การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการบริษัท
เพื่อเป็ นการส่งเสริ มการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ ง โซลูชน่ั ส์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) โดย
บริ ษัทฯ มีความมุ่งมัน่ ในการยกระดับการดําเนินการที่มีอยู่แล้ วให้ มีความเป็ นระบบมาตรฐานที่ชดั เจน มีพื ้นฐานอยู่บนความ
มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และความโปร่ งใส พร้ อมทังตระหนั
้
กและให้ ความสําคัญกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย บริ ษัทฯ จึง
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุชื่อในวาระการเลือกตังกรรมการบริ
้
ษัท สําหรับ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 โดยบริ ษัทฯ จะพิจารณาการให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการบริ ษัท
ตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กําหนด
1.

คุณสมบัตขิ องผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการบริษัท ต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
1.1 เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ โดยอาจเป็ นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรื อหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้
ไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ
1.2 สัดส่วนที่กําหนดตามข้ อ 1.1 ต้ องเป็ นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอวาระการประชุม
ดังกล่าวเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน
1.3 การถือครองหุ้นตามสัดส่วนข้ อ 1.1 และ 1.2 นัน้ ต้ องเป็ นการถือครองหุ้นจนถึงวันที่จดั การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2.

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการบริษัท
2.1 คุณสมบัตแิ ละลักษณะต้ องห้ ามของกรรมการ
2.1.1 มีคุณสมบัติครบถ้ วนและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 ตลอดจนระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้ อบังคับของบริษัทฯ
2.1.2 เป็ นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ที่จะเป็ นประโยชน์ ต่อการดําเนินธุรกิจ มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ แก่บริ ษัทฯ
อย่างเต็มที่
2.1.3 ไม่มีลักษณะที่ แ สดงถึง การขาดความเหมาะสมที่จ ะได้ รับ ความไว้ วางใจให้ บริ หารจัดการกิ จ การที่ มี
มหาชนเป็ นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด โดยจะต้ องเป็ นบุคคลที่มีชื่อ
อยู่ในระบบข้ อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วย
หลักเกณฑ์การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้ อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริ หารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
2.1.4 ต้ องเป็ นผู้ไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัทฯ หรื อเข้ า
เป็ นหุ้นส่วน หรื อกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัทฯ ไม่ว่าจะทําเพื่อ
ประโยชน์ของตนหรื อประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้ นแต่จะแจ้ งให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
2.2 ขัน้ ตอนในการกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการบริษัท”
2.2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 1. และพิจารณาการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการบริ ษัทตาม
ข้ อ 2. แล้ ว ต้ องกรอกข้ อความใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการบริ ษัท” ในส่วนท้ ายของหลักเกณฑ์นี ้ หรื ออาจแจ้ ง
เรื่ องอย่างไม่เป็ นทางการตามช่องทางดังต่อไปนี ้
• ทางโทรสาร : 02-203-0030
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการบริ ษัท
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• ทาง Email Address ถึงเลขานุการบริ ษัท ที่ varinkan.t@harn.co.th

ก่อนส่งต้ นฉบับ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการบริ ษัท” ต่อคณะกรรมการบริ ษัทภายหลังได้ โดยมี
เอกสารประกอบดังนี ้
- หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ ได้ แก่ หนังสือรับรองจากบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อ หลักฐานอื่นจาก
บริ ษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักฐานการให้ ความยินยอมของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
- เอกสารประกอบการพิจารณาด้ านคุณสมบัติ ได้ แก่ ประวัติการศึกษา และประวัติการทํางานของ
บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
ทั ้งนี ้ ผู้ถือหุ้นต้ องส่งต้ นฉบับ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการบริ ษัท” พร้ อมลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน
ตามหมายเหตุ 1 และ 2 และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริ ษัท ให้ ถึง
บริ ษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยจะยึดถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็ นสําคัญ ตามที่อยูด่ งั นี ้
ฝ่ ายกํากับดูแลกิจการ (เลขานุการบริ ษัท)
บริ ษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชนั่ ส์ จํากัด (มหาชน) (สํานักงานใหญ่)
เลขที่ 19/20-22 ซอยศูนย์วิจยั ถนนพระราม 9
แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพฯ 10310
(เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการบริ ษัท สําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562)
2.2.2 ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 1. เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ
บริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท ต้ องดําเนินการดังนี ้
A. ผู้ถือหุ้นรายแรก ต้ องกรอกข้ อมูลใน “แบบเสนอชื่อฯ” ให้ ครบถ้ วน พร้ อมลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน
B. ผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็ นต้ นไป กรอกข้ อมูลเฉพาะข้ อ (1) และ ข้ อ (2) ของ “แบบเสนอชื่อฯ” ให้ ครบถ้ วน
และลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐานทุกราย
C. รวบรวม “แบบเสนอชื่อฯ” และหลักฐานตามที่กําหนดใน (1) พร้ อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ ามี)
ของผู้ถือหุ้นทุกราย เป็ นชุดเดียวกัน เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
2.2.3 ในกรณี ที่ผ้ ถู ือหุ้นรายเดียวหรื อหลายราย และมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 1. เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ น
กรรมการบริ ษัท มากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้ องจัดทํา “แบบเสนอชื่อฯ” 1 แบบ ต่อกรรมการ 1 คน พร้ อมลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐานให้
ครบถ้ วน พร้ อมทังแนบหลั
้
กฐานของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการทุกคนด้ วย
3.

