
 

ท่ี  HARN 001/2561 

 26  กุมภาพันธ  2561 

เร่ือง แจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท  คร้ังท่ี  2/2561  การจายเงินปนผล และกําหนดการการประชุมสามัญผูถือหุน 
ประจําป 2561 

เรียน กรรมการและผูจดัการ 
 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 ดวยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชั่นส  จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  คร้ังท่ี 2/2561 ประชุม
เมื่อวันศุกรท่ี 23 กุมภาพันธ 2561 เวลา 15.00 น. ณ หองประชุม 1/2 ของบริษัทฯ  เลขท่ี 19/18-19  ซอยศูนยวิจัย ถนน
พระราม 9  แขวงบางกะป  เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร  ไดมีมติเห็นชอบในเร่ืองตางๆ ดังน้ี : -   

1. กําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 และสิทธิในการรับเงินปนผล 
ในวันจันทรท่ี 12 มีนาคม 2561 (ท้ังน้ี สิทธิในการไดรับเงินปนผลดังกลาว ยังมีความไมแนนอนจนกวาจะไดรับอนุมัติจากท่ี
ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561) 

2. กําหนดเรียกประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 ในวันศุกรท่ี 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ หองปาริชาต 
ชั้น 3  โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอรีน กรุงเทพฯ  เลขท่ี 92 ซอยแสงแจม ถนนพระราม 9 เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ เพ่ือ
พิจารณาตามระเบียบวาระดังตอไปน้ี 

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560 

ความเห็นคณะกรรมการ 

การบันทึกรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560 เมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2560 มีความถูกตองและ
ครบถวน จึงเห็นควรเสนอผูถือหุนมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

วาระที ่2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2560 

ความเห็นคณะกรรมการ 

เห็นควรเสนอผูถอืหุนรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2560 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจําป 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ความเห็นคณะกรรมการ 

เห็นควรเสนอผูถือหุนมีมติอนุมัติงบการเงิน ประจําป 2560 ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ท่ีผานการ
ตรวจสอบและรับรองจากผูสอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด โดยไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแลว 



 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและการกําหนดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2560 

ความเห็นคณะกรรมการ 
เห็นควรเสนอผูถือหุนมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรและการจายเงินปนผลประจําป 2560  ซึ่งในป 2560 บริษัทฯ 
มีกําไรสุทธสํิาหรับปตามงบการเงิน รวม 129,679,094.44 (หน่ึงรอยยี่สิบเกาลานหกแสนเจ็ดหมื่นเกาพันเกาสิบส่ี
บาทส่ีสิบส่ีสตางค) หรือคิดเปน 0.22 บาทตอหุน   

และบริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผล ในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดและ
สํารองทุกประเภทตามกฎหมาย  จากการพิจารณางบการเงินเฉพาะกิจการ  จึงจายเงินปนผลประจําป 0.14 บาท
ตอหุน  รวมจํานวนเงินปนผลท่ีจายท้ังส้ิน 81,830,000 (แปดสิบเอ็ดลานแปดแสนสามหมื่น)บาท โดยกําหนด
จายเงินปนผลในวันศุกรท่ี 25 พฤษภาคม 2561  โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิรับเงินปนผล ในวันจันทรท่ี 12 
มีนาคม 2561 

สําหรับกําไรสะสมท่ียังไมจัดสรรยกมา จํานวน 2,501,115.43 (สองลานหาแสนหน่ึงพันหน่ึงรอยสิบหาบาทส่ีสิบ
สามสตางค) บริษัทฯ ไดจัดสรรสํารองตามกฎหมายรอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป เปนจํานวนเงิน 
6,483,954.72 (หกลานส่ีแสนแปดหมื่นสามพันเการอยหาสิบส่ีบาทเจ็ดสิบสองสตางค) ครบถวนแลว หลังจาก
จายเงินปนผล จํานวนเงิน 81,830,000 (แปดสิบเอ็ดลานแปดแสนสามหมื่น)บาท  จึงคงเหลือกําไรสะสมยังไม
จัดสรรยกไป 43,829,317.72 บาท (ส่ีสิบสามลานแปดแสนสองหมื่นเกาพันสามรอยสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบสอง
สตางค) 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเขาดํารงตําแหนงแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการไดพิจารณาแลว เห็นควรเสนอผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการท่ีตองออกตามวาระในคร้ังน้ี จํานวน 4 ทาน 
กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึงตามรายนามดงัน้ี 

 1.  นายวิรัฐ  สุขชัย กรรมการษริษัท 
 2.  นายวสันต นันทขวาง กรรมการบริษัท 
 3.  นางวลีรัตน เชื้อบุญชัย กรรมการบริษัท 
 4.  นางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

