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1บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)

วันท่ี  28  มีนาคม  2562 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 

เรียน ทานผูถือหุนของบริษัทฯ 

ดวยคณะกรรมการ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน)  (“บริษัทฯ”)ไดมีมติเมื่อวันท่ี  28 กุมภาพันธ 2562 

ใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562  ในวันพฤหัสบดีท่ี 25 เมษายน 2562  เวลา 14.00 น. เปนตนไป ณ หองปาริชาต  ช้ัน 3 

โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอรีน กรุงเทพฯ เลขท่ี 92 ซ.แสงแจม ถ.พระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320  

โดยกําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนและออกเสียงลงคะแนน (Recode Date) ในวันศุกรท่ี 15 มีนาคม 2562 

 บริษัทฯ ไดประกาศในเว็บไซตของบริษัทฯ เพ่ือเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอระเบียบวาระการประชุมลวงหนา นอกเหนือจาก
วาระท่ีกําหนดไวลวงหนากอนการประชุม ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 โดยเม่ือครบกําหนดเวลาแลว ปรากฎวา 
ไมมีผูถือหุนทานใดเสนอระเบียบวาระอื่นมายังบริษัทฯ  

 บริษัทฯ จึงขอแจงระเบียบวาระการประชุมพรอมดวยความเห็นของคณะกรรมการ ดังตอไปน้ี 

วาระที ่1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถอืหุน ประจําป 2561 

วัตถุประสงคและเหตุผล 

บริษัทฯ ไดจัดประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 เมื่อวันศุกรท่ี 27 เมษายน 2561 และไดสงสําเนารายงานการประชุม
ดังกลาวถึงตลาดหลักทรัพยฯ ภายใน 14 วัน นับต้ังแตวันประชุมและสงถึงกระทรวงพาณิชยภายในระยะเวลาตาม
กฎหมายกําหนดพรอมเผยแพรผานเว็บไซตของบริษัทฯ ท่ี www.harn.co.th เรียบรอยแลว โดยคณะกรรมการบริษัทได
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 โดยมีสําเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบทาย 1 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกตองครบถวน จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 

คะแนนเสียงเพื่อลงมต ิ รับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่2 รับทราบผลการดําเนนิงานของบริษัทฯ ในรอบป 2561 

วัตถุประสงคและเหตุผล 

เพื่อรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2561 และการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของบริษัทฯ ใหผูถือหุนทราบ 
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบทาย 9  รายงานประจําป ในรูปแบบรหัสคิวอาร (QR Code) 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

เห็นสมควรเสนอตอท่ีประชุมสามญัผูถือหุนเพ่ือรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2561 

คะแนนเสียงเพื่อลงมต ิ ในวาระน้ีเปนการรายงานเพ่ือทราบเทาน้ัน มิไดมีการลงมติ

รายงานประจําป 2561 ในรูปแบบรหัสคิวอาร (QR Code)



2 เอกสารเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิ ประจําป 2561 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

วัตถุประสงคและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535  (รวมท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม) มาตรา 112  และขอบังคับของบริษัท ขอ 48. 

กําหนดใหบริษัทฯ ตองจัดทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ เพ่ือนําเสนอตอท่ีประชุม
สามัญผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งท่ี 1/2562 วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2562 ไดสอบทาน
งบการเงิน ประจําป 2561 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ท่ีผานการตรวจสอบและรับรองโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว 

มีความเห็นวา ถูกตองและเช่ือถือไดรวมถึงเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

เห็นสมควรเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจําป 2561 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2561 ท่ี
ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ไดตรวจสอบรับรองและผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว รายละเอียดปรากฎตาม
เอกสารแนบทาย 9  รายงานประจําป 2561 ในรูปแบบรหัสคิวอาร (QR Code) (ซ่ึงแสดงงบการเงิน ประจําป 2561) 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ  ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและการกาํหนดจายเงนิปนผลสําหรับผลการดาํเนนิงาน ประจําป 2561 

วัตถุประสงคและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535  (รวมท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม) มาตรา 115  และขอบังคับของบริษัท ขอ 
43. กําหนดใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาการจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผลประจําป และขอบังคับของบริษัท
ขอ 45. กําหนดใหบริษัทฯ ตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายไมนอยกวารอยละหา (5) 
ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบ (10) 
ของทุนจดทะเบียน 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

เห็นควรเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลประจําปสําหรับผลการดําเนินงานต้ังแตวันท่ี 1 

มกราคม 2561 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุนละ 0.16 บาท จํานวน 584,500,000 หุน รวมจํานวนเงินปนผลท่ีจายท้ังสิ้น 
93,520,000 บาท (เกาสิบสามลานหาแสนสองหมื่นบาทถวน) โดยบริษัทฯ ไดจัดสรรสํารองตามกฎหมายรอยละ 5 ของกําไรสุทธิ
ประจําป เปนจํานวนเงิน 6,717,937 บาท (หกลานเจ็ดแสนหน่ึงหมื่นเจ็ดพันเการอยสามสิบเจ็ดบาทถวน) ครบถวนแลว   
ในการน้ี คณะกรรมการบริษัท ไดมีมติกําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิรับเงินปนผล (Recode Date) ในวันศุกรท่ี 15 มีนาคม 
2562 และกําหนดจายเงินปนผลในวันศุกรท่ี 17 พฤษภาคม 2562 

ตารางเปรียบเทียบอัตราการจายเงินปนผลในรอบ 3 ปท่ีผานมา ดังน้ี 

ขอมูลการจายเงนิปนผล ป 2561 

(ปทีเ่สนอ) 
ป 2560 ป 2559 

เงินปนผลระหวางกาล (บาท/หุน) - - - 

เงินปนผลประจําป (บาท/หุน) 0.16 0.14 0.09 

กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 0.23 0.22 0.11 

อัตราการจายเงินปนผลตอกําไรสทุธิ (%) 69.57 63.64 81.82 

ราคาพาร (บาท/หุน) 0.50 0.50 0.50 

จํานวนหุนสามัญ ณ วันสิ้นงวด (หุน) 584,500,000 584,500,000 584,500,000 
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ขอเสนอการจายเงินปนผลสําหรับผลประกอบการป 2561 เปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ ซ่ึงกําหนดใน
อัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวม ภายหลังจากการหักภาษีเงินไดและสํารองทุกประเภทตามท่ีได
กําหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย ท้ังน้ีการจาย และสิทธิในการรับเงินปนผลดังกลาวยังมีความไมแนนอน
จนกวาจะไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562  

ท้ังน้ี ผูถือหุนสามัญประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินไดในอัตรา 20/80 ของเงินปนผลตามหลักเกณฑท่ี
กําหนดไวในมาตรา 47 ทวิแหงประมวลรัษฎากร 

คะแนนเสียงเพื่อลงมต ิ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการเขาดํารงตาํแหนงแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 

วัตถุประสงคและเหตผุล 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535  (รวมท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม) มาตรา 70 และ 71 และขอบังคับของบริษัท ขอ
ท่ี 17  กําหนดวา “ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง  กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหน่ึง
ในสาม (1/3) โดยอัตรา  ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงท่ีสุดกับสวนหน่ึง
ในสาม (1/3)”  โดยในป 2562 มีกรรมการท่ีออกตามวาระจํานวน  4  ทาน ตามเอกสารแนบทาย 2 (1)-(4) 

บริษัทฯ ไดประกาศในเว็บไซตของบริษัทฯ เรียนเชิญใหผูถือหุนเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจํากัด พ.ศ.2535  (รวมท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม) กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และหลักการกํากับ
ดูแลกิจการของบริษัทฯ เพ่ือเขารับการสรรหาเปนกรรมการบริษัท ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 โดย
เมื่อครบกําหนดเวลาแลว ปรากฎวา ไมมีผูถือหุนรายใดเสนอช่ือผูทรงคุณวุฒิเขามายังบริษัทฯ 

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนในการประชุม คร้ังท่ี 1/2562 วันท่ี 31 มกราคม 2562 ได
พิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535  (รวมท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม) 
สัดสวนจํานวนกรรมการอิสระ และคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และตามประกาศ
ของคณะกรรมการตลาดทุน รวมท้ังพิจารณาถึงความรู ความสามารถ ประสบการณ ท่ีจะเปนประโยชนตอการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ ท้ังรายบุคคลและในภาพรวมของคณะกรรมการท้ังคณะ โดยไดเสนอใหกรรมการท่ีตองออกตามวาระ 
ประจําป 2562 ไดรับการแตงต้ังกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึง ไดแก 

 1.  ดร.ถกล นันธิราภากร กรรมการอิสระ 

 2.  ดร.โสตถิธร มัลลิกะมาส กรรมการอิสระ 

 3.  ดร.สุพจน เธียรวุฒิ กรรมการอิสระ 

 4.  นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร กรรมการ 

และบุคคลท่ีเสนอช่ือใหเปนกรรมการอิสระจะสามารถใหความเห็นไดอยางเปนอิสระและเปนไปตามหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท ซ่ึงไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสียในระเบียบวาระน้ีมีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทนเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาแตงต้ังกรรมการท่ีตองออกตามวาระ
กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึง 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ  ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชั่นส จํากดั (มหาชน) ประจําป 



4 เอกสารเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชดุยอย สําหรับป 2562 

วัตถุประสงคและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535  (รวมท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม) มาตรา 90 และขอบังคับของบริษัท ขอ 30  

กําหนดใหกรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบ้ียประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชนตอบแทนใน
ลักษณะอื่น ตามท่ีท่ีประชุมผูถือหุนจะพิจารณา 

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนในการประชุม คร้ังท่ี 1/2562 วันท่ี 31 มกราคม 2562 ได
พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอย ประจําป 2562 (ปท่ีเสนอ) อยางละเอียดรอบคอบ โดย
คํานึงถึงความเหมาะสมประการตางๆ ไดแก การเทียบเคียงกับองคกรที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดธุรกิจ
ใกลเคียงกัน ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ผลงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ชุดยอย รวมถึงสภาวการณทางธุรกิจโดยรวม และไดเสนอคณะกรรมการบริษัท ในการประชุม คร้ังท่ี 1/2562 วันท่ี 28 

กุมภาพันธ 2562 ใหคงอัตราคาตอบแทนกรรมการ ท้ังคาตอบแทนประจําและเบ้ียประชุมในอัตราเดียวกับป 2561  

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนเพ่ือพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชุดยอย สําหรับป 2562 (ปท่ีเสนอ มีผลต้ังแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2562) ตามขอเสนอของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน ซ่ึงไดพิจารณาถึงความเหมาะสมตามปจจัยและหลักเกณฑตางๆ โดยครบถวนแลว ตามอัตรา
ดังตอไปน้ี 

องคประกอบคาตอบแทน ป 2562  

(ปทีเ่สนอ) 
เปรียบเทยีบกบั 

ป 2561 

1. คาตอบแทนรายเดือนกรรมการบรษิัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง /  
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

- ประธานกรรมการบรษิัท 30,000 บาท /เดือน 30,000 บาท /เดือน 

- ประธานกรรมการชุดยอย 25,000 บาท /เดือน 25,000 บาท /เดือน 

- กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 20,000 บาท /เดือน 20,000 บาท /เดือน 

- กรรมการบริษัท (ทํางานสัปดาหละ 3 วัน) 120,000 บาท /เดือน 120,000 บาท /เดือน 

2. คาเบ้ียประชุมกรรมการบรษิัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

 

