
เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน
โปรดนําแบบใบลงทะเบียน ซึ่งพิมพบารโคดมาในวันประชุม

เอกสารเชิญประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2563

ณ หองปาริชาต ชั้น 3 โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอรีน กรุงเทพฯ
เลขที่ 92 ซอยแสงแจม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป

เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร

เวลา 14 : 00 น.

เนื่องจากการจัดประชุมสามัญผูถือหุน จะเปนการรวมกันของคนหมูมาก ซึ่งเปนปจจัยเสี่ยง
ตอการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19) ดวยความหวงใยตอสุขภาพของ
ผูเขารวมประชุมผูถือหุนหรือผูถือหุนที่อยูในกลุมเสี่ยง เชน เดินทางกลับจากประเทศกลุมเสี่ยง

นอยกวา 14 วัน หรือผูมีไขหรืออาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจควรพิจารณามอบฉันทะ
ใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเขารวมประชุมดวยตนเอง

วันจันทร�ที่ 3 สิงหาคม 2563

เป�ดรับลงทะเบียน เวลา 12.00 น.

งดแจกของชําร�วย อาหารและเครื่องดื่ม ในงานประชุมสามัญผู�ถือหุ�น
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง่ โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) 1 

คําบอกกลาวการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Privacy Notice) 

สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนบริษัท หาญ เอน็จิเนียร่ิง โซลูชั่นส จํากดั (มหาชน) 

บริษัท หาญ เอ็นจเินียร่ิง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ใหความสําคัญกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของทาน 

จึงขอแจงขอมูลดังตอไปน้ีใหทานทราบเพ่ือเปนการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.2562 

วัตถุประสงค ความจําเปน และขอมูลสวนบคุคลที่จะเกบ็รวบรวม 

บริษัทฯ จําเปนจะตองเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานตามท่ีทานแจงไวแกบริษัทฯ ไดแก ชื่อ นามสกุล ท่ีอยู 
เบอรโทรศัพท และเลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชนของทาน เพ่ือนําไปใชภายใตวัตถุประสงค ดังตอไปน้ี 

• เรียกประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 รวมถึงจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ตามท่ีกฎหมาย
กําหนด และ

• จัดสงเลมรายงานประจําป (Annual Report) ใหแกทานผูถือหุนตามท่ีไดแจงมา

ระยะเวลาในการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล 

บริษัทฯ จะดําเนินการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทานตามท่ีระบุไวในเอกสารฉบับน้ี ตลอดระยะเวลาท่ีจําเปนตอง
ใชขอมูลเพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาวขางตน 

สิทธขิองเจาของขอมูลสวนบคุคล 

ในฐานะท่ีทานเปนเจาของขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิตางๆ ตามท่ีกําหนดไวใน พ.ร.บ. คุมครองขอมูลสวนบุคคล 
พ.ศ.2562 ซึ่งอาจรวมถึง สิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเขาถึงและรับขอมูลสวนบุคคล สิทธิในการขอแกไขขอมูล
สวนบุคคลใหถูกตอง สิทธิในการขอใหลบหรือทําลายขอมูลสวนบุคคล สิทธิในการขอใหระงับการใชขอมูลสวนบุคคล สิทธิใน
การขอใหโอนขอมูลสวนบุคคลตามวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด สิทธิรองเรียน และสิทธิในการคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีเกี่ยวกับตน 
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มาตราการและแนวปฏิบัติในการประชุม 

ภายใตสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 

 บริษัทฯ มีความตระหนักและหวงใยตอความเส่ียงของการแพรระบาดและความปลอดภัยของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุม 
จึงขอแจงมาตรการและซักซอมความเขาใจมายังผูถือหุนดังตอไปน้ี 

1. ขอใหผูถือหุนมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนการเขารวม
ประชุมดวยตนเอง (รายชื่อและรายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 3 หนา 40-41) โดยระบุในหนังสือมอบฉันทะท่ีจัดสงใหกับทาน
ผูถือหุน หรือดาวนโหลดทางเว็บไซตบริษัทฯ (แนะนําใหทานออกเสียงในวาระตางๆ ลวงหนา) พรอมแนบหลักฐาน (ตาม
เอกสารแนบทาย 6 และ 7 หนา 46-49) สงมายังบริษัทฯ (เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารกรุณาสงมายังบริษัทฯ 
ภายในวันศุกรท่ี 24 กรกฎาคม 2563) 

ถึง: ฝายกาํกับดแูลกิจการ ชั้น 4 บริษัท หาญ เอ็นจเินียร่ิง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)  
 เลขท่ี 19/20-22 ซอยศูนยวิจยั 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

2. บริษัทฯ เพ่ิมชองทางใหผูถือหุนสามารถสงคําถามเปนลายลักษณอักษรท่ีเกี่ยวของกับวาระการประชุมลวงหนาได 
โดยดาวนโหลดแบบฟอรมท่ีเว็บไซตบริษัท www.harn.co.th/นักลงทุนสัมพันธ/ขอมูลสําหรับผูถือหุน/การประชุมผูถือหุน และสง
คําถามและชื่อ-สกุล มาพรอมกับหนังสือมอบฉันทะใหกรรมการอิสระตามท่ีกลาวขางตน หรือเลือกการสงคําถามลวงหนามาทาง 
Email : varinkan.t@harn.co.th หรือ wasukan.b@harn.co.th ภายในวันศุกรที ่ 24 กรกฎาคม 2563 โดยบริษัทฯ จะบันทึก
คําถามและคําตอบไวในรายงานการประชุมอยางครบถวน 

3. บริษัทฯ เตรียมจัดการประชุมเพ่ือลดความแออัดของผูเขารวมประชุมในพ้ืนท่ีการประชุม โดยจัดเวนระยะหางระหวาง
บุคคล 1 เมตร ในจุดตางๆ คือ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน  

4. ขอใหผูเขารวมประชุมทุกทาน ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการจัดประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ อยาง
เครงครัด เพ่ือปองกันและลดความเส่ียงของการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ดังน้ี 

4.1 ผูเขารวมประชุมจะตองตอบแบบคัดกรองตนเองกอนเขาในบริเวณสถานท่ีจัดประชุม หากผูเขารวมประชุม
รวมท้ังบุคคลใกลชิดมีการเดินทาง หรือผานในพ้ืนท่ีหรือสถานท่ีเส่ียงตอการติดเชื้อโควิด-19 ตามประกาศของกระทรวง
สาธารณสุข หรือมีอาการเจ็บปวย เชน มีไข ไอ จาม มีนํ้ามูก จะไมอนุญาตใหเขารวมประชุม และขอความรวมมือผูเขารวม
ประชุมปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาหนาท่ีท่ีจุดคัดกรองอยางเครงครัด หากไมปฏิบัติตามจะไมอนุญาตใหเขาบริเวณพ้ืนท่ีการ
จัดประชุม แตสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระได ในกรณีท่ีทานปกปดขอมูลดานสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของทาน 
อาจถือเปนความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ.2558 
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง่ โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) 3 

4.2 ผูเขารวมประชุมตองตรวจวัดอุณหภูมิรางกายผานเคร่ืองตรวจวัด โดยบริษัทฯ กําหนดจุดเพ่ือคัดกรอง
ผูเขารวมประชุมกอนเขาสูบริเวณงาน หากมีอุณหภูมิรางการตั้งแต 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป จะไมอนุญาตใหเขารวมประชุม 
ผูเขารวมประชุมท่ีผานการคัดกรองจะติดสติกเกอร และสวมหนากากอนามัยท่ีนํามาเองตลอดเวลาท่ีเขารวมประชุม รวมถึงทํา
ความสะอาดมือดวยแอลกอฮอลเจลท่ีจดัเตรียมไวตามจุดตางๆ 

4.3 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไมใหเขาบริเวณพ้ืนท่ีประชุม สําหรับผูเขารวมประชุมท่ีไมผานการคัดกรองหรือไมทํา
แบบคดักรองโรคโควิด-19 

4.4 เพ่ือลดความเส่ียงจากการแพรระบาด บริษัทฯ จึงไมจัดเตรียมไมโครโฟนสําหรับการสอบถาม โดยผูเขารวม
ประชุมท่ีประสงคจะสอบถามในท่ีประชุม ขอใหสงคําถามใหแกเจาหนาท่ีบริษัทฯ ภายในหองประชุม เพ่ือจัดสงคําถามแก
ประธานกรรมการบริษัท/ผูดําเนินการประชุม โดยบริษัทฯ จะจัดการประชุมใหกระชับ 

5. บริษัทฯ งดบริการอาหารและเคร่ืองดื่มใดๆ ในบริเวณงาน เพ่ือปองกันความเส่ียงจากการแพรระบาด 

6. หากสถานการณมีการเปล่ียนแปลงตอไป หรือมีขอกําหนดจากหนวยงานราชการเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผู
ถือหุน บริษัทฯ จะแจงใหทานทราบทางเว็บไซตบริษัทฯ (www.harn.co.th) 

ท้ังน้ี อาจเกิดความลาชาในการคัดกรองและการลงทะเบียนเขารวมประชุม บริษัทฯ ตองขออภัยในความไมสะดวกมา 
ณ โอกาสน้ี 
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วันท่ี  29 มิถุนายน 2563 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 

เรียน ทานผูถือหุนของบริษัทฯ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน)  (“บริษัทฯ”) ครั้งท่ี 5/2563 วันท่ี 9 มิถุนายน 2563 

ไดมีมติอนุมัติใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563  ในวันจันทรท่ี 3 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ หองปาริชาต ช้ัน 3 

โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอรีน กรุงเทพฯ เลขท่ี 92 ซ.แสงแจม ถ.พระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 
10320 โดยกําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนและออกเสียงลงคะแนน (Recode Date) ในวันพฤหัสบดีท่ี 
25 มิถุนายน 2563 

 บริษัทฯ ไดประกาศในเว็บไซตของบริษัทฯ เพ่ือเรียนเชิญใหผูถือหุนเสนอระเบียบวาระการประชุมลวงหนา นอกเหนือจาก
วาระท่ีกําหนดไวลวงหนากอนการประชุม ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 โดยเมื่อครบกําหนดเวลาแลว ปรากฎวา 
ไมมีผูถือหุนทานใดเสนอระเบียบวาระอื่นมายังบริษัทฯ  

 บริษัทฯ จึงขอแจงระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถือหุน ประจําป 2563 ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ดังน้ี 

วาระที ่1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถอืหุน ประจําป 2562 

วัตถุประสงคและเหตุผล 

บริษัทฯ ไดจัดประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 25 เมษายน 2562 และไดสงสําเนารายงานการ
ประชุมดังกลาวถึงตลาดหลักทรัพยฯ ภายใน 14 วัน นับต้ังแตวันประชุมและสงถึงกระทรวงพาณิชยภายในระยะเวลา
ตามกฎหมายกําหนดพรอมเผยแพรผานเว็บไซตของบริษัทฯ ท่ี www.harn.co.th เรียบรอยแลว โดยคณะกรรมการบริษัท
ได พิจารณ ารับรองรายงานการประชุมสามัญ ผู ถือ หุนประจําป  2562 โดยมีสําเนารายงานการประชุมตาม
เอกสารแนบทาย 1 (หนา 12-31) 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกตองครบถวน จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 

