
 

ท่ี  HARN 004/2562 

 12 มีนาคม 2562 

เร่ือง แจงเพ่ิมวาระการประชุมสามัญผูถือหุน ป 2562 เร่ืองการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ 
เรียน กรรมการและผูจดัการ  
 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

อางอิง ขาวบริษัทฯ ท่ี HARN 001/2562 ลงวันท่ี 1 มีนาคม 2562 

 บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจงผลการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 
1/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 28 กุมภาพันธ 2562 โดยมีมติสําคัญท่ีตองรายงาน เร่ือง พิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือ
บริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 3. เพ่ือใหสอดคลองกับการแกไขและเพ่ิมเติมวัตถุประสงคของบริษัทฯ ในท่ีประชุมสามัญผูถือหุน 
ประจําป 2562 ในวันพฤหัสบดีท่ี 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ หองปาริชาต ชั้น 3  โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอรีน 
กรุงเทพฯ เลขท่ี 92 ซอยแสงแจม ถนนพระราม 9 เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร  และกําหนดวาระการประชุมเพ่ือจัดสงหนังสือ
นัดประชุมใหแกผูถือหุนและนายทะเบียน ดังน้ี:- 

วาระที ่10 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 3. เพื่อใหสอดคลองกับ
การแกไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงคของบริษัทฯ 
ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติม
หนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 3. เพ่ือใหสอดคลองกับการแกไขและเพ่ิมเติมวัตถุประสงคในการ
ประกอบกิจการของบริษัทฯ เปนดังน้ี 

 จากเดิม 
 “ขอ 3. วัตถุประสงคของบริษัท มจีํานวน 55 ขอ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ท่ีแนบ” 
 แกไขเปน 
 “ขอ 3. วัตถุประสงคของบริษัทมจีํานวน 56 ขอ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ท่ีแนบ” 

รวมท้ังการแกไขและ/หรือเพ่ิมเติม รายละเอียดหรือขอความใหเปนไปตามคําส่ังนายทะเบียนตามความ
จําเปนและเหมาะสม โดยท่ีไมกระทบตอสาระสาคัญของการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ 
ตามท่ีเสนอ 

ท้ังน้ี ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 มีระเบียบวาระการประชุมเพ่ือพิจารณา ดังน้ี : - 

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 
ความเห็นคณะกรรมการ 
การบันทึกรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2561 มีความถูกตองและ
ครบถวน จึงเห็นควรเสนอผูถือหุนมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกลาว  



 

วาระที ่2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2561 
ความเห็นคณะกรรมการ 
เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนเพ่ือรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2561 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับป 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
ความเห็นคณะกรรมการ 
เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติงบการเงิน ประจําป 2561 ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ท่ีผูสอบ
บัญชีของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด ไดตรวจสอบและรับรอง และผานการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและการกําหนดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2561 
ความเห็นคณะกรรมการ 
เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลประจําปสําหรับผลการดําเนินงานตั้งแต
วันท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุนละ 0.16 บาท จํานวน 584,500,000 หุน รวม
จํานวนเงินปนผลท่ีจายท้ังส้ิน 93,520,000 บาท (เกาสิบสามลานหาแสนสองหมื่นบาทถวน)โดยบริษัทฯ ได
จัดสรรสํารองตามกฎหมายรอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป เปนจํานวนเงิน 6,717,937 บาท (หกลานเจ็ดแสน
หน่ึงหมื่นเจ็ดพันเการอยสามสิบเจ็ดบาทถวน) ครบถวนแลว 

ในการน้ี คณะกรรมการบริษัท ไดมีมติกําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิรับเงินปนผล ในวันศุกรท่ี 15 มีนาคม 2562 
และกําหนดจายเงินปนผลในวันศุกรท่ี 17 พฤษภาคม 2562  

ท้ังน้ี บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผล ในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดและ
สํารองทุกประเภทตามกฎหมาย และสิทธิในการรับเงินปนผลดังกลาวยังมีความไมแนนอนจนกวาจะไดรับการ
อนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562  

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเขาดํารงตาํแหนงแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 
ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการไดพิจารณากล่ันกรองตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนซึ่งไมรวม
กรรมการผูมีสวนไดเสียในกรณีน้ีจึงเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ
ท่ีตองออกตามวาระ จํานวน 4 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหน่ึงตามรายนามดังน้ี 

