
 

ท่ี  HARN 002/2563 

 28 กุมภาพันธ 2563 

เร่ือง แจงมติคณะกรรมการบริษทั เกี่ยวกับขอเสนอการจายเงินปนผล ประจําป 2562 และการกําหนดวันและระเบียบวาระ

การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 

เรียน กรรมการและผูจดัการ  

 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 คณะกรรมการบริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชั่นส  จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2563 เมื่อวัน

พฤหัสบดีท่ี 27 กุมภาพันธ 2563 ไดมีมติเห็นชอบใหเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผล ประจําป 

2562 และมีมติอนุมัติใหกําหนดวัน และระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 ดังน้ี   

1. กําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมสามัญผูถือหุน 

ประจําป 2563 และรับเงินปนผล (Record Date) ในวันศุกรท่ี 13 มีนาคม 2563 และกําหนดจายเงินปนผลในวันศุกรท่ี 15 

พฤษภาคม 2563 (ท้ังน้ี สิทธิในการไดรับเงินปนผลดังกลาว ยังมีความไมแนนอนจนกวาจะไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู

ถือหุน ประจําป 2563) 

2. กําหนดใหจัดการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 ในวันศุกรท่ี 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอง

ปาริชาต ชั้น 3 โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอรีน กรุงเทพฯ เลขท่ี 92 ซอยแสงแจม ถนนพระราม 9 เขตหวยขวาง 

กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาระเบียบวาระดังตอไปน้ี 

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 

ความเห็นคณะกรรมการ 

การบันทึกรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2562 มีความถูกตองและ

ครบถวน จึงเห็นควรเสนอผูถือหุนมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

วาระที ่2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2562 

ความเห็นคณะกรรมการ 

เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนเพ่ือรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2562 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ความเห็นคณะกรรมการ 

เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติงบเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2562 ของบริษัทฯ และบริษัทยอย ท่ีผูสอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด ไดตรวจสอบและรับรอง และ

ผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว 

 



 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและการกําหนดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงาน ประจําป 2562 

ความเห็นคณะกรรมการ 

เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลประจําปสําหรับผลการดําเนินงานตั้งแต

วันท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุนละ 0.18 บาท จํานวน 584,500,000 หุน รวมเปน

เงินปนผลท่ีจายท้ังส้ิน 105,210,000 บาท (หน่ึงรอยหาลานสองแสนหน่ึงหมื่นบาทถวน) หรือประมาณรอยละ 

69.86 ของกําไรสุทธิ โดยบริษัทฯ ไดจัดสรรสํารองตามกฎหมายรอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป เปนจํานวนเงิน 

2,156,169 บาท (สองลานหน่ึงแสนหาหมื่นหกพันหน่ึงรอยหกสิบเกาบาทถวน) รวมสํารองตามกฎหมายท้ังส้ิน

เทากับรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนท่ีออกและชําระแลว 

ในการน้ี คณะกรรมการบริษัท ไดมีมติกําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิรับเงินปนผล ในวันศุกรท่ี 13 มีนาคม 2563 

และกําหนดจายเงินปนผลในวันศุกรท่ี 15 พฤษภาคม 2563 

ท้ังน้ี บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผล ในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดและ

สํารองทุกประเภทตามกฎหมาย และสิทธิในการรับเงินปนผลดังกลาวยังมีความไมแนนอนจนกวาจะไดรับการ

อนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเขาดํารงตําแหนงแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ ประจําป 2563  

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสียในระเบียบวาระน้ี ไดพิจารณากล่ันกรองอยางรอบคอบ 

ระมัดระวัง ถึงคุณสมบัติของบุคคลท่ีไดรับการเสนอชื่อใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึง วา

เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และไดพิจารณาแลววาบุคคลท่ีไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนง

กรรมการอิสระจะสามารถใหความเห็นไดอยางเปนอิสระและเปนไปตามหลักเกณฑท่ีเกี่ยวของ  มีมติเห็นชอบ

ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุน

พิจารณาแตงตั้งกรรมการท่ีตองออกตามวาระ ประจําป 2563 กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึง 

จํานวน 4 ทาน ดังน้ี 

 (1)  นางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ ตออีกวาระหน่ึง 

 (2)  นางสิริมา เอ่ียมสกุลรัตน ดํารงตําแหนงกรรมการ ตออีกวาระหน่ึง 

 (3)  ดร.เจน ชาญณรงค ดํารงตําแหนงกรรมการ ตออีกวาระหน่ึง  

 (4)  นายภาคภูมิ วองไพฑูรย ดํารงตําแหนงกรรมการ ตออีกวาระหน่ึง 

ท้ังน้ี สืบเน่ืองจาก ดร.สุพจน เธียรวุฒิ ไดขอลาออกจากการเปนกรรมการอิสระและทุกตําแหนงในบริษัทฯ มีผล

ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2563 เปนตนไป ดังน้ัน องคประกอบของคณะกรรมการบริษัท จํานวน 9 ทาน มีจํานวน

กรรมการอิสระ 3 ทาน ยังเปนไปตามขอบังคับบริษัท และหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และเพียงพอตอการบริหารงาน ไมจําเปนตองแตงตั้งกรรมการทดแทน

ตําแหนงท่ีวางลงในขณะน้ี 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย สําหรับป 2563 

ความเห็นคณะกรรมการ 

เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอย 

สําหรับป 2563 (ปท่ีเสนอ มีผลตั้งแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2563) ตามขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน ซึ่งไดพิจารณาถึงความเหมาะสมตามปจจัยและหลักเกณฑตางๆ โดยครบถวนแลว ตามอัตรา

ดังตอไปน้ี  

      หนา 2/4 

 



 

องคประกอบคาตอบแทน ป 2563  
(ปที่เสนอ) 

เปรียบเทียบกบั 
ป 2562 

1. คาตอบแทนรายเดือนกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเส่ียง /  
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

 - ประธานกรรมการบริษทั 30,000 บาท /เดือน 30,000 บาท /เดือน 
 - ประธานกรรมการชดุยอย 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. คาเบ้ียประชุมกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเส่ียง / 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

 

 - ประธานกรรมการ 15,000 บาท /คร้ัง 15,000 บาท /คร้ัง 

 - กรรมการ 10,000 บาท /คร้ัง 10,000 บาท /คร้ัง 
3. เงินโบนัสคณะกรรมการบริษัท ไมมี  ไมม ี

4. สิทธิประโยชนอ่ืนๆ ไมมี  ไมม ี
หมายเหต ุ 1. กรรมการที่มีสิทธิไดรับคาตอบแทนกรรมการ ตองไมเปนพนักงานของบริษัทซ่ึงไดรับเงินเดือนประจํา 
 2. กรรมการบริษัทที่ดํารงตําแหนงอ่ืนๆ ในกรรมการชุดยอย จะไดรับคาตอบแทนรายเดือนตามตําแหนงทีมี่คาตอบแทน

สูงที่สุดเพียงตําแหนงเดียว 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี ประจําป 2563 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณากล่ันกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผู

ถือหุนพิจารณาอนุมัติใหแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด ซึ่งไมเปนสํานักงานสอบบัญชี

เดียวกันกับบริษัทยอย โดยกําหนดใหผูสอบบัญชีคนใดคนหน่ึงตามรายชื่อตอไปน้ี เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 

ประจําป 2563 

1. นายธนะวุฒิ พิบูลยสวัสดิ์  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6699  

  จํานวนปท่ีสอบบัญชใีนรอบ 7 ปท่ีผานมา : 3 ป (ป 2560 และป 2562) หรือ 

2. นางสาวพจนรัตน ศิริพิพัฒน  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 9012 

  จํานวนปท่ีสอบบัญชใีนรอบ 7 ปท่ีผานมา : -ไมม-ี  หรือ 

3. นางสาวรุงนภา แสงจันทร ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 10142 

  จํานวนปท่ีสอบบัญชใีนรอบ 7 ปท่ีผานมา : -ไมม-ี  หรือ 

4. นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 10769 

  จํานวนปท่ีสอบบัญชใีนรอบ 7 ปท่ีผานมา : -ไมม-ี  หรือ 

5. ผูสอบบัญชีทานอ่ืนท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ใหความ

เห็นชอบ ซึ่งบริษัทมอบหมายใหเปนผูสอบบัญชีผูรับผิดชอบ 

และเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ 

ประจําป 2563 (ปท่ีเสนอ) และรายไตรมาสตามอัตราท่ีปรากฎในตาราง ดังตอไปน้ี   

ประเภทคาตอบแทน 
ป 2563 

(ปท่ีเสนอ) 
เปรียบเทียบกับ 

ป 2562 
เปล่ียนแปลง 

1. คาสอบบัญชี (Audit Fee)    

-  คาสอบบัญชีประจาํป และรายไตรมาส 1,406,000 1,326,000 เพ่ิมขึ้น 80,000 บาท  

หรือคิดเปน 6.03% 

2.  คาใชจายอ่ืนๆ (Non-Audit Fee) 

(คาใชจายเบ็ดเตล็ดท่ีเกิดขึ้นจริงระหวางปฏิบัติงาน เชน 

คาเบ้ียเล้ียง คาลวงเวลา คาเดินทาง คาโทรศัพท เปนตน) 

เรียกเก็บตามท่ี

เกิดขึ้นจริงของ

คาใชจาย 

เรียกเก็บตามท่ี

เกิดขึ้นจริงของ

คาใชจาย 

- ไมมี - 

      หนา 3/4 

 



 

วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติการแกไข/เพิ่มเติมขอบังคับของบริษัทฯ 

ความเห็นคณะกรรมการ 

เห็นสมควรเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแกไข/เพ่ิมเติมขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 18 เพ่ือให

สอดคลองกับกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท ท่ีมีการแกไขเปล่ียนแปลง โดยใหยกเลิกขอความเดิมและใหใช

ขอความใหมดังตอไปน้ีแทน รวมท้ังการแกไข และ/หรือ เพ่ิมเติม รายละเอียดหรือขอความใหเปนไปตามคําส่ังนาย

ทะเบียนตามความจําเปนและเหมาะสม โดยท่ีไมกระทบตอสาระสําคัญของการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของบริษัทฯ 

ตามท่ีเสนอ 

ขอความเดิม ขอความใหม 

ขอ 18. นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว 

กรรมการจะพนจากตําแหนงเมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวา

ดวยบริษัทมหาชนจํากัดหรือกฎหมายวาดวยหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย 

(4) ท่ีประชุมผูถือหุนลงมติใหออก 

(5) ศาลมีคําส่ังใหออก 

ขอ 18. นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว 

กรรมการจะพนจากตําแหนงเมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวา

ดวยบริษทัมหาชนจํากัดหรือกฎหมายวาดวยหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย 

(4) ท่ีประชุมผูถือหุนลงมติใหออก 

(5) ศาลมีคําส่ังใหออก 

(6) มีอายุครบ 80 ป โดยพนจากตําแหนงนับตั้งแตวันส้ินสุด

รอบปบัญชี 

วาระที ่9 พิจารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถามี) 

 

3. บริษัทฯ จะทําการจัดสงหนังสือบอกกลาวเชิญประชมุสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 ซึ่งมีความเห็นคณะกรรมการ 

พรอมเอกสารประกอบการประชุมท้ังหมดใหกับผูถือหุนภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด และจะทําการเผยแพรหนังสือบอก

กลาวเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซตของบริษัทฯ ท่ี www.harn.co.th 

เพ่ือใหผูถือหุนไดทราบวาระการประชุมและขอมูลประกอบการประชุม 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 (นายวิรัฐ    สุขชัย) 

 ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

 ผูมีอํานาจรายงานสารสนเทศ 

เลขานุการบริษัท 

โทรศัพท 02-203-0868-9 ตอ 415  อีเมล varinkan.t@harn.co.th 

      หนา 4/4 

 