คะแนนเสียงเพื่อลงมต ิ รับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนน 

 ถามีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 

วาระที ่2 รับทราบผลการดําเนนิงานของบริษัทฯ ประจําป 2562 

วัตถุประสงคและเหตุผล 

เพื่อรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2562 และการเปลี่ยนแปลงที่สาํคัญของบริษัทฯ ใหผูถือหุนทราบ 
รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 8 (หนา 50) รายงานประจําป 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร (QR Code)  

ความเห็นของคณะกรรมการ 

เห็นสมควรเสนอตอท่ีประชุมสามญัผูถือหุนเพ่ือรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2562 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ  ในวาระน้ีเปนการรายงานเพ่ือทราบเทาน้ัน มิไดมีการลงมติ 
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วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิเฉพาะกิจการและงบการเงนิรวม สําหรบัปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

วัตถุประสงคและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535  (รวมท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม) มาตรา 112  และขอบังคับของบริษัท 
ขอ 48. กําหนดใหบริษัทฯ ตองจัดทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ เพ่ือนําเสนอตอ
ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งท่ี 1/2563 วันท่ี 27 กุมภาพันธ 2563 ไดสอบทานงบการเงินเฉพาะกิจการ
และงบการเงินรวม ของบริษัทฯ และบริษัทยอย สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ท่ีไดผานการตรวจสอบและ
รับรองโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว มีความเห็นวา ถูกตองและเช่ือถือไดรวมถึงเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

เห็นสมควรเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม สําหรับปสิ้นสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ท่ีผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ไดตรวจสอบรับรองและผานการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 8 (หนา 50) รายงานประจําป 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร (QR Code)  
(ซ่ึงแสดงงบการเงิน ประจําป 2562) 

คะแนนเสียงเพื่อลงมต ิ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 ถามีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2562 เปนทุนสํารองตามกฎหมาย  

วัตถุประสงคและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535  (รวมท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม) มาตรา 116 และขอบังคับของบริษัท ขอ 45. 
บริษัทฯ ตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายไมนอยกวารอยละหา (5) ของกําไรสุทธิ
ประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบ (10) ของทุน
จดทะเบียน เพ่ือนําเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

บริษัทฯ มีกําไรสุทธิสําหรับป 2562 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 150,591,499 บาท เห็นควรเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุน
เพ่ือพิจารณาอนุมัติการจัดสรรสํารองตามกฎหมายรอยละ 5 ของกําไรสุทธปิระจําป เปนจํานวนเงิน 2,156,169 บาท รวม
สํารองตามกฎหมายท้ังสิ้นเทากับรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนท่ีออกและชําระแลว 

คะแนนเสียงเพื่อลงมต ิ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 ถามีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 

วาระที ่5 พิจารณารับทราบการจายเงนิปนผลระหวางกาล ป 2562 

วัตถุประสงคและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535  (รวมท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม) มาตรา 115 และขอบังคับของบริษัท ขอ 43. 
และขอ 44. กําหนดใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาการจายเงินปนผลประจําป และคณะกรรมการอาจจายเงินปน
ผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนเปนคร้ังคราวได เม่ือปรากฏแกกรรมการวาบริษัทมีกําไรพอสมควรท่ีจะกระทําเชนน้ันได 
และเม่ือไดจายเงินปนผลแลวใหรายงานใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมผูถือหุนคราวตอไป ท้ังน้ี บริษัทฯ มี
นโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิของงบการเงิน ภายหลังจากการหักภาษีเงินได
และสํารองทุกประเภทตามท่ีไดกําหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย 
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ความเห็นของคณะกรรมการ 

บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานป 2562 โดยอางอิงจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 150,591,499 บาท เห็นควร
เสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนเพ่ือรับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาล และไมมีการเสนอจายเงินปนผลสําหรับผล
การดําเนินงานป 2562 เพ่ิมเติมอีก เน่ืองจากคณะกรรมการไดอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาลแทนการจายเงินปน
ผลประจําป เพ่ือหลีกเลี่ยงผลกระทบอันเน่ืองมาจากการเลื่อนกําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  ซ่ึงบริษัทฯ ได
จายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนเม่ือวันศุกรท่ี 15 พฤษภาคม 2563 ในอัตราหุนละ 0.18 บาท สําหรับผลการ
ดําเนินงานต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 105,210,000 บาท หรือ
คิดเปนสัดสวนการจายเงินปนผลรอยละ 69.23 ของกําไรสุทธิรวม ซ่ึงเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ 
ในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิของงบการเงิน ภายหลังจากการหักภาษีเงินไดและสํารองทุกประเภทตามท่ี
ไดกําหนดไวในขอบังคับของบริษทัฯ และตามกฎหมาย 

ตารางเปรียบเทียบอัตราการจายเงินปนผลในรอบ 3 ปท่ีผานมา ดังน้ี 

ขอมูลการจายเงนิปนผล ป 2562 ป 2561 ป 2560 

เงินปนผลระหวางกาล (บาท/หุน) 0.18 - - 

เงินปนผลประจําป (บาท/หุน) - 0.16 0.14 

กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 0.26 0.23 0.22 

อัตราการจายเงินปนผลตอกําไรสทุธิ (%) 69.23 69.57 63.64 

ราคาพาร (บาท/หุน) 0.50 0.50 0.50 

จํานวนหุนสามัญ ณ วันสิ้นงวด (หุน) 584,500,000 584,500,000 584,500,000 

ท้ังน้ี ผูถือหุนสามัญประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินไดในอัตรา 20/80 ของเงินปนผลตามหลักเกณฑ
ท่ีกําหนดไวในมาตรา 47 ทวิแหงประมวลรัษฎากร 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ  ในวาระน้ีเปนการรายงานเพ่ือทราบเทาน้ัน มิไดมีการลงมติ 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการเขาดํารงตาํแหนงแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ ประจําป 2563 

วัตถุประสงคและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 (รวมท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม) มาตรา 70 และ 71 และขอบังคับของ
บริษัท ขอ. 17 กําหนดวา “ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกคร้ัง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอย
จํานวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียง
ท่ีสุดกับสวนหน่ึงในสาม (1/3)” โดยในป 2563 มีกรรมการท่ีตองออกตามวาระจํานวน 4 ทาน ไดแก  
 (1)  นางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน กรรมการอสิระ  
 (2)  นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน กรรมการ 

 (3)  ดร.เจน ชาญณรงค กรรมการ 

 (4)  นายภาคภูมิ วองไพฑูรย กรรมการ 

บริษัทฯ ไดประกาศในเว็บไซตของบริษัทฯ เรียนเชิญใหผูถือหุนเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535  (รวมท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม) กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
หลักการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพ่ือเขารับการสรรหาเปนกรรมการบริษัท ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม ถึงวันท่ี 31 

ธันวาคม 2562 โดยเม่ือครบกําหนดเวลาแลว ปรากฎวา ไมมีผูถือหุนรายใดเสนอช่ือผูทรงคุณวุฒิเขามายังบริษัทฯ 

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ในการประชุม ครั้งท่ี 4/2562 วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 ได
ดําเนินการสรรหาผูทรงคุณวุฒิตามกระบวนการสรรหาอยางครบถวน โดยพิจารณากลั่นกรองอยางรอบคอบ ระมัดระวัง 
ถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535  (รวมท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม) สัดสวน
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จํานวนกรรมการอิสระ และคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และตามประกาศของ
คณะกรรมการตลาดทุน รวมท้ังพิจารณาคุณสมบัติถึงความรู ความสามารถ ประสบการณ ท่ีเหมาะสมกับการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทฯ ท้ังรายบุคคลและในภาพรวมของคณะกรรมการท้ังคณะ โดยไดเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือเสนอ
ตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือเลือกต้ังกรรมการท่ีตองออกตามวาระ ประจําป 2563 กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึง 
จํานวน 4 ทาน ดังน้ี (รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 2 (1)-(4) หนา 32-39) 

(1)  นางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ ตออกีวาระหน่ึง 

(2)  นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน ดํารงตําแหนงกรรมการ ตออีกวาระหน่ึง 

(3)  ดร.เจน ชาญณรงค ดํารงตําแหนงกรรมการ ตออีกวาระหน่ึง 

(4)  นายภาคภูมิ วองไพฑูรย ดํารงตําแหนงกรรมการ ตออีกวาระหน่ึง 

โดยไดพิจารณาแลววาบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระจะสามารถใหความเห็นไดอยางเปนอิสระ
และเปนไปตามหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ และมีคุณสมบัติตามคํานิยามกรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ กําหนดไว (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบทาย 4 หนา 42) 
ท้ังน้ี สืบเน่ืองจาก ดร.สุพจน เธียรวุฒิ ไดขอลาออกจากการเปนกรรมการอิสระและทุกตําแหนงในบริษัทฯ มีผลต้ังแต
วันท่ี 1 มกราคม 2563 เปนตนไป ดังน้ัน องคประกอบของคณะกรรมการบริษัท จํานวน 9 ทาน มีจํานวนกรรมการอิสระ 
3 ทาน ยังเปนไปตามขอบังคับบริษัท และหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
(ก.ล.ต.) และเพียงพอตอการบริหารงาน ไมจําเปนตองแตงต้ังกรรมการทดแทนตําแหนงท่ีวางลงในขณะน้ี 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท ซ่ึงไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสียในระเบียบวาระน้ี ไดพิจารณากลั่นกรองอยางรอบคอบ 
ระมัดระวัง ถึงคุณสมบัติของบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึง วาเหมาะสมกับ
การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และไดพิจารณาแลววาบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระจะสามารถ
ใหความเห็นไดอยางเปนอิสระและเปนไปตามหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ และเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนแตงต้ัง
กรรมการท่ีตองออกตามวาระ ประจําป 2563 จํานวน 4 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึง ตามขอเสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

คะแนนเสียงเพื่อลงมต ิ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนน 

 ถามีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 

วาระที ่7  พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชดุยอย ประจําป 2563 

วัตถุประสงคและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535  (รวมท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม) มาตรา 90 และขอบังคับของบริษัท ขอ 30. 
กําหนดใหกรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบ้ียประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชนตอบแทน
ในลักษณะอื่น ตามท่ีท่ีประชุมผูถือหุนจะพิจารณา และลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจํานวน
เสียงท้ังหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ในการประชุมครั้งท่ี 4/2562 วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 ไดพิจารณา
กําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอย ประจําป 2563 (ปท่ีเสนอ) อยางละเอียดรอบคอบ โดย
คํานึงถึงความเหมาะสมประการตางๆ ไดแก  ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ผลงานและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย เรื่อง การเทียบเคียงกับองคกรท่ีอยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาด
ธุรกิจใกลเคียงกัน รวมถึงสภาวการณทางธุรกิจโดยรวม และเห็นควรเสนอใหคงอัตราคาตอบแทนกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชุดยอย ท้ังคาตอบแทนประจําและเบ้ียประชุมในอัตราเดียวกับป 2562 
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ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณากลั่นกรองอยางรอบคอบวาโครงสรางดังกลาวเหมาะสมกับความรับผิดชอบและ
สามารถจูงใจใหกรรมการนําพาองคกรใหดําเนินงานตามเปาหมายท้ังระยะสั้นและระยะยาว สามารถเปรียบเทียบไดกับ
องคกรท่ีอยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน และคําถึงความเหมาะสมตามปจจัยและหลักเกณฑตางๆ อยางครบถวนแลว 
เห็นสมควรเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนเพ่ือพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย 

