหุ้นใดมีสว่นได้เสียในเร่ืองใดโดยเฉพาะ  ห้ามมิให้ออกเสียงในเร่ืองนัน้  และประธานท่ีประชมุ อาจจะเชิญให้ผู้ ถือหุ้น

นัน้ออกนอกท่ีประชมุชัว่คราวก็ได้  เว้นแตเ่ป็นการออกเสียงลงคะแนนเพ่ือเลือกตัง้กรรมการ 
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หลักฐานแสดงสิทธิการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน   
ของ บริษทั หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชัน่ส จาํกัด (มหาชน) 

ผูถือหุน และ/หรือ ผูรับมอบฉันทะที่จะเขารวมประชุมผูถือหุน  โปรดนําแบบฟอรมลงทะเบียนซ่ึงแสดง Barcode เลข
ทะเบียนผูถือหุน (สิ่งที่สงมาดวย 2) และ/หรือ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่สงมาดวย 3) ที่ไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือ
บอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุน และเอกสารประกอบการลงทะเบียนมาในวันประชุม เพื่อแสดงตอเจาหนาที่บริษัทในการลงทะเบียน
ในวันประชุม โดยเปนไปตามแนวทางปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการท่ีดี สําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2555 ซึ่งเอกสารท่ีตองใชในการ
ลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุมผูถือหุน มีดังนี้   

1. บุคคลธรรมดา 
1.1 กรณีเขารวมประชุมดวยตนเอง  

 บัตรประจําตัวของผูถือหุน (บัตรประจําตัวประชาชน / ใบขับขี่) 
 แบบฟอรมลงทะเบียนที่มี Barcode (ส่ิงที่สงมาดวย 2) พรอมกรอกขอความใหครบถวน 

1.2 กรณีมอบฉันทะ  
 แบบฟอรมลงทะเบียนที่มี Barcode (ส่ิงที่สงมาดวย 2) พรอมกรอกขอความใหครบถวน 
 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ส่ิงที่สงมาดวย 3)  พรอมกรอกขอความใหครบถวน 
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาใบขับขี่ของผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ ที่รับรองสําเนาถูกตอง 

 
2. นิติบุคคล 

2.1 กรณีผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล มารวมประชุมดวยตนเอง 
 แบบฟอรมลงทะเบียนที่มี Barcode (ส่ิงที่สงมาดวย 2)  พรอมกรอกขอความใหครบถวน 
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาใบขับขี่ ที่รับรองสําเนาถูกตอง 
 สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชยที่รับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล  และ

ออกใหไมเกิน 3 เดือน  
2.2 กรณีมีการมอบฉันทะทั่วไป 

 แบบฟอรมลงทะเบียนที่มี Barcode (ส่ิงที่สงมาดวย 2)  พรอมกรอกขอความใหครบถวน 
 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ส่ิงที่สงมาดวย 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 

 

1. 

2. 
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เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถอืหุน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลชูั่นส จํากัด (มหาชน) ประจําป 2560  - 60 -
 

แบบฟอรมขอรับรายงานประจําป 2559 
ของ 

บริษัท  หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส  จํากัด (มหาชน) 
 
เรียน ฝายกาํกับดูแลกิจการ 

 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     
 

  ใหบรษิทัฯ จัดสงทางไปรษณีย (ลงทะเบยีน) ตามที่อยูที่จดัสงหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน 

 ใหบริษัทฯ จดัสงทางไปรษณีย (ลงทะเบียน)  ตามที่อยูดานลางนี้   

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

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

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

 โดยไดนําสงแบบฟอรมนี้  ทางโทรสารหมายเลข  02-203-0030 หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสถึง 
ฝายกํากับดูแลกิจการ ที่ varinkan.t@harn.co.th หรือ wasukan.b@harn.co.th เพื่อใหทางบริษัทฯ ไดดําเนินการจัดสง
ตามประสงคที่ไดระบุไว  

       ลงช่ือ .............................................. ผูถอืหุน 

       ลงวนัที.่.............................................  
 
 

หากมีขอสงสัยหรือขอแนะนําโปรดติดตอ :  นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท โทรศัพท  0-2203-0868  ตอ 415   
 หรือ  นางสาววาสุกาญจน บญุมี  โทรศัพท 0-2203-0868  ตอ 450 
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) 
HARN ENGINEERING SOLUTIONS PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
 

                          
                               

    
        ขาพเจา          สัญชาติ                

I/We                                                                                                                                                 Nationality 
           
อยูบานเลขที่         เลขทะเบียนผูถือหุน                                     
Address         Shareholder’s Registration No.    
เปนผูถือหุนของ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จาํกัด (มหาชน) 

 am/are a shareholder of Harn Engineering Solutions Public Company Limited 
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม       หุน                                                                                                                                                      
holding the total number of         shares  

หุนสามัญ               หุน   
ordinary share          shares   
หุนบุริมสิทธ ิ             หุน   

 Preferred share          shares                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
แบบฟอรมลงทะเบียน 

Registration Form 
 

การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 
The 2017 Annual General Meeting of Shareholders  

 
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส 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 ช้ัน 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 หรือผูรับมอบฉันทะของผูถอืหุน 
I/We        am/are a shareholder or proxy holder of 
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน    
Harn Engineering Solutions Public Company Limited whose identification number is 
ไดมาเขารวมการประชุมดังกลาวขางตน 
do hereby confirm that I/we have attended the above mentioned meeting. 

