
 

ท่ี  HARN 010/2563 

 10 มิถุนายน 2563 

เรื่อง แจงมติคณะกรรมการบริษัท เก่ียวกับการกําหนดวันประชุม วันกําหนดสิทธิผูถือหุนเขารวมประชุม และระเบียบวาระการ

ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 

เรียน กรรมการและผูจัดการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

สําเนาเรียน เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

สิ่งท่ีสงมาดวย 1. มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุม ภายใตสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 

2. แผนท่ี สถานท่ีจัดการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 

 คณะกรรมการบริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส  จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในการประชุมครั้งท่ี 5/2563 เมื่อวันอังคาร

ท่ี 9 มิถุนายน 2563 ไดมีมติกําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 ในวันจันทรท่ี 3 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอง

ปาริชาต ช้ัน 3 โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอรีน กรุงเทพฯ เลขท่ี 92 ซ.แสงแจม ถ.พระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง 

กรุงเทพมหานคร 10320 โดยกําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุนและออกเสียงลงคะแนน (Record Date) วัน

พฤหัสบดีท่ี 25 มิถุนายน 2563 ท้ังน้ี บริษัทฯ ขอแจงรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 ดังน้ี   

วาระที ่1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถอืหุน ประจําป 2562 

ความเห็นคณะกรรมการ 

การบันทึกรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 มีความถูกตองครบถวน 

จึงเห็นควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

วาระที ่2 รับทราบผลการดําเนนิงานของบริษัทฯ ประจําป 2562 

ความเห็นคณะกรรมการ 

เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนเพ่ือรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2562 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิเฉพาะกิจการและงบการเงนิรวม สําหรบัปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ความเห็นคณะกรรมการ 

เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติงบเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

ของบริษัทฯ และบริษัทยอย ท่ีผูสอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด ไดตรวจสอบและรับรอง และผานการสอบ

ทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2562 เปนทนุสํารองตามกฎหมาย 

ความเห็นคณะกรรมการ 

บริษัทฯ มีกําไรสุทธิสําหรับป 2562 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 150,591,499 บาท เห็นควรเสนอตอท่ีประชุมสามัญ

ผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติการจัดสรรสํารองตามกฎหมายรอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป เปนจํานวนเงิน 2,156,169 

บาท รวมสํารองตามกฎหมายท้ังสิ้นเทากับรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนท่ีออกและชําระแลว 
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วาระที ่5 พจิารณารับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ปี 2562 

ความเหน็คณะกรรมการ 

เห็นควรเสนอต่อที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพ่ือรบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และไม่มีการเสนอจ่ายเงินปันผล

สาํหรบัผลการดาํเนินงานปี 2562 เพ่ิมเติมอีก เน่ืองจากคณะกรรมการไดอ้นมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทน

การจ่ายเงินปันผลประจาํปี เพ่ือหลีกเล่ียงผลกระทบอันเน่ืองมาจากการเล่ือนกาํหนดวันประชุมสามัญผูถื้อหุน้

ประจาํปี  ซึ่งบริษัทฯ ไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เมื่อวันศุกรท์ี่ 15 พฤษภาคม 2563 ในอัตราหุน้ละ 

0.18 บาท สาํหรบัผลการดาํเนินงานตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 รวมเป็นจาํนวนเงินทัง้สิน้ 

105,210,000 บาท หรือคิดเป็นสดัส่วนการจ่ายเงินปันผลรอ้ยละ 69.23 ของกาํไรสทุธิรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการ

จ่ายเงินปันผลของบรษัิทฯ ในอตัราไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 40 ของกาํไรสทุธิของงบการเงิน ภายหลงัจากการหกัภาษีเงินได้

และสาํรองทกุประเภทตามที่ไดก้าํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ และตามกฎหมาย 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการเข้าดาํรงตาํแหน่งแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ ประจาํปี 2563  

ความเหน็คณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สียในระเบียบวาระนี ้ไดพิ้จารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบ 

ระมดัระวงั ถึงคณุสมบตัิของบุคคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ว่าเหมาะสม

กบัการประกอบธุรกิจของบรษัิทฯ และไดพิ้จารณาแลว้วา่บคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระจะ

สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง  มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้กรรมการที่ตอ้งออก

ตามวาระ ประจาํปี 2563 กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จาํนวน 4 ท่าน ดงันี ้

 (1)  นางสาววรนชุ สไุพบลูยพิ์พฒัน ์ ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ ตอ่อีกวาระหนึ่ง 

 (2)  นางสิรมิา เอี่ยมสกลุรตัน ์ ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ตอ่อีกวาระหนึ่ง 

 (3)  ดร.เจน ชาญณรงค ์ ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ตอ่อีกวาระหนึ่ง  