การพิจารณาของคณะกรรมการ

คณะกรรมการอิสระ จะพิจารณากลัน่ กรอง และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริ ษัทจะถูกบรรจุรายชื่อในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562
พร้ อมความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท สําหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท บริ ษัทฯ จะแจ้ งให้
ผู้เสนอทราบผลการพิจารณา พร้ อมเหตุผลผ่านทาง Email / โทรสาร หรื อผ่านช่องทางอื่นๆ ตามความเหมาะสม หลังการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทังนี
้ ้ ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทถือเป็ นที่สดุ
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แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการบริษัท
(1) ข้ าพเจ้ า (นาย/นาง/นางสาว)
บริ ษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ ง โซลูชนั่ ส์ จํากัด (มหาชน) จํานวน
อยูบ่ ้ านเลขที่
ถนน
อําเภอ/เขต
จังหวัด
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์บ้าน/ที่ทํางาน

เป็ นผู้ถือหุ้นของ
หุ้น
ตําบล/แขวง
.รหัสไปรษณีย์
Email

.

.

.

(2) ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)
อายุ
ปี .
เป็ นกรรมการ บริ ษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน) ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้ วน และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตาม
หลักเกณฑ์ของบริ ษัทฯ และมีหลักฐานการให้ ความยินยอมของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการบริ ษัท พร้ อมเอกสาร
ประกอบการพิจารณาด้ านคุณสมบัติ ได้ แก่ ประวัติการศึกษา และประวัติการทํางาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ ลงชื่อ
รับรองความถูกต้ องไว้ แล้ วทุกหน้ า จํานวน
แผ่น
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการบริ ษัท” นี ้ หลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการ
ให้ ความยินยอม และเอกสารประกอบทังหมดถู
้
กต้ องทุกประการ และเพื่อเป็ นหลักฐาน ข้ าพเจ้ าจึงได้ ลงชื่อไว้ เป็ นสําคัญ ดังนี ้

(
วันที่

ผู้ถือหุ้น
)
.

(3) ข้ าพเจ้ า (นาย/นาง/นางสาว)
บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการบริ ษัทตาม (2) ยินยอมและรับรองว่ามีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ าม
ตาม 2.1 ของหลักเกณฑ์การให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการบริ ษัท รวมทังยอมรั
้
บการปฏิบตั ิตามการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทฯ และเพื่อเป็ นหลักฐาน ข้ าพเจ้ าจึงได้ ลงชื่อไว้ เป็ นสําคัญ ดังนี ้
.

(
วันที่

ผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อ
)
.

