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การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 

เพ่ือเป็นการสง่เสริมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลชูัน่ส์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) โดย

บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ในการยกระดบัการดําเนินการท่ีมีอยู่แล้วให้มีความเป็นระบบมาตรฐานท่ีชดัเจน  มีพืน้ฐานอยู่บนความ

มีคณุธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส  พร้อมทัง้ตระหนักและให้ความสําคญักับผู้ ถือหุ้นและผู้ มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ จึงเปิด

โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562 เป็นการล่วงหน้า  เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบตัิต่อ

ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเป็นธรรมและเทา่เทียมกนั  ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

1. คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้น 

คณุสมบติัผู้ ถือหุ้นท่ีจะเสนอวาระการประชมุลว่งหน้า ต้องเป็นไปตามท่ีกําหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบญัญัติ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 และประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ กลา่วคือ 

1.1 เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนบัรวมกนัได้ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ  

1.2 สดัสว่นท่ีกําหนดตามข้อ 1.1 ต้องเป็นการถือหุ้นอยา่งตอ่เน่ืองนบัจากวนัท่ีถือหุ้นจนถึงวนัท่ีเสนอวาระการประชมุ

ดงักลา่วเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 12 เดือน  

1.3 การถือครองหุ้นตามสดัสว่นข้อ 1.1 และ 1.2 นัน้  ต้องเป็นการถือครองหุ้นจนถงึวนัท่ีจดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

2. ข้อจาํกัดการเสนอวาระการประชุม 

ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบติัตามข้อ 1. มีสิทธิทําหนงัสือเสนอเร่ืองท่ีจะขอให้คณะกรรมการบริษัทบรรจเุป็นวาระการประชมุได้  

โดยจะต้องระบุวตัถปุระสงค์ และรายละเอียดของเร่ืองที่เสนอ พร้อมข้อมลูที่เป็นประโยชน์ประกอบการพิจารณา บริษัทฯ 

ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะปฏิเสธการนําเร่ืองเข้าบรรจเุป็นวาระการประชมุ ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

2.1 เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยท่ีข้อเท็จจริงมิได้แสดงถึงเหตอุนัควรสงสยัเก่ียวกบัความไม่

ปกติในเร่ืองดงักลา่ว  

2.2 เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออํานาจท่ีบริษัทฯ จะดําเนินการได้  

2.3 เร่ืองซึ่งตามปกติกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นและบริษัทฯ ได้

ดําเนินการกําหนดเป็นวาระการประชมุทกุครัง้  

2.4 เร่ืองท่ีไมเ่ป็นประโยชน์ตอ่การดําเนินงานของบริษัทฯ  

2.5 เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคบั กฎและระเบียบตา่งๆ ของหน่วยราชการหรือหน่วยงานท่ีกํากบัดแูลบริษัทฯ  

2.6 เร่ืองท่ีขดักบัวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั มติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น และหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ  

2.7 เร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือ ไม่ถูกต้อง หรือกรณีบริษัทฯ ต้องการข้อมลูเพิ่มเติมแล้ว ไม่สามารถ

ติดตอ่กบัผู้ ถือหุ้นท่ีเสนอเร่ืองได้   

2.8 เร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา และได้รับมติ

สนบัสนนุด้วยเสียงท่ีน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทัง้หมด โดยท่ีข้อเท็จจริงยงัไม่ได้เปล่ียนแปลง

อยา่งมีนยัสําคญั  

2.9 เร่ืองท่ีบริษัทฯ ได้ดําเนินการแล้ว  

2.10 เร่ืองท่ีซํา้กบัเร่ืองท่ีได้เสนอมาก่อนแล้ว รวมทัง้ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไมไ่ด้ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนด  

บริษัทฯ จะดําเนินการแจ้งเร่ืองดงักลา่วให้ผู้ ถือหุ้นทราบผา่นทาง Email / โทรสาร หรือผา่นช่องทางอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
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3. ขัน้ตอนการกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า” 

3.1 ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบติัครบถ้วนตามข้อ 1. และพิจารณาวาระท่ีจะเสนอตามข้อจํากดัใน ข้อ 2. แล้ว ต้องกรอก

ข้อความใน “แบบเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นลว่งหน้า” ในสว่นท้ายของหลกัเกณฑ์นี ้ หรืออาจแจ้งเร่ือง

อยา่งไมเ่ป็นทางการตามช่องทางตอ่ไปนี ้

• ทางโทรสาร  :  02-203-0030 

• ทาง Email Address ถงึเลขานกุารบริษัท ท่ี  varinkan.t@harn.co.th  หรือถงึผู้ อํานวยการสายงาน

การเงิน ท่ี wisit.w@harn.co.th 

ก่อนสง่ต้นฉบบั “แบบเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นลว่งหน้า” ตอ่คณะกรรมการอิสระภายหลงัได้ 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบบั “แบบเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นลว่งหน้า” พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐานตาม

หมายเหต ุ1 และ 2 และเอกสารประกอบเพิ่มเติม ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ให้ถึง

บริษัทฯ ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยจะยดึถือวนัท่ีประทบัตราไปรษณีย์เป็นสําคญั ตามท่ีอยูด่งันี ้