 1.  ดร.ถกล นันธิราภากร กรรมการอิสระ 
 2.  ดร.โสตถิธร มัลลิกะมาส กรรมการอิสระ 
 3.  ดร.สุพจน เธียรวุฒิ กรรมการอิสระ 
 4.  นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร กรรมการ   

โดยบุคคลดังกลาวมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมและไมมีลักษณะตองหามตามขอกําหนดหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของรวมท้ัง
เปนผูท่ีมีความรูความสามารถและประสบการณอันเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ บุคคลท่ีเสนอ
ชื่อใหเปนกรรมการอิสระจะสามารถใหความเห็นไดอยางเปนอิสระและเปนไปตามหลักเกณฑท่ีเกี่ยวของ 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย สําหรับป 2562 
ความเห็นคณะกรรมการ 
เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย 
สําหรับป 2562 ตามขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ซึ่งไดพิจารณาถึงความ
เหมาะสมตามปจจัยและหลักเกณฑตางๆ โดยครบถวนแลว ตามอัตราดังตอไปน้ี  
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องคประกอบคาตอบแทน ป 2562  
(ปท่ีเสนอ) 

เปรียบเทียบกบั 
ป 2561 

1. คาตอบแทนรายเดือนกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง /  
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

 - ประธานกรรมการบริษัท 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. คาเบ้ียประชุมกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

 

 - ประธานกรรมการ 15,000 บาท /ครั้ง 15,000 บาท /ครั้ง 
 - กรรมการ 10,000 บาท /ครั้ง 10,000 บาท /ครั้ง 
3. เงินโบนัสคณะกรรมการบริษัท ไมมี  ไมมี 
4. สิทธิประโยชนอื่นๆ ไมมี  ไมมี 

หมายเหตุ  1. กรรมการท่ีมีสิทธิไดรับคาตอบแทนกรรมการ ตองไมเปนพนักงานของบริษัทซ่ึงไดรับเงินเดือนประจํา 
 2. กรรมการบริษัทท่ีดํารงตําแหนงอ่ืนๆ ในกรรมการชุดยอย จะไดรับคาตอบแทนรายเดือนตามตําแหนงท่ีมีคาตอบแทนสูงท่ีสุด

เพียงตําแหนงเดียว 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี ประจําป 2562 
ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการไดพิจารณากล่ันกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุน
พิจารณาอนุมัติใหแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด โดยกําหนดใหผูสอบบัญชีคนใดคน
หน่ึงตามรายชื่อตอไปน้ี เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2562  
1. นายธนะวุฒิ พิบูลยสวัสดิ์  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6699  
  จํานวนปท่ีสอบบัญชใีนรอบ 5 ปท่ีผานมา : 2 ป (ป 2560 และ ป 2561) หรือ 
2. นายพีระเดช  พงษเสถียรศักดิ์  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4752 
  จํานวนปท่ีสอบบัญชใีนรอบ 5 ปท่ีผานมา : -ไมม-ี  หรือ 
3. นางสาวสุลลิต อาดสวาง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 07517 
  จํานวนปท่ีสอบบัญชใีนรอบ 5 ปท่ีผานมา : -ไมม-ี  หรือ 
4. นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6838 
  จํานวนปท่ีสอบบัญชใีนรอบ 5 ปท่ีผานมา : -ไมม-ี  หรือ 
5. นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9169 
  จํานวนปท่ีสอบบัญชใีนรอบ 5 ปท่ีผานมา : -ไมม-ี  
และเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ 
ประจําป 2562 และรายไตรมาสตามอัตราท่ีปรากฎในตาราง ดังตอไปน้ี  

ประเภทคาตอบแทน ป  2562 
(ปท่ีเสนอ) 

เปรียบเทียบกับ 
ป 2561 เปลี่ยนแปลง 

คาสอบบัญชี (Audit Fee)    
-  คาสอบบัญชีประจําป และรายไตรมาส 1,326,000 1,260,000 เพ่ิมขึ้น 66,000 บาท หรือ

คิดเปน 5.2% 
-  คาใชจายอื่นๆ  
(คาใชจายเบ็ดเตล็ดท่ีเกิดขึ้นจริงระหวางปฏิบัติงาน เชน คา
เบ้ียเลี้ยง คาลวงเวลา คาเดินทาง คาโทรศัพท เปนตน) 