 (4)  นายภาคภมูิ วอ่งไพฑรูย ์ ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ตอ่อีกวาระหนึ่ง 

ทัง้นี ้สืบเน่ืองจาก ดร.สพุจน ์เธียรวฒิุ ไดข้อลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระและทกุตาํแหน่งในบรษัิทฯ มีผลตัง้แต่

วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป ดงันัน้ องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัท จาํนวน 9 ท่าน มีจาํนวนกรรมการ

อิสระ 3 ท่าน ยงัเป็นไปตามขอ้บงัคบับริษัท และหลกัเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และเพียงพอตอ่การบรหิารงาน ไม่จาํเป็นตอ้งแตง่ตัง้กรรมการทดแทนตาํแหน่งที่วา่งลงในขณะนี ้

วาระที ่7 พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจาํปี 2563 

ความเหน็คณะกรรมการ 

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 

สาํหรบัปี 2563 (ปีที่เสนอ มีผลตัง้แต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563) ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน ซึง่ไดพิ้จารณาถึงความเหมาะสมตามปัจจยัและหลกัเกณฑต์า่งๆ โดยครบถว้นแลว้ ตามอตัราดงัตอ่ไปนี ้ 

 องคป์ระกอบค่าตอบแทน 
ปี 2563 

(ปีทีเ่สนอ) 

เปรียบเทยีบกับ 

ปี 2562 

1. คา่ตอบแทนรายเดือนกรรมการบรษัิท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรหิารความเส่ียง / กรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน 

 - ประธานกรรมการบรษัิท 30,000 บาท /เดือน 30,000 บาท /เดือน 

 - ประธานกรรมการชดุย่อย 25,000 บาท /เดือน 25,000 บาท /เดือน 

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

 - กรรมการบรษัิท (ทาํงานสปัดาหล์ะ 3 วนั) 120,000 บาท /เดือน 120,000 บาท /เดือน 



 

      หนา้ 3/4 

 

 องคป์ระกอบค่าตอบแทน 
ปี 2563 

(ปีทีเ่สนอ) 

เปรียบเทยีบกับ 

ปี 2562 

2. คา่เบีย้ประชมุกรรมการบรษัิท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรหิารความเส่ียง / กรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน 

 - ประธานกรรมการ 15,000 บาท /ครัง้ 15,000 บาท /ครัง้ 

 - กรรมการ 10,000 บาท /ครัง้ 10,000 บาท /ครัง้ 

3. เงินโบนสั ไม่ม ี ไม่ม ี

4. สิทธิประโยชนอ์ื่นๆ ไม่ม ี ไม่ม ี

หมายเหต ุ 1.  กรรมการที่มีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการ ตอ้งไม่เป็นพนกังานของบรษัิทซึง่ไดร้บัเงินเดือนประจาํ 

 2. กรรมการบริษัทที่ดาํรงตาํแหน่งอื่นๆ ในกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนตามตาํแหน่งที่มี

คา่ตอบแทนสงูที่สดุเพียงตาํแหน่งเดียว 

วาระที ่8 พจิารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจาํปี 2563 

ความเหน็คณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อ

หุน้พิจารณาอนมุตัิใหแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบรษัิท สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั ซึ่งไม่เป็นสาํนกังานสอบบญัชีเดียวกนั

กบับรษัิทย่อย โดยกาํหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งตามรายช่ือตอ่ไปนี ้เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ ประจาํปี 2563 

1. นายธนะวฒิุ พิบลูยส์วสัดิ ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 6699  

  จาํนวนปีที่สอบบญัชีในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา : 3 ปี (ปี 2560 ถึงปี 2562) หรอื 

2. นางสาวพจนรตัน ์ศิรพิิพฒัน ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 9012 

  จาํนวนปีที่สอบบญัชีในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา : -ไมม่ี-  หรอื 

3. นางสาวรุง่นภา แสงจนัทร ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 10142 

  จาํนวนปีที่สอบบญัชีในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา : -ไมม่ี-  หรอื 

4. นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 10769 

  จาํนวนปีที่สอบบญัชีในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา : -ไมม่ี-  หรอื 

5. ผูส้อบบญัชีท่านอื่นที่สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ใหค้วามเห็นชอบ 

ซึง่บรษัิท สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั มอบหมายใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีผูร้บัผิดชอบ 

และเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ 

ประจาํปี 2563 (ปีที่เสนอ) และรายไตรมาสตามอตัราที่ปรากฎในตาราง ดงัตอ่ไปนี ้  

ประเภทค่าตอบแทน ปี 2563 

(ปีทีเ่สนอ) 

เปรียบเทยีบกับ 

ปี 2562 

เปลี่ยนแปลง 

1. คา่สอบบญัชี (Audit Fee)    