 - ประธานกรรมการ 15,000 บาท /ครั้ง 15,000 บาท /ครั้ง 

 - กรรมการ 10,000 บาท /ครั้ง 10,000 บาท /ครั้ง 

3. เงินโบนัสคณะกรรมการบริษัท ไมมี  ไมม ี

4. สิทธิประโยชนอื่นๆ ไมมี  ไมม ี

หมายเหตุ   1. กรรมการท่ีมีสิทธิไดรับคาตอบแทนกรรมการ ตองไมเปนพนักงานของบรษิัทซ่ึงไดรับเงินเดือนประจํา 

2. กรรมการบริษัทท่ีดํารงตําแหนงอ่ืนๆ ในกรรมการชุดยอย จะไดรับคาตอบแทนรายเดือนตามตําแหนงท่ีมีคาตอบแทนสูงท่ีสุดเพียงตําแหนงเดียว 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ   ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนคะแนนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซ่ึง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไมนับสวนของผูถือหุนท่ีมีสวนไดเสีย 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบญัชี ประจําป 2562 

วัตถุประสงคและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม) มาตรา 120 และขอบังคับของบริษัท ขอ 51 

กําหนดใหท่ีประชุมผูถือหุนสามัญประจําปแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนท่ีผูสอบบัญชีควรไดรับทุกป โดยใน
การแตงต้ังผูสอบบัญชีจะแตงต้ังผูสอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชั่นส จํากดั (มหาชน) ประจําป 



5บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมคร้ังท่ี 1/2562 วันท่ี  28  กุมภาพันธ  2562 ไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีของ
บริษัทฯ โดยพิจารณาจากความสามารถ ประสบการณตลอดจนความเปนอิสระของผูสอบบัญชี และพิจารณาคาตอบแทน
การสอบบัญชีใหเหมาะสมกับหนาท่ี ภาระ ความรับผิดชอบ โดยไดเสนอตอคณะกรรมการบริษัท ใหพิจารณาแตงต้ัง 

นายธนะวุฒิ พิบูลยสวัสด์ิ หรือ นายพีระเดช  พงษเสถียรศักด์ิ หรือ นางสาวสุลลิต อาดสวาง หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง 

หรือ นางสาวธัญพร ต้ังธโนปจัย จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เปนผูสอบบัญชี ประจําป 2562 (ปท่ีเสนอ) โดย
ผูสอบบัญชีไดปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูสอบบัญชีเปนอยางดี และเสนอใหกําหนดคาตอบแทนการสอบบัญชีประจําปและราย
ไตรมาส เปนจํานวนเงิน 1,326,000 บาท และคาใชจายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เรียกเก็บตามท่ีเกิดข้ึนจริงของคาใชจาย ท้ังน้ี อัตรา
คาตอบแทนการสอบบัญชีประจําปและรายไตรมาส และคาใชจายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ท่ีเสนอดังกลาวเพ่ิมข้ึนจากอัตราท่ีเสนอใน
ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติในป 2561 จํานวน 66,000 บาท หรือคิดเปน 5.2% 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุน
พิจารณาอนุมัติใหแตงต้ังผูสอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2562 

(ปท่ีเสนอ) โดยกําหนดใหผูสอบบัญชีคนใดคนหน่ึงตามรายช่ือตอไปน้ี เปนผูลงลายมอืช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ 

1. นายธนะวุฒิ พิบูลยสวัสด์ิ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6699  

  จํานวนปท่ีสอบบัญชีในรอบ 5 ปท่ีผานมา : 2 ป (ป 2560 และป 2561) หรือ 

2. นายพีระเดช  พงษเสถียรศักด์ิ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4752 

  จํานวนปท่ีสอบบัญชีในรอบ 5 ปท่ีผานมา : -ไมมี-  หรือ 

3. นางสาวสุลลิต อาดสวาง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7517 

  จํานวนปท่ีสอบบัญชีในรอบ 5 ปท่ีผานมา : -ไมมี-  หรือ 

4. นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6838 

  จํานวนปท่ีสอบบัญชีในรอบ 5 ปท่ีผานมา : -ไมมี-  หรือ 

5. นางสาวธัญพร ต้ังธโนปจัย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9169 

  จํานวนปท่ีสอบบัญชีในรอบ 5 ปท่ีผานมา : -ไมมี-  
ผูสอบบัญชีท่ีไดรับการเสนอช่ือดังกลาว ไมมีความสัมพันธ และ/หรือ สวนไดเสียกับบริษัทฯ / ผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญ หรือ
ผูเก่ียวของกับบุคคลดังกลาว  โดยมีความเปนอิสระตอการปฏิบัติหนาท่ี พรอมท้ังมีคุณสมบัติเหมาะสม และตรงตามเกณฑ
การพิจารณาของบริษัทฯ  

และเห็นสมควรเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุน พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2562 

(ปท่ีเสนอ) และรายไตรมาส ตามท่ีปรากฏในตารางดังตอไปน้ี 

ประเภทคาตอบแทน 
ป  2562 

(ปท่ีเสนอ) 
เปรียบเทียบกับ 

ป 2561 

คาสอบบัญชี (Audit Fee)   

-  คาสอบบัญชีประจําป และรายไตรมาส 1,326,000 1,260,000 

-  คาใชจายอื่นๆ  
(คาใชจายเบ็ดเตล็ดท่ีเกิดข้ึนจริงระหวางปฏิบัติงาน เชน 
คาเบ้ียเลี้ยง คาลวงเวลา คาเดินทาง คาโทรศัพท เปนตน) 

เรียกเก็บตามท่ีเกิดข้ึน
จริงของคาใชจาย 

เรียกเก็บตามท่ีเกิดข้ึน
จรงิของคาใชจาย 

ท้ังน้ี บริษัทไมมีบริษัทยอย/บริษัทรวมท่ีตองมีการตรวจสอบ 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ  ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชั่นส จํากดั (มหาชน) ประจําป 
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วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติการแกไข/เพิ่มเติมขอบงัคับของบริษทัฯ 

วัตถุประสงคและเหตุผล 

เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงแกไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 (รวมท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม) มาตรา 100 

เก่ียวกับการลดสัดสวนการถือครองหุนของผูถือหุน ซ่ึงสามารถรวมตัวกันเพ่ือขอใหมีการเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนได 
และขยายระยะเวลาในการท่ีบริษัทฯ จะตองจัดใหมีการประชุมวิสามัญผูถือหุนออกไปจากเดิม 1 เดือน นับแตวันท่ีไดรับ
หนังสือจากผูถือหุน เปน 45 วัน ดังน้ัน ขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 32 ซ่ึงอางอิงกฎหมายดังกลาว จึงควรไดรับการแกไข
เพ่ิมเติมใหสอดคลองกัน ท้ังน้ี ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 (รวมท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม) มาตรา 31 

กําหนดใหการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบังคับของบริษัทตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

เห็นสมควรแกไข/เพ่ิมเติมขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 32 เพ่ือใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 

(รวมท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม) มาตรา 100 ท่ีมีการแกไขเปลี่ยนแปลง โดยใหยกเลิกขอความเดิมและใหใชขอความใหม
ดังตอไปน้ีแทน รวมท้ังการแกไข และ/หรือ เพ่ิมเติม รายละเอียดหรือขอความใหเปนไปตามคําสั่งนายทะเบียนตามความ
จําเปนและเหมาะสม โดยท่ีไมกระทบตอสาระสําคัญของการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของบริษัทฯ 

ขอความเดิม ขอความใหม 
“ขอ 32 คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการ
ประชุมสามัญประจําป ภายในสี่ (4) เดือนนับแตวันสิ้นสุดรอบป
บัญชีของบริษัท 

การประชุมผู ถือหุนคราวอื่นๆ ใหเรียกวา “ประชุมวิสามัญ” 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ไดสุดแตจะ
เห็นสมควร หรือเมื่อผูถือหุนซ่ึงมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึง
ในหา (1/5) ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด หรือผูถือหุน
จํานวนไมนอยกวาย่ีสิบหา (25) คน ซ่ึงมีหุนนับรวมกันไดไมนอย
กวาหน่ึงในสิบ (1/10) ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมดจะ
เขาช่ือกันทําหนังสือในฉบับเดียวกันรองขอใหคณะกรรมการเรียก
ประชุมผูถือหุนก็ได โดยในหนังสือรองขอน้ันจะตองระบุวาให
เรียกประชุมเพ่ือการใดไวชัดเจน คณะกรรมการตองจัดประชุม
ภายใน หน่ึง (1) เดือนนับแตวันท่ีไดรับหนังสือจากผูถือหุน 

“ขอ 32 คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการ
ประชุมสามัญประจําป ภายในสี่ (4) เดือนนับแตวันสิ้นสุดรอบป
บัญชีของบริษัท 

การประชุมผูถือหุนคราวอื่นๆ ใหเรียกวา “ประชุมวิสามัญ” 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ไดสุดแตจะ
เห็นสมควร  

ผูถือหุนคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา
รอยละสิบ (10) ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมดจะเขาช่ือ
กันทําหนังสือในฉบับเดียวกันรองขอใหคณะกรรมการเรียก
ประชุมผูถือหุนก็ได โดยในหนังสือรองขอน้ันจะตองระบุวาให
เรียกประชุมเพ่ือการใดไวชัดเจน ในกรณีเชนน้ีคณะกรรมการ
ตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายในสี่สิบหา (45) วัน นับแต
วันท่ีไดรับหนังสือจากผูถือหุน  

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไมจัดใหมีการประชุมภายในกําหนด
ระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถือหุนท้ังหลายซ่ึงเขาช่ือกันหรือผูถือ
หุนคนอื่นๆ รวมกันไดจํานวนหุนตามท่ีบังคับไวน้ันจะเรียก
ประชุมเองก็ไดภายในสี่สิบหา (45) วัน นับแตวันครบกําหนด
ระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเชนน้ี ใหถือวาเปนการประชุม
ผูถือหุนท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทตองรับผิดชอบ
คาใชจายอันจําเปนท่ีเกิดจากการจัดใหมกีารประชุมและอํานวย
ความสะดวกตามสมควร 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชั่นส จํากดั (มหาชน) ประจําป 
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ขอความเดิม ขอความใหม 

ในกรณีท่ีปรากฏวาการประชุมผูถือหุนท่ีเปนการเรียกประชุม
เพราะผูถือหุนตามวรรคสี่ครั้งใดจํานวนผูถือหุนซ่ึงมารวมประชุม
ไมครบเปนองคประชุมตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับน้ี ผูถือหุน
ตามวรรคสี่ตองรวมกันรับผิดชอบชดใชคาใชจายท่ีเกิดจากการ
จัดใหมีการประชุมในครั้งน้ันใหแกบริษัท” 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ   ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนคะแนนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่9 พิจารณาอนุมัติการแกไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงคของบริษทัฯ 

วัตถุประสงคและเหตุผล 

เพ่ือเปนการสนับสนุนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และใชทรัพยสินท่ีมีอยูของบริษัทฯ ใหเกิดประโยชนสูงสุด บริษัทฯ มี
ความประสงคจะดําเนินธุรกิจและประกอบกิจการ ซ้ือ ขาย ขายฝาก จํานอง จํานํา แลกเปลีย่น เชา ใหเชา เชาชวง ใหเชา
ชวง เชาซ้ือ ใหเชาซ้ือ ใหบริการ บํารุงรักษา ระบบสาธารณูปโภคและบริหารจัดการสังหาริมทรัพย อสังหาริมทรัพย และ
ทรัพยสิทธิในอสังหาริมทรัพยทุกประเภท ขายผอนชําระ ใหเชา ใหเชาซ้ือ ติดต้ัง สราง ใหบริการ ซอมแซม ถายบรรจุ และ
รับประกัน จึงแกไขและเพ่ิมเติมวัตถุประสงคของบริษัทฯ ขอ 38, 44, 49, 50, 52, 54 และ 56 เน่ืองจากไมมีวัตถุประสงค
ในการประกอบธุรกิจดังกลาว  