เรียกเก็บตามท่ี
เกิดขึ้นจริงของ

คาใชจาย 

เรียกเก็บตามท่ี
เกิดขึ้นจริงของ

คาใชจาย 
- ไมมี - 
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วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติการแกไข/เพิ่มเติมขอบังคับบริษัทฯ 
ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแกไข/เพ่ิมเติมขอบังคับของ
บริษัทฯ ขอ 32 เพ่ือใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 100 ท่ีมีการแกไข
เปล่ียนแปลง โดยใหยกเลิกขอความเดิมและใหใชขอความใหมดังตอไปน้ีแทน รวมท้ังการแกไขและ/หรือเพ่ิมเติม 
รายละเอียดหรือขอความใหเปนไปตามคําส่ังนายทะเบียนตามความจําเปนและเหมาะสม โดยท่ีไมกระทบตอ
สาระสําคัญของการแกไข/เพ่ิมเติมขอบังคับบริษัทฯ ตามท่ีเสนอ  

ขอความเดิม ขอความใหม 
“ขอ 32 คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการ
ประชุมสามัญประจําป ภายในส่ี (4) เดือนนับแตวันส้ินสุด
รอบปบัญชีของบริษัท 

การประชุมผูถือหุนคราวอ่ืนๆ ใหเรียกวา “ประชุมวิสามัญ” 
คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะ
เห็นสมควร หรือเมื่อผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา
หน่ึงในหา (1/5) ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด หรือผู
ถือหุนจํานวนไมนอยกวายี่สิบหา (25) คน ซึ่งมีหุนนับรวมกัน
ไดไมนอยกวาหน่ึงในสิบ (1/10) ของจํานวนหุนท่ีจําหนายได
ท้ังหมดจะเขาชื่อกันทําหนังสือในฉบับเดียวกันรองขอให
คณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนก็ได โดยในหนังสือรองขอ
น้ันจะตองระบุวาให เรียกประชุมเพ่ือการใด ไวชัดเจน  

คณะกรรมการตองจัดประชุมภายใน หน่ึง (1) เดือนนับแต
วันท่ีไดรับหนังสือจากผูถือหุน 

“ขอ 32 คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการ
ประชุมสามัญประจําป ภายในส่ี (4) เดือนนับแตวันส้ินสุด
รอบปบัญชีของบริษัท 

การประชุมผูถือหุนคราวอ่ืนๆ ใหเรียกวา “ประชุมวิสามัญ” 
คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะ
เห็นสมควร  

ผูถือหุนคนหน่ึงหรือหลายคนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา
รอยละสิบ (10) ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมดจะเขาชื่อ
กันทําหนังสือในฉบับเดียวกันรองขอใหคณะกรรมการเรียก
ประชุมผูถือหุนก็ได โดยในหนังสือรองขอน้ันจะตองระบุวาให
เรียกประชุมเพ่ือการใดไวชัดเจน ในกรณีเชนน้ีคณะกรรมการ
ตองจัดใหมีการประชมุผูถือหุนภายในส่ีสิบหา (45) วัน นับแต
วันท่ีไดรับหนังสือจากผูถือหุน  

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไมจัดใหมีการประชุมภายในกําหนด
ระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถือหุนท้ังหลายซึ่งเขาชื่อกันหรือผู
ถือหุนคนอ่ืนๆ รวมกันไดจํานวนหุนตามท่ีบังคับไวน้ันจะเรียก
ประชุมเองก็ไดภายในส่ีสิบหา (45) วัน นับแตวันครบกําหนด
ระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเชนน้ี ใหถือวาเปนการ
ประชุมผูถือหุนท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทตอง
รับผิดชอบคาใชจายอันจําเปนท่ีเกิดจากการจัดใหมีการ
ประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏวาการประชุมผูถือหุนท่ีเปนการเรียกประชุม
เพราะผูถือหุนตามวรรคส่ีคร้ังใดจํานวนผูถือหุนซึ่งมารวม
ประชุมไมครบเปนองคประชุมตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับน้ี ผู
ถือหุนตามวรรคส่ีตองรวมกันรับผิดชอบชดใชคาใชจายท่ีเกิด
จากการจัดใหมีการประชุมในคร้ังน้ันใหแกบริษัท” 
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วาระที ่9 พิจารณาอนุมัติการแกไขและเพิ่มเติมวตัถุประสงคบริษทัฯ 
ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแกไขและเพ่ิมเติมวัตถุประสงค
ของบริษัทฯ ขอ 38, 44, 49, 50, 52, 54 และ 56 โดยใหยกเลิกขอความเดิมและใหใชขอความใหมดังตอไปน้ีแทน 
รวมท้ังการแกไขและ/หรือเพ่ิมเติม รายละเอียดหรือขอความใหเปนไปตามคําส่ังนายทะเบียนตามความจําเปนและ
เหมาะสม โดยท่ีไมกระทบตอสาระสาคัญของการแกไขและเพ่ิมเติมวัตถุประสงคบริษัทฯ ตามท่ีเสนอ  