สําหรับป 2563 (ปท่ีเสนอ มีผลต้ังแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2563) ตามขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน ตามอัตราดังตอไปน้ี 

 องคประกอบคาตอบแทน 
ป 2563 

(ปทีเ่สนอ) 
เปรียบเทยีบกบั 

ป 2562 

1. คาตอบแทนรายเดือนกรรมการบรษิัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน 

 - 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 / กรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน 

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

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

3. เงินโบนัส ไมม ี ไมม ี

4. สิทธิประโยชนอื่นๆ ไมม ี ไมม ี

หมายเหตุ : หลักการจายคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย: 

1.  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เปนผูกําหนดและจัดทําหลักการหรือนโยบาย "การจายคาตอบแทนกรรมการ" และนําเสนอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ เพื่อเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป โดยตองสอดคลองกับขอบังคับบริษัท หมวดท่ี 4 วาดวย
เรื่องคณะกรรมการรวมถึงปจจัยตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ดังน้ี 

- หนาท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการแตละทาน 

- มีความเหมาะสมเมื่อเทียบเคียงกับบริษัทมหาชนอ่ืนๆ ท่ีมีผลประกอบการและดําเนินธุรกิจใกลเคียงกัน 

- มีความเปนธรรมและโปรงใส เพื่อสรางแรงจูงใจในการรักษากรรมการท่ีมีคุณภาพตามท่ีตองการ 

- มีความเหมาะสมกับความสามารถในการจายคาตอบแทนของบริษัท  
2.  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เปนผูสรุปผลการจายคาตอบแทนประจําป ท้ังน้ีตองไมเกินวงเงินท่ีไดรับการอนุมัติจากท่ี

ประชุมผูถือหุนปท่ีผานมา และนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ เพื่อรายงานตอท่ีประชุมผูถือหุนรับทราบถึงจํานวนเงินท่ีไดจาย
ไปจริง โดยพิจารณาปจจัยตางๆ ดังตอไปน้ี  

- ผลการดําเนินงานของบริษัทปท่ีผานมา 

- กําหนดเวลาท่ีเหมาะสมในการจาย 

- รายละเอียดและเงื่อนไขการจาย อาทิ การจายผลตอบแทนประจําป ใหจายใหกรรมการทุกคนท่ียังคงดํารงตําแหนงอยู กรณีท่ีกรรมการคน
ใดเพิ่งเขาดํารงตําแหนงและยังไมครบป การจายผลตอบแทนประจําป อาจจะจายตามสัดสวนของ ระยะเวลาของการดํารงตําแหนงของ
กรรมการคนน้ัน  

3. กรรมการท่ีมีสิทธิไดรับคาตอบแทนกรรมการ ตองไมเปนพนักงานของบริษัทซ่ึงไดรับเงินเดือนประจํา  
4.  กรรมการบริษัทท่ีดํารงตําแหนงอ่ืนๆ ในกรรมการชุดยอย จะไดรับคาตอบแทนรายเดือนตามตําแหนงท่ีมีคาตอบแทนสูงท่ีสุดเพียงตําแหนงเดียว 

คะแนนเสียงเพื่อลงมต ิใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนคะแนนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซ่ึง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับคะแนนเสียงสวนของผูถือหุนท่ีมีสวนไดเสีย 
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วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบญัชีและกาํหนดคาตอบแทนการสอบบัญชี ประจําป 2563 

วัตถุประสงคและเหตุผล 

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

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งท่ี 1/2563 วันท่ี 27 กุมภาพันธ 2563 ไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีของ
บริษัทฯ โดยพิจารณาจากความสามารถ ประสบการณตลอดจนความเปนอิสระของผูสอบบัญชี และพิจารณา
คาตอบแทนการสอบบัญชีใหเหมาะสมกับหนาท่ี ภาระ ความรับผิดชอบ โดยไดเสนอตอคณะกรรมการบริษัท ให
พิจารณาแตงต้ัง นายธนะวุฒิ พิบูลยสวัสด์ิ หรือ นางสาวพจนรัตน ศิริพิพัฒน หรือ นางสาวรุงนภา แสงจันทร หรือ 
นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ หรือ ผูสอบบัญชีทานอื่นท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
(ก.ล.ต.) ใหความเห็นชอบ ซ่ึงบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด มอบหมายใหเปนผูสอบบัญชีผูรับผิดชอบ จากบริษัท 
สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เปนผูสอบบัญชี ประจําป 2563 (ปท่ีเสนอ) และเสนอใหกําหนดคาตอบแทนการสอบบัญชี
ประจําปและรายไตรมาส เปนจํานวนเงิน 1,406,000 บาท และคาใชจายอื่นๆ (คาใชจายเบ็ดเตล็ดท่ีเกิดข้ึนจริงระหวาง
ปฏิบัติงาน) ท้ังน้ี อัตราคาตอบแทนการสอบบัญชีประจําปและรายไตรมาส และคาใชจายอื่นๆ ท่ีเสนอดังกลาวเพ่ิมข้ึนจาก
อัตราท่ีเสนอในท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติในป 2562 จํานวน 80,000 บาท หรือคิดเปน 6.03% 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณากลั่นกรองอยางรอบคอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุม
สามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหแตงต้ังผูสอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด ซ่ึงไมเปนสํานักงานสอบบัญชี
เดียวกันกับบริษัทยอย โดยคณะกรรมการจะดูแลใหสามารถจัดทํางบการเงินไดทันตามกําหนดระยะเวลา โดยกําหนดให
ผูสอบบัญชีคนใดคนหน่ึงตามรายช่ือตอไปน้ี เปนผูสอบบัญชีและลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ ประจําป 2563 

1. นายธนะวุฒิ พิบูลยสวัสด์ิ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 6699  

  จํานวนปท่ีสอบบัญชีในรอบ 7 ปท่ีผานมา : 3 ป (ป 2560 ถึง ป 2562) หรือ 

2. นางสาวพจนรัตน ศิริพิพัฒน  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 9012 

  จํานวนปท่ีสอบบัญชีในรอบ 7 ปท่ีผานมา : -ไมมี-  หรือ 

3. นางสาวรุงนภา แสงจันทร ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 10142 

  จํานวนปท่ีสอบบัญชีในรอบ 7 ปท่ีผานมา : -ไมมี-  หรือ 

4. นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 10769 

  จํานวนปท่ีสอบบัญชีในรอบ 7 ปท่ีผานมา : -ไมมี-  หรือ 

5. ผูสอบบัญชีทานอื่นท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ใหความเห็นชอบ 
ซ่ึงบริษัท สอบบัญชีธรรรมนิติ จํากัด มอบหมายใหเปนผูสอบบัญชีผูรับผิดชอบ 

ผูสอบบัญชีท่ีไดรับการเสนอช่ือดังกลาว ไมมีความสัมพันธ และ/หรือ สวนไดเสียกับบริษัทฯ / บริษัทยอย / ผูบริหาร / 
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูเก่ียวของกับบุคคลดังกลาว  โดยมีความเปนอิสระตอการปฏิบัติหนาท่ี พรอมท้ังมีคุณสมบัติ
เหมาะสม และตรงตามเกณฑการพิจารณาของบริษัทฯ 

และเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2563 

(ปท่ีเสนอ) และรายไตรมาส ตามท่ีปรากฏในตารางดังตอไปน้ี 
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ประเภทคาตอบแทน ป 2563 

(ปทีเ่สนอ) 
เปรียบเทยีบกบั 

ป 2562 

เปล่ียนแปลง 

1. คาสอบบัญชี (Audit Fee)    

 -  คาสอบบัญชีประจําป และรายไตรมาส 1,406,000 1,326,000 เพ่ิมข้ึน 80,000 บาท 
หรือคิดเปน 6.03% 

2.  คาใชจายอื่นๆ (Non-Audit Fee) 
(คาใชจายเบ็ดเตล็ดท่ีเกิดข้ึนจริงระหวางปฏิบัติงาน เชน 
คาเบ้ียเลี้ยง คาลวงเวลา คาเดินทาง คาโทรศัพท เปนตน) 

เรียกเก็บตามท่ี
เกิดข้ึนจริงของ

คาใชจาย 

เรียกเก็บตามท่ี
เกิดข้ึนจริงของ

คาใชจาย 

- ไมมี - 

คะแนนเสียงเพื่อลงมต ิ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 ถามีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 

วาระที ่9 พิจารณาอนุมัติการแกไข/เพิ่มเติมขอบงัคับของบริษทัฯ 

วัตถุประสงคและเหตุผล 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ไดมีมติอนุมัติใหแกไขกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท โดยนอกจากการพนจากตําแหนง
ตามวาระแลว กรรมการจะพนจากตําแหนงเม่ือ “มีอายุครบ 80 ป โดยพนจากตําแหนงนับต้ังแตวันสิ้นสุดรอบปบัญชี” 

ดังน้ัน ขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 18. จึงควรไดรับการแกไขเพ่ิมเติมใหสอดคลองกัน ท้ังน้ี ตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 (รวมท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม) มาตรา 31 กําหนดใหการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ หรือ
ขอบังคับของบริษัทตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียง
ท้ังหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

เห็นสมควรเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแกไข/เพ่ิมเติมขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 18. เพ่ือให
สอดคลองกับกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท ท่ีมีการแกไขเปลี่ยนแปลง โดยใหยกเลิกขอความเดิมและใหใชขอความ
ใหมดังตอไปน้ีแทน รวมท้ังการแกไข และ/หรือ เพ่ิมเติม รายละเอียดหรือขอความใหเปนไปตามคําสั่งนายทะเบียนตาม
ความจําเปนและเหมาะสม โดยท่ีไมกระทบตอสาระสําคัญของการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของบริษัทฯ  

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 

คะแนนเสียงเพื่อลงมต ิ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนคะแนนเสียงท้ังหมดของผูถือหุน
ท่ีมาประชุมและมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 

บริษัทฯ มีความตระหนักและหวงใยตอความเสี่ยงของแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ตลอดจนสุขภาพและความปลอดภัย
ของผูถือหุนและผูท่ีเขารวมประชุมทุกทาน โดยจัดท่ีน่ังในหองประชุมใหมีการเวนระยะหางระหวางบุคคล 1 เมตร จึงขอใหทุกทานศึกษา
ทําความความเขาใจและปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมท่ีแสดงไวในหนา 2-3 ของเอกสารน้ี อยางเครงครัด 

บริษัทฯ สนับสนุนใหผูถือหุนมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเขารวมประชุมดวยตนเอง โดยบริษัทฯ 
กําหนดให ดร.ถกล นันธิราภากร และ ดร.โสตถิธร  มัลลิกะมาส กรรมการอิสระ เปนผู รับมอบฉันทะ (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบทาย 3 หนา 40-41) เพ่ือเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผูถือหุน โดยสงหนังสือมอบฉนัทะแบบ ข. (ตาม
สิ่งท่ีสงมาดวย 2) พรอมเอกสารหลักฐาน สงมายังบริษัทฯ ภายในวันศุกรท่ี 24 กรกฎาคม 2563 

บริษัทฯ จะเปดใหผูถือหุน และ/หรือ ผูรับมอบฉันทะ ลงทะเบียนและตรวจเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ตั้งแตเวลา 
12.00 น. และใครขอความรวมมือจากผูถือหุน และ/หรือ ผูรับมอบฉันทะ กรุณาศึกษาเง่ือนไขวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน ฯลฯ 