ความเห็นของคณะกรรมการ 

เห็นสมควรแกไขและเพ่ิมเติมวัตถุประสงคของบริษัทฯ ขอ 38, 44, 49, 50, 52, 54 และ 56 เพ่ือใหสอดคลองกับการ
ประกอบกิจการของบริษัทฯ โดยใหยกเลิกขอความเดิมและใหใชขอความใหมดังตอไปน้ีแทน รวมท้ังการแกไข และ/หรือ 
เพ่ิมเติม รายละเอียดหรือขอความใหเปนไปตามคําสั่งนายทะเบียนตามความจําเปนและเหมาะสม โดยท่ีไมกระทบตอ
สาระสําคัญของการแกไขและเพ่ิมเติมวัตถุประสงคของบริษัทฯ 

ขอ ขอความเดิม ขอความใหม 
38 ประกอบกิจการคาอุปกรณทางการแพทย อุปกรณ

สําหรับโรงพยาบาล อุปกรณสําหรับวิทยาศาสตรทุก
ประเภททุกแขนง เคร่ืองจักรกลสําหรับเคร่ืองบิน และ
ช้ินสวนสําหรับอุปกรณเคร่ืองจักรกล และเคมีภัณฑทุก
ชนิด 

ประกอบกิจการคา ขายผอนชําระ ใหเชา ใหเชาซ้ือ ใหบริการ  
ซอมแซม และรับประกัน อุปกรณทางการแพทย อุปกรณสําหรับ
โรงพยาบาล อุปกรณสําหรับวิทยาศาสตรทุกประเภททุกแขนง 
เครื่องจักรกลสําหรับเครื่องบิน และช้ินสวนสําหรับอุปกรณ
เครื่องจักรกล และเคมีภัณฑทุกชนิด 

44 ประกอบกิจการคา สั่งเขามาจําหนายในประเทศ และ
สงออกไปจําหนายตางประเทศ ซ่ึงสินคาดังตอไปน้ี 
เครื่องอุปกรณวาลว เครื่องอุปกรณระบบดับเพลิง เครื่อง
อุปกรณและวัตถุเคมีท่ีใชในการดับเพลิง เครื่องอุปกรณ
ขอตอทอนํ้า เครื่องอุปกรณแจงสัญญาณเพลิงไหม
อัตโนมัติ 

ประกอบกิจการคา สั่งเขามาจําหนายในประเทศ และสงออกไป
จําหนายตางประเทศ ขายผอนชําระ ใหเชา ใหเชาซ้ือ ใหบริการ 
ซอมแซม ถายบรรจุ และรับประกัน ซ่ึงสินคาดังตอไปน้ี เครื่อง
อุปกรณวาลว เคร่ืองอุปกรณระบบดับเพลิง เคร่ืองอุปกรณและ
วัตถุเคมีท่ีใชในการดับเพลิง เคร่ืองอุปกรณขอตอทอนํ้า เคร่ือง
อุปกรณแจงสัญญาณเพลิงไหมอัตโนมัติ 

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชั่นส จํากดั (มหาชน) ประจําป 
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ขอ ขอความเดิม ขอความใหม 
 

 

ประกอบกิจการคา ใหเชา สั่งเขามาจําหนายในประเทศ 
และสงออกไปจําหนายยังตางประเทศ ซ่ึงสินคาดังน้ี 
เคร่ืองและอุปกรณการพิมพบรรจุภัณฑ พิมพหีบหอ 
ตลอดจนวัสดุตางๆ เชน หมึกพิมพ อุปกรณการพิมพ 
รวมท้ังอุปกรณและอะไหลของสินคาดังกลาว 

ประกอบกิจการคา ขายผอนชําระ ใหเชา ใหเชาซ้ือ สั่งเขามา
จําหนายในประเทศ และสงออกไปจําหนายยังตางประเทศ ซ่ึง
สินคา ดังน้ี เครื่องและอุปกรณการพิมพบรรจุภัณฑ พิมพหีบหอ 
เคร่ืองพิมพระบบดิจิทัล ตลอดจนวัสดุตางๆ เชน หมึกพิมพ 
อุปกรณการพิมพ รวมท้ังอุปกรณและอะไหลของสินคาดังกลาว 

50 ประกอบกิจการคา ใหเชา รับเหมาติดต้ัง สราง ซอมแซม
และแกไขเคร่ืองพิมพบรรจุภัณฑ ตลอดจนอุปกรณและ
อะไหลของสินคาดังกลาว รวมตลอดถึงผลิตภัณฑตางๆ 
ท่ีใชตอเน่ืองในการใชงานเครื่องพิมพบรรจุภัณฑ 

ประกอบกิจการคา ให เชา ใหเชาซ้ือ  รับเหมาติดต้ัง สราง 
ใหบริการ ซอมแซม และรับประกัน และแกไข เคร่ืองพิมพบรรจุ
ภัณฑ  เครื่องพิมพระบบดิจิทัล ตลอดจนอุปกรณและอะไหลของ
สินคาดังกลาว รวมตลอดถึงผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีใชตอเน่ืองในการ
ใชงานเครื่องพิมพบรรจุภัณฑ และเครื่องพิมพระบบดิจิทัล 

52 ประกอบกิจการคาและใหเชาเคร่ืองพิมพและอุปกรณ
การพิมพ 3 มิติ ตลอดจนวัสดุตาง ๆ ท่ีใชในการพิมพ 
รวมท้ังอุปกรณและอะไหลของสินคาดังกลาว รวมท้ัง
ใหบริการทําช้ินงานจากไฟลดิจิทัลดวยเครื่องพิมพ 3 มิติ 

ประกอบกิจการคา ขายผอนชําระ ใหเชา ใหเชาซ้ือ ติดต้ัง สราง 
ใหบริการ  ซอมแซม และรับประกัน เครื่องพิมพและอุปกรณการ
พิมพ 3 มิติ ตลอดจนวัสดุตางๆ ท่ีใชในการพิมพ รวมท้ังอุปกรณ
และอะไหลของสินคาดังกลาว รวมท้ังใหบริการทําช้ินงานจาก
ไฟลดิจิทัลดวยเครื่องพิมพ 3 มิติ 

54 ประกอบกิจการคาและให เชาเครื่องและอุปกรณ
ถายภาพและบันทึกไฟลดิจิทัล 

ประกอบกิจการคา ขายผอนชําระ ใหเชา ใหเชาซ้ือ ติดต้ัง สราง 
ใหบริการ  ซอมแซม และรับประกัน เครื่องและอุปกรณถายภาพ
และบันทึกไฟลดิจิทัล 

56 - ซ้ือ ขาย ขายฝาก จํานอง จํานํา แลกเปลีย่น เชา ใหเชา เชาชวง 
ให เชาชวง เชาซ้ือ ให เชาซ้ือ ใหบริการ บํารุงรักษา ระบบ
สาธารณูปโภคและบริหารจัดการสังหาริมทรัพย อสังหาริมทรัพย 
และ ทรัพยสิทธิในอสังหาริมทรัพยทุกประเภท 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ   ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4)ของจํานวนคะแนนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่10 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 3. เพื่อใหสอดคลองกับการแกไขและ
เพิ่มเติมวัตถุประสงคของบริษัทฯ 

วัตถุประสงคและเหตุผล 

เพ่ือใหสอดคลองกับการแกไขและเพ่ิมเติมวัตถุประสงคของบริษัทฯ ตามท่ีไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาในวาระท่ี 9 

ขางตน จึงแกไขเพ่ิมเติมบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 3 จาก วัตถุประสงคของบริษัท มีจํานวน 55 ขอ รายละเอยีดตามแบบ 
บมจ. 002 ท่ีแนบ” เปน วัตถุประสงคของบริษัท มีจํานวน 56 ขอ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ท่ีแนบ เพ่ือให
สอดคลองกับการเพ่ิมเติมวัตถุประสงคในการประกอบกิจการของบริษัทฯ 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

เห็นสมควรแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 3. เพ่ือใหสอดคลองกับการแกไขและเพ่ิมเติมวัตถุประสงค
ของบริษัทฯ โดยใหยกเลิกขอความเดิมและใหใชขอความใหมดังตอไปน้ีแทน รวมท้ังการแกไข และ/หรือ เพ่ิมเติม 
รายละเอียดหรือขอความใหเปนไปตามคําสั่งนายทะเบียนตามความจําเปนและเหมาะสม โดยท่ีไมกระทบตอสาระสําคัญ
ของการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธขิองบริษัทฯ 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชั่นส จํากดั (มหาชน) ประจําป 



9บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)

 จากเดิม 

 “ขอ 3. วัตถุประสงคของบริษัท มีจํานวน 55 ขอ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ท่ีแนบ” 

 แกไขเปน 

 “ขอ 3. วัตถุประสงคของบริษัทมีจํานวน 56 ขอ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ท่ีแนบ” 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ   ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนคะแนนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซ่ึง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 

 จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 ในวันพฤหัสบดีท่ี 25 เมษายน 2562  และโปรดนํา
หลักฐานแสดงสิทธิการเขารวมประชุมโดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 7  รวมท้ังแบบฟอรมลงทะเบียน (หนังสือเชิญประชุมท่ีมี 
Barcode) (สิ่งท่ีสงมาดวย 1) มาดวย และเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุน โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอรีน กรุงเทพฯ 
จัดใหมีบริการรถรับ-สง  โดยรถบริการจะผานบริเวณฝงโรบินสันของเซ็นทรัล พระราม 9 ทุกๆ 1 ชั่วโมง ตั้งแตเวลา 8.00 น.  

 หากทานมีความประสงคจะมอบฉันทะใหผูอื่นไปประชุมและออกเสียงแทน  โปรดลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สิ่งท่ี
สงมาดวย 2) ท่ีแนบมาพรอมกันน้ี และย่ืนตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนเขารวมประชุม เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบหลักฐาน
ตางๆ และเพื่อใหการลงทะเบียนแลวเสร็จ สามารถเร่ิมการประชุมไดตามกําหนด ขอใหผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนไปถึงสถานท่ี
ประชุมกอนเวลา  ท้ังน้ี บริษัทฯ มีนโยบายงดเวนการมอบของชํารวยใหแกผูถือหุน 

 หากผูถือหุนประสงคจะมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน  บริษัทได
กําหนดให ดร.ถกล นันธิราภากร หรือ ดร.โสตถิธร  มัลลิกะมาส หรือ นางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน กรรมการอิสระ เปนผูรับมอบ
ฉันทะ (ตามเอกสารแนบทาย 3) โปรดลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งท่ีสงมาดวย 2) ท่ีไดแนบมาพรอมน้ี แลวสงคืนบริษัทฯ 
เพ่ือใหถึงบริษัทฯ กอนวันประชุม 1 วัน 

 สําหรับผูถือหุนท่ีประสงคจะขอรับรายงานประจําป 2561 แบบรูปเลม (ภาษาไทย)  โปรดระบุในแบบฟอรมขอรับ
รายงานประจําป 2561 (เอกสารแนบทาย 8)  หรือหากทานผูถือหุนมีคําถามในประเด็นท่ีเก่ียวของกับวาระการประชุม สามารถ
จัดสงคําถามลวงหนา ภายในวันจันทรท่ี 15 เมษายน 2562  และติดตอบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังตอไปน้ี   

• 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 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 ตาม วัน เวลา 
และสถานท่ีท่ีระบุไวขางตนดวย จักขอบคุณย่ิง 

 