หมายเหตุ เอกสารหลักฐานที่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องแนบพร้ อม “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการบริ ษัท”
1. หลักฐานการถือหุ้น ได้ แก่ หนังสือรับรองจากบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อ หลักฐานอื่นจากบริ ษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรื อ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. หลักฐานการแสดงตน ได้ แก่ กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา ต้ องแนบสําเนาบัตรประชาชน หรื อหนังสือเดินทาง(กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) พร้ อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้ อง และกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิติบคุ คล ต้ องแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คลอายุไม่เกิน 3 เดือน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรื อ
หนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอํานาจที่ได้ ลงชื่อในแบบเสนอนี ้ พร้ อมทังรั้ บรองสําเนาถูกต้ อง
3. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการบริ ษัท อย่างไม่เป็ นทางการ ทางโทรสารที่ 0-2203-0030 หรื อ Email Address ถึงเลขานุการ
บริ ษัท ที่ varinkan.t@harn.co.th ก่อนส่งต้ นฉบับ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการบริ ษัท” เพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท
4. ต้ นฉบับของ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการบริ ษัท” จะต้ องส่งถึงบริ ษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์ของบริ ษัทฯ และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562
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แบบฟอร์ มข้ อมูลบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษัท
ประจําปี 2562
ชื่อ/นามสกุล (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
วัน/เดือน/ปี เกิด
ที่อยูป่ ั จจุบนั เลขที่
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
.รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์บ้าน/ที่ทํางาน
Email
การถือหุ้น บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชนั่ ส์ จํากัด (มหาชน) ณ วันที่
จํานวน
ฐานะการสมรส
คูส่ มรสชื่อ
ถือหุ้นบริษัทฯ จํานวน
หุ้น บุตร
1.
อายุ
ปี ถือหุ้นบริ ษัทฯ จํานวน
2.
อายุ
ปี ถือหุ้นบริ ษัทฯ จํานวน
3.
อายุ
ปี ถือหุ้นบริ ษัทฯ จํานวน
ประวัตกิ ารศึกษา (โปรดแนบสําเนาหลักฐานการศึกษา)
สถาบันการศึกษา
.
.
.
.
ประวัตกิ ารทํางาน (โปรดแนบประวัติการทํางานเพิ่มเติม)
บริษัท
ลักษณะธุรกิจ
.
.
.
.

วุฒิการศึกษา/สาขาหลัก

ตําแหน่ง

.
.
.
.

.
.
.
.

.

.

.

.

.

.

หุ้น
คน คือ
หุ้น
หุ้น
หุ้น

ปี ที่จบการศึกษา
.
.
.
.

เริ่มจากปี -ถึงปี

.
.
.
.

การมีส่วนได้ เสียทางตรงและทางอ้ อมในบริ ษัท บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม และบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องเป็ นคู่สญ
ั ญา (ในกรณีที่มีส่วนได้
เสียโดยตรงหรื ออ้ อม โปรดระบุลกั ษณะของกิจกรรมและลักษณะส่วนได้ เสียพร้ อมจํานวนเงินของผลได้ เสียโดยชัดเจน)
..
..
..
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การถื อหุ้นหรื อร่ วมเป็ นกรรมการในบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องของ บริ ษัท หาญ เอ็นจิเนี ยริ่ ง โซลูชั่นส์ จํากัด
(มหาชน) (ในกรณี ที่มีการถือหุ้นโปรดระบุชื่อบริ ษัท จํานวนหุ้นที่ถือ คิดเป็ นร้ อยละของทุนจดทะเบียนและสถานะภาพของ
บริ ษั ท ที่ ถื อ หุ้น ว่า เป็ น บริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม บริ ษั ท ที่ เกี่ ย วข้ อ ง หรื อ ในกรณี ที่ เป็ น กรรมการร่ ว มโปรดระบุชื่ อ บริ ษั ท และ
สถานะภาพของบริ ษัทที่เข้ าร่วมเป็ นกรรมการว่าเป็ น เป็ นบริษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้ อง)
..
..
..
การถื อหุ้น หรื อเข้ าร่ วมเป็ นหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการของบริ ษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดี ยวกัน และเป็ นการ
แข่งขันกับกิจการของบริ ษัทฯ (โปรดระบุชื่อห้ างหุ้นส่วน / ชื่อบริ ษัท จํานวนหุ้นที่ถือ คิดเป็ นร้ อยละของทุนจดทะเบียน และ
ประเภทธุรกิจที่ดําเนินการ)
..
..
..
คํายินยอม
ข้ าพเจ้ า (นาย/นาง/นางสาว)
บุคคลที่ได้ รับ
การเสนอชื่อให้ เข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเพื
้ ่อดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท ยินยอม และขอรับรองว่ารายละเอียดที่ปรากฏ
ในแบบข้ อมูล และเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพร้ อมนี ้ ถูกต้ อง ครบถ้ วน และเป็ นความจริ งทุกประการ

(
วันที่
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บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
)
.
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