ฝ่ายกํากบัดแูลกิจการ (เลขานกุารบริษัท) 

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลชูัน่ส์  จํากดั (มหาชน) (สํานกังานใหญ่) 

เลขท่ี 19/20-22  ซอยศนูย์วิจยั  ถนนพระราม 9 

แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

(เสนอวาระการประชมุลว่งหน้า สําหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562) 

3.2 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัและมีคณุสมบติัครบถ้วนตามข้อ 1.  เสนอวาระการประชมุต่อคณะกรรมการ

บริษัท  ต้องดําเนินการดงันี ้

A. ผู้ ถือหุ้นรายแรก  ต้องกรอกข้อมลูใน “แบบเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นล่วงหน้า” ให้ครบถ้วน 

พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน 

B. ผู้ ถือหุ้นรายท่ี 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมลูเฉพาะข้อ (1) และ ข้อ (2) ของ “แบบเสนอวาระการประชมุสามญั

ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้า” ให้ครบถ้วน และลงช่ือไว้เป็นหลกัฐานทกุราย 

C. รวบรวม “แบบเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นล่วงหน้า” และหลกัฐานการถือหุ้นตามที่กําหนดใน

ข้อ 1. พร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม ของผู้ ถือหุ้นทกุราย เป็นชดุเดียวกนั เสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 

3.3 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย และมีคณุสมบติัครบถ้วนตามข้อ 1. เสนอวาระการประชมุ มากกว่า 1 

วาระ  ผู้ ถือหุ้นต้องจดัทํา “แบบเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นลว่งหน้า”  1 แบบ ต่อ 1 วาระ พร้อมลงช่ือไว้

เป็นหลกัฐานให้ครบถ้วน 

4. การพจิารณาของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการอิสระ จะพิจารณากลัน่กรอง และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท  โดยเร่ืองท่ีผ่านความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริษัท จะบรรจเุป็นวาระการประชมุในหนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562  พร้อมความเห็นของ

คณะกรรมการบริษัท   สําหรับเร่ืองท่ีไม่ผ่านความเห็นชอบ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ เสนอทราบผลการพิจารณา พร้อมเหตผุล ผ่าน

ทาง Email / โทรสาร หรือผ่านช่องทางอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม  หลงัการประชมุคณะกรรมการบริษัท ทัง้นี ้ความเห็นของ

คณะกรรมการบริษัทถือเป็นท่ีสดุ 
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แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 

สาํหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2562 
 

(1) ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)                                                                                                             เป็นผู้ ถือหุ้นของ 

บริษัท หาญ เอน็จิเนียร่ิง โซลชูัน่ส์ จํากดั (มหาชน) ทะเบียนหุ้นเลขท่ี                                  รวมจํานวน                            หุ้น 

อยูบ้่านเลขท่ี                              ถนน                                                         ตําบล/แขวง                                                  . 

อําเภอ/เขต                                                    จงัหวดั                                                  .รหสัไปรษณีย์                                . 

โทรศพัท์มือถือ                                            โทรศพัท์บ้าน/ท่ีทํางาน                                             Email                                                 . 

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562 

เร่ือง                                                                                                                                                                      . 

                                                                                                                                                                                    .. 

                                                                                                                                                                                    .. 

(3) โดยมีข้อทจ็จริงและเหตผุลเพ่ือพิจารณา 

ดงันี ้                                                                                                                                                                     . 

                                                                                                                                                                                    .. 

                                                                                                                                                                                    .. 

                                                                                                                                                                                    .. 

                                                                                                                                                                                    .. 

ซึง่มีเอกสารประกอบเพิ่มเติมท่ีได้ลงช่ือรับรองความถกูต้องไว้แล้วทกุหน้า   จํานวน                                       แผน่ 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น หลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบ

เพิ่มเติมทัง้หมดถกูต้องทกุประการ และเพ่ือเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าจงึได้ลงช่ือไว้เป็นสําคญั ดงันี ้

 

                                                                   ผู้ ถือหุ้น 

      (                                                           ) 

      วนัท่ี                                                     . 
 

หมายเหต ุเอกสารหลกัฐานท่ีผู้ ถือหุ้นต้องแนบพร้อม “แบบเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นลว่งหน้า” 

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอ่ืนจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จํากัด หรือตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2. หลกัฐานการแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา ต้องแนบสําเนาบตัรประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนาม

รับรองสําเนาถกูต้อง และกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล ต้องแนบสําเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคลอายไุม่เกิน 3 เดือน และสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนหรือ

หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้ มีอํานาจท่ีได้ลงช่ือในแบบเสนอนี ้พร้อมทัง้รับรองสําเนาถกูต้อง 

3. ผู้ ถือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างไม่เป็นทางการ ทางโทรสารท่ี 0-2203-0030 หรือ Email Address ถึง

เลขานกุารบริษัท ท่ี varinkan.t@harn.co.th ก่อนสง่ต้นฉบบั “แบบเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นลว่งหน้า” 

4. ต้นฉบบัของ “แบบเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นล่วงหน้า” จะต้องส่งถึงบริษัทฯ ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัท

พิจารณาตามหลกัเกณฑ์ของบริษัทฯ และเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 


	การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