ขอแสดงความนับถือ  

 ดร.ถกล   นันธิราภากร 

 ประธานกรรมการ  

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชั่นส จํากดั (มหาชน) ประจําป 
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20 เอกสารเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562



21บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)



22 เอกสารเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562
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24 เอกสารเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562
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เอกสารแนบทาย 2 (1) 
พิจารณาวาระท่ี 5 

 
ประวัติโดยสังเขปของบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการของบริษัทฯ 

(กรรมการท่ีครบกําหนดตองออกตามวาระ และไดรับการเสนอใหกลับเขาดํารงตําแหนงตออีกวาระหน่ึง) 

• ชื่อ ดร.ถกล     นันธิราภากร 
• ตําแหนงปจจุบัน กรรมการอสิระ /  ประธานกรรมการบริษัท  
  และประธานกรรมการตรวจสอบ (ไมเปนผูบริหาร) 

• ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตัง้ กรรมการอิสระ  

• อาย ุ 73  ป 
• สัญชาต ิ ไทย 
• วันทีไ่ดรบัการแตงตั้ง 5  กันยายน  2555 
• คุณวุฒิการศกึษา  

- 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 
- ประกาศนียบัตรช้ันสูง (การเงินการธนาคาร)  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

• ประวัติการฝกอบรม  
- หลักสูตรอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

1. หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุน 43/2018 
2. หลักสูตร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) รุน 36/2017 
3. หลักสูตร Chairman Forum (R-CF) รุน 1/2016 
4. หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุน  228/2016 
5. หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุน  3/2016 
6. หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุน 8/2005 
7. หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุน 8/2004 

• ประสบการณการทาํงาน  
- 2558 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
  บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) 
- 2545 - ปจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ราชธานีลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 
- 2555 - 2558 คณบดี คณะบัญชี  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
- 2555 - 2558 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) 
- 2548 - 2554 รองอธิการบดี ฝายบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหอการคา 

• สัดสวนการถือหุนบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2561) - ไมมี - 
• จํานวนวาระที่เปนกรรมการบริษัท 3 วาระ (6 ป : 5 กันยายน 2555 - ปจจุบัน) 
• การเขารวมประชุมในระหวางเปนกรรมการในรอบปที่ผานมา 

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เขารวมประชุม 6 ครั้ง 
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เขารวมประชุม 4 ครั้ง 

 
 

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถอืหุน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) ประจําป    

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการของบริษัทฯ



31บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบทาย 2 (1) 
พิจารณาวาระท่ี 5 

 
• ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย 

จํานวน   1   แหง   
ประกอบดวย 

บริษัท ราชธานีลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

องคกร/หนวยงาน/กิจการอืน่  
(ที่ไมใชบรษิัทจดทะเบียน) 

-ไมมีการดํารงตําแหนง- 

ตําแหนงในกิจการทีแ่ขงขนั/เกีย่วเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษทัฯ ที่อาจเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชน 

-ไมมีการดํารงตําแหนง- 

• มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไมมีลักษณะตองหามตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน  -ใช-   
• มีคุณสมบตัิการเปนกรรมการอสิระครบถวนตามนยิามกรรมการอิสระของบริษทัฯ -ใช- 

(รายละเอยีดปรากฎตามเอกสารแนบทาย 4) (เทากับขอกําหนดตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
 ตลาดทุนท่ี ทจ.28/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการ
 อนุญาตใหเสนอขายหุนท่ีออกใหม (ฉบับประมวล) 

• ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ยอนหลัง -ไมมี-  
• ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการดวยกัน -ไมมี- 
• การมีสวนไดเสียในวาระที่พิจารณาในการประชุมครั้งนี้ - วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการเขาดํารง

 ตําแหนงแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ 

  - วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
และคณะกรรมการชุดยอย สําหรับป 2562 

• การมีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา -ไมมี- 
• การเปนผูใหบริการทางวิชาชีพ เชน ผูสอบบัญชี  ที่ปรึกษาทางกฎหมาย -ไมมี- 
• ความสัมพันธทางธุรกิจอยางมีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางอิสระ -ไมมี- 
• การมีสวนไดเสียพิเศษที่แตกตางจากกรรมการอื่น -ไมมี- 
 
 

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถอืหุน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) ประจําป  31  

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย
องคกร/หนวยงาน/กิจการอื่น
(ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) 
ตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจเกิดความขัดแยง 
ทางผลประโยชน 



32 เอกสารเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562

เอกสารแนบทาย 2 (2) 
พิจารณาวาระท่ี 5 

 ประวัติโดยสังเขปของบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการของบริษัทฯ 

(กรรมการท่ีครบกําหนดตองออกตามวาระ และไดรับการเสนอใหกลับเขาดํารงตําแหนงตออีกวาระหน่ึง) 

• ชื่อ ดร.โสตถิธร มัลลิกะมาส 

• ตําแหนงปจจุบัน กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 
 และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
 (ไมเปนผูบริหาร) 

• ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตัง้ กรรมการอิสระ 

• อาย ุ 56  ป 
• สัญชาต ิ ไทย 
• วันทีไ่ดรบัการแตงตั้ง 5  กันยายน  2555 
• ประวัติการศึกษา  

- เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต University of Wisconsin, USA. 
- เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต University of Wisconsin, USA. 
- เศรษฐศาสตรบัณฑติ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

• ประวัติการฝกอบรม  
- หลักสูตรอบรมของสมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  รุน  102/2013 
• ประวัติการทํางาน  

- 2561 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง 
โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) 

- 2555 - ปจจุบัน ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
- 2555 - 2561 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) 
- 2549 - 2552 คณบดี คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- 2546 - 2549 รองคณบดี คณะเศรษฐศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- 2542 - 2546 ผูอํานวยการศูนยวิจัยเศรษฐศาสตร  คณะเศรษฐศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- 2535 - 2541 ท่ีปรึกษาสถาบันวิจัยภัทร บลจ.ภัทรธนกิจ 
- 2537 - 2538 ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการการเงินการคลัง สภาผูแทนราษฎร 

• สัดสวนการถือหุนบริษทั (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2561) - ไมมี - 
• จํานวนวาระทีเ่ปนกรรมการบรษิัท 3 วาระ (6 ป : 5 กันยายน 2555 - ปจจุบัน) 
• การเขารวมประชุมในระหวางเปนกรรมการในรอบปที่ผานมา 

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เขารวมประชุม 6 ครั้ง 
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เขารวมประชุม 4 ครั้ง 

 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถอืหุน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) ประจําป    
 

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการของบริษัทฯ



33บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบทาย 2 (2) 
พิจารณาวาระท่ี 5 

• ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย -ไมม-ี 
องคกร/หนวยงาน/กิจการอื่น  
(ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน) 

จํานวน   1   แหง 
ประกอบดวย 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ตําแหนงในกิจการท่ีแขงขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ 
ท่ีอาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

-ไมม-ี 

• มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไมมีลักษณะตองหามตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน  -ใช-   
• มีคุณสมบตัิการเปนกรรมการอสิระครบถวนตามนยิามกรรมการอิสระของบริษทัฯ -ใช- 

(รายละเอยีดปรากฎตามเอกสารแนบทาย 4) (เทากับขอกําหนดตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
 ตลาดทุนท่ี ทจ.28/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการ
 อนุญาตใหเสนอขายหุนท่ีออกใหม (ฉบับประมวล) 

• ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ยอนหลัง -ไมมี-  
• ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการดวยกัน -ไมมี- 
• การมีสวนไดเสียในวาระที่พิจารณาในการประชุมครั้งนี้ - วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการเขาดํารง

 ตําแหนงแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ 

  - วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
และคณะกรรมการชุดยอย สําหรับป 2562 

• การมีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา -ไมมี- 
• การเปนผูใหบริการทางวิชาชีพ เชน ผูสอบบัญชี  ที่ปรึกษาทางกฎหมาย -ไมมี- 
• ความสัมพันธทางธุรกิจอยางมีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางอิสระ -ไมมี- 
• การมีสวนไดเสียพิเศษที่แตกตางจากกรรมการอื่น -ไมมี- 
  

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถอืหุน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) ประจําป    
 



34 เอกสารเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562

เอกสารแนบทาย 2 (3) 
พิจารณาวาระท่ี 5 

 ประวัติโดยสังเขปของบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการของบริษัทฯ 

(กรรมการท่ีครบกําหนดตองออกตามวาระ และไดรับการเสนอใหกลับเขาดํารงตําแหนงตออีกวาระหน่ึง) 

• ชื่อ ดร.สุพจน เธียรวุฒ ิ

• ตําแหนงปจจุบัน กรรมการอสิระ 
 และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 (ไมเปนผูบริหาร) 

• ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตัง้ กรรมการอิสระ 

• อาย ุ 52  ป 
• สัญชาต ิ ไทย 
• วันทีไ่ดรบัการแตงตั้ง 1  พฤศจิกายน  2559 
• ประวัติการศึกษา  

- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Electronic Engineering) The University of Tokyo ประเทศญี่ปุน 
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (Information and Computer Sciences) Toyohashi University of Technology ประเทศญี่ปุน 
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ไฟฟาสือ่สาร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

• ประวัติการฝกอบรม  
- หลักสูตรอบรมของสมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

1. หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุน 12/2017 
2. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน 195/2014 
3. หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุน 20/2005 

• ประวัติการทํางาน  
- 2559 - ปจจุบัน กรรมการอสิระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส 
- 2561 - ปจจุบัน ผูอํานวยการโครงการ CU Transformation จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
- 2559 - ปจจุบัน ท่ีปรึกษาอธิการบดี  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- 2557 - ปจจุบัน กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  บมจ.เอทีพี 30  
- 2557 - 2560 ผูอํานวยการโครงการรวมมือระหวางคณะวิศวกรรมศาสตรกับภาคอุตสาหกรรม  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- 2555 - 2560 กรรมการ  บริษัท บลูฟนิกซอินโนเวช่ัน จํากัด 
- 2557 - 2557 รองกรรมการผูจัดการ สายงานกลยุทธองคกร  บมจ .ซิมโฟน่ีคอมมูนิเคช่ัน 
- 2555 - 2557 ผูชวยอธิการบดี (ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและยุทธศาสตร)จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
- 2550 - 2554 ผูอํานวยการ  สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย

เสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
- 2547 - 2550 ผูอํานวยการสายงานวางแผนกลยุทธองคกร, ผูอํานวยการสายงานพัฒนาผลิตภัณฑ, เลขานุการ

คณะกรรมการบริหาร, เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, บมจ.ทีทีแอนดที 
- 2547 - 2550 กรรมการผูจัดการ  บรษิัท ทีทีแอนดที ซับสไครเบอร เซอรวิสเซส จํากัด 
- 2547 - 2550 กรรมการ  บริษัท ทริปเปล ที โกลบอลเน็ท จํากัด 
- 2538 - 2547  ผูอํานวยการฝายวางแผนวิสาหกิจ, ผูอํานวยการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ.ทีทีแอนดที  
- 2538 - 2542 ผูชวยผูอํานวยการฝายบริการและเทคโนโลยีใหมการวางแผนองคกร บริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน) 
- 2537 - 2538 เจาหนาท่ีอุตสาหกรรม สํานักงานอุตสาหกรรม สถานเอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน 

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถอืหุน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) ประจําป    
 

เอกสารแนบทาย 2 (  
พิจารณาวาระท่ี  

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการของบริษัทฯ
กรรมการท่ีครบกําหนดตองออกตามวาระ และไดรับการเสนอใหกลับเขาดํารงตําแหนงตออีกวาระหน่ึง) 

