
 

ท่ี HARN 014/2563 
 4 สิงหาคม 2563 

เร่ือง แจงมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 

เรียน กรรมการและผูจัดการ 
 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

สําเนาเรียน เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 ของบริษัท หาญ เอ็นจเินียร่ิง โซลูชั่นส จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อ
วันจันทรที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ หองปาริชาต ชั้น 3 โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอรีน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 
ซ.แสงแจม ถ.พระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 ท่ีประชุมไดมีมติในระเบียบวาระตางๆ ดังตอไปน้ี 

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 ซึ่งจัดประชุมวันท่ี 25 เมษายน 2562 ดวยคะแนนเสียงขางมากของ
ผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผูถือหุนท่ีมาประชุมในวาระน้ี รวมจํานวนหุนได 415,035,815 หุน 
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

เห็นดวย 415,035,815 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 
บัตรเสีย 0 เสียง   

(ในวาระน้ีมีผูถือหุนมาลงทะเบียนเพ่ิม 7 ราย โดยมีจํานวนหุนเพ่ิมข้ึน 510,667 หุน รวมมีผูถือหุนเขาประชุมในวาระน้ี
ท้ังส้ินจํานวน 162 ราย รวมจํานวนหุนได 415,035,815 หุน) 

2. รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2562 
 

3. อนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดวยคะแนนเสียