ที่

HARN 002/2563
28 กุมภาพันธ 2563

เรื่อง

แจงมติคณะกรรมการบริษทั เกี่ยวกับขอเสนอการจายเงินปนผล ประจําป 2562 และการกําหนดวันและระเบียบวาระ
การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563

เรียน

กรรมการและผูจดั การ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ 2563 ไดมีมติเห็นชอบใหเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผล ประจําป
2562 และมีมติอนุมัติใหกําหนดวัน และระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 ดังนี้
1. กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มี สิท ธิในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมสามัญผูถื อ หุ น
ประจําป 2563 และรับเงินปนผล (Record Date) ในวันศุกรที่ 13 มีนาคม 2563 และกําหนดจายเงินปนผลในวันศุกรที่ 15
พฤษภาคม 2563 (ทั้งนี้ สิทธิในการไดรับเงินปนผลดังกลาว ยังมีความไมแนนอนจนกวาจะไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู
ถือหุน ประจําป 2563)
2. กําหนดใหจัดการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 ในวันศุกรที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอง
ปาริ ช าต ชั้ น 3 โรงแรมโกลเด น ทิ ว ลิ ป ซอฟเฟอรี น กรุ ง เทพฯ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ ม ถนนพระราม 9 เขตห ว ยขวาง
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังตอไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562
ความเห็นคณะกรรมการ
การบันทึกรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 มีความถูกตองและ
ครบถวน จึงเห็นควรเสนอผูถือหุนมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกลาว

วาระที่ 2

รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2562
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2562

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติงบเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562 ของบริษัทฯ และบริษัทยอย ที่ผูสอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด ไดตรวจสอบและรับรอง และ
ผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและการกําหนดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงาน ประจําป 2562
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลประจําปสําหรับผลการดําเนินงานตั้งแต
วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุนละ 0.18 บาท จํานวน 584,500,000 หุน รวมเปน
เงินปนผลที่จายทั้งสิ้น 105,210,000 บาท (หนึ่งรอยหาลานสองแสนหนึ่งหมื่นบาทถวน) หรือประมาณรอยละ
69.86 ของกําไรสุทธิ โดยบริษัทฯ ไดจัดสรรสํารองตามกฎหมายรอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป เปนจํานวนเงิน
2,156,169 บาท (สองลานหนึ่งแสนหาหมื่นหกพันหนึ่งรอยหกสิบเกาบาทถวน) รวมสํารองตามกฎหมายทั้งสิ้น
เทากับรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชําระแลว
ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท ไดมีมติกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล ในวันศุกรที่ 13 มีนาคม 2563
และกําหนดจายเงินปนผลในวันศุกรที่ 15 พฤษภาคม 2563
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผล ในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดและ
สํารองทุกประเภทตามกฎหมาย และสิทธิในการรับเงินปนผลดังกลาวยังมีความไมแนนอนจนกวาจะไดรับการ
อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเขาดํารงตําแหนงแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ ประจําป 2563
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสียในระเบียบวาระนี้ ไดพิจารณากลั่นกรองอยางรอบคอบ
ระมั ด ระวัง ถึ ง คุ ณ สมบั ติข องบุ คคลที่ ไ ดรั บการเสนอชื่อ ใหก ลับ เข าดํารงตําแหน งกรรมการอี กวาระหนึ่ ง วา
เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และไดพิจารณาแลววาบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนง
กรรมการอิสระจะสามารถใหความเห็นไดอยางเปนอิสระและเปนไปตามหลักเกณฑที่เกี่ยวของ มีมติเห็นชอบ
ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน
พิจารณาแตงตั้งกรรมการที่ตองออกตามวาระ ประจําป 2563 กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง
จํานวน 4 ทาน ดังนี้
(1) นางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ ตออีกวาระหนึ่ง
(2) นางสิรมิ า
เอี่ยมสกุลรัตน ดํารงตําแหนงกรรมการ ตออีกวาระหนึ่ง
(3) ดร.เจน
ชาญณรงค
ดํารงตําแหนงกรรมการ ตออีกวาระหนึ่ง
(4) นายภาคภูมิ วองไพฑูรย
ดํารงตําแหนงกรรมการ ตออีกวาระหนึ่ง
ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก ดร.สุพจน เธียรวุฒิ ไดขอลาออกจากการเปนกรรมการอิสระและทุกตําแหนงในบริษัทฯ มีผล
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563 เปนตนไป ดังนั้น องคประกอบของคณะกรรมการบริษัท จํานวน 9 ทาน มีจํานวน
กรรมการอิ ส ระ 3 ท า น ยั ง เป น ไปตามข อ บั ง คั บ บริ ษั ท และหลั ก เกณฑ ข องสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และเพียงพอตอการบริหารงาน ไมจําเปนตองแตงตั้งกรรมการทดแทน
ตําแหนงที่วางลงในขณะนี้

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย สําหรับป 2563
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย
สําหรับป 2563 (ปที่เสนอ มีผลตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2563) ตามขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน ซึ่งไดพิจารณาถึงความเหมาะสมตามปจจัยและหลักเกณฑตางๆ โดยครบถวนแลว ตามอัตรา
ดังตอไปนี้
หนา 2/4

เปรียบเทียบกับ
ป 2563
(ปที่เสนอ)
ป 2562
คาตอบแทนรายเดือนกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสีย่ ง /
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
- ประธานกรรมการบริษทั
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
คาเบีย้ ประชุมกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสีย่ ง /
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
- ประธานกรรมการ
15,000 บาท /ครั้ง
15,000 บาท /ครั้ง
- กรรมการ
10,000 บาท /ครั้ง
10,000 บาท /ครั้ง
เงินโบนัสคณะกรรมการบริษัท
ไมมี
ไมมี
สิทธิประโยชนอื่นๆ
ไมมี
ไมมี
องคประกอบคาตอบแทน

1.