ขอ ขอความเดิม ขอความใหม 
38 ประกอบกิจการคาอุปกรณทางการแพทย อุปกรณ

สําหรับโรงพยาบาล อุปกรณสําหรับวิทยาศาสตรทุก
ประเภททุกแขนง เคร่ืองจักรกลสําหรับเคร่ืองบิน และ
ชิ้นสวนสําหรับอุปกรณเคร่ืองจักรกล และเคมีภัณฑ
ทุกชนิด 

ประกอบกิจการคา ขายผอนชําระ ใหเชา ใหเชาซื้อ ใหบริการ  
ซอมแซม และรับประกัน อุปกรณทางการแพทย อุปกรณ
สําหรับโรงพยาบาล อุปกรณสําหรับวิทยาศาสตรทุกประเภท
ทุกแขนง เคร่ืองจักรกลสําหรับเคร่ืองบิน และชิ้นสวนสําหรับ
อุปกรณเคร่ืองจักรกล และเคมีภัณฑทุกชนิด 

44 ประกอบกิจการคา ส่ังเขามาจําหนายในประเทศ และ
สงออกไปจําหนายตางประเทศ ซึ่งสินคาดังตอไปน้ี 
เคร่ืองอุปกรณวาลว เคร่ืองอุปกรณระบบดับเพลิง 
เคร่ืองอุปกรณและวัตถุเคมีท่ีใชในการดับเพลิง เคร่ือง
อุปกรณขอตอทอนํ้า เคร่ืองอุปกรณแจงสัญญาณ
เพลิงไหมอัตโนมัติ 

ประกอบกิจการคา ส่ังเขามาจําหนายในประเทศ และสงออก
ไปจําหนายตางประเทศ ขายผอนชําระ ใหเชา ใหเชาซื้อ 
ใหบริการ ซอมแซม ถายบรรจุ และรับประกัน  ซึ่งสินคา
ดังตอไปน้ี เคร่ืองอุปกรณวาลว เคร่ืองอุปกรณระบบดับเพลิง 
เคร่ืองอุปกรณและวัตถุเคมีท่ีใชในการดับเพลิง เคร่ืองอุปกรณ
ขอตอทอนํ้า เคร่ืองอุปกรณแจงสัญญาณเพลิงไหมอัตโนมัติ 

49 ประกอบกิจการคา ให เชา ส่ังเขามาจําหนายใน
ประเทศ และสงออกไปจําหนายยังตางประเทศ ซึ่ง
สินคาดังน้ี เคร่ืองและอุปกรณการพิมพบรรจุภัณฑ 
พิมพ หีบหอ ตลอดจนวัสดุตางๆ เชน หมึกพิมพ 
อุปกรณการพิมพ รวมท้ังอุปกรณและอะไหลของ
สินคาดังกลาว 

ประกอบกิจการคา ขายผอนชําระ ใหเชา ใหเชาซื้อ ส่ังเขามา
จําหนายในประเทศ และสงออกไปจําหนายยังตางประเทศ ซึ่ง
สินคา ดังน้ี เคร่ืองและอุปกรณการพิมพบรรจุภัณฑ พิมพหีบ
หอ เคร่ืองพิมพระบบดิจิทัล ตลอดจนวัสดุตางๆ เชน หมึกพิมพ 
อุปกรณการพิมพ  รวมท้ังอุปกรณ และอะไหลของสินคา
ดังกลาว 

50 ประกอบกิจการคา ให เชา รับเหมาติดตั้ ง สราง 
ซอมแซมและแกไขเคร่ืองพิมพบรรจุภัณฑ ตลอดจน
อุปกรณและอะไหลของสินคาดังกลาว รวมตลอดถึง
ผลิตภัณฑตางๆ ท่ีใชตอเน่ืองในการใชงานเคร่ืองพิมพ
บรรจุภัณฑ 

