
 

ท่ี HARN 006/2562 
 26 เมษายน 2562 
เร่ือง แจงมติการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 
เรียน กรรมการและผูจัดการ 
 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจงมติการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 
ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ หองปาริชาต ชั้น 3 โรงแรมโกลเดนทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขท่ี 92 
ซ.แสงแจม ถ.พระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 ดังตอไปน้ี 

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 ซึ่งไดจัดใหมีการประชุมเมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2561 ดวยคะแนน
เสียงขางมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ผูถือหุนท่ีมาประชุมในวาระน้ี รวม
จํานวนหุนได 428,729,494 หุน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

เห็นดวย 428,729,494 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 
บัตรเสีย 0 เสียง   

(ในวาระน้ีมีผูถือหุนมาลงทะเบียนเพ่ิม 4 ราย โดยมีจํานวนหุนเพ่ิมขึ้น 76,843,531 หุน รวมมีผูถือหุนเขาประชุมในวาระ
น้ีท้ังส้ินจํานวน 152 ราย รวมจํานวนหุนได 428,729,494 หุน) 

2. รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2561 
 

3. มีมติอนุมัติงบการเงิน ประจําป 2561  ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงท้ังหมด
ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ผูถือหุนท่ีมาประชุมในวาระน้ี รวมจํานวนหุนได  428,729,494 หุน โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 

เห็นดวย 428,729,494 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 
บัตรเสีย 0 เสียง   

4. มีมติอนุมัติการจัดสรรสํารองตามกฎหมายรอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป เปนจํานวนเงิน 6,717,937 บาท (หกลานเจ็ด
แสนหน่ึงหมื่นเจ็ดพันเการอยสามสิบเจ็ดบาทถวน) และอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงาน ประจําป 2561 
ในวันศุกรท่ี 17 พฤษภาคม 2562 เปนเงินสด ในอัตราหุนละ 0.16 บาท จํานวน 584,500,000 หุน รวมจํานวนเงินปนผลท่ี
จายท้ังส้ิน 93,520,000 บาท (เกาสิบสามลานหาแสนสองหมื่นบาทถวน) ดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงท้ังหมด
ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ผูถือหุนท่ีมาประชุมในวาระน้ี รวมจํานวนหุนได  428,729,494 หุน โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 
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เห็นดวย 428,729,494 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 
บัตรเสีย 0 เสียง   

5. มีการพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเขาดํารงตําแหนงแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ  โดยใหบุคคลผูมีรายชื่อ
ตอไปน้ีกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึง 
5.1 มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง ดร.ถกล นันธิราภากร กลับเขาดํารงตําแหนง กรรมการอิสระ อีกวาระหน่ึง ดวยคะแนน

เสียงขางมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ผูถือหุนท่ีมาประชุมใน
วาระน้ี รวมจํานวนหุนได  430,247,194 หุน  ดังน้ี 

เห็นดวย 430,247,094 เสียง คิดเปนรอยละ 99.99998 
ไมเห็นดวย 100 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00002 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00000 
บัตรเสีย 0 เสียง   

(ในวาระน้ีมีผูถือหุนมาลงทะเบียนเพ่ิม 1 ราย โดยมีจํานวนหุนเพ่ิมขึ้น 1,517,700 หุน รวมมีผูถือหุนเขาประชุมในวาระน้ี
ท้ังส้ินจํานวน 153 ราย รวมจํานวนหุนได 430,247,194 หุน) 

5.2 มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง ดร.โสตถิธร มัลลิกะมาส กลับเขาดํารงตําแหนง กรรมการอิสระ อีกวาระหน่ึง ดวยคะแนน
เสียงขางมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ผูถือหุนท่ีมาประชุมใน
วาระน้ี รวมจํานวนหุนได  430,337,194 หุน  ดังน้ี 

เห็นดวย 430,337,194 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 
บัตรเสีย 0 เสียง   

(ในวาระน้ีมีผูถือหุนมาลงทะเบียนเพ่ิม 1 ราย โดยมีจํานวนหุนเพ่ิมขึ้น 90,000 หุน รวมมีผูถือหุนเขาประชุมในวาระน้ี
ท้ังส้ินจํานวน 154 ราย รวมจํานวนหุนได 430,337,194 หุน) 