ตามเอกสารแนบทาย 6 (หนา 46-47) และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเขาประชุม ขอใหผูถือหุน และ/หรือ ผูรับ
มอบฉันทะนําเอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิการเขารวมประชุม ตามเอกสารแนบทาย 7 (หนา 48-49) มาแสดงเพื่อลงทะเบียน
ในวันประชุม   

บริษัทฯ มีนโยบายงดเวนการมอบของชํารวยใหแกผูถือหุน และเพื่อปองกันความเส่ียงจากการแพรระบาด จึง
งดบริการอาหารและเครื่องดื่มใดๆ ในบริเวณงาน  

สําหรับผูถือหุนท่ีประสงคจะขอรับรายงานประจําป 2562 แบบรูปเลม (ภาษาไทย) โปรดระบุในแบบฟอรมขอรับรายงาน
ประจําป 2562 (ตามเอกสารแนบทาย 9 หนา 51) หรือหากผูถือหุนมีคําถามท่ีตองการใหบริษัทฯ ช้ีแจงในประเด็นของระเบียบวาระท่ี
นําเสนอในคร้ังน้ี สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมไดท่ีเว็บไซตของบริษัทฯ (www.harn.co.th/นักลงทุนสัมพันธ/ขอมูลสําหรับผูถือหุน/
การประชุมผูถือหุน) และสงคําถามลวงหนา ภายในวันศุกรท่ี 24 กรกฎาคม 2563 มายังบริษัทฯ ผานชองทางดังน้ี   

• ฝายกํากับดูแลกิจการ (วรินกาญจน ธีระอัมรานนท หรือ วาสุกาญจน บุญมี) 
โทรศัพท. 02-203-0868 ตอ 415, 450  

แฟกซ. 02-203-0030  

อีเมล varinkan.t@harn.co.th หรือ wasukan.b@harn.co.th 

ท้ังน้ี อาจเกิดความลาชาในการคัดกรองและการลงทะเบียนเขารวมประชุม ดังน้ัน บริษัทฯ ขอความรวมมือใหผูถือหุน
ท่ีมาประชุมดวยตนเองมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเขาประชุมดวยตนเอง บริษัทฯ ตองขออภัยในความไม
สะดวกมา ณ โอกาสน้ี 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 ตาม วัน เวลา และ
สถานท่ีท่ีระบุไวขางตนดวย จักขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ  

 
 ดร.ถกล   นันธิราภากร 

 ประธานกรรมการ 
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เอกสารแนบทาย 2 (1) | พิจารณาวาระท่ี 6 

 ประวัติโดยสังเขปของบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือเพื่อเลือกต้ังเปนกรรมการของบริษัทฯ 
 

• ชื่อ-สกุล : นางสาววรนุช  สุไพบูลยพิพฒัน 
  (ไดรับการเสนอใหกลับเขาดํารงตําแหนงตออีกวาระหน่ึง) 

• ตําแหนงปจจุบัน : กรรมการอสิระ (ไมเปนผูบริหาร) 
  กรรมการตรวจสอบ 

  และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

• ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตัง้ : กรรมการอิสระ 

• อายุ (ณ วันท่ี 31 ธ.ค.2562) : 56  ป 
• สัญชาต ิ : ไทย 

• ความรูความชํานาญ : การบัญชี / การเงิน / การบริหารความเสี่ยง 

• ประวัติการศึกษา  

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  Middle Tennessee State University, USA. 
- เศรษฐศาสตรบัณฑติ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

• ประวัติการฝกอบรม  

- หลักสูตรอบรมของสมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
1. หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุน 8/2019 

2. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน 281/2019 

3. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน SET/2012 

• ประวัติการทํางาน  

- 2561 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน, 

บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส 
- 2555 - 2561 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส 
- 2530 - 2561 First Senior Vice President, บมจ.ทิสโก ไฟแนลเชียลกรุป 

• สัดสวนการถือหุนบริษทั (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2562) :  ไมมี 
• วันทีไ่ดรบัการแตงตั้ง : 5  กันยายน 2555 (บริษัทฯ ยังไมเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย) 

  บริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ป 2557 ทําใหดํารงตําแหนงตอเน่ืองมา 

• จํานวนปที่เปนกรรมการอิสระ : 6 ป (22 พฤษภาคม 2557 - ปจจุบัน)  
หากไดรับการอนุมัติใหกลับเขาดํารงตําแหนงตอในครั้งน้ี รวมเปน 7 ป และ
ทานจะดํารงตําแหนงตอไปอีก 2 ป รวมเปน 9 ป 

• การเขารวมประชุมในป 2562 

- การประชุมสามญัผูถือหุนประจําป 2562 1 ครั้ง เขารวมประชุม 1 ครั้ง 

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เขารวมประชุม 6 ครั้ง 

- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เขารวมประชุม 4 ครั้ง 

- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 4 ครั้ง เขารวมประชุม 4 ครั้ง 
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เอกสารแนบทาย 2 (1) | พิจารณาวาระท่ี 6 

• ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย -ไมมกีารดํารงตําแหนง- 

องคกร/หนวยงาน/กิจการอื่น (ท่ีไมใชบริษัทจด
ทะเบียน) 

-ไมมกีารดํารงตําแหนง- 

ตําแหนงในกิจการท่ีแขงขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของ
บริษัทฯ ท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

-ไมมีการดํารงตําแหนง- 

• หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการ
- คณะกรรมการบริษทัไดพิจารณากลั่นกรอง ดวยความรอบคอบ ระมัดระวัง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทนแลว เห็นวานางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน มีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเปนผูมี
คุณสมบัติการเปนกรรมการอิสระครบถวน และจะสามารถใหความเห็นไดอยางเปนอิสระและเปนไปตามหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ  

• มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไมมีลักษณะตองหามตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน -ใช- 
• มีคุณสมบตัิการเปนกรรมการอสิระครบถวนตามนยิามกรรมการอิสระของบริษทัฯ -ใช- 

(รายละเอยีดของนยิามกรรมการอิสระ หนา 42) (เทากับขอกําหนดตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ท่ี ทจ.28/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอ
ขายหุนท่ีออกใหม (ฉบับประมวล) 

• การมีสวนไดเสียในบริษัทฯ -ไมมี- 
• ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ยอนหลัง -ไมมี- 
• ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการดวยกัน -ไมมี- 
• การมีสวนไดเสียในวาระที่พิจารณาในการประชุมครั้งนี้ - วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการเขาดํารง

ตําแหนงแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ ประจําป 2563 

- วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดยอย ประจําป 2563 

• การมีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา -ไมมี- 
• การเปนผูใหบริการทางวิชาชีพ เชน ผูสอบบัญชี  ที่ปรึกษาทางกฎหมาย -ไมมี- 
• ความสัมพันธทางธุรกิจอยางมีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางอิสระ -ไมมี- 
• การมีสวนไดเสียพิเศษที่แตกตางจากกรรมการอื่น -ไมมี- 
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เอกสารแนบทาย 2 (2) | พิจารณาวาระท่ี 6 

 ประวัติโดยสังเขปของบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือเพื่อเลือกต้ังเปนกรรมการของบริษัทฯ 
 

• ชื่อ-สกุล : นางสิริมา  เอ่ียมสกุลรัตน 
  (ไดรับการเสนอใหกลับเขาดํารงตําแหนงตออีกวาระหน่ึง) 

• ตําแหนงปจจุบัน : กรรมการ (ไมเปนผูบริหาร) 
  กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

  และกรรมการผูมอีํานาจลงนามผูกพันบริษัท 

• ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตัง้ : กรรมการ 

• อายุ (ณ วันท่ี 31 ธ.ค.2562) : 57  ป 
• สัญชาต ิ : ไทย 

• ความรูความชํานาญ : ความรูเก่ียวกับธุรกิจ / การเงิน / การบริหารท่ัวไป / ความรับผิดชอบตอสังคม 

  และการพัฒนาสูความย่ังยืน 

• ประวัติการศึกษา  

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย Stanford , U.S.A. 
- เศรษฐศาสตรบัณฑติ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

• ประวัติการฝกอบรม  

- หลักสูตรอบรมของสมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
1. หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุน 5/2018 

2. หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุน 24/2015 

3. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน 211/2015 

4. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  รุน SET/2012 

• ประวัติการทํางาน  

- 2561 - ปจจุบัน กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส 
- 2532 - ปจจุบัน กรรมการบริหาร, บจก.หาญเอ็นยิเนียริ่ง 

- 2559 - 2561 กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส 
- 2555 - 2559 กรรมการ และกรรมการบริหาร, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส 
- 2545 - 2559 กรรมการบริหาร, บจก.คิว ทู เอส 

- 2532 - 2559 กรรมการบริหาร, บจก.ชิลแมทช 
- 2544 - 2555 กรรมการบริหาร, บจก.ไฟรวิคเตอร 

• สัดสวนการถือหุนบริษทั (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2562) : 84,234,151 หุน (14.41%)  
 (รวมการถือหุนบริษัทของคูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ) 

• วันทีไ่ดรบัการแตงตั้ง : 5  กันยายน 2555 (บริษัทฯ ยังไมเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย) 
  บริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ป 2557 ทําใหดํารงตําแหนงตอเน่ืองมา 

• จํานวนปที่เปนกรรมการบริษทั : 6 ป (22 พฤษภาคม 2557 - ปจจุบัน)  
• การเขารวมประชุมในป 2562 

- การประชุมสามญัผูถือหุนประจําป 2562 1 ครั้ง เขารวมประชุม 1 ครั้ง 

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เขารวมประชุม 4 ครั้ง 

- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 4 ครั้ง เขารวมประชุม 4 ครั้ง 
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• ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย -ไมมกีารดํารงตําแหนง- 

องคกร/หนวยงาน/กิจการอื่น (ท่ีไมใชบริษัทจด
ทะเบียน) 

จํานวน 1 แหง 1. กรรมการบริหาร บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด /

ประเภทธุรกิจใหเชาอสังหาริมทรัพย
ตําแหนงในกิจการท่ีแขงขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของ
บริษัทฯ ท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน -ไมมีการดํารงตําแหนง- 

• หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการ
- คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณากลั่นกรอง ดวยความรอบคอบ ระมัดระวัง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทนแลวเห็นวา นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน มีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเปนผูมี
คุณสมบัติการเปนกรรมการครบถวน ตามท่ีไดกําหนดไวตามหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ 

• มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไมมีลักษณะตองหามตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน -ใช-  
• การมีสวนไดเสียในบริษัทฯ -ไมมี- 
• ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ยอนหลัง -ไมมี- 
• ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการดวยกัน - พ่ีสาว ดร.เจน ชาญณรงค กรรมการ 

• การมีสวนไดเสียในวาระที่พิจารณาในการประชุมครั้งนี้ - วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการเขาดํารง
ตําแหนงแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ ประจําป 2563 

- วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดยอย ประจําป 2563 
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เอกสารแนบทาย 2 (3) | พิจารณาวาระท่ี 6 

 ประวัติโดยสังเขปของบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือเพื่อเลือกต้ังเปนกรรมการของบริษัทฯ 
 

• ชื่อ-สกุล : ดร. เจน  ชาญณรงค 
  (ไดรับการเสนอใหกลับเขาดํารงตําแหนงตออีกวาระหน่ึง) 

• ตําแหนงปจจุบัน : กรรมการ (ไมเปนผูบริหาร) 
  กรรมการบริหาร 

  และกรรมการผูมอีํานาจลงนามผูกพันบริษัท 

• ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตัง้ : กรรมการ 

• อายุ (ณ วันท่ี 31 ธ.ค.2562) : 53  ป 
• สัญชาต ิ : ไทย 

• ความรูความชํานาญ : ความรูเก่ียวกับธุรกิจ / กฎหมาย / เทคโนโลยี / การบริหารความเสี่ยง / การบริหารกลยุทธ / 
  ความรับผิดชอบตอสังคมและการพัฒนาสูความย่ังยืน 

• ประวัติการศึกษา  

- Doctoral Philosophy of Mechanical Engineering Minor in Management, Massachusetts Institute of   
Technology, Cambridge 

- Master of Science in Mechanical Engineering, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge 

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 1) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

• ประวัติการฝกอบรม  

- หลักสูตรอบรมของสมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
1. หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุน 8/2015 

2. หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุน 23/2015 

3. หลักสูตร Family Business Sustainability (FBS) รุน 1/2014 

4. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน 173/2013 

• ประวัติการทํางาน  

- 2560 - ปจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส 
- 2550 - ปจจุบัน กรรมการ, บจก.หาญเอ็นยิเนียริ่ง 

- 2544 - 2557 ผูกอต้ังและประธานเจาหนาท่ีบริหาร, Siam General Aviation Company Limited (SGA) 
- 2542 - 2544 กรรมการและผูจัดการท่ัวไป, Siam Land Flying Company Limited 

- 2541 - 2543  Business Analyst, ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
- 2540 - 2541 ผูชวยผูจัดการท่ัวไป, Thai Air Cargo Co., Ltd. 

