
 

ที่ HARN 004/2560 

 2  พฤษภาคม  2560 

เรื่อง แจงมติการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560 

เรียน กรรมการและผูจัดการ 

 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 บริษัท  หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส  จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  ขอแจงมติการประชุมสามัญผูถือหุน 

ประจําป 2560  ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 28 เมษายน 2560  เวลา 14.00 น. ณ หองปาริชาต ชั้น 3  โรงแรมโกลเดนทิวลิป 

ซอฟเฟอริน กรุงเทพ  เลขที่ 92 ซ.แสงแจม ถ.พระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร 10320  

ดังตอไปนี ้

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2559  ซึ่งไดจัดใหมีการประชุมเม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559  

ดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ผูถือหุน

ที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจาํนวนหุนได 489,591,216 หุน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

เห็นดวย 489,591,216 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000 

ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 

บัตรเสีย 0 เสียง   

(ในวาระนี้มีผูถือหุนมาลงทะเบียนเพิ่ม 4 ราย โดยมีจํานวนหุนเพิ่มขึ้น 1,643,300 หุน รวมมีผูถือหุนเขาประชุม

ในวาระนี้ทั้งสิ้นจํานวน 116 ราย รวมจํานวนหุนได 489,591,216 หุน) 

2. รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2559 
 

3. มีมติอนุมัติงบการเงิน ประจําป 2559  สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2559  ดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวน

เสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ผูถือหุนที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจํานวนหุนได 

489,659,109 หุน  โดยมีรายละเอียดดังนี ้

เห็นดวย 489,659,109 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000 

ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 

บัตรเสีย 0 เสียง   

 



 

(ในวาระนี้มีผูถือหุนมาลงทะเบียนเพิ่ม 2 ราย โดยมีจํานวนหุนเพิ่มขึ้น 67,893 หุน รวมมีผูถือหุนเขาประชุมใน 

วาระนี้ทั้งสิ้นจํานวน 118 ราย รวมจํานวนหุนได 489,659,109 หุน) 

4. มีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรและการกําหนดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงาน ประจําป 2559 โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

บริษัทไดมีการจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมายยกมา จํานวน 11,840,416.97 บาท (สิบเอ็ดลานแปดแสนสี่

หม่ืนสี่รอยสิบหกบาทเกาสิบเจ็ดสตางค) และในป 2559 บริษัทไดจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมาย อีกรอยละ 5 

ของกําไรสุทธิประจําป 2559  เปนจํานวน 2,026,522.01 บาท (สองลานสองหม่ืนหกพันหารอยยี่สิบสองบาท

หนึ่งสตางค) ทําใหบริษัทมีเงินทุนสํารองตามกฎหมายรวม 13,866,938.98 บาท (สิบสามลานแปดแสนหกหม่ืน

หกพันเการอยสามสิบแปดบาทเกาสิบแปดสตางค)   

ผลการดําเนินงานของบริษัทต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีกําไรสุทธิจํานวน  

40,530,441.11 บาท (สี่สิบลานหาแสนสามหม่ืนสี่รอยสี่สิบเอ็ดบาทสิบเอ็ดสตางค) หรือคิดเปน 0.11 บาทตอหุน 

(จํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของป 2559 เทากับ 371,201,370 หุน)   

บริษัทไดมีการอนุมัติจายเงินปนผลประจําป 2559 ในอัตราหุนละ 0.09 บาท รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น 52,605,000 

(หาสิบสองลานหกแสนหาพัน) บาท โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนเพื่อสิทธิรับเงินปนผล (Record Date) ในวัน

อังคารที่ 14 มีนาคม 2560  และปดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 ตามมาตรา 

225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) และกําหนด

จายเงินปนผลในวันศุกรที่ 26 พฤษภาคม 2560 

ดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ผูถือหุนที่มา

ประชุมในวาระนี้ รวมจํานวนหุนได 489,659,109 หุน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

เห็นดวย 489,659,109 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000 

ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 

บัตรเสีย 0 เสียง   

5. มีการพิจารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการเขาดํารงตําแหนงแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ  โดยใหบุคคลผูมี

รายชื่อตอไปนี้กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

5.1 มีมติอนุมัติการเลือกต้ัง ดร.ถกล  นันธิราภากร กลับเขาดํารงตําแหนง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง ดวย

คะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  (ผูถือหุน

ที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจาํนวนหุนได 489,659,109 หุน)  ดังนี ้

 



 

เห็นดวย 460,855,965 เสียง คิดเปนรอยละ 94.1177 

ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 

งดออกเสียง 28,803,144 เสียง คิดเปนรอยละ 5.8823 

บัตรเสีย 0 เสียง   

5.2 มีมติอนุมัติการเลือกต้ัง นายภาคภูมิ  วองไพฑูรย กลับเขาดํารงตําแหนง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง ดวย

คะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ผูถือหุน

ที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจาํนวนหุนได 489,659,109 หุน)   ดังนี ้