• ชื่อ ดร สุพจน เธียรวุฒิ
• ตําแหนงปจจุบัน กรรมการอสิระ 

 และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 (ไมเปนผูบริหาร) 

• ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตัง้ กรรมการอิสระ 

• อายุ   ป 
• สัญชาติ ไทย 
• วันทีไ่ดรบัการแตงตั้ง   พฤศจิกายน   
• ประวัติการศึกษา  

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Electronic Engineering) The University of Tokyo ประเทศญี่ปุน 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (Information and Computer Sciences) Toyohashi University of Technology ประเทศญี่ปุน 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ไฟฟาสือ่สาร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

• ประวัติการฝกอบรม  
หลักสูตรอบรมของสมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุน  
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน  
หลักสูตร Finance for Non Finance Directors (FND) รุน  

• ประวัติการทํางาน  
9  ปจจุบัน กรรมการอสิระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส 

2561  ปจจุบัน ผูอํานวยการโครงการ CU Transformation จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
2559  ปจจุบัน ท่ีปรึกษาอธิการบดี  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
2557  ปจจุบัน กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  บมจ.เอทีพี 30  
2557   ผูอํานวยการโครงการรวมมือระหวางคณะวิศวกรรมศาสตรกับภาคอุตสาหกรรม  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
2555   กรรมการ  บริษัท บลูฟนิกซอินโนเวช่ัน จํากัด 
2557   รองกรรมการผูจัดการ สายงานกลยุทธองคกร  บมจ .ซิมโฟน่ีคอมมูนิเคช่ัน 
2555   ผูชวยอธิการบดี (ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและยุทธศาสตร)จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
2550   ผูอํานวยการ  สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย

เสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
   ผูอํานวยการสายงานวางแผนกลยุทธองคกร, ผูอํานวยการสายงานพัฒนาผลิตภัณฑ, เลขานุการ

คณะกรรมการบริหาร, เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, บมจ.ทีทีแอนดที 
2547   กรรมการผูจัดการ  บรษิัท ทีทีแอนดที ซับสไครเบอร เซอรวิสเซส จํากัด 

   กรรมการ  บริษัท ทริปเปล ที โกลบอลเน็ท จํากัด 
2538  2547  ผูอํานวยการฝายวางแผนวิสาหกิจ, ผูอํานวยการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ.ทีทีแอนดที  
2538   ผูชวยผูอํานวยการฝายบริการและเทคโนโลยีใหมการวางแผนองคกร บริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน) 

   เจาหนาท่ีอุตสาหกรรม สํานักงานอุตสาหกรรม สถานเอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน 

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถอืหุน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) ประจําป    
 

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการของบริษัทฯ



35บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบทาย 2 (3) 
พิจารณาวาระท่ี 5 

• สัดสวนการถือหุนบริษทั (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2561) - ไมมี - 
• จํานวนวาระทีเ่ปนกรรมการบรษิัท 1 วาระ (2 ป : 1 พฤศจิกายน 2559 - ปจจุบัน) 
• การเขารวมประชุมในระหวางเปนกรรมการในรอบปที่ผานมา 

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เขารวมประชุม 5 ครั้ง 
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 12 ครั้ง เขารวมประชุม 12 ครั้ง 

• ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จํานวน 1 แหง 

ประกอบดวย 
1. บริษัท เอทีพี 30 จํากัด (มหาชน) 
 

องคกร/หนวยงาน/กิจการอื่น 
(ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน) 

จํานวน 1 แหง 
ประกอบดวย 

1. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

ตําแหนงในกิจการท่ีแขงขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของ
บริษัทฯ ท่ีอาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

-ไมม-ี 

• มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไมมีลักษณะตองหามตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน  -ใช-   
• มีคุณสมบตัิการเปนกรรมการอสิระครบถวนตามนยิามกรรมการอิสระของบริษทัฯ -ใช- 

(รายละเอยีดปรากฎตามเอกสารแนบทาย 4) (เทากับขอกําหนดตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
 ตลาดทุนท่ี ทจ.28/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการ
 อนุญาตใหเสนอขายหุนท่ีออกใหม (ฉบับประมวล) 

• ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ยอนหลัง -ไมมี-  
• ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการดวยกัน -ไมมี- 
• การมีสวนไดเสียในวาระที่พิจารณาในการประชุมครั้งนี้ - วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการเขาดํารง

 ตําแหนงแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ 

  - วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
และคณะกรรมการชุดยอย สําหรับป 2562 

• การมีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา -ไมมี- 
• การเปนผูใหบริการทางวิชาชีพ เชน ผูสอบบัญชี  ที่ปรึกษาทางกฎหมาย -ไมมี- 
• ความสัมพันธทางธุรกิจอยางมีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางอิสระ -ไมมี- 
• การมีสวนไดเสียพิเศษที่แตกตางจากกรรมการอื่น -ไมมี- 
  

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถอืหุน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) ประจําป    
 



36 เอกสารเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562

เอกสารแนบท้าย 2 (4) 
พิจารณาวาระที่ 5 

   
 

 

 ประวัตโิดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ 

(กรรมการที่ครบกาํหนดต้องออกตามวาระ และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดาํรงตาํแหน่งต่ออีกวาระหน่ึง) 

• ช่ือ นายธรรมนูญ ตรีเพช็ร 

• ตาํแหน่งปัจจุบนั กรรมการ / กรรมการบริหาร /กรรมการบริหารความเส่ียง 
 และกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท 
 (เป็นผู้บริหาร) 

• ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ กรรมการ 
• อายุ 51  ปี 
• สัญชาต ิ ไทย 
• วันที่ได้รับการแต่งตัง้ 1  พฤศจิกายน  2559 
• ประวัตกิารศึกษา 

- บริหารธุรกิจบณัฑิต (การจดัการทัว่ไป)  มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
• ประวัตกิารฝึกอบรม 

- หลกัสตูรอบรมของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
1. หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 211/2015 
2. หลกัสตูร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่น 24/2015 
3. หลกัสตูร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 28/2015 
4. หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 116/2015 

• ประวัตกิารทาํงาน 
- 2559 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ : ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทลั บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลชูัน่ส์ จํากดั (มหาชน) 
- 2558 - 2559 กรรมการผู้จดัการ บริษัท คิว ท ูเอส จํากดั 
- 2557 - 2559 กรรมการ บริษัท ชิลแมทช์ จํากดั 
- 2553 - 2558 กรรมการและผู้จดัการทัว่ไป บริษัท คิว ท ูเอส จํากดั 

• สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2561) 21,159,399 หุ้น (3.62%) 
• จาํนวนวาระที่เป็นกรรมการบริษัท 1 วาระ (2 ปี : 1 พฤศจิกายน 2559 - ปัจจบุนั) 
• การเข้าร่วมประชุมในระหว่างเป็นกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา 

- การประชมุคณะกรรมการบริษัท 6 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 6 ครัง้ 
- การประชมุคณะกรรมการบริหาร 12 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 11 ครัง้ 
- การประชมุคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 12 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 12 ครัง้ 

• ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย -ไมมี่- 
องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอ่ืน (ท่ีไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียน) -ไมมี่- 
ตําแหน่งในกิจการท่ีแขง่ขนั/เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษัทฯ 
ท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

-ไมมี่- 

• มีคุณสมบัตกิรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน  -ใช-่   
• การมีส่วนได้เสียในบริษัทฯ -ไมมี่- 
• ประวัตกิารกระทาํผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง -ไมมี่-  
• ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน -ไมมี่-  
• การมีส่วนได้เสียในวาระที่พจิารณาในการประชุมครัง้นี ้ - วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการเข้าดํารง

 ตําแหน่งแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 

  - วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชดุยอ่ย สําหรับปี 2562   

เอกสารแนบทาย 2 (4) 
พิจารณาวาระท่ี  

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการของบริษัทฯ
กรรมการท่ีครบกําหนดตองออกตามวาระ และไดรับการเสนอใหกลับเขาดํารงตําแหนงตออีกวาระหน่ึง) 

• ชื่อ นายธรรมนูญ ตรีเพช็ร
• ตําแหนงปจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 และกรรมการผูมอีํานาจลงนามผูกพันบริษัท 
 (เปนผูบริหาร) 

• ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตัง้ กรรมการ 
• อายุ   ป 
• สัญชาติ ไทย 
• วันทีไ่ดรบัการแตงตั้ง 1  พฤศจิกายน   
• ประวัติการศึกษา 

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการท่ัวไป)  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
• ประวัติการฝกอบรม 

หลักสูตรอบรมของสมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน  
หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุน 24/2015 
หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุน  

4. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน  
• ประวัติการทํางาน 

2559  ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ  ธุรกิจระบบการพิมพดิจิทัล บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) 
2558   กรรมการผูจัดการ บริษัท คิว ทู เอส จํากัด 
2557   กรรมการ บริษัท ชิลแมทช จํากัด 
2553   กรรมการและผูจัดการท่ัวไป บริษัท คิว ทู เอส จํากัด 

• สัดสวนการถือหุนบริษทั ณ วันที่ ธ.ค. ) 21,159,399 หุน (3.62%) 
• จํานวนวาระทีเ่ปนกรรมการบรษิัท  วาระ (  ป  1 พฤศจิกายน   ปจจุบัน) 
• การเขารวมประชุมในระหวางเปนกรรมการในรอบปที่ผานมา 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท  ครั้ง เขารวมประชุม  ครั้ง 
• ตําแหนงในบริษทัจดทะเบยีนอืน่ 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไมมี  
องคกร/หนวยงาน/กิจการอื่น (ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน) ไมมี  
ตําแหนงในกิจการท่ีแขงขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ 
ท่ีอาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

ไมมี  

• มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไมมีลักษณะตองหามตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน  ใช    
• การมีสวนไดเสียในบริษัทฯ ไมมี  
• ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ ป ยอนหลัง ไมมี   
• ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการดวยกัน ไมมี   
• การมีสวนไดเสียในวาระที่พิจารณาในการประชุมครัง้นี้  วาระท่ี  พิจารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการเขาดํารง

 ตําแหนงแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ
วาระท่ี  พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการชุดยอย สําหรับป 
เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถอืหุน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) ประจําป    

 

  

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการของบริษัทฯ
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เอกสารแนบทาย 3 (1) 
 

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่ีเปนผูรับมอบฉันทะของผูถือหุน 

ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 

ของ  บริษัท  หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) 
 

• ชื่อกรรมการ ดร.ถกล    นันธิราภากร 

• ตําแหนงปจจุบนั กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการบริษัท  
  และประธานกรรมการตรวจสอบ 

• อายุ 73  ป 

• สัญชาต ิ ไทย 

• วันที่ไดรับการแตงตั้ง 5  กันยายน  2555 

• ที่อยูติดตอ 27 ซอยพัฒนาการ 69 แยก 9-2 แขวงประเวศ เขตประเวศ  กรุงเทพฯ 10250 

• สัดสวนการถือหุนบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2561)  - ไมมีการถือหุนในบริษัท - 

• จํานวนปที่เปนกรรมการ 6  ป 

• การมีสวนไดเสีย - วาระท่ี 5   พิจารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการเขาดํารงตําแหนงแทนกรรมการท่ีตองออก
   ตามวาระ 

- วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย 
 สําหรับป 2562 

• การมีสวนไดเสียพิเศษที่แตกตางจากกรรมการอื่น - ไมมี - 

 
หมายเหต ุ: รายละเอียดประวัติกรรมการบริษัท  ตามรายงานประจําป  2561  หัวขอคณะกรรมการบริษทั 

 

  

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถอืหุน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) ประจําป    

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เปนผูรับมอบฉันทะของผูถือหุน
ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562