ประกอบกิจการคา ใหเชา ใหเชาซื้อ รับเหมาติดตั้ง สราง 
ใหบริการ ซอมแซม และรับประกัน และแกไข เคร่ืองพิมพบรรจุ
ภัณฑ  เคร่ืองพิมพระบบดิจิทัล ตลอดจนอุปกรณและอะไหล
ของสินคาดังกลาว รวมตลอดถึงผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีใชตอเน่ือง
ในการใชงานเคร่ืองพิมพบรรจุภัณฑ และเคร่ืองพิมพระบบ
ดิจิทัล 

52 ประกอบกิจการคาและใหเชาเคร่ืองพิมพและอุปกรณ
การพิมพ 3 มิติ ตลอดจนวัสดุตาง ๆ ท่ีใชในการพิมพ 
รวมท้ังอุปกรณและอะไหลของสินคาดังกลาว รวมท้ัง
ใหบริการทําชิ้นงานจากไฟลดิจิทัลดวยเคร่ืองพิมพ 3 
มิต ิ

ประกอบกิจการคา ขายผอนชําระ ใหเชา ใหเชาซื้อ ติดตั้ง 
สราง ใหบริการ  ซอมแซม และรับประกัน เคร่ืองพิมพและ
อุปกรณการพิมพ 3 มิติ ตลอดจนวัสดุตางๆ ท่ีใชในการพิมพ 
รวมท้ังอุปกรณและอะไหลของสินคาดังกลาว รวมท้ังใหบริการ
ทําชิ้นงานจากไฟลดิจิทัลดวยเคร่ืองพิมพ 3 มิต ิ

54 ประกอบกิจการคาและให เชาเคร่ืองและอุปกรณ
ถายภาพและบันทึกไฟลดิจิทัล 

ประกอบกิจการคา ขายผอนชําระ ใหเชา ใหเชาซื้อ ติดตั้ง 
สราง ใหบริการ  ซอมแซม และรับประกัน เคร่ืองและอุปกรณ
ถายภาพและบันทึกไฟลดิจิทัล 
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ขอ ขอความเดิม ขอความใหม 
56 - ซื้อ ขาย ขายฝาก จํานอง จํานํา แลกเปล่ียน เชา ใหเชา เชา

ชวง ใหเชาชวง เชาซื้อ ใหเชาซื้อ ใหบริการ บํารุงรักษา ระบบ
ส า ธ า รณู ป โภ ค แ ล ะ บ ริห า รจั ด ก า ร สั งห า ริม ท รัพ ย 
อสังหาริมทรัพย และ ทรัพยสิทธิในอสังหาริมทรัพยทุก
ประเภท 

วาระที ่10 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 3. เพื่อใหสอดคลองกับการ
แกไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงคของบริษัทฯ 
ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือ
บริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 3. เพ่ือใหสอดคลองกับการแกไขและเพ่ิมเติมวัตถุประสงคในการประกอบกิจการ
ของบริษัทฯ เปนดังน้ี 
 จากเดิม 
 “ขอ 3. วัตถุประสงคของบริษัท มจีํานวน 55 ขอ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ท่ีแนบ” 
 แกไขเปน 
 “ขอ 3. วัตถุประสงคของบริษัทมจีํานวน 56 ขอ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ท่ีแนบ” 
รวมท้ังการแกไขและ/หรือเพ่ิมเติม รายละเอียดหรือขอความใหเปนไปตามคําส่ังนายทะเบียนตามความจําเปนและ
เหมาะสม โดยท่ีไมกระทบตอสาระสาคัญของการแกไขเพ่ิมเตมิหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ตามท่ีเสนอ 

วาระที ่11 พิจารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถามี) 
 

 บริษัทฯ จะทําการจัดสงหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 ซึ่งมีความเห็นคณะกรรมการ 
พรอมเอกสารประกอบการประชุมท้ังหมดใหกับผูถือหุนภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด และจะทําการเผยแพรหนังสือบอก
กลาวเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซตของบริษัทฯ ท่ี www.harn.co.th 
เพ่ือใหผูถือหุนไดทราบวาระการประชุมและขอมูลประกอบการประชุม 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 (นายวิรัฐ    สุขชัย) 
 ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
 ผูมีอํานาจรายงานสารสนเทศ 
 
เลขานุการบริษัท 
โทรศัพท 02-203-0868-9 ตอ 415  อีเมล varinkan.t@harn.co.th 
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