เห็นดวย 455,925,640 เสียง คิดเปนรอยละ 93.1108 

ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 

งดออกเสียง 33,733,469 เสียง คิดเปนรอยละ 6.8892 

บัตรเสีย 0 เสียง   

5.3 มีมติอนุมัติการเลือกต้ัง นางสิริมา  เอ่ียมสกุลรัตน กลับเขาดํารงตําแหนง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง ดวย

คะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  (ผูถือหุน

ที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจาํนวนหุนได 489,659,109 หุน)  ดังนี ้

เห็นดวย 397,010,524 เสียง คิดเปนรอยละ 81.0790 

ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 

งดออกเสียง 92,648,585 เสียง คิดเปนรอยละ 18.9210 

บัตรเสีย 0 เสียง   

5.4 มีมติอนุมัติการเลือกต้ัง ดร.โสตถิธร  มัลลิกะมาส กลับเขาดํารงตําแหนง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง ดวย

คะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  (ผูถือหุน

ที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจาํนวนหุนได 489,659,109 หุน)  ดังนี ้

เห็นดวย 460,855,965 เสียง คิดเปนรอยละ 94.1177 

ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 

งดออกเสียง 28,803,144 เสียง คิดเปนรอยละ 5.8823 

บัตรเสีย 0 เสียง   

6. มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงจํานวนกรรมการของบริษัทฯ จาก 10 ทาน เปน 11 ทาน และแตงต้ัง ดร.เจน ชาญณรงค 

เปนกรรมการใหม มีผลวันที่ 28 เมษายน 2560 ดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน

ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ผูถือหุนที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจํานวนหุนได 489,659,109 หุน  โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

เห็นดวย 423,174,889 เสียง คิดเปนรอยละ 86.4223 

ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 

งดออกเสียง 66,484,220 เสียง คิดเปนรอยละ 13.5777 

บัตรเสีย 0 เสียง   

 



 

7. มีมติอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย สําหรับป 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 คาตอบแทนกรรมการ ป  2560 

1. คาตอบแทนประจํากรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเส่ียง 

 - ประธานกรรมการบริษทั 30,000 บาท /เดือน 

 - ประธานกรรมการชดุยอย 25,000 บาท /เดือน 

 - กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 20,000 บาท /เดือน 

 - กรรมการบริษัท (ทํางานสัปดาหละ 1 วัน) 40,000 บาท /เดือน 

 - กรรมการบริษัท (ทํางานสัปดาหละ 2.5 วัน) 80,000 บาท /เดือน 

2. เบ้ียประชุมกรรมการบริษทั / กรรมการชุดยอย 

 - ประธานกรรมการบริษทั 15,000 บาท /คร้ัง 

 - ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท /คร้ัง 

 - ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 15,000 บาท /คร้ัง 

 - กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท /คร้ัง 

 - กรรมการบริหารความเส่ียง 10,000 บาท /คร้ัง 

3. โบนัสคณะกรรมการบริษัท ไมมี  

4. สิทธิประโยชนอ่ืนๆ ไมม ี

หมายเหตุ   1. กรรมการท่ีมีสิทธิไดรับคาตอบแทนกรรมการ ตองไมเปนพนักงานของบริษัทซ่ึงไดรับเงินเดือนประจํา 

 2. กรรมการบริษัทท่ีดํารงตําแหนงอื่นๆ ในกรรมการชุดยอย จะไดรับคาตอบแทนรายเดือนตาม

 ตําแหนงท่ีมีคาตอบแทนสูงท่ีสุดเพียงตําแหนงเดียว 
 

ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน ผูถือหุนที่มาประชุมในวาระนี้ มีสิทธิออกเสียงรวมจํานวนหุนได 210,034,387 หุน (ไมนับคะแนน

เสียงในสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย ซึ่งมีจํานวนรวม 279,624,722 เสียง)  โดยมีรายละเอียดดังนี ้

เห็นดวย 210,034,387 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000 

ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 

บัตรเสีย 0 เสียง   

8. มีมติอนุมัติแตงต้ังบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด  เปนผูตรวจสอบบัญชีของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 

ป 2560 โดยมีผูสอบบัญชีรับอนุญาติ ดังนี้ 

1. นายพีระเดช พงษเสถียรศักดิ์      ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4752 

2. นายธนะวุฒ ิ พิบูลยสวัสดิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6699 

3. นางสาวสุลลิต อาดสวาง ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 07517 

4. นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6838 

5. นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9169 

 



 

ซึ่งผูสอบบัญชีดังกลาวคนหนึ่งคนใด เปนผูลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท และ

กําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป 2560 รวมเปนจํานวนเงิน 1,200,000 (หนึ่งลานสองแสน) บาท ดวย

คะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ผูถือหุนที่มา

ประชุมในวาระนี้ รวมจํานวนหุนได 489,659,109 หุน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

เห็นดวย 489,659,109 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000 

ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 

บัตรเสีย 0 เสียง   

9. เรื่องอ่ืนๆ  

- ไมมี - 

 

 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

 ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 (นายวิรัฐ    สุขชยั) 

 ประธานเจาหนาทีบ่ริหาร       

 ผูมีอํานาจรายงานสารสนเทศ    

 

เลขานุการบริษัท 

โทรศัพท 02-203-0868 ตอ 415 

    

 