โดยบุคคลดังกลาวมีคุณสมบัติของกรรมการครบถวนตามขอบังคับบริษัท  พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากัด  พ.ร.บ.
หลักทรัพยฯ และหลักเกณฑท่ีบริษัทฯ กําหนดไว 

ท้ังน้ี  นางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน ท่ีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงดงักลาวขางตนอีกวาระหน่ึง เปนบุคคลท่ี
ไมมีสวนไดเสียกับบริษัทฯ หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน และมีคุณสมบัติของกรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และตามหลักเกณฑของ ก.ล.ต. และ ตลท. 
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วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย สําหรับป 2561 

ความเห็นคณะกรรมการ 

เห็นควรเสนอผูถือหุนมีมติอนุมัติคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย สําหรับป 2561 
โดยเทียบกับปท่ีผานมา ดังน้ี  

คาตอบแทนกรรมการ ป  2561 ป  2560 

1. คาตอบแทนรายเดือนกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเส่ียง 
- ประธานกรรมการบริษทั 30,000 บาท /เดือน 30,000 บาท /เดือน 
- ประธานกรรมการชดุยอย 25,000 บาท /เดือน 25,000 บาท /เดือน 
- กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 20,000 บาท /เดือน 20,000 บาท /เดือน 
- กรรมการบริษัท (ทํางานสัปดาหละ 1 วัน) ไมม ี 40,000 บาท /เดือน 
- กรรมการบริษัท (ทํางานสัปดาหละ 2.5 วัน) ไมม ี 80,000 บาท /เดือน 
- กรรมการบริษัท (ทํางานสัปดาหละ 3 วัน) 120,000 บาท /เดือน ไมม ี

2. คาเบ้ียประชุมกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ  
 - ประธานกรรมการบริษัท 15,000 บาท /คร้ัง 15,000 บาท /คร้ัง 
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท /คร้ัง 15,000 บาท /คร้ัง 
 - ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 15,000 บาท /คร้ัง 15,000 บาท /คร้ัง 
 - กรรมการบริษัท 

- กรรมการตรวจสอบ 
10,000 บาท /คร้ัง 
10,000 บาท /คร้ัง 

10,000 บาท /คร้ัง 
10,000 บาท /คร้ัง 

 - กรรมการบริหารความเส่ียง 10,000 บาท /คร้ัง 10,000 บาท /คร้ัง 
3. เงินโบนัสคณะกรรมการบริษัท ไมมี  ไมม ี
4. สิทธิประโยชนอ่ืนๆ ไมมี  ไมม ี

หมายเหต ุ   
1. กรรมการท่ีมีสิทธิไดรับคาตอบแทนกรรมการ ตองไมเปนพนักงานของบริษัทซึ่งไดรับเงินเดือนประจํา 
2. กรรมการบริษัทท่ีดํารงตําแหนงอ่ืนๆ ในกรรมการชุดยอย จะไดรับคาตอบแทนรายเดือนตามตําแหนงท่ีมี

คาตอบแทนสูงท่ีสุดเพียงตําแหนงเดียว 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี ประจําป 2561 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นควรเสนอผูถือหุนมีมติแตงตั้งผูสอบบัญชีจาก
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ประจําป 2561 และกําหนดคาตอบแทนในการ
ตรวจสอบบัญชีประจําปของบริษัท รวมคาธรรมเนียมการสอบทาน 3 ไตรมาส เปนจํานวนเงิน 1,260,000 (หน่ึงลาน
สองแสนหกหมื่น) บาท ท้ังน้ี ยังไมรวมคาใชจายอ่ืนๆ 

วาระที ่8 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถามี) 
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3. บริษัทฯ จะทําการจัดสงหนังสือบอกกลาวเชญิประชุมสามัญผูถอืหุน ประจําป 2561 ซึ่งมีความเห็นคณะกรรมการ 
พรอมเอกสารประกอบการประชุมท้ังหมดใหกับผูถือหุนภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด และจะทําการเผยแพรหนังสือบอก
กลาวเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซตของบริษัทฯ ท่ี www.harn.co.th 
เพ่ือใหผูถือหุนไดทราบวาระการประชุมและขอมูลประกอบการประชุม 

 
จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 ขอแสดงความนับถือ 

 

 (นายวิรัฐ    สุขชัย) 
 ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
 ผูมีอํานาจรายงานสารสนเทศ 
 
 
เลขานุการบริษัท 
โทรศัพท 02-203-0868-9 ตอ 415 
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