• สัดสวนการถือหุนบริษทั (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2562) : 72,319,130 หุน (12.37%) 
 (รวมการถือหุนบริษัทของคูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ) 
• วันทีไ่ดรบัการแตงตั้ง : 28 เมษายน 2560 

• จํานวนปที่เปนกรรมการบริษทั : 3 ป (28 เมษายน 2560 - ปจจุบัน)  
• การเขารวมประชุมในป 2562 

- การประชุมสามญัผูถือหุนประจําป 2562 1 ครั้ง เขารวมประชุม 1 ครั้ง 

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เขารวมประชุม 5 ครั้ง 

- การประชุมคณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง เขารวมประชุม 11 ครั้ง 
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เอกสารแนบทาย 2 (3) | พิจารณาวาระท่ี 6 

• ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย -ไมมกีารดํารงตําแหนง- 

องคกร/หนวยงาน/กิจการอื่น (ท่ีไมใชบริษัทจด
ทะเบียน) 

จํานวน 1 แหง 1. กรรมการ บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด /

ประเภทธุรกิจใหเชาอสังหาริมทรัพย
ตําแหนงในกิจการท่ีแขงขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของ
บริษัทฯ ท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน -ไมมีการดํารงตําแหนง- 

• หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการ
- คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณากลั่นกรอง ดวยความรอบคอบ ระมัดระวัง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทนแลวเห็นวา ดร.เจน ชาญณรงค มีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเปนผูมีคุณสมบัติ
การเปนกรรมการครบถวน ตามท่ีไดกําหนดไวตามหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ 

• มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไมมีลักษณะตองหามตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน  -ใช-
• การมีสวนไดเสียในบริษัทฯ -ไมมี- 
• ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ยอนหลัง -ไมมี-  

• ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการดวยกัน - นองชาย นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน กรรมการ 

• การมีสวนไดเสียในวาระที่พิจารณาในการประชุมครั้งนี้ - วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการเขาดํารง
ตําแหนงแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ ประจําป 2563 

- วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดยอย ประจําป 2563 
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 ประวัติโดยสังเขปของบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือเพื่อเลือกต้ังเปนกรรมการของบริษัทฯ 
 

• ชื่อ-สกุล : นายภาคภมูิ  วองไพฑูรย 
  (ไดรับการเสนอใหกลับเขาดํารงตําแหนงตออีกวาระหน่ึง) 

• ตําแหนงปจจุบัน : กรรมการ (ไมเปนผูบริหาร) 

• ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตัง้ : กรรมการ 

• อายุ (ณ วันท่ี 31 ธ.ค.2562) : 79  ป 
• สัญชาต ิ : ไทย 

• ความรูความชํานาญ : ความรูเก่ียวกับธุรกิจ / การบริหารความเสี่ยง / การบริหารท่ัวไป 

• ประวัติการศึกษา  

- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาไฟฟา) มหาวิทยาลัย Illinois Institue of Technology , U.S.A. 
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาไฟฟา) มหาวิทยาลัย University of Illinois , U.S.A. 

• ประวัติการฝกอบรม  

- หลักสูตรอบรมของสมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
1. หลักสูตร Directors Accreditation Program (ACEP) รุน 14/2015 

2. หลักสูตร Role of the Chairman Program (ROP) รุน 36/2015 

3. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  รุน 42/2005 

• ประวัติการทํางาน  

- 2558 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) 
- 2542 - 2560 กรรมการ บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด 

- 2545 - 2559 กรรมการ บริษัท คิว ทู เอส จํากัด 

- 2542 - 2559 กรรมการ บริษัท ชิลแมทช จํากัด 

- 2555 - 2558 ประธานกรรมการ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) 
- 2541 - 2544 กรรมการผูจัดการ บริษัทในเครือ บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จํากัด 

- 2535 - 2541 กรรมการผูจัดการ บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จํากัด (มหาชน) 
- 2528 - 2537 กรรมการและผูจัดการท่ัวไป บริษัท Carpet International จํากัด (มหาชน) 

• สัดสวนการถือหุนบริษทั (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2562) : 4,251,825 หุน (0.73%) 
 (รวมการถือหุนบริษัทของคูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ) 
• วันทีไ่ดรบัการแตงตั้ง : 5  กันยายน  2555 (บริษัทฯ ยังไมเขาจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย) 

  บริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ป 2557 ทําใหดํารงตําแหนงตอเน่ืองมา 

• จํานวนปที่เปนกรรมการบริษทั : 6 ป (22 พฤษภาคม 2557 - ปจจุบัน)  
• การเขารวมประชุมในป 2562 

- การประชุมสามญัผูถือหุนประจําป 2562 1 ครั้ง เขารวมประชุม 1 ครั้ง 

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เขารวมประชุม 6 ครั้ง 
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• ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย -ไมมกีารดํารงตําแหนง- 

องคกร/หนวยงาน/กิจการอื่น (ท่ีไมใชบริษัทจด
ทะเบียน) 

-ไมมกีารดํารงตําแหนง- 

ตําแหนงในกิจการท่ีแขงขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของ
บริษัทฯ ท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

-ไมมีการดํารงตําแหนง- 

• หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการ
- คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณากลั่นกรอง ดวยความรอบคอบ ระมัดระวัง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทนแลวเห็นวา นายภาคภูมิ วองไพฑูรย มีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเปนผูมี
คุณสมบัติการเปนกรรมการครบถวน ตามท่ีไดกําหนดไวตามหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ 

• มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไมมีลักษณะตองหามตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน  -ใช-
• การมีสวนไดเสียในบริษัทฯ -ไมมี- 
• ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ยอนหลัง -ไมมี- 
• ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการดวยกัน -ไมมี- 
• การมีสวนไดเสียในวาระที่พิจารณาในการประชุมครั้งนี้ - วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการเขาดํารง

ตําแหนงแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ ประจําป 2563 

- วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดยอย ประจําป 2563 
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เอกสารแนบทาย 3 (1) 

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่ีเปนผูรับมอบฉันทะของผูถือหุน 

ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 

ของ  บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) 
 

• ชื่อ-สกุล ดร.ถกล  นันธิราภากร 

• ตําแหนงปจจุบัน กรรมการอสิระ (ไมเปนผูบริหาร) 
 ประธานกรรมการบรษิัท  

  และประธานกรรมการตรวจสอบ 

• อาย ุ 74  ป 

• สัญชาต ิ ไทย 

• วันทีไ่ดรบัการแตงตั้ง 5  กันยายน 2555 (บริษัทฯ ยังไมเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย) 
  บริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ป 2557 ทําใหดํารงตําแหนงตอเน่ืองมา 

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

• สัดสวนการถือหุนบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2562)  - ไมมีการถือหุนในบริษัท - 

• จํานวนปที่เปนกรรมการ 6 ป (22 พฤษภาคม 2557 - ปจจุบัน) 

• การมีสวนไดเสียในวาระที่พิจารณาในการประชุมครั้งนี้ 
- วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย สําหรับป 2563 

• วาระที่ไมมีสวนไดเสียในการประชุมครั้งนี ้
- วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 

- วาระท่ี 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2562 

- วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

- วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2562 เปนทุนสํารองตามกฎหมาย 

- วาระท่ี 5 พิจารณารับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาล ป 2562 

- วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการเขาดํารงตําแหนงแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ ประจําป 2563 

- วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนการสอบบัญชี ประจําป 2563 

- วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมัติการแกไข/เพ่ิมเติมขอบังคับของบริษัทฯ 

- วาระท่ี 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 

• การมีสวนไดเสียพิเศษที่แตกตางจากกรรมการอื่น - ไมมี - 

หมายเหตุ :  รายละเอียด “ประวัติกรรมการบริษัท” ปรากฎตามเอกสารแนบทาย 8 (หนา 50) รายงานประจําป 2562 

ในรูปแบบรหัสคิวอาร (QR Code)  
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เอกสารแนบทาย 3 (2) 

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่ีเปนผูรับมอบฉันทะของผูถือหุน 

ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 

ของ  บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) 
 

• ชื่อ-สกุล ดร.โสตถิธร  มัลลิกะมาส 

• ตําแหนงปจจุบัน กรรมการอสิระ (ไมเปนผูบริหาร) 
 กรรมการตรวจสอบ 

 และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  

• อาย ุ 57  ป 

• สัญชาต ิ ไทย 

• วันทีไ่ดรบัการแตงตั้ง 5  กันยายน 2555 (บริษัทฯ ยังไมเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย) 
  บริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ป 2557 ทําใหดํารงตําแหนงตอเน่ืองมา 

• ที่อยูติดตอ 100 ถนนสุขุมวิท 34 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

• สัดสวนการถือหุนบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2562)  - ไมมีการถือหุนในบริษัท - 

• จํานวนปที่เปนกรรมการ 6 ป (22 พฤษภาคม 2557 - ปจจุบัน) 

• การมีสวนไดเสียในวาระที่พิจารณาในการประชุมครั้งนี้ 
- วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย สําหรับป 2563 

• วาระที่ไมมีสวนไดเสียในการประชุมครั้งนี ้
- วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 

- วาระท่ี 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2562 

- วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

- วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2562 เปนทุนสํารองตามกฎหมาย 

- วาระท่ี 5 พิจารณารับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาล ป 2562 

- วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการเขาดํารงตําแหนงแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ ประจําป 2563 

- วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนการสอบบัญชี ประจําป 2563 

- วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมัติการแกไข/เพ่ิมเติมขอบังคับของบริษัทฯ 

- วาระท่ี 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 

• การมีสวนไดเสียพิเศษที่แตกตางจากกรรมการอื่น - ไมมี - 

หมายเหตุ :  รายละเอียด “ประวัติกรรมการบริษัท” ปรากฎตามเอกสารแนบทาย 8 (หนา 50) รายงานประจําป 2562 

