
 
ท่ี  HARN 001/2560 

      27  กมุภาพนัธ์  2560 

เร่ือง แจ้งมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท  ครัง้ท่ี  1/2560  การจ่ายเงินปันผล และกําหนดการการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจําปี 2560 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 ด้วยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลชูัน่ส์  จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  ครัง้ท่ี 1/2560 ประชมุ
เม่ือวันศุกร์ท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1/2 ของบริษัทฯ  เลขท่ี 19/18-19  ซอยศูนย์วิจัย ถนน
พระราม 9  แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร  ได้มีมติเหน็ชอบในเร่ืองตา่งๆ ดงันี ้: -   

1. กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 และสิทธิในการรับเงินปัน
ผล ในวนัองัคารท่ี 14 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พรบ.ตลาดหลกัทรัพย์ฯ  โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนในวนัพธุท่ี 15  มีนาคม 2560  (ทัง้นี ้สิทธิในการได้รับเงินปันผลดงักล่าว ยงัมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนมุติั
จากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560) 

2. กําหนดเรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560  ในวนัศกุร์ท่ี 28 เมษายน 2560  เวลา  14.00 น.  ณ  ห้อง
ปาริชาต ชัน้ 3  โรงแรมโกลเด้น ทิวลปิ ซอฟเฟอรีน กรุงเทพฯ  เลขท่ี 92 ซ.แสงแจ่ม ถ.พระราม 9  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ  เพ่ือ
พิจารณาตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 
ความเหน็คณะกรรมการ 
การบนัทึกรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 มีความถกูต้องและ
ครบถ้วน จงึเหน็ควรเสนอผู้ ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

วาระที่ 2 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 
ความเหน็คณะกรรมการ 
เหน็ควรเสนอผู้ ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิ ประจาํปี 2559  สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
ความเหน็คณะกรรมการ 



 
เห็นควรเสนอผู้ ถือหุ้ นมีมติอนุมัติงบการเงิน ประจําปี 2559 สิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ท่ีผ่านการ
ตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบญัชีของบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั โดยได้รับความ
เหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกาํไรและการกาํหนดจ่ายเงนิปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2559 
ความเหน็คณะกรรมการ 
เหน็ควรเสนอผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติัการจดัสรรเงินกําไรและการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2559  ซึง่ในปี 2559 บริษัทมี
กําไรสทุธิตามงบการเงิน รวม 40,530,441.11 (ส่ีสบิล้านห้าแสนสามหม่ืนส่ีร้อยส่ีสบิเอด็บาทสบิเอด็สตางค์) หรือ
คิดเป็น 0.11 บาทตอ่หุ้น   

และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินได้และ
สํารองทุกประเภทตามกฎหมาย  จากการพิจารณางบการเงินเฉพาะกิจการ  จึงจ่ายเงินปันผลประจําปี 0.09 
บาทต่อหุ้น  รวมจํานวนเงินปันผลท่ีจ่ายทัง้สิน้ 52,605,000  (ห้าสิบสองล้านหกแสนห้าพนั) บาท โดยกําหนด
จ่ายเงินปันผลในวนัศกุร์ท่ี 26 พฤษภาคม 2560  โดยกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล ในวนัองัคารท่ี 
14 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัพธุ
ท่ี 15 มีนาคม  2560 

สําหรับกําไรสะสมท่ียงัไมจ่ดัสรรยกมา จํานวน 11,650,733.23 บาท (สบิเอด็ล้านหกแสนห้าหม่ืนเจ็ดร้อยสามสิบ
สามบาทย่ีสิบสามสตางค์)  บริษัทได้จดัสรรสํารองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี เป็นจํานวนเงิน 
2,026,522.01 (สองล้านสองหม่ืนหกพนัห้าร้อยย่ีสิบสองบาทหนึ่งสตางค์) ครบถ้วนแล้ว หลงัจากจ่ายเงินปันผล 
จํานวนเงิน  52,605,000  (ห้าสิบสองล้านหกแสนห้าพัน) บาท จึงคงเหลือกําไรสะสมยังไม่จัดสรรยกไป 
2,501,115.43 บาท (สองล้านห้าแสนหนึง่พนัหนึง่ร้อยสบิห้าบาทส่ีสบิสามสตางค์) 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิารเลือกตัง้กรรมการเข้าดาํรงตาํแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
ความเหน็คณะกรรมการ 
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการท่ีต้องออกตามวาระในครัง้นี ้จํานวน 4 
ทา่น กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ตามรายนามดงันี ้

 1.  ดร.ถกล นนัธิราภากร  ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 2.  นายภาคภมิู วอ่งไพฑรูย์  กรรมการบริษัท 
 3.  นางสริิมา เอ่ียมสกลุรัตน์ กรรมการบริษัท 
 4. ดร.โสตถิธร มลัลกิะมาส  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

โดยบุคคลดงักล่าวมีคณุสมบติัของกรรมการครบถ้วนตามข้อบงัคบับริษัท  พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากดั  พ.ร.บ.
หลกัทรัพย์ฯ และหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทกําหนดไว้ 



 
ทัง้นี ้ ดร.ถกล นนัธิราภากร และดร.โสตถิธร มลัลิกะมาส ท่ีได้รับการแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งดงักล่าวข้างต้นอีก
วาระหนึ่ง เป็นบุคคลท่ีไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมี
คณุสมบติัของกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท และตามหลกัเกณฑ์ของ 
ก.ล.ต. และ ตลท. 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตเิปล่ียนแปลงจาํนวนกรรมการของบริษัทฯ และแต่งตัง้กรรมการใหม่  
 ความเหน็คณะกรรมการ 

เห็นควรเสนอผู้ ถือหุ้นอนมุติัเปล่ียนแปลงจํานวนกรรมการของบริษัทฯ จาก 10 ท่านเป็น 11 ท่าน และแต่งตัง้ ดร.
เจน ชาญณรงค์  ดํารงตําแหน่ง กรรมการบริษัท 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง สาํหรับปี 2560 
ความเหน็คณะกรรมการ 
เห็นควรเสนอผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติัค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง สําหรับปี 
2560 โดยเทียบกบัปีท่ีผา่นมา ดงันี ้

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี  2560 ปี  2559 

1. เงินโบนสัคณะกรรมการบริษัท ไมมี่  กรรมการบริษัททกุ
ทา่นรวมกนัไมเ่กิน 
2,000,000 บาท – 
(จ่ายจริง 1.5 ล้านบาท) 

  

2. คา่ตอบแทนรายเดือนกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเส่ียง 
- ประธานกรรมการบริษัท 30,000 บาท /เดือน ไมมี่ 
- ประธานกรรมการชดุยอ่ย 25,000 บาท /เดือน ไมมี่ 
- กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 20,000 บาท /เดือน ไมมี่ 
- กรรมการบริษัท (ทํางานสปัดาห์ละ 1 วนั) 40,000 บาท /เดือน ไมมี่ 
- กรรมการบริษัท (ทํางานสปัดาห์ละ 2.5 วนั) 80,000 บาท /เดือน ไมมี่ 

   

3. คา่เบีย้ประชมุกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ  
 - ประธานกรรมการบริษัท 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

15,000 บาท /ครัง้ 
15,000 บาท /ครัง้ 
15,000 บาท /ครัง้ 

15,000 บาท /ครัง้ 
15,000 บาท /ครัง้ 
15,000 บาท /ครัง้ 

 - กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการบริหารความเส่ียง 

10,000 บาท /ครัง้ 

10,000 บาท /ครัง้ 

10,000 บาท /ครัง้ 
ไมมี่ 

หมายเหต ุ   