5.3 มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง ดร.สุพจน เธียรวุฒิ กลับเขาดํารงตําแหนง กรรมการอิสระ อีกวาระหน่ึง ดวยคะแนนเสียง
ขางมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ผูถือหุนท่ีมาประชุมในวาระน้ี 
รวมจํานวนหุนได  430,337,194 หุน  ดังน้ี 

เห็นดวย 430,337,194 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 
บัตรเสีย 0 เสียง   

5.4 มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร กลับเขาดํารงตําแหนง กรรมการ อีกวาระหน่ึง ดวยคะแนนเสียงขาง
มากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ผูถือหุนท่ีมาประชุมในวาระน้ี รวม
จํานวนหุนได  430,337,194 หุน  ดังน้ี 

เห็นดวย 409,113,566 เสียง คิดเปนรอยละ 95.0681 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 
งดออกเสียง 21,223,628 เสียง คิดเปนรอยละ 4.9319 
บัตรเสีย 0 เสียง   

หนา 2/5 



 

6. มีมติอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย สําหรับป 2562 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
1. คาตอบแทนรายเดือนกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทน 
- ประธานกรรมการบริษทั 30,000 บาท /เดือน 
- ประธานกรรมการชดุยอย 25,000 บาท /เดือน 
- กรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ 20,000 บาท /เดือน 
- กรรมการบริษทั (ทํางานสัปดาหละ 3 วัน) 120,000 บาท /เดือน 

2. คาเบ้ียประชุมกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน (เฉพาะกรรมการท่ีเขาประชุม) 
- ประธานกรรมการบริษทั 15,000 บาท /คร้ัง 
- ประธานกรรมการชดุยอย 10,000 บาท /คร้ัง 

3. เงินโบนัสคณะกรรมการบริษัท -ไมม-ี 
4. สิทธิประโยชนอ่ืนๆ -ไมม-ี 

ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ผูถือหุนท่ีมาประชุมในวาระน้ี มีสิทธิออกเสียงรวมจาํนวนหุนได 272,861,602 หุน  (ไมนับคะแนนเสียงในสวนของผูถือ
หุนท่ีมีสวนไดเสีย ซึ่งมีจาํนวนรวม 157,475,592 เสียง) โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

เห็นดวย 272,861,602 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 
บัตรเสีย 0 เสียง   

7. มีมติอนุมัติแตงตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เปนผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2562 โดยกําหนดใหผูสอบ
บัญชีคนใดคนหน่ึงตามรายชื่อตอไปน้ี เปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ 

1. นายธนะวุฒ ิ พิบูลยสวัสดิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6699 
2. นายพีระเดช พงษเสถียรศักดิ์      ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4752 
3. นางสาวสุลลิต อาดสวาง ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 07517 
4. นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6838 
5. นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9169 

และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป 2562 รวมเปนจํานวนเงิน 1,326,000 บาท (หน่ึงลานสามแสนสองหมื่น
หกพันบาทถวน) ดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ผูถือหุน
ท่ีมาประชุมในวาระน้ี รวมจํานวนหุนได 430,337,194 หุน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

เห็นดวย 430,337,194 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 
บัตรเสีย 0 เสียง   

8. มีมติอนุมัติแกไข/เพ่ิมเติมขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 32 โดยใหยกเลิกขอความเดิมและใหใชขอความใหมตามรายละเอียด
ดังตอไปน้ี 

คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําป ภายในส่ี (4) เดือนนับแตวันส้ินสุดรอบ
ปบัญชีของบริษัท 
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การประชุมผูถือหุนคราวอ่ืนๆ ใหเรียกวา “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแต
จะเห็นสมควร  
ผูถือหุนคนหน่ึงหรือหลายคนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละสิบ (10) ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมดจะ
เขาชื่อกันทําหนังสือในฉบับเดียวกันรองขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนก็ได โดยในหนังสือรองขอน้ัน
จะตองระบุวาใหเรียกประชุมเพ่ือการใดไวชัดเจน ในกรณีเชนน้ีคณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายใน
ส่ีสิบหา (45) วัน นับแตวันท่ีไดรับหนังสือจากผูถือหุน  
ในกรณีท่ีคณะกรรมการไมจัดใหมีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถือหุนท้ังหลายซึ่งเขาชื่อกัน
หรือผูถือหุนคนอ่ืนๆ รวมกันไดจํานวนหุนตามท่ีบังคับไวน้ันจะเรียกประชุมเองก็ไดภายในส่ีสิบหา (45) วัน นับแตวัน
ครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเชนน้ี ใหถือวาเปนการประชุมผูถือหุนท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม 
โดยบริษัทตองรับผิดชอบคาใชจายอันจําเปนท่ีเกิดจากการจัดใหมีการประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร 
ในกรณีท่ีปรากฏวาการประชุมผูถือหุนท่ีเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนตามวรรคส่ีคร้ังใดจํานวนผูถือหุนซึ่ง
มารวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับน้ี ผูถือหุนตามวรรคส่ีตองรวมกันรับผิดชอบชดใช
คาใชจายท่ีเกิดจากการจัดใหมีการประชุมในคร้ังน้ันใหแกบริษัท” 

รวมท้ังการแกไข และ/หรือ เพ่ิมเติม รายละเอียดหรือขอความใหเปนไปตามคําส่ังนายทะเบียนตามความจําเปนและ
เหมาะสม โดยท่ีไมกระทบตอสาระสําคัญของการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของบริษัทฯ ขางตน ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา
สามในส่ี (3/4) ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผูถือหุนท่ีมาประชุมในวาระน้ี รวมจํานวนหุนได 
430,337,194 หุน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

เห็นดวย 430,337,194 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 
บัตรเสีย 0 เสียง   

9. มีมติอนุมัติแกไขและเพ่ิมเติมวัตถุประสงคของบริษัทฯ ขอ 38, 44, 49, 50, 52, 54 และ 56 เพ่ือใหสอดคลองกับการประกอบ
กิจการของบริษัทฯ โดยใหยกเลิกขอความเดิมและใหใชขอความใหมตามรายละเอียดดังตอไปน้ี 

วัตถุประสงคท่ีแกไขใหมระบุไวดังน้ี 
ขอ 38 ประกอบกิจการคา ขายผอนชําระ ใหเชา ใหเชาซื้อ ใหบริการ  ซอมแซม และรับประกัน อุปกรณทาง

การแพทย อุปกรณสําหรับโรงพยาบาล อุปกรณสําหรับวิทยาศาสตรทุกประเภททุกแขนง เคร่ืองจักรกล
สําหรับเคร่ืองบิน และชิ้นสวนสําหรับอุปกรณเคร่ืองจักรกล และเคมีภัณฑทุกชนิด 

ขอ 44 ประกอบกิจการคา ส่ังเขามาจําหนายในประเทศ และสงออกไปจําหนายตางประเทศ ขายผอนชําระ ใหเชา 
ใหเชาซื้อ ใหบริการ ซอมแซม ถายบรรจุ และรับประกัน ซึ่งสินคาดังตอไปน้ี เคร่ืองอุปกรณวาลว เคร่ือง
อุปกรณระบบดับเพลิง เคร่ืองอุปกรณและวัตถุเคมีท่ีใชในการดับเพลิง เคร่ืองอุปกรณขอตอทอนํ้า เคร่ือง
อุปกรณแจงสัญญาณเพลิงไหมอัตโนมัติ 

ขอ 49 ประกอบกิจการคา ขายผอนชําระ ใหเชา ใหเชาซื้อ ส่ังเขามาจําหนายในประเทศ และสงออกไปจําหนายยัง
ตางประเทศ ซึ่งสินคา ดังน้ี เคร่ืองและอุปกรณการพิมพบรรจุภัณฑ พิมพหีบหอ เคร่ืองพิมพระบบดิจิทัล 
ตลอดจนวัสดุตางๆ เชน หมึกพิมพ อุปกรณการพิมพ รวมท้ังอุปกรณและอะไหลของสินคาดังกลาว 