ในรูปแบบรหัสคิวอาร (QR Code)  
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เอกสารแนบทาย 4 

นิยามกรรมการอิสระ 

บริษัทกําหนดองคประกอบคณะกรรมการบริษัท ใหประกอบดวย กรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท 

 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ มีดังน้ี 

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

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
ผูขออนุญาต บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุมของผูขอ
อนุญาต เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสอง (2) ปกอนวันท่ีไดรับแตงต้ังใหเขาดํารงตําแหนง
กรรมการอิสระ ท้ังน้ี ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือท่ีปรึกษา ของสวน
ราชการซ่ึงเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาต 

3. ไมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเปนบิดา มารดา คูสมรส พี่นอง  

และบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรับการ
เสนอใหเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาตหรือบริษัทยอย  

4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับผูขออนุญาต บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของผูขออนุญาต ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวาง การใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมท้ังไมเปนหรือเคยเปน
ผูถือหุนท่ีมีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุม ของผูท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับผูขออนุญาต บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาต เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันท่ี
ไดรับแตงตั้งใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ 

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของผูขออนุญาต บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
ผูขออนุญาต และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี  ซ่ึงมีผูสอบบัญชีของผูขอ
อนุญาต บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาตสังกัดอยู เวนแต จะไดพน
จากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันท่ีไดรับแตงตั้งใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ 

6. ไมเปนหรอืเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบริการเปนท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรับ
คาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากผูขออนุญาต บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของผูขออนุญาต และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพน้ันดวย เวนแตจะ
ไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันท่ีไดรับแตงตั้งใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ 

7. ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของผูขออนุญาต ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุน ซ่ึงเปนผูท่ี
เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญ 

8. ไมประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของผูขออนุญาต หรือบริษัทยอย หรือไมเปน
หุนสวนท่ีมีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือ
หุนเกินรอยละหน่ึงของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอื่น ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการ
แขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของผูขออนุญาตหรือบริษัทยอย 

9. ไมมีลักษณะอื่นใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของผูขออนุญาต 

นิยามกรรมการอิสระของบริษัทเปนไปตามขอกําหนดตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551  
เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม (ฉบบัประมวล) 
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เอกสารแนบทาย 5 

ขอบังคับของบริษัท 

(เฉพาะที่เกีย่วกบัการประชุมผูถือหุน) 
1. การประชุมผูถือหุน 

ขอ 32. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําป ภายในสี่ (4) เดือนนับแตวันสิ้นสุดรอบป
บัญชีของบริษัท 

 การประชุมผูถือหุนคราวอื่นๆ ใหเรียกวา “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ไดสุดแตจะ
เห็นสมควร ผูถือหุนคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละสิบ (10) ของจํานวนหุนท่ีจําหนายได
ท้ังหมดจะเขาช่ือกันทําหนังสือในฉบับเดียวกันรองขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนก็ได โดยในหนังสือรองขอน้ัน
จะตองระบุวาใหเรียกประชุมเพ่ือการไดไวชัดเจนในกรณีเชนน้ีคณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายในสี่สิบ
หา (45) วัน นับแตวันท่ีไดรับหนังสือจากผูถือหุน 

 ในกรณีที่คณะกรรมการไมจัดใหมีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถือหุนทั้งหลายซึ่งเขาชื่อกัน
หรือผูถือหุนคนอื่นๆ รวมกันไดจํานวนหุนตามท่ีบังคับไวน้ันจะเรียกประชุมเองก็ไดภายในสี่สิบหา (45) วันนับแตวันครบ
กําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเชนน้ี ใหถือวาเปนการประชุมผูถือหุนท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัท
ตองรับผิดชอบคาใชจายอันจําเปนท่ีเกิดจากการจัดใหมีการประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร 

 ในกรณีท่ีปรากฏวาการประชุมผูถือหุนท่ีเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนตามวรรคสามคร้ังใด จํานวนผูถือหุนซ่ึง
มารวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับน้ี ผูถือหุนตามวรรคสามตองรวมกันรับผิดชอบชดใช
คาใชจายท่ีเกิดจากการจัดใหมีการประชุมในครั้งน้ันใหแกบริษัท 

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

2. องคประชุม 

ขอ 34. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีจํานวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) เขารวมประชุมไมนอยกวาย่ีสิบหา (25) 
คนหรือไมนอยกวาก่ึงหน่ึง (1/2) ของจํานวนผูถือหุนท้ังหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในสาม (1/3) ของ
จํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด จึงจะครบเปนองคประชุม 

 ในกรณีท่ีปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหน่ึง (1) ช่ัวโมง จํานวนผูถือหุนซ่ึงมาเขารวมประชุม
ไมครบเปนองคประชุมตามท่ีกําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนน้ันไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ การประชุมเปนอัน
ระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนน้ันมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ ใหนัดประชุมใหม และใหสงหนังสือนัด
ประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวา เจ็ด (7) วันกอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังน้ีไมจําเปนตองครบองคประชุม 

ขอ 35. ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนจะมอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได การมอบฉันทะ
จะตองทําเปนหนังสือลงลายมือช่ือผูมอบฉันทะ และทําตามแบบท่ีนายทะเบียนตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด
กําหนด โดยใหมอบแกประธานกรรมการ หรือบุคคลซ่ึงประธานกรรมการกําหนดไว ณ สถานท่ีประชุมกอนผูรับมอบ
ฉันทะเขาประชุม และอยางนอยใหมีรายการดังตอไปน้ี 

ก. จํานวนหุนท่ีผูมอบฉันทะน้ันถืออยู 
ข. ช่ือผูรับมอบฉันทะ 

ค. ครั้งท่ีของการประชุมท่ีมอบฉันทะใหเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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ขอ 36. ประธานกรรมการเปนประธานท่ีประชุมผูถือหุน ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได 
ถามีรองประธานกรรมการ ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไมสามารถ
ปฏิบัติหนาท่ีได ใหผูถือหุนซ่ึงมาประชุมเลือกผูถือหุนคนหน่ึงเปนประธานในท่ีประชุม 

3. คะแนนเสียง 
ขอ 37. ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึง (1) เสียงตอหน่ึง (1) หุน ในกรณีท่ีผูถือหุนมีสวนไดเสียเปนพิเศษ

ในเรื่องใด ผูถือหุนจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการ 

ขอ 38. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในท่ีประชุมผูถือหุนจะตองไดรับความเห็นชอบดวยคะแนนเสียงขาง
มากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมออกเสียงลงคะแนน  เวนแตจะกําหนดไวเปนอยางอื่นในขอบังคับน้ี หรือกรณีอื่นตาม
กฎหมายจะกําหนดไว 

4. เงินปนผล และเงนิสํารอง 

ขอ 43. หามมิใหประกาศอนุญาตจายเงินปนผล นอกจากโดยมติของท่ีประชุมผูถือหุน หรือมติคณะกรรมการกรณีท่ีมีการ
จายเงินปนผลระหวางกาล การจายเงินปนผลใหแจงเปนหนังสือไปยังผูถือหุน และใหโฆษณาคําบอกกลาวการจายเงิน
ปนผลน้ันทางหนังสือพิมพเปนระยะเวลาสาม (3) วันติดตอกัน และจัดใหมีการจายเงินปนผลดังกลาวภายในหน่ึง (1) 
เดือนนับแตวันท่ีมีมติเชนวาน้ัน 

ขอ 44. คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนเปนคร้ังคราวได เม่ือปรากฏแกกรรมการวาบริษัทมีกําไร
พอสมควรท่ีจะกระทําเชนน้ันได และเมื่อไดจายเงินปนผลแลวใหรายงานใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมผูถือหุน
คราวตอไป 

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

 เม่ือไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญผูถือหุนแลว บริษัทอาจโอนทุนสํารองอื่น ทุนสํารองตามกฎหมาย และทุนสํารองสวน
ล้ํามูลคาหุนตามลําดับ เพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท 

5. คณะกรรมการ 

ขอ 14. ใหบริษัทมีคณะกรรมการคณะหน่ึง ประกอบดวยกรรมการอยางนอยหา (5) คน และกรรมการไมนอยกวาก่ึงหน่ึง (1/2) 
ของจํานวนกรรมการท้ังหมดตองมีถ่ินท่ีอยูในอาราชอาณาจักร และใหคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการดวยกันเปน
ประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตําแหนงอื่นตามท่ีเห็นเหมาะสมดวยก็ได รองประธาน
กรรมการมีหนาท่ีตามขอบังคับในกิจการซ่ึงประธานกรรมการมอบหมาย 

ขอ 15. ผูเปนกรรมการของบริษัท ไมจําเปนจะตองเปนผูถือหุนของบริษัท 

ขอ 16. ใหท่ีประชุมผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ และวิธีการดังตอไปน้ี 

(1) ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนท่ีถือ  
(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูเลือกต้ังบุคคลเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได ในกรณีท่ีเลือกต้ัง

บุคคลหลายคนเปนกรรมการ จะแบงคะแนนเสยีงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 
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(3) บุคคลท่ีไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการ เทาจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี
หรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกิน
จํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งน้ัน ใหประธานท่ีประชุมเปนผูออกเสียงช้ีขาด 

ขอ 17. ในการประชุมผูสามัญประจําปทุกคร้ัง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอัตรา 
ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสาม (3) สวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับสวนหน่ึงในสาม (1/3) 

 กรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ใหจับสลากกันวา ผูใดจะออก 
สวนปหลังๆ ตอไป ใหกรรมการคนท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดเปนผูออกจากตําแหนงกรรมการผูออกจากตําแหนงไปน้ันจะ
เลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได 

ขอ 22. ท่ีประชุมผูถือหุน อาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียง ไมนอย
กวาสามในสี่ (3/4 ) ของจํานวนผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา
ก่ึงหน่ึง (1/2) ของจํานวนหุนท่ีถือโดยผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ขอ 30. บําเหน็จกรรมการ และคาตอบแทนใหสุดแลวแตท่ีประชุมผูถือหุนจะกําหนด กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัทใน
รูปของเงินรางวัล เบ้ียประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่น ตามขอบังคับหรือตามท่ีท่ีประชุมผู
ถือหุนจะพิจารณา ซ่ึงอาจกําหนดเปนจํานวนแนนอนหรือวางหลักเกณฑและจะกําหนดไวเปนคราวๆ ไป หรือจะใหมีผล
ตลอดไปจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได และนอกจากน้ันใหไดรับเบ้ียเลี้ยงสวัสดิการตางๆ ตามระเบียบของบริษัท 

 ความในวรรคกอนไมกระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจางของบริษัท ซ่ึงไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการในอันท่ีจะ
ไดรับคาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะท่ีเปนพนักงาน หรือลูกจางของบริษัท 

 การจายคาตอบแทนตามวรรคหน่ึงและวรรคสองตองไมขัดหรือแยงกับการดํารงคุณสมบัติของกรรมการท่ีเปนอิสระ
ตามท่ีกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด 

6. การบญัชี การเงินและการสอบบัญช ี

ขอ 46. รอบปบัญชีของบริษัทเริ่มตนในวันท่ี 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันท่ี 31 ธันวาคมของทุกป 