 -  คา่สอบบญัชีประจาํปี และรายไตรมาส 1,406,000 1,326,000 เพ่ิมขึน้ 80,000 บาท 

หรอืคิดเป็น 6.03% 

2.  คา่ใชจ้่ายอื่นๆ (Non-Audit Fee) 

(คา่ใชจ้่ายเบ็ดเตลด็ที่เกิดขึน้จรงิระหวา่งปฏิบตัิงาน เช่น 

คา่เบีย้เลีย้ง คา่ลว่งเวลา คา่เดนิทาง คา่โทรศพัท ์เป็นตน้) 

เรยีกเก็บตามที่

เกิดขึน้จรงิของ

คา่ใชจ้่าย 

เรยีกเก็บตามที่

เกิดขึน้จรงิของ

คา่ใชจ้่าย 

- ไม่มี - 

 

 



 

วาระที ่9 พิจารณาอนุมัติการแกไข/เพิ่มเติมขอบังคับของบริษัทฯ 

ความเห็นคณะกรรมการ 

เห็นสมควรเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแกไข/เพ่ิมเติมขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 18 เพ่ือให

สอดคลองกับกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท ท่ีมีการแกไขเปลี่ยนแปลง โดยใหยกเลิกขอความเดิมและใหใชขอความ

ใหมดังตอไปน้ีแทน รวมท้ังการแกไข และ/หรือ เพ่ิมเติม รายละเอียดหรือขอความใหเปนไปตามคําสั่งนายทะเบียนตาม

ความจําเปนและเหมาะสม โดยท่ีไมกระทบตอสาระสําคัญของการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของบริษัทฯ ตามท่ีเสนอ 

ขอความเดิม ขอความใหม 

ขอ 18. นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการ

จะพนจากตําแหนงเมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย

วาดวยบริษัทมหาชนจํากัดหรือกฎหมายวาดวย

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(4) ท่ีประชุมผูถือหุนลงมติใหออก 

(5) ศาลมีคําสั่งใหออก 

ขอ 18. นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการ

จะพนจากตําแหนงเมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย

วาดวยบริษัทมหาชนจํากัดหรือกฎหมายวาดวย

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(4) ท่ีประชุมผูถือหุนลงมติใหออก 

(5) ศาลมีคําสั่งใหออก 

(6) มีอายุครบ 80 ป โดยพนจากตําแหนงนับต้ังแตวัน

สิ้นสุดรอบปปฏิทิน 

วาระที ่10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 

 บริษัทฯ จะทําการจัดสงเอกสารเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 ซ่ึงมีความเห็นคณะกรรมการ พรอมเอกสาร

ประกอบการประชุมท้ังหมดใหกับผูถือหุนภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด และจะทําการเผยแพรหนังสือบอกกลาวเชิญประชุม

สามัญผูถือหุน ประจําป 2563 และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซตของบริษัทฯ ท่ี www.harn.co.th เพ่ือใหผูถือหุนไดทราบ

วาระการประชุมและขอมูลประกอบการประชุม  

 ท้ังน้ี บริษัทฯ มีความตระหนักและความหวงใยตอสุขภาพและความปลอดภัยของผูถือหุนและผูเขารวมประชุม รวมถึงผูท่ีมี

สวนรวมในการจัดประชุมทุกทานเปนอยางย่ิง จึงขอใหทานผูถือหุนและผูเขารวมประชุมทุกทานปฏิบัติตามมาตรการและแนว

ปฏิบัติการประชุมภายใตสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ซ่ึงไดแนบมาพรอมนี้อยางเครงครัด โดยบริษัทฯ ขอ

อภัยในความไมสะดวกมา ณ โอกาสน้ี 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 ขอแสดงความนับถือ 

 

 (นายวิรัฐ    สุขชัย) 

 ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

 ผูมีอํานาจรายงานสารสนเทศ 

เลขานุการบริษัท 

โทรศัพท 02-203-0868-9 ตอ 415   

อีเมล varinkan.t@harn.co.th 
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มาตราการและแนวปฏิบัติในการประชุม 

ภายใตสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 

 บริษัทฯ มีความตระหนักและหวงใยตอความเสี่ยงของการแพรระบาดและความปลอดภัยของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุม จึงขอ

แจงมาตรการและซักซอมความเขาใจมายังผูถือหุนดังตอไปน้ี 

1. ขอใหผูถือหุนมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนการเขารวมประชุมดวย

ตนเอง โดยระบุในหนังสือมอบฉันทะท่ีจัดสงใหกับทานผูถือหุน หรือดาวนโหลดทางเว็บไซตบริษัทฯ (แนะนําใหทานออกเสียงในวาระ

ตางๆ ลวงหนา) พรอมแนบหลักฐาน สงมายัง ฝายกํากับดูแลกิจการ ช้ัน 4 บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) เลขท่ี 