ของ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
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เอกสารแนบทาย 3 (2) 
 

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่ีเปนผูรับมอบฉันทะของผูถือหุน 
ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 

ของ  บริษัท  หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) 
 

• ชื่อกรรมการ ดร.โสตถิธร   มลัลิกะมาส 

• ตําแหนงปจจุบัน กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ 
 และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

• อาย ุ 56  ป 

• สัญชาต ิ ไทย 

• วันทีไ่ดรบัการแตงตั้ง 5  กันยายน  2555 

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

• สัดสวนการถือหุนบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2561)  - ไมมีการถือหุนในบริษัท - 

• จํานวนปที่เปนกรรมการ 6  ป 

• การมีสวนไดเสีย - วาระท่ี 5   พิจารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการเขาดํารงตําแหนงแทนกรรมการท่ีตองออก
   ตามวาระ 

- วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย 
 สําหรับป 2562 

• การมีสวนไดเสียพิเศษที่แตกตางจากกรรมการอื่น - ไมมี - 

 
หมายเหตุ : รายละเอียดประวัติกรรมการบริษัท  ตามรายงานประจําป  2561  หัวขอคณะกรรมการบริษัท 

 

  

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถอืหุน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) ประจําป      

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เปนผูรับมอบฉันทะของผูถือหุน
ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562

ของ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
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เอกสารแนบทาย 3 (3) 
 

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่ีเปนผูรับมอบฉันทะของผูถือหุน 

ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 

ของ  บริษัท  หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) 
 

• ชื่อกรรมการ นางสาววรนุช    สุไพบูลยพิพัฒน 

• ตําแหนงปจจุบัน กรรมการอสิระ  
  กรรมการตรวจสอบ  
  และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

• อาย ุ 55  ป 

• สัญชาต ิ ไทย 

• วันทีไ่ดรบัการแตงตั้ง 5  กันยายน  2555 

• ที่อยูติดตอ 176/73 ถนนนางลิ้นจ่ี แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

• สัดสวนการถือหุนบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2561)  - ไมมีการถือหุนในบริษัท - 

• จํานวนปที่เปนกรรมการ 6  ป 

• การมีสวนไดเสีย - วาระท่ี 6   พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย 
   สําหรับป 2562 

• การมีสวนไดเสียพิเศษที่แตกตางจากกรรมการอื่น - ไมมี - 

 
หมายเหตุ : รายละเอียดประวัติกรรมการบริษัท  ตามรายงานประจําป  2561  หัวขอคณะกรรมการบริษัท 

 

  

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถอืหุน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) ประจําป     

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เปนผูรับมอบฉันทะของผูถือหุน
ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562

ของ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
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เอกสารแนบทาย 4 

 

นิยามกรรมการอิสระ 

บริษัทกําหนดองคประกอบคณะกรรมการบริษัท ใหประกอบดวย กรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท 

 คุณสมบัตขิองกรรมการอิสระ มีดังน้ี 

1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1(หน่ึง) ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของผูขออนุญาต  บริษัทใหญ  บริษัทยอย  บริษัทรวม ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาต ท้ังน้ี ใหนับรวมการถือหุนของผูท่ีเก่ียวของของกรรมการอิสระรายน้ันๆ ดวย 

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขอ
อนุญาต บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาต 
เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันท่ีไดรับแตงต้ังใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ  ท้ังน้ี 
ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือท่ีปรึกษา ของสวนราชการซ่ึงเปนผูถือหุนรายใหญ 
หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาต 

3. ไมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิต  หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย  ในลักษณะท่ีเปนบิดา มารดา คูสมรส  
พี่นอง  และบุตร  รวมท้ังคูสมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น  ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรับ
การเสนอใหเปนกรรมการ  ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาตหรือบริษัทยอย  

4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับผูขออนุญาต บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม
ของผูขออนุญาต ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวาง การใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมท้ังไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนท่ีมีนัย 
หรือผูมีอํานาจควบคุม ของผูท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับผูขออนุญาต บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผู
มีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาต เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันท่ีไดรบัแตงต้ังใหเขา
ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ 

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของผูขออนุญาต บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม
ของผูขออนุญาต และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี  ซึ่งมีผูสอบบัญชีของผูขอ
อนุญาต บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาตสังกัดอยู เวนแต จะไดพน
จากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันท่ีไดรับแตงตั้งใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ 

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบริการเปนท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรับ
คาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากผูขออนุญาต บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม
ของผูขออนุญาต และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพน้ันดวย เวนแตจะไดพนจาก
การมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันท่ีไดรับแตงตั้งใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ 

7. ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังขึ้นเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการของผูขออนุญาต  ผูถือหุนรายใหญ  หรือผูถือหุน ซ่ึงเปนผูท่ี
เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญ 

8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของผูขออนุญาต  หรือบริษัทยอย  หรือไมเปน
หุนสวนท่ีมีนัยในหางหุนสวน  หรอืเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน  ลูกจาง  พนักงาน  ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกิน
รอยละหน่ึงของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอื่น  ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมี
นัยกับกิจการของผูขออนุญาตหรือบริษัทยอย 

9. ไมมีลักษณะอื่นใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของผูขออนุญาต 

นิยามกรรมการอิสระของบริษัทเปนไปตามขอกําหนดตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551  

เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม (ฉบบัประมวล) 
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ขอบังคับของบริษัท 

(เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน) 

 

1. การประชุมผูถือหุน 

ขอ 32.   คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําป  ภายในสี่ (4) เดือนนับแตวันสิ้นสุดรอบป
บัญชีของบริษัท 

ขอ 33. ในการบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนน้ัน  ใหคณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่องท่ีจะเสนอตอท่ีประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร  โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องท่ีเสนอเพ่ือทราบ  
เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา  พรอมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียน
ตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม และใหโฆษณาคําบอกกลาว
นัดประชุมในหนังสือพิมพไมนอยกวาสาม (3) วันกอนวันประชุมดวย โดยจะตองโฆษณาเปนระยะเวลาสาม (3) วัน
ติดตอกัน 

2. องคประชุม 

ขอ 34.   ในการประชุมผูถือหุน ตองมีจํานวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) เขารวมประชุมไมนอยกวาย่ีสิบหา (25) คน
หรือไมนอยกวาก่ึงหน่ึง (1/2) ของจํานวนผูถือหุนท้ังหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในสาม (1/3) ของจํานวน
หุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด จึงจะครบองคประชุม 

 ในกรณีท่ีปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหน่ึง (1) ช่ัวโมง จํานวนผูถือหุนซ่ึงมาเขารวม
ประชุมไมครบองคประชุมตามท่ีกําหนดไว  หากวาการประชุมผูถือหุนน้ันไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ การประชุมเปน
อันระงับไป  ถาการประชุมผูถือหุนน้ันมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ ใหนัดประชุมใหม และใหสงหนังสือ
นัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังน้ีไมจําเปนตองครบองคประชุม 

ขอ 36.   ประธานกรรมการเปนประธานท่ีประชุมผูถือหุน  ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได  ถามี
รองประธานกรรมการ ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน  ถาไมมีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติ
หนาท่ีได ใหผูถือหุนซ่ึงมาประชุมเลือกผูถือหุนคนหน่ึงเปนประธานในท่ีประชุม 

3. คะแนนเสียง 

ขอ 37.   ในการประชุมผูถือหุน  ผูถือหุนทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึง (1) เสียงตอหน่ึง (1) หุน  ในกรณีท่ีผูถือหุนมีสวนไดเสียเปนพิเศษ
ในเรื่องใด  ผูถือหุนจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน  นอกจากการออกเสยีงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการ 

ขอ 38.   การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในท่ีประชุมผูถือหุนจะตองไดรับความเห็นชอบดวยคะแนนเสียงขางมาก
ของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  เวนแตจะกําหนดไวเปนอยางอื่นในขอบังคับน้ี หรือกรณีอื่นตามท่ี
กฎหมายจะกําหนดไว 

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถอืหุน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) ประจําป     



42 เอกสารเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562

เอกสารแนบทาย 5 

4. เงินปนผล และเงนิสํารอง 

ขอ 43.   หามมิใหประกาศอนุญาตจายเงินปนผล  นอกจากโดยมติของท่ีประชุมผูถือหุน หรือมติของคณะกรรมการ กรณีท่ีมีการ
จายเงินปนผลระหวางกาล  การจายเงินปนผลใหแจงเปนหนังสือไปยังผูถือหุน และใหโฆษณาคําบอกกลาวการจายเงินปน
ผลน้ันทางหนังสือพิมพเปนระยะเวลาสาม (3) วันติดตอกัน และจัดใหมีการจายเงินปนผลดังกลาวภายในหน่ึง (1) เดือน
นับวันแตวันท่ีมีมติเชนวาน้ัน 

ขอ 45.   บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหา (5) ของกําไรสุทธิประจําป หักดวย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน  
นอกจากทุนสํารองดังกลาว คณะกรรมการอาจเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนลงมติใหจัดสรรเงินทุนสํารองอื่น ตามท่ีเห็นวาจะ
เปนประโยชนในการดําเนินกิจการของบริษัทดวยก็ได 

5. คณะกรรมการ 

ขอ 15.   ผูเปนกรรมการของบริษัท ไมจําเปนตองเปนผูถือหุนของบริษัท  
ขอ 16.   ใหท่ีประชุมผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการตามหลักเกณฑ และวิธีการดังตอไปน้ี 

1) ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทาจํานวนหุนท่ีตนถือ 
2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูเลือกต้ังบุคคลเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได ในกรณีท่ีเลือกต้ัง

บุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 
3) บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการ เทาจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี

หรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งน้ัน  ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวน
กรรมการท่ีจะพึงมี  หรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งน้ัน ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงช้ีขาด 

ขอ 17.   ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง  กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอัตรา  ถา
จํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสาม (3) สวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงท่ีสุดกับสวนหน่ึงในสาม (1/3) 

ขอ 30.   บําเหน็จกรรมการ และคาตอบแทนใหสุดแลวแตท่ีประชุมผูถือหุนจะกําหนด  กรรมการมีสทิธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัท
ในรูปของเงินรางวัล เบ้ียประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่น ตามขอบังคับหรือตามท่ีท่ี
ประชุมผูถือหุนจะพิจารณา  ซ่ึงอาจกําหนดเปนจํานวนแนนอนหรือวางเปนหลักเกณฑและจะกําหนดไวเปนคราวๆ ไป หรือ
จะใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได  และนอกจากน้ันใหไดรับเบ้ียเลี้ยงและสวัสดิการตางๆ ตามระเบียบ
ของบริษัท 

6. การบญัชี การเงินและการสอบบัญช ี

ขอ 51. ใหท่ีประชุมผูถือหุนสามัญประจําปแตงต้ังผูสอบบัญชีทุกป  โดยท่ีประชุมผูถือหุนอาจเลือกผูสอบบัญชีผูซ่ึงออกไปน้ันกลับ
เขารับตําแหนงอีกก็ได ใหท่ีประชุมผูถือหุนกําหนดคาตอบแทนท่ีผูสอบบัญชีควรไดรับ 

ขอ 52.  ผูสอบบัญชีของบริษัทตองไมเปนกรรมการ  พนักงาน  ลูกจาง หรือผูดํารงตําแหนงหนาท่ีใดๆ ของบริษัท 
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การลงทะเบียนเขารวมประชุม 

วิธีการมอบฉันทะ 

คําชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน 

ในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ของ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) 

 

ในกรณีท่ีผูถือหุน ไมสามารถเขารวมประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ไดดวยตนเอง  สามารถมอบฉันทะไดโดยดําเนินการ  ดังน้ี 

1. ใหใชหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งท่ีสงมาดวย 2) ท่ีบริษัทฯ ไดจัดสงมาใหเพียงแบบเดียวเทาน้ัน   

2. สามารถมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงบรรลุนิติภาวะแลว หรือเลือกมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหน่ึง ตาม
ความประสงคของผูถือหุน โดยใหระบุช่ือ  พรอมรายละเอียดของบุคคลท่ีผูถือหุนประสงคจะมอบฉันทะ ตามท่ีบริษัทฯ ระบุไวใน
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งท่ีสงมาดวย 2) 

3. ผูถือหุน สามารถระบุช่ือ พรอมรายละเอียดของผูรับมอบฉันทะไดสูงสุด  3 ราย  แตสามารถเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แทนผูถือหุนไดเพียงรายเดียวเทาน้ัน  และไมสามารถแบงแยกจํานวนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 

4. สงแบบฟอรมลงทะเบียน (หนังสือเชิญประชุม ท่ีมี Barcode) (สิ่งท่ีสงมาดวย 1) และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งท่ีสงมาดวย 2) 
คืนบริษัทฯ  โดยติดตอ นางวรินกาญจน ธีระอัมรานนท  เลขานุการบริษัท  ณ  อาคารสํานักงาน บริษัท  หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส 
จํากัด (มหาชน)   โทรศัพท 0 2203 0868 ตอ 415 ภายในวันพุธท่ี  24 เมษายน 2562  หรือ กอนเวลาเร่ิมการประชุมอยางนอย 1  ช่ัวโมง  
เพ่ือใหเจาหนาท่ีของบริษัทฯ ไดมีเวลาตรวจสอบเอกสารและใหทันเวลาเริ่มประชุม 
 

 

 บริษัทฯ จะเปดรับลงทะเบียนการเขารวมประชุมผูถือหุนและตรวจสอบเอกสารประกอบการมอบฉันทะ กอนเริ่มการประชุมไมนอยกวา 
1  ช่ัวโมง หรือต้ังแตเวลา 13.00 น. เปนตนไป  ในวันพฤหัสบดีท่ี 25 เมษายน 2562 ณ  หองปาริชาต  ช้ัน 3  เลขท่ี 92  ซอยแสงแจม  
แขวงบางกะป  เขตหวยขวาง  กรุงเทพฯ   แผนท่ีต้ังสถานท่ีประชุมตามเอกสารแนบทาย 10 

 เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ขอใหผูถือหุน และ/หรือ ผูรับมอบฉันทะ นําแบบฟอรมลงทะเบียน (หนังสือ
เชิญประชุมที่ มี Barcode เลขทะเบียนผูถือหุน) (ส่ิงที่สงมาดวย 1) พรอมเอกสารประกอบการลงทะเบียนตาม
รายละเอียดในหลักฐานแสดงสิทธิการเขารวมประชุมผูถือหุนตามเอกสารแนบทาย 7 
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การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน 
 

 
หลักเกณฑการลงคะแนนเสียง 

1. วาระทั่วไป 

1.1 การออกเสียงลงคะแนนแตละวาระ จะกระทําโดยการวิธีเลือกระบุลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง  โดยนับหน่ึงหุนตอหน่ึงเสียง 
(1 หุน : 1 เสียง)  ซ่ึงผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะ ตองออกเสียงลงคะแนนเพียงอยางใดอยางหน่ึงระหวาง  เห็นดวย / ไมเห็นดวย / 
หรืองดออกเสียง  ท้ังน้ี ไมสามารถแบงการออกเสียงลงคะแนนเปนบางสวนได 

1.2 ในกรณีมอบฉันทะ 
- ผูรับมอบฉันทะ  จะตองออกเสียงลงคะแนนวิธีการในขอ 1.1 เทาน้ัน  หากการลงคะแนนเสียงวาระใดไมเปนไปตามท่ีระบุ

ไวใหถือวาการลงคะแนนเสียงน้ันไมถูกตอง และไมถือเปนการลงคะแนนเสียงของผูถือหุน 
- ในกรณีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองท่ีนอกเหนือจากท่ีระบุไว  รวมถึงกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม

ขอเท็จจริงประการใด  ผูรับมอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนไดตามท่ีเห็นสมควร 

2. วาระเลือกตั้งกรรมการ 

ขอบังคับของบริษัท  ขอ 16.  กําหนดให 
2.1 ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทาจํานวนหุนท่ีตนถือ 
2.2 ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูเลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได  ในกรณีท่ีเลือกต้ังบุคคลหลาย

คนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 
2.3 บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการ  เทาจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะ

พึงเลือกต้ังในครั้งน้ัน  ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึง
มี  หรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งน้ันใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงช้ีขาด 

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง  การนับคะแนนเสียง และการแจงการนับคะแนนเสียงในแตละวาระ 

1) ประธานที่ประชุม/ผูดําเนินการประชุม เปนผูชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง และวิธีการนับคะแนนเสียงใหท่ี
ประชุมทราบกอนเริ่มการประชุม 

2) ประธานท่ีประชุม/ผูดําเนินการประชุม เปนผูเสนอใหผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะ พิจารณาลงคะแนนเสียงในแตละวาระ  โดยจะมี
การสอบถามทีละวาระเพ่ือใหผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะไดลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสยีง 

3) หลังจากท่ีผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะ มีการลงคะแนนเสียงในวาระน้ันๆ เรียบรอยแลว   จะทําการนับคะแนน และแจงผลการนับ
คะแนนใหท่ีประชุมทราบทุกวาระหลังจากผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะ ไดลงมติในแตละวาระแลว 

มติของที่ประชุมผูถือหุน 

 กรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมาก  เปนมติของท่ีประชุม 
 กรณีอื่นๆ ซ่ึงมีกฎหมายหรือขอบังคับบริษัทกําหนดไวแตกตางจากกรณีปกติ  มติของท่ีประชุมจะเปนไปตามกฎหมายหรือขอบังคับ

น้ันกําหนด  โดยประธานในท่ีประชุม/ผูดําเนินการประชุม จะแจงในท่ีประชุมใหรับทราบกอนการลงคะแนนในแตละวาระดังกลาว 
1. หากคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงตางหากเปนเสียงช้ีขาด 
2. ผูถือหุนใดมีสวนไดเสียในเร่ืองใดโดยเฉพาะ  หามมิใหออกเสียงในเร่ืองน้ัน  และประธานท่ีประชุม อาจจะเชิญใหผูถือหุนน้ันออก

นอกท่ีประชุมช่ัวคราวก็ได  เวนแตเปนการออกเสียงลงคะแนนเพ่ือเลือกต้ังกรรมการ 
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หลักฐานแสดงสิทธิการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน   

ของ บริษทั หาญ เอ็นจเินียร่ิง โซลูชั่นส จํากดั (มหาชน) 

ผูถือหุน และ/หรือ ผูรับมอบฉันทะท่ีจะเขารวมประชุมผูถือหุน  โปรดนําแบบฟอรมลงทะเบียน (หนังสือเชิญประชุม ท่ีมี 
Barcode) (สิ่งที่สงมาดวย 1) และ/หรือ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่สงมาดวย 2) ที่ไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือบอก
กลาวเรียกประชุมผูถือหุน และเอกสารประกอบการลงทะเบียนมาในวันประชุม เพ่ือแสดงตอเจาหนาท่ีบริษทัในการลงทะเบียนใน
วันประชุม โดยเปนไปตามแนวทางปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการท่ีดี สําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2555 ซึ่งเอกสารท่ีตองใชในการ
ลงทะเบียนเพ่ือเขารวมประชุมผูถือหุน มีดังน้ี   

1. บุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีเขารวมประชุมดวยตนเอง  
 บัตรประจําตัวของผูถือหุน (บัตรประจําตัวประชาชน / ใบขับขี่) 
 แบบฟอรมลงทะเบียน (หนังสือเชิญประชุม ท่ีมี Barcode) (ส่ิงท่ีสงมาดวย 1) พรอมกรอกขอความใหครบถวน 

1.2 กรณีมอบฉันทะ  
 แบบฟอรมลงทะเบียน (หนังสือเชิญประชุม ท่ีมี Barcode) (ส่ิงท่ีสงมาดวย 1) พรอมกรอกขอความใหครบถวน 
 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ส่ิงท่ีสงมาดวย 2)  พรอมกรอกขอความใหครบถวน 
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาใบขับขี่ของผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ ท่ีรับรองสําเนาถูกตอง 

 

2. นิติบุคคล 

2.1 กรณีผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล มารวมประชุมดวยตนเอง 
 แบบฟอรมลงทะเบียน (หนังสือเชิญประชุม ท่ีมี Barcode) (ส่ิงท่ีสงมาดวย 1)  พรอมกรอกขอความใหครบถวน 
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาใบขับขี่ ท่ีรับรองสําเนาถูกตอง 
 สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชยท่ีรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และ

ออกใหไมเกิน 3 เดือน  
2.2 กรณีมีการมอบฉันทะทั่วไป 

 แบบฟอรมลงทะเบียน (หนังสือเชิญประชุม ท่ีมี Barcode) (ส่ิงท่ีสงมาดวย 1)  พรอมกรอกขอความใหครบถวน 
 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ส่ิงท่ีสงมาดวย 2)  พรอมกรอกขอความใหครบถวน 
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาใบขับขี่ของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และผูรับมอบฉันทะ ท่ีรับรองสําเนา

ถูกตอง 
 สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชยท่ีรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และ

ออกใหไมเกิน 3 เดือน  
2.3 กรณีการมอบฉันทะของผูถือหุนที่เปนผูลงทนุตางประเทศ และแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย 

เปนผูรับฝากและดูแลหุน 

 เตรียมและแสดงเอกสารเชนเดียวกับผูถือหุนท่ีเปนนิติบุคคล  ขอ 2.1  หรือ  2.2 
 กรณีผูถือหุนท่ีเปนผูลงทุนตางประเทศ มอบให Custodian เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ตองสง

หลักฐานเพ่ิมเติม  ดังน้ี 
1. หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนท่ีเปนผูลงทุนตางประเทศให Custodian เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบ

ฉันทะแทน 
2. หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจ Custodian 
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ขั้นตอนการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน บริษทั  หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชัน่ส จํากัด (มหาชน) ประจําป 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* กรุณาสงบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนตอเจาหนาท่ีบริษัทเมื่อเสร็จส้ินการประชุม 

ผูถือหุน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) 

มาดวยตนเอง ผูไดรับมอบฉันทะ 

บริษัทลงทะเบียน
ดวยระบบ Barcode 

โตะลงทะเบียนมาดวยตนเอง 
(เร่ิม 13.00 น.) 

โตะลงทะเบียนผูรับมอบฉันทะ 
(เร่ิม 13.00 น.) 

• แสดงบัตรประจาํตวั 

• แบบฟอรมลงทะเบียน Barcode 
• แสดงหนังสือมอบฉันทะท่ีกรอกขอมูลถูกตอง ครบถวน 

• แบบฟอรมลงทะเบียน Barcode 

• แสดงสําเนาบัตรประจาํตวัผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ 
ซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง 

ลงนามในใบลงทะเบียน 

รับบัตรลงคะแนน + คูปองอาหารวาง 

เขาหองประชุม 

ประธานเปดประชุม 
(เวลา 14.00 น.) 