ขอ 48. คณะกรรมการตองจัดใหมีการทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัทเสนอตอท่ีประชุมผู
ถือหุนในการประชุมสามัญประจําปเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการตองจัดใหมีผูสอบบัญชีตรวจสอบใหเสร็จ
กอนท่ีจะนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน 

ขอ 49. คณะกรรมการตองจัดสงเอกสารดังตอไปน้ีไปใหผูถือหุน พรอมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจําป 
(1) สําเนางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนท่ีผูสอบบัญชีตรวจสอบแลว พรอมท้ังรายงานการตรวจสอบบัญชีของผูสอบบัญชี  
(2) รายงานประจําปของคณะกรรมการ พรอมเอกสารแสดงขอมูลประกอบรายงานดังกลาว 

ขอ 51. ใหท่ีประชุมผูถือหุนสามัญประจําปแตงต้ังผูสอบบัญชีทุกป โดยท่ีประชุมผูถือหุนอาจเลือกผูสอบบัญชีผูซ่ึงออกไปน้ัน
กลับเขารับตําแหนงอีกก็ไดใหท่ีประชุมผูถือหุนกําหนดคาตอบแทนท่ีผูสอบบัญชีควรไดรับ 

ขอ 52. ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูดํารงตําแหนงหนาท่ีใด ๆ ของบริษัท 

ขอ 54. ผูสอบบัญชีมีสิทธิทําคําช้ีแจงเปนหนังสือเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน   และมีหนาท่ีเขารวมประชุมในการประชุมผูถือหุน
ของบริษัททุกครั้งท่ีมีการพิจารณางบดุล บัญชีกําไรขาดทุน และปญหาเก่ียวกับบัญชีของบริษัท เพ่ือช้ีแจงการตรวจสอบ
บัญชีตอผูถือหุน และใหบริษัทจัดสงรายงานและเอกสารท้ังหมดของบริษัทท่ีผูถือหุนจะพึงไดรับในการประชุมผูถือหุน
ครั้งน้ันแกผูสอบบัญชีดวย 
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วิธีการมอบฉันทะ 

การลงทะเบียนเขารวมประชุม 

เอกสารแนบทาย 6 

คําช้ีแจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน 

ในการเขารวมประชุมสามัญผูถอืหุน ของ บริษทั หาญ เอน็จิเนียริง่ โซลูชัน่ส จํากดั (มหาชน) 

 
 

ในกรณีท่ีผูถือหุน ไมสามารถเขารวมประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ไดดวยตนเอง สามารถมอบฉันทะไดโดยดําเนินการ ดังน้ี 

1. ใหใชหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ตามสิ่งท่ีสงมาดวย 2) ท่ีบริษัทฯ ไดจัดสงใหเพียงแบบเดียวเทานั้น   

2. สามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ (รายช่ือและรายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 3 หนา 40-41) คนใดคนหน่ึง ตาม
ความประสงคของผูถือหุน กรุณากรอกรายละเอียดตามท่ีบริษัทฯ ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ตามสิ่งท่ีสงมาดวย 2) และ
ลงนามในหนังสือมอบฉันทะในหนา 3 และหนา 4  พรอมแนบหลักฐาน (ตามเอกสารแนบทาย 7 หนา 48-49) ท้ังน้ี เพ่ือความ
สะดวกในการตรวจสอบเอกสาร กรุณาสงมายังบริษัทฯ “ฝายกํากับดูแลกิจการ ช้ัน 4 บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด 
(มหาชน) เลขท่ี 19/20-22 ซอยศูนยวิจัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  ภายในวันศุกร
ท่ี 24 กรกฎาคม 2563 (แนะนําใหออกเสียงในวาระตางๆ ลวงหนา)  
หรือ 

3. สามารถมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมแทน (สามารถระบุรายละเอียดของผูรับมอบฉันทะไดสูงสุด 2 ราย แตสามารถเขารวม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผูถือหุนไดเพียงรายเดียวเทาน้ัน และไมสามารถแบงแยกจํานวนใหผูรับมอบฉันทะหลายคน
เพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได) ผูถือหุนกรุณากรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ตามสิ่งท่ีสงมาดวย 2) และ
ลงนามในหนังสือมอบฉันทะในหนา 3 และหนา 4 พรอมแนบหลักฐาน (ตามเอกสารแนบทาย 7 หนา 48-49) นอกจากน้ี 
เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ขอใหผูรับมอบฉันทะลงนามในหนังสือมอบฉันทะ และแบบฟอรมลงทะเบียน ซ่ึง
แสดงบารโคดเลขทะเบียนผูถือหุน (สิ่งท่ีสงมาดวย 1 แบบแจงการประชุม) เพ่ือแสดงตอเจาหนาท่ีบริษัทในการลงทะเบียนในวัน
ประชุมกอนเวลาเริ่มการประชุมอยางนอย 2 ช่ัวโมง  

 

1. เน่ืองจากการจัดประชุมสามัญผูถือประจําป 2563 ภายใตสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 จะเปนการรวมกันของ
คนหมูมาก ซ่ึงเปนปจจัยเสี่ยงตอการแพรระบาด ดวยความหวงใยตอสุขภาพและความปลอดภัย ของผูถือหุน และ/หรือ ผูรับมอบ
ฉันทะผูเขารวมประชุม บริษัทฯ จึงขอใหทุกทานปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมภายใตสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ท่ีแสดงไวในหนา 2-3 ของเอกสารน้ี อยางเครงครัด 

2. บริษัทฯ จะเปดรับลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารประกอบการมอบฉันทะ กอนเริ่มการประชุมไมนอยกวา 2 ช่ัวโมง หรือต้ังแต
เวลา 12.00 น. ในวันจันทรท่ี 3 สิงหาคม 2563 ณ หองปาริชาต ช้ัน 3 โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอรีน กรุงเทพฯ เลขท่ี 92 

ซ.แสงแจม ถ.พระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 (แผนท่ีสถานท่ีประชุมตามเอกสารแนบทาย 10 

หนา 53) และจะลงทะเบียนดวยระบบบารโคด 

3. เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ขอใหผูถือหุน และ/หรือ ผูรับมอบฉันทะ นําแบบฟอรมลงทะเบียน ซ่ึงแสดงบารโคด
เลขทะเบียนผูถือหุน (สิ่งท่ีสงมาดวย 1 แบบแจงการประชุม) พรอมเอกสารประกอบการลงทะเบียนตามรายละเอียดในหลักฐาน
แสดงสิทธิการเขารวมประชุมผูถือหุน (รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 7 หนา 48-49) เพ่ือแสดงตอเจาหนาท่ีบริษัทในการ
ลงทะเบียนในวันประชุมกอนเวลาเริ่มการประชุมอยางนอย 2 ช่ัวโมง 
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การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน 

เอกสารแนบทาย 6 

 

หลักเกณฑการลงคะแนนเสียง 

1. วาระทั่วไป
1.1 การออกเสียงลงคะแนนแตละวาระ จะกระทําโดยวิธีการเลือกระบุลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง โดยนับหน่ึงหุนตอหน่ึง

เสียง (1 หุน : 1 เสียง) ซ่ึงผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะ ตองออกเสียงลงคะแนนเพียงอยางใดอยางหน่ึงระหวาง เห็นดวย / 
ไมเห็นดวย / หรืองดออกเสียง  ท้ังน้ี ไมสามารถแบงการออกเสียงลงคะแนนเปนบางสวนได 

1.2 ในกรณีมอบฉันทะ 

- ผูรับมอบฉันทะ จะตองออกเสียงลงคะแนนวิธีการในขอ 1.1 เทาน้ัน หากการลงคะแนนเสียงวาระใดไมเปนไปตามท่ี
ระบุไวใหถือวาการลงคะแนนเสียงน้ันไมถูกตอง และไมถือเปนการลงคะแนนเสียงของผูถือหุน 

- ในกรณีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องท่ีนอกเหนือจากท่ีระบุไว รวมถึงกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม
ขอเท็จจริงประการใด ผูรับมอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนไดตามท่ีเห็นสมควร 

2. วาระเลือกตั้งกรรมการ
ขอบังคับของบริษัท  ขอ 16. กําหนดให
2.1 ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทาจํานวนหุนท่ีตนถือ
2.2 ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูเลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได ในกรณีท่ีเลือกต้ังบุคคล

หลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 
2.3 บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการ เทาจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือ

จะพึงเลือกต้ังในครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการท่ี
จะพึงมี หรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งน้ันใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงช้ีขาด 

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจงการนับคะแนนเสียงในแตละวาระ 

1. ประธานท่ีประชุม/ผูดําเนินการประชุม เปนผูชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง และวิธีการนับคะแนนเสียงให
ท่ีประชุมทราบกอนเริ่มการประชุม

2. ประธานท่ีประชุม/ผูดําเนินการประชุม เปนผูเสนอใหผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะ พิจารณาลงคะแนนเสียงในแตละวาระ โดยจะ
มีการสอบถามทีละวาระเพ่ือใหผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะไดลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง

3. หลังจากท่ีผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะ มีการลงคะแนนเสียงในวาระน้ันๆ เรียบรอยแลว จะทําการนับคะแนน และแจงผลการนับ
คะแนนใหท่ีประชุมทราบทุกวาระหลังจากผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะ ไดลงมติในแตละวาระแลว

มติของที่ประชุมผูถือหุน 

1. กรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมาก เปนมติของท่ีประชุม
2. กรณีอื่นๆ ซ่ึงมีกฎหมายหรือขอบังคับบริษัทกําหนดไวแตกตางจากกรณีปกติ  มติของท่ีประชุมจะเปนไปตามกฎหมายหรือ

ขอบังคับน้ันกําหนด  โดยประธานในท่ีประชุม/ผูดําเนินการประชุม จะแจงในท่ีประชุมใหรับทราบกอนการลงคะแนนในแตละ
วาระดังกลาว
 หากคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงตางหากเปนเสียงช้ีขาด
 ผูถือหุนใดมีสวนไดเสียในเรื่องใดโดยเฉพาะ หามมิใหออกเสียงในเรื่องน้ัน และประธานท่ีประชุม อาจจะเชิญใหผูถือหุนน้ันออก

นอกท่ีประชุมช่ัวคราวก็ได เวนแตเปนการออกเสียงลงคะแนนเพ่ือเลือกต้ังกรรมการ
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เอกสารแนบทาย 7 

หลักฐานแสดงสิทธิการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน   

ของ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) 

 บริษัทฯ จะเปดรับลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ต้ังแตเวลา 12.00 น. และจะลงทะเบียนดวยระบบ
บารโคด เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ขอใหผูถือหุน และ/หรือ ผูรับมอบฉันทะ นําแบบฟอรมลงทะเบียน ซ่ึงแสดงบารโคด
เลขทะเบียนผูถือหุน (สิ่งท่ีสงมาดวย 1 แบบแจงการประชุม) และ/หรือ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งท่ีสงมาดวย 2) ท่ีไดจัดสงใหผูถือหุน
พรอมเอกสารเชิญประชุมผูถือหุน มาพรอมกับเอกสารประกอบการลงทะเบียน เพ่ือแสดงตอเจาหนาท่ีบริษัทในการลงทะเบียนในวัน
ประชุม โดยเปนไปตามแนวทางปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการท่ีดี สําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2560 ซ่ึงเอกสารท่ีตองใชในการลงทะเบียน
เพื่อเขารวมประชุมผูถือหุน มีดังน้ี 