ขอ 50 ประกอบกิจการคา ใหเชา ใหเชาซื้อ รับเหมาติดตั้ง สราง ใหบริการ ซอมแซม และรับประกัน และแกไข 
เคร่ืองพิมพบรรจุภัณฑ  เคร่ืองพิมพระบบดิจิทัล ตลอดจนอุปกรณและอะไหลของสินคาดังกลาว รวมตลอด
ถึงผลิตภัณฑตางๆ ท่ีใชตอเน่ืองในการใชงานเคร่ืองพิมพบรรจุภัณฑ และเคร่ืองพิมพระบบดิจิทัล 
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ขอ 52 ประกอบกิจการคา ขายผอนชําระ ใหเชา ใหเชาซื้อ ติดตั้ง สราง ใหบริการ  ซอมแซม และรับประกัน 
เคร่ืองพิมพและอุปกรณการพิมพ 3 มิติ ตลอดจนวัสดุตางๆ ท่ีใชในการพิมพ รวมท้ังอุปกรณและอะไหลของ
สินคาดังกลาว รวมท้ังใหบริการทําชิ้นงานจากไฟลดิจิทัลดวยเคร่ืองพิมพ 3 มิติ 

ขอ 54 ประกอบกิจการคา ขายผอนชําระ ใหเชา ใหเชาซื้อ ติดตั้ง สราง ใหบริการ  ซอมแซม และรับประกัน เคร่ือง
และอุปกรณถายภาพและบันทึกไฟลดิจิทัล 

และวัตถุประสงคท่ีเพ่ิมเติมใหมระบุไวดังน้ี 
ขอ 56 ซื้อ ขาย ขายฝาก จํานอง จํานํา แลกเปล่ียน เชา ใหเชา เชาชวง ใหเชาชวง เชาซื้อ ใหเชาซื้อ ใหบริการ 

บํารุงรักษา ระบบสาธารณูปโภคและบริหารจัดการสังหาริมทรัพย อสังหาริมทรัพย และ ทรัพยสิทธิใน
อสังหาริมทรัพยทุกประเภท 

รวมท้ังการแกไข และ/หรือ เพ่ิมเติม รายละเอียดหรือขอความใหเปนไปตามคําส่ังนายทะเบียนตามความจําเปนและ
เหมาะสม โดยท่ีไมกระทบตอสาระสําคัญของการแกไขและเพ่ิมเติมวัตถุประสงคของบริษัทฯ ขางตน ดวยคะแนนเสียงไม
นอยกวาสามในส่ี (3/4) ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผูถือหุนท่ีมาประชุมในวาระน้ี รวมจํานวน
หุนได 430,337,194 หุน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

เห็นดวย 430,337,194 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 
บัตรเสีย 0 เสียง   

10. มีมติอนุมัตแิกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 3. เพ่ือใหสอดคลองกับการแกไขและเพ่ิมเติมวัตถุประสงค
ของบริษัทฯ โดยใหยกเลิกขอความเดิมและใหใชขอความใหมตามรายละเอียดดังตอไปน้ี 
“ขอ 3 วัตถุประสงคของบริษัทมีจํานวน 56 ขอ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ท่ีแนบ” 

รวมท้ังการแกไข และ/หรือ เพ่ิมเติม รายละเอียดหรือขอความใหเปนไปตามคําส่ังนายทะเบียนตามความจําเปนและ
เหมาะสม โดยท่ีไมกระทบตอสาระสําคัญของการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขางตน ดวยคะแนนเสียงไม
นอยกวาสามในส่ี (3/4) ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผูถือหุนท่ีมาประชุมในวาระน้ี รวมจํานวน
หุนได 430,337,194 หุน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

เห็นดวย 430,337,194 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 
บัตรเสีย 0 เสียง   

11. เร่ืองอ่ืนๆ  
- ไมมี - 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 ขอแสดงความนับถือ 

 
 

 (นายวิรัฐ    สุขชัย) 
 ประธานเจาหนาท่ีบริหาร       
 ผูมีอํานาจรายงานสารสนเทศ    
 เลขานุการบริษัท 
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หนา 5/5 