ประธานเสนอวาระการประชุมตามลําดับ 

กรณีท่ีมีผูไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง  
ในวาระใดๆ ใหยกมือขึ้น และกรอกบัตร

ลงคะแนน และเซ็นชื่อ 

เจาหนาท่ีเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผูไมเห็น
ดวย หรือ งดออกเสียง และสรุปผลลงคะแนน 

เจาหนาท่ีกลาวสรุปผลคะแนนตอท่ีประชุม 

บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนอาสา 

ทําหนาท่ีเปนสักขีพยานในการนับคะแนน
เสียง เพ่ือความโปรงใสในการดําเนินการ 

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถอืหุน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) ประจําป    
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แบบฟอรมขอรับรายงานประจําป 2561 

ของ 
บริษัท  หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชั่นส  จํากัด (มหาชน) 

 
เรียน ฝายกํากับดูแลกิจการ 

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

หมายเลขโทรศัพท ................................................. E-mail ........................................................................มีความประสงค 
ท่ีจะขอรับรายงานประจําป 2561 แบบรูปเลม (ภาษาไทย) ซ่ึงมีเน้ือหาเชนเดียวกันกับในรหัสคิวอาร (QR Code) โดยระบุท่ีอยู
ในการจัดสงเอกสารตามความประสงค ดังน้ี     

 ใหบรษิัทฯ จัดสงทางไปรษณยี (ลงทะเบยีน) ตามทีอ่ยูที่จัดสงหนงัสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน 

 ใหบรษิัทฯ จัดสงทางไปรษณยี (ลงทะเบยีน)  ตามท่ีอยูดานลางน้ี   

 เลขท่ี.....................หมู............ซอย........................................หมูบาน............................................ 

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

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

 โดยไดนําสงแบบฟอรมน้ี  ทางโทรสารหมายเลข  02-203-0030 หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ถึงฝายกํากับดูแลกิจการ 
ท่ี varinkan.t@harn.co.th หรือ wasukan.b@harn.co.th เพ่ือใหทางบริษัทฯ ไดดําเนินการจัดสงตามประสงคท่ีไดระบุไว  

 

       ลงช่ือ .............................................. ผูถือหุน 

       ลงวันท่ี..............................................  
 
 

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

 

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถอืหุน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) ประจําป    
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รายงานประจําป 2561 

(ดาวนโหลดผานรหัสคิวอาร (QR Code)) 

 

 

 

 

การใชรหัสคิวอาร (QR Code) สําหรับดาวนโหลด รายงานประจําป 2561 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพยได
พัฒนาระบบเพ่ือใหบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ สงเอกสารการประชุมผูถือหุนและรายงานประจําปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส
ผานรหัสคิวอาร (QR Code) ใหผูถือหุนสามารถเรียกดูขอมูลไดอยางสะดวกและรวดเร็ว 

ผูถือหุนสามารถดาวนโหลดขอมลูผาน QR Code ตามข้ันตอนตอไปน้ี   

   สําหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป) 

1.เปดกลองบนมือถือ 

2.สแกน (หันกลองถายรูปบนมอืถือสอง) ท่ี QR Code 

3.หนาจอจะมีขอความ Notification ข้ึนมาดานบน ใหกดท่ีขอความน้ัน เพ่ือดูขอมูลประกอบการประชุม 

หมายเหตุ :  กรณีท่ีไมมีขอความ Notification บนมือถือ ผูถือหุนสามารถสแกน QR Code จากแอปพลเิคช่ัน อื่นๆ เชน 
QR Code Reader, Facebook และ Line เปนตน 

 

   สําหรับระบบ Android 

1.เปดแอปพลิเคช่ัน QR Code Reader, Facebook หรือ Line 

ข้ันตอนการสแกน QR Code ผาน Line 
เขาไปท่ี Line    เลอืก Add Friend (เพ่ิมเพ่ือน)     เลอืก QR Code     สแกน QR Code 

2.สแกน (หันกลองถายรูปบนมอืถือสอง) ท่ี QR Code เพ่ือดูขอมูลประกอบการประชุม 
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส์ จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุม

HARN ENGINEERING SOLUTIONS PUBLIC COMPANY LIMITED

Shareholder’s Registration No.
เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์เรียน

To

Address
บ้านเลขที่

โดยผู้ถือหลักทรัพย์จำนวนทั้งส้ินรวม
Holding the total amount of shares/units

หุ้น/หน่วย

หุ้น/หน่วย
shares/units

หุ้นสามัญ
Ordinary share

หุ้น/หน่วย
Preferred share
หุ้นบุริมสิทธิ

shares/units

ข้อมูลบริษัท / หลักทรัพย์

Attachment         Annual report and the details of meeting document

https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocu
ment.do?symbol=HARN&date=190425

ส่ิงที่ส่งมาด้วย   รายงานประจำปี และเอกสารประกอบการประชุม ฯลฯ

Nationality
เร่ือง      กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สัญชาติ
Subject   Schedule of Annual General Meeting of Shareholders

วันที่ 02 เมษายน 2562

Meeting Date   :    Thursday, April 25, 2019 at 14:00 hrs.
วันที่ประชุม    :   วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14:00 น.

สถานที่ประชุม   :   ห้องปาริชาต ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอรีน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซ.แสงแจ่ม ถ.พระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ
Meeting Venue :   Parichart Hall, 3rd Fl., Golden Tulip Sovereign Hotel, Bkk., No. 92 Soi Saengcham, Rama 9 Rd., Huaykwang, Bangkok

ของ      บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
of            HARN ENGINEERING SOLUTIONS PUBLIC COMPANY LIMITED

which the identification (ID) number
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน........................................................ได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น

attend the above mentioned meeting.

ลงชื่อ............................................................ผู้เข้าประชุม
Sign Meeting Attendee

ข้าพเจ้า..........................................................................................เป็น[  ]ผู้ถือหลักทรัพย์ [  ]หรือผู้รับมอบฉันทะ
I/We am/are shareholder or proxy of a shareholder

( ........................................................... )

เพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหลักทรัพย์หรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม
โปรดนำเอกสารฉบับนี้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์ที่มาประชุมด้วยตนเอง
กรุณาแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศ) ฉบับจริง
พร้อมกับแบบฟอร์มลงทะเบียน
For your convenience, shareholders or proxies wishing to attend the meeting, kindly present this document to a registration staff at the
meeting for registration.
For shareholders who will attend the meeting by themselves, the original of identification card or driving license or government official
identification card or passport (in case of foreign shareholders) must be presented together with the Registration Form.

ท่านสามารถค้นหารายละเอียดระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นกรรมการในเร่ืองดังกล่าว
รวมทั้งส่ิงที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดและเอกสารประกอบ การประชุมอ่ืนๆ ผ่าน QR Code หรือ URL
https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=HARN&date=190425 หรือ
ติดต่อขอรับเอกสารประกอบการประชุมได้ที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
เว็บไซต์: www.harn.co.th / โทร 02-203-0868 ต่อ 450
หรือ SET Contact Center เว็บไซต์ : www.set.or.th/contactcenter / โทร 02 009 9999
The details of Meeting document is available online by scanning QR Code on this form or at URL www.set.or.th/tsd/investorportal/dfp.
You can also contact the issuer for the annual report
Website : www.harn.co.th /Tel. +66 02-203-0868 Ext. 450
or SET Contact Center Website : www.set.or.th/contactcenter /Tel. +662 009 9999



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B. 

(แบบที่กําหนดรายการตางๆ 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   รหัสไปรษณีย  
 Road Tambol/Kwaeng   Amphur/Khet Province    Postal Code 
(2)  เปนผูถือหุนของบริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

 Being a shareholder of Harn Engineering Solutions Public Company Limited (“Company”) 

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

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

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

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

หรือ/Or 

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

 2. มอบฉันทะใหกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ 
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company 
 ดร. ถกล นันธิราภากร  Dr. Thakol  Nunthirapakorn หรือ/Or 
 ดร. โสตถิธร มัลลิกะมาส  Dr. Sothitorn  Mallikamas หรือ/Or 
 นางสาว วรนุช สุไพบูลยพพิัฒน  Miss Voranuch  Supaibulpipat 
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบทาย 3 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562) 
(Details of members of the Independent Directors of the Company are specified in Annex 3 of the Notice of 
the 2019 Annual General Meeting of Shareholders) 

 
 

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผูรับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไมสามารถเขาประชุมได ใหกรรมการอิสระที่เหลือเปนผูรับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม
สามารถเขาประชุม 
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 2562 ในวันท่ี 25 เมษายน 2562 

เวลา 14.00 น .ณ หองปาริชาติ ช้ัน 3 โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอรีน กรุงเทพฯ 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 2019 Annual General Meeting of Shareholders on April 25, 2019 at 2.00 p.m. 
at Parichart Hall 3rd Floor, Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok, 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. 

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 20) 

สิ่งท่ีสงมาดวย 2 
Enclosure 2 
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(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 
 In this meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 

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

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

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 
Agenda no. 1 To consider and adopt minutes of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders 
  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
  The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

วาระท่ี 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 6125  

Agenda no. 2 To acknowledge the Company’s operating results for the year 2018 
  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
  The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจําป 2561  ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2561 
Agenda no. 3 To consider approve the Financial Statements for the year ended December 31, 2018 
  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
  The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

วาระท่ี 4 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและการกําหนดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงาน ประจําป 6125  
Agenda no. 4 To consider approve the appropriation of profit and payment of dividend for Operating Results of 2018 
  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
  The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเขาดํารงตําแหนงแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ 
Agenda no. 5 To consider 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 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย สําหรับป 2256  
Agenda no. 6  To consider approve remuneration for Board of Director and Board Committees for 2019 
  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
  The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป 6225  
Agenda no. 7 To consider approve appointment of the Company’s auditor and determination of the audit fee for 2019 
  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 8  พิจารณาอนุมัติการแกไข/เพิ่มเติมขอบังคับบริษัทฯ  
Agenda no. 8 To consider approve appointment of the amendments / additions of the Company’s Articles of Association 
  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 พิจารณาอนุมัติการแกไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงคของบริษัทฯ 
Agenda no. 9 To consider approve appointment of the amendments and additions to the Company's objectives 
  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 10 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 3. เพื่อใหสอดคลองกับการแกไขและเพิ่มเติม
วัตถุประสงคของบริษัทฯ 

Agenda no. 10 To consider approve the amendment to Clause 3 of the Company's Memorandum of Association to be in line with the 
amendments and additions to the Company’s objectives 

  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 11 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี) 
Agenda no.11 Other matters (if any) 
(5)  การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมใช

เปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 
 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) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติ

ในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 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 

(...…………………...…………………….) 
หมายเหตุ/Remarks 

1.  ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนให
ผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 
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 2562 ในวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ หองปาริชาติ ช้ัน 3 โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอรีน กรุงเทพฯ 
ตั้งอยูเลขที่ 92 ซอยแสงแจม ถนนพระราม 9 เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนดวย 
At the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on April 25, 2019 at 2.00 p.m. at Parichart Hall, 3rd Floor, Golden Tulip 
Sovereign Hotel Bangkok, 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 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 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 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 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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Fire Protection & Safety 

Air Conditioning & Sanitary

Refrigeration

Digital Printing

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
19/20-22 ซอยศูนยวิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

Harn Engineering Solutions Public Company Limited
19/20-22 Soi Soonvijai, Rama 9 Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10310, Thailand

+66(0) 2203 0868 +66 (0) 2203 0245 www.harn.co.th Harn Engineering Solutions

Quality Living
Through
Sustainable
Engineering

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน
โปรดนําแบบฟอรมลงทะเบียนซึ่งพิมพ Barcode มาในวันประชุม

เอกสารเชิญประชุมสามัญผูถือหุน 
ประจําป 2562

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562

เปดรับลงทะเบียน เวลา 13.00 น.

เวลา 14 : 00 น.