 
 ลงช่ือ ..............................................................  ผูเขาประชุม 
 Sign                                                                   Attendant 
 (…………………..………………...……….) 

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่จะมาประชุม   
โปรดนําเอกสารฉบับนี้มาแสดงตอพนักงานลงทะเบียนในวันประชมุดวย 

   To facilitate the registration process, the shareholder or proxy holder is kindly requested to 
bring this registration form to our staff at the meeting. 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B. 

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

 
 

 

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

(2)  เปนผูถือหุนของบริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
 Being a shareholder of Harn Engineering Solutions Public Company Limited (“Company”) 
 โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม             หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ เสียง ดังนี ้

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

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

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

 
 1. ช่ือ                                                       อายุ             ป อยูบานเลขที ่            

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

หรือ/Or 

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

 2. มอบฉันทะใหกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ 
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the 
Company 
 ดร. ถกล นันธิราภากร  Dr. Thakol  Nunthirapakorn หรือ/Or 
 ดร. โสตถิธร มัลลิกะมาส  Dr. Sothitorn  Mallikamas หรือ/Or 
 นางสาว วรนุช สุไพบูลยพพิัฒน  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) 

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

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

(ปดอากรแสตมป 20 บาท) 
(Please attach stamp duty of Baht 
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ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผูรับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไมสามารถเขาประชุมได ใหกรรมการอิสระที่เหลือเปนผูรับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่
ไมสามารถเขาประชุม 
In this regard, in the case where any of such members of the Independent Directors is unable to attend the meeting, the 
other members of the Independent Directors shall be appointed as a proxy instead of the member of the Independent 
Directors who is unable to attend the meeting. 

เปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560 ในวันท่ี 28 เมษายน 2560 
เวลา 14.00 น  .ณ หองปาริชาติ ช้ัน 3 โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอรีน ตั้งอยูเลขท่ี 92 ซอยแสงแจม ถนนพระราม 9 เขตหวยขวาง 
กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนดวย 
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 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) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 
 In this meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 

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

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

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 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   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

วาระท่ี 2 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   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจําป 2559  ส้ินสุด ณ วันท่ี 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   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและการกําหนดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงาน 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   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเขาดํารงตําแหนงแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ 

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

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 
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วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติเปล่ียนแปลงจํานวนกรรมการของบริษัทฯ 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   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง 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   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

วาระท่ี 8 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   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

วาระท่ี 9 พิจารณาเร่ืองอ่ืน 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
หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
In the event that I/we have not specified or have not clearly specified my/our voting instructions in any agenda, or in 
the event that the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, 
including the event that there is any amendment or addition of any facts, the proxy shall have the right to consider 
and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects. 

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

 

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

(...…………………...…………………….) 

 

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

(...…………………...…………………….) 

 

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

(...…………………...…………………….) 

 

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

(...…………………...…………………….) 
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หมายเหต/ุRemarks 

1.  ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุน
ใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 

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

2.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 

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

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

 
ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560 ในวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ หองปาริชาติ ช้ัน 3 โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอรีน 
ตั้งอยูเลขที่ 92 ซอยแสงแจม ถนนพระราม 9 เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนดวย 
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. 

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

 วาระท่ี   เร่ือง   

Agenda item no. Re : 
 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

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

 วาระท่ี   เร่ือง   

Agenda item no. Re : 
 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

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

 วาระท่ี   เร่ือง   

Agenda item no. Re : 
 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

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

 วาระท่ี   เร่ือง   

Agenda item no. Re : 
 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

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

 

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

(...…………………...…………………….) 

 

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

(...…………………...…………………….) 
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ปกหนาปกหลัง ปกหนา

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จำกัด (มหาชน)์ จำกัด (มหาชน)์
19/20-22 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห์ ้วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310

Harn Engineering Solutions Public Company Limited
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

บร�ษัท หาญ เอ็นจ�เนียร�่ง โซลูชั่นส จำกัด (มหาชน)

วันศุกรที่ 28 เมษายน 2560
เวลา 14.00 น.

ณ ห้องปาริชาต ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้องปาริชาต ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้องปาริชาต ชั้น 3 โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอรีน กรุงเทพฯ

เลขที่ 92 ซ.แสงแจ่เลขที่ 92 ซ.แสงแจ่เลขที่ 92 ซ.แสงแจม ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ 

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เปดรับลงทะเบียน เวลา 13.00 น.เปดรับลงทะเบียน เวลา 13.00 น.
เพ�่อความรวดเร็วในการลงทะเบียนเพ�่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน

โปรดนำแบบใบลงทะเบียนซ�่งพ�มพ Barcode มาในวันประชุมโปรดนำแบบใบลงทะเบียนซ�่งพ�มพ Barcode มาในวันประชุม

หนังสือเช�ญประชุมสามัญผูถือหุน
ประจำป 2560