1. การเขารวมประชุมดวยตนเอง : ผูถือหุนตองแสดงเอกสาร ณ จุดลงทะเบียน ดังน้ี 

1.1 บุคคลธรรมดา 

 แบบฟอรมลงทะเบียน ซ่ึงแสดงบารโคดเลขทะเบียนผู ถือหุน (สิ่งท่ีสงมาดวย 1 แบบแจงการประชุม) พรอมกรอก
รายละเอียด และลงนามใหครบถวน 

 บัตรประจําตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผูถือหุนเปนชาวตางชาติ) 
ฉบับจริงท่ียังไมหมดอายุ ในกรณีท่ีมีการแกไขช่ือ-สกุล ตองแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกลาวดวย 

1.2 นิติบุคคล 

 แบบฟอรมลงทะเบียน ซ่ึงแสดงบารโคดเลขทะเบียนผู ถือหุน (สิ่งท่ีสงมาดวย 1 แบบแจงการประชุม) พรอมกรอก
รายละเอียด และลงนามใหครบถวน 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาใบขับขี่ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผูถือหุนเปนชาวตางชาติ) ท่ียังไม
หมดอายุ ของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล ซ่ึงลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

 สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซ่ึงออกใหโดยกระทรวงพาณิชย หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของไมเกิน 3 เดือน ซ่ึงลงนามรับรองสําเนา
ถูกตอง โดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลน้ัน พรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) 

2. การมอบฉันทะ : ผูรับมอบฉันทะตองแสดงเอกสาร ณ จุดลงทะเบียน ดังนี้ (บริษัทฯ จะอํานวยความสะดวกในการติดอากร
แสตมป 20 บาท บนหนังสือมอบฉันทะ ใหผูรับมอบฉันทะท่ีมาลงทะเบียนเขาประชุม ณ จุดตรวจเอกสาร) 
2.1 บุคคลธรรมดา 

 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่สงมาดวย 2) ซ่ึงลงนามโดยผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ (กรุณาลงนามในหนา 3 

และหนา 4) พรอมกรอกรายละเอียดใหครบถวน  

 แบบฟอรมลงทะเบียน ซ่ึงแสดงบารโคดเลขทะเบียนผู ถือหุน (สิ่งท่ีสงมาดวย 1 แบบแจงการประชุม) พรอมกรอก
รายละเอียดใหครบถวน (ลงนามโดยผูรับมอบฉันทะท่ีมาลงทะเบียนเขารวมประชุม) 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาใบขับขี่ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผูถือหุนเปนชาวตางชาติ) ของผูมอบ
ฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ ท่ียังไมหมดอายุ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

2.2 นิติบุคคล 

 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่สงมาดวย 2) ซ่ึงลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติ
บุคคล พรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และผูรับมอบฉันทะ (กรุณาลงนามในหนา 3 และหนา 4) พรอม
กรอกรายละเอียดใหครบถวน 

 แบบฟอรมลงทะเบียน ซ่ึงแสดงบารโคดเลขทะเบียนผู ถือหุน (สิ่งท่ีสงมาดวย 1 แบบแจงการประชุม) พรอมกรอก
รายละเอียดใหครบถวน (ลงนามโดยผูรับมอบฉันทะท่ีมาลงทะเบียนเขารวมประชุม) 

 สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซ่ึงออกใหโดยกระทรวงพาณิชย หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของไมเกิน 3 เดือน ซ่ึงรับรองสําเนา
ถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลน้ัน พรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาใบขับขี่ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผูถือหุนเปนชาวตางชาติ) ของผูมอบ
ฉันทะผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล และผูรับมอบฉันทะ ท่ียังไมหมดอายุ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

 กรณผีูมอบฉันทะเปนผูลงทุนตางประเทศ แตงตั้งใหคัสโตเดียนในประเทศไทย เปนผูรับฝากและดูแลหุน ใหแนบเพิ่มเติมดังน้ี 

1) หนังสือมอบอํานาจจากผูมอบฉันทะในการใหคัสโตเดียนเปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. แทน 

2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจคัสโตเดียน  
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ขั้นตอนการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) ประจําป 2563 

 

 

ผูถือหุน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) 

บริษัทลงทะเบียนดวย
ระบบ Barcode 

บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนอาสา 

ทําหนาที่เปนสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง 

เพ่ือความโปรงใสในการดําเนนิการ 

ลงทะเบียน 

(เร่ิม 12.00 น.) 

• แสดงบตัรประจําตวั
• แบบฟอรมลงทะเบียน Barcode

มาดวยตนเอง 

กรุณาสงบตัรลงคะแนนทุกวาระ 

คืนตอเจาหนาท่ีบริษัทเม่ือเสร็จส้ินการประชุม 

ผูรับมอบฉันทะ 

ตรวจสอบเอกสาร และลงทะเบียน 

(เร่ิม 12.00 น.) 

จุดคัดกรอง จุดคัดกรอง 

• แสดงหนังสือมอบฉันทะที่กรอกขอมูลถูกตอง ครบถวน
• แบบฟอรมลงทะเบียน Barcode
• แสดงสาํเนาบตัรประจําตวัผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ

ซ่ึงรับรองสําเนาถูกตอง

เจาหนาที่กลาวสรุปผลคะแนนตอที่ประชุม 

เจาหนาที่เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผูไมเห็นดวย 
หรือ งดออกเสียง และสรุปผลลงคะแนน 

กรณีที่มีผูไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง  
ในวาระใดๆ ใหยกมือขึ้น และกรอกบตัร

ลงคะแนน และเซ็นช่ือ 

ประธานเสนอวาระการประชุมตามลําดับ 

ลงนามในใบลงทะเบียน 

ประธานเปดประชุม 

(เวลา 14.00 น.) 

เขาหองประชุม 

รับบัตรลงคะแนน 
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รายงานประจําป 2562 

(ดาวนโหลดผานรหัสคิวอาร (QR Code)) 

 

 

 

 

การใชรหัสคิวอาร (QR Code) สําหรับดาวนโหลด รายงานประจําป 2562 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพยได
พัฒนาระบบเพ่ือใหบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ สงเอกสารการประชุมผูถือหุนและรายงานประจําปในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกสผานรหัสคิวอาร (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 จากแอปพลิเคช่ัน 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    เลือก Add Friend (เพ่ิมเพ่ือน)     เลือก QR Code     สแกน QR Code 

2. สแกน (หันกลองถายรูปบนมอืถือสอง) ท่ี QR Code เพ่ือดูขอมูลประกอบการประชุม 
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แบบฟอรมขอรับรายงานประจําป 2562 

ของ 

บริษัท  หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส  จํากัด (มหาชน) 

เรียน ฝายกํากับดูแลกิจการ 

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

หมายเลขโทรศัพท ................................................. E-mail ........................................................................มีความประสงค 
ท่ีจะขอรับรายงานประจําป 2562 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 

(   ) 

วันท่ี....................................................................... 

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

- นางสาววาสุกาญจน บุญมี  โทรศัพท: 0-2203-0868 ตอ 450 
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Shareholder’s Registration No.
เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์

เรียน
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

https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocu
ment.do?symbol=HARN&date=200803

ส่ิงที่ส่งมาด้วย

Nationality
สัญชาติ

Subject
วันที่

เอกสารประกอบการประชุม ฯลฯ
Details of meeting document

Date

Company / Securities Information

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส์ จำกัด (มหาชน)
HARN ENGINEERING SOLUTIONS PUBLIC COMPANY LIMITED

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1
Notification of Meeting
แบบแจ้งการประชุม

Attachment 1

เร่ือง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
Schedule of Annual General Meeting of Shareholders

 29 มิถุนายน 2563

Meeting Date   :    Monday, August 03, 2020 at 14:00 hrs.
วันที่ประชุม    :   วันจันทร์ที่ 03 สิงหาคม 2563 เวลา 14:00 น.

สถานที่ประชุม   :   ห้องปาริชาต ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอรีน กรุงเทพฯ 92 ซ.แสงแจ่ม ถ.พระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
Meeting Venue :   Parichart Hall, 3rd Fl., Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok, 92 Soi Saengcham, Rama 9 Rd., Huaikhwang, Bkk.

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
ท่านสามารถค้นหารายละเอียดระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นกรรมการในเร่ืองดังกล่าว รวมทั้งส่ิงที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดและเอกสารประกอบการประชุมอ่ืนๆ ผ่าน QR
Code หรือ URL https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=HARN&date=200803 หรือ ติดต่อขอรับเอกสารประกอบการประชุมได้ที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
เว็บไซต์: www.harn.co.th / โทร 22030868 ต่อ 450 / email : wasukan.b@harn.co.th
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ SET Contact Center เว็บไซต์ : www.set.or.th/contactcenter / โทร 02 009 9999
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.
The details of Meeting document is available online by scanning QR Code on this form or at URL
https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=HARN&date=200803
You can also contact the issuer for the annual report
Website : www.harn.co.th /Tel. +66 22030868 Ext. 450 / email : wasukan.b@harn.co.th
For further information please contact 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 
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบทาย 3 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563) 
(Details of members of the Independent Directors of the Company are specified in Annex 3 of the Notice of 
the 2020 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 2563 ในวันจันทรท่ี 3 สิงหาคม 2563 

เวลา 14.00 น. ณ หองปาริชาต ช้ัน 3 โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอรีน กรุงเทพฯ เลขท่ี 92 ซ.แสงแจม ถ.พระราม 9 แขวงบางกะป เขต
หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนดวย 
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on Monday, August 3, 2020 at 
2.00 p.m. at Parichart Hall, 3rd Floor, Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok, No.92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Bangkapi Subdistrict, 
Huaikhwang District, Bangkok 10320, 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 
Attachment 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 2562 
Agenda no. 1 To consider adopt minutes of the 2019 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 ประจําป 2562 

Agenda no. 2 To acknowledge the Company’s operating results for the year 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 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
Agenda no. 3 To consider approve the Separate Financial Statements and Consolidated Financial Statement for the year ended 

December 31, 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 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2562 เปนทุนสํารองตามกฎหมาย 

Agenda no. 4 To consider approve the allocation of net profit for the year 2019 to the statutory reserve 
  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 พิจารณารับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาล ป 2562 

Agenda no. 5 To consider the acknowledge the 2019 payment of interim dividend 
  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 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเขาดํารงตําแหนงแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ ประจาํป 2563 
Agenda no. 6 To consider approve election of directors in Replacement of those who complete their terms by rotation in 2020 
  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 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย ประจาํป 2563 
Agenda no. 7 To consider approve the 2020 remuneration for Board of Director and Board-Committees 
  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 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนการสอบบัญชี ประจําป 2563 
Agenda no. 8 To consider approve the 2020 Annual Appointment of Auditors and Determination of their Remuneration 
  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 พิจารณาอนุมัติการแกไข/เพิ่มเติมขอบังคับของบริษัทฯ 
Agenda no. 9 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 10 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถามี) 
Agenda no.10 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 2563 ในวันจันทรที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ณ หองปาริชาต ช้ัน 3 โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอรีน 
กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซ.แสงแจม ถ.พระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนดวย 
At the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on Monday, August 3, 2020 at 2.00 p.m. at Parichart Hall, 3rd Floor, 
Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok, No.92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Bangkapi Subdistrict, Huaikhwang District, 
Bangkok 10320 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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