19/20-22 ซอยศูนยวิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

2. บริษัทฯ เพ่ิมชองทางใหผูถือหุนสามารถสงคําถามเปนลายลักษณอักษรท่ีเก่ียวของกับวาระการประชุมลวงหนาได โดย

ดาวนโหลดแบบฟอรมท่ีเว็บไซตบริษัท www.harn.co.th/นักลงทุนสัมพันธ/การประชุมผูถือหุน และสงคําถามและช่ือ-สกุล มาพรอมกับ

หนังสือมอบฉันทะใหกรรมการอิสระตามท่ีกลาวขางตน หรือเลือกการสงคําถามลวงหนามาทาง Email : varinkan.t@harn.co.th หรือ 

wasukan.b@harn.co.th ภายในวันศุกรท่ี 24 กรกฎาคม 2563 โดยบริษัทฯ จะบันทึกคําถามและคําตอบไวในรายงานการประชุมอยาง

ครบถวน 

3. บริษัทฯ เตรียมจัดการประชุมเพื่อลดความแออัดของผูเขารวมประชุมในพื้นท่ีการประชุม โดยจัดเวนระยะหางระหวางบุคคล 

1 เมตร ในจุดตางๆ คือ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน  

4. กรณีผูเขารวมประชุมท่ีมีความประสงคจะเขารวมประชุมดวยตนเอง บริษัทฯ ขอใหปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการจัดประชุม

สามัญผูถือหุนของบริษัทฯ อยางเครงครัด เพื่อปองกันและลดความเสี่ยงของการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ดังน้ี 

4.1 ผูเขารวมประชุมจะตองตอบแบบคัดกรองตนเองกอนเขาในบริเวณสถานท่ีจัดประชุม หากผูเขารวมประชุมรวมท้ัง

บุคคลใกลชิดมีการเดินทาง หรือผานในพื้นท่ีหรือสถานท่ีเสี่ยงตอการติดเช้ือโควิด-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือมีอาการ

เจ็บปวย เชน มีไข ไอ จาม มีนํ้ามูก จะไมอนุญาตใหเขารวมประชุม และขอความรวมมือผูเขารวมประชุมปฏิบัติตามคําแนะนําของ

เจาหนาท่ีท่ีจุดคัดกรองอยางเครงครัด หากไมปฏิบัติตามจะไมอนุญาตใหเขาบริเวณพ้ืนท่ีการจัดประชุม แตสามารถมอบฉันทะให

กรรมการอิสระได ในกรณีท่ีทานปกปดขอมูลดานสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของทาน อาจถือเปนความผิดตามพระราชบัญญัติ

โรคติดตอ พ.ศ.2558 

4.2 ผูเขารวมประชุมตองตรวจวัดอุณหภูมิรางกายผานเครื่องตรวจวัด โดยบริษัทฯ กําหนดจุดเพื่อคัดกรองผูเขารวม

ประชุมกอนเขาสูบริเวณงาน หากมีอุณหภูมิรางการต้ังแต 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป จะไมอนุญาตใหเขารวมประชุม ผูเขารวมประชุมท่ี

ผานการคัดกรองจะติดสติกเกอร และสวมหนากากอนามัยท่ีนํามาเองตลอดเวลาท่ีเขารวมประชุม รวมถึงทําความสะอาดมือดวย

แอลกอฮอลเจลท่ีจัดเตรียมไวตามจุดตางๆ 

4.3 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไมใหเขาบริเวณพื้นท่ีประชุม สําหรับผูเขารวมประชุมท่ีไมผานการคัดกรองหรือไมทําแบบคัด

กรองโรคโควิด-19 

4.4 เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพรระบาด บริษัทฯ จึงไมจัดเตรียมไมโครโฟนสําหรับการสอบถาม โดยผูเขารวมประชุมท่ี

ประสงคจะสอบถามในท่ีประชุม ขอใหสงคําถามใหแกเจาหนาท่ีบริษัทฯ ภายในหองประชุม เพ่ือจัดสงคําถามแกประธานกรรมการบริษัท 

หรือผูดําเนินการประชุม โดยบริษัทฯ จะจัดการประชุมใหกระชับ 

5. บริษัทฯ งดบริการอาหารและเครื่องดื่มใดๆ ในบริเวณงาน เพื่อปองกันความเสี่ยงจากการแพรระบาด 

6. หากสถานการณมีการเปลี่ยนแปลงตอไป หรือมีขอกําหนดจากหนวยงานราชการเพิ่มเติมเก่ียวกับการจัดประชุมผูถือหุน 

บริษัทฯ จะแจงใหทานทราบทางเว็บไซตบริษัทฯ (www.harn.co.th) 

ท้ังน้ี อาจเกิดความลาชาในการคัดกรองและการลงทะเบียนเขารวมประชุม บริษัทฯ ตองขออภัยในความไมสะดวกมา ณ โอกาสน้ี 

หนา  1/1 
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