2.

3.
4.

หมายเหตุ 1. กรรมการที่มีสิทธิไดรับคาตอบแทนกรรมการ ตองไมเปนพนักงานของบริษัทซึ่งไดรับเงินเดือนประจํา
2. กรรมการบริษัทที่ดํารงตําแหนงอื่นๆ ในกรรมการชุดยอย จะไดรับคาตอบแทนรายเดือนตามตําแหนงทีม่ ีคาตอบแทน
สูงที่สุดเพียงตําแหนงเดียว

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี ประจําป 2563
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผู
ถือหุนพิจารณาอนุมัติใหแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด ซึ่งไมเปนสํานักงานสอบบัญชี
เดียวกันกับบริษัทยอย โดยกําหนดใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อตอไปนี้ เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ
ประจําป 2563
1. นายธนะวุฒิ พิบูลยสวัสดิ์
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6699
จํานวนปที่สอบบัญชีในรอบ 7 ปที่ผานมา : 3 ป (ป 2560 และป 2562) หรือ
2. นางสาวพจนรัตน ศิริพิพฒ
ั น ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9012
จํานวนปที่สอบบัญชีในรอบ 7 ปที่ผานมา : -ไมม-ี หรือ
3. นางสาวรุงนภา แสงจันทร
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10142
จํานวนปที่สอบบัญชีในรอบ 7 ปที่ผานมา : -ไมม-ี หรือ
4. นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10769
จํานวนปที่สอบบัญชีในรอบ 7 ปที่ผานมา : -ไมม-ี หรือ
5. ผูสอบบัญชีทานอื่นที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพยแ ละตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ใหความ
เห็นชอบ ซึ่งบริษัทมอบหมายใหเปนผูสอบบัญชีผูรับผิดชอบ
และเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ
ประจําป 2563 (ปที่เสนอ) และรายไตรมาสตามอัตราที่ปรากฎในตาราง ดังตอไปนี้
ป 2563
เปรียบเทียบกับ
เปลี่ยนแปลง
ประเภทคาตอบแทน
(ปที่เสนอ)
ป 2562
1. คาสอบบัญชี (Audit Fee)
- คาสอบบัญชีประจําป และรายไตรมาส
1,406,000
1,326,000
เพิ่มขึ้น 80,000 บาท
หรือคิดเปน 6.03%
2. คาใชจา ยอื่นๆ (Non-Audit Fee)
เรียกเก็บตามที่
เรียกเก็บตามที่
(คาใชจายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหวางปฏิบัติงาน เชน
เกิดขึ้นจริงของ
เกิดขึ้นจริงของ
- ไมมี คาเบี้ยเลี้ยง คาลวงเวลา คาเดินทาง คาโทรศัพท เปนตน)
คาใชจา ย
คาใชจา ย
หนา 3/4

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแกไข/เพิ่มเติมขอบังคับของบริษัทฯ
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแกไข/เพิ่มเติมขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 18 เพื่อให
สอดคลองกับกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท ที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลง โดยใหยกเลิกขอความเดิมและใหใช
ขอความใหมดังตอไปนี้แทน รวมทั้งการแกไข และ/หรือ เพิ่มเติม รายละเอียดหรือขอความใหเปนไปตามคําสั่งนาย
ทะเบียนตามความจําเปนและเหมาะสม โดยที่ไมกระทบตอสาระสําคัญของการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัทฯ
ตามที่เสนอ

ขอความเดิม
ข อ 18. นอกจากการพ น จากตํ า แหน ง ตามวาระแล ว
กรรมการจะพนจากตําแหนงเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวา
ดวยบริษัทมหาชนจํากัดหรือกฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย
(4) ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออก
(5) ศาลมีคําสั่งใหออก
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ขอความใหม
ข อ 18. นอกจากการพ น จากตํ า แหน ง ตามวาระแล ว
กรรมการจะพนจากตําแหนงเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวา
ดวยบริษทั มหาชนจํากัดหรือกฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย
(4) ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออก
(5) ศาลมีคําสั่งใหออก
(6) มีอายุครบ 80 ป โดยพนจากตําแหนงนับตั้งแตวันสิ้นสุด
รอบปบัญชี

พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถามี)

3. บริษัทฯ จะทําการจัดสงหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 ซึ่งมีความเห็นคณะกรรมการ
พรอมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดใหกับผูถือหุนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด และจะทําการเผยแพรหนังสือบอก
กลาวเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซตของบริษัทฯ ที่ www.harn.co.th
เพื่อใหผูถือหุนไดทราบวาระการประชุมและขอมูลประกอบการประชุม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายวิรัฐ สุขชัย)
ประธานเจาหนาที่บริหาร
ผูมีอํานาจรายงานสารสนเทศ
เลขานุการบริษัท
โทรศัพท 02-203-0868-9 ตอ 415 อีเมล varinkan.t@harn.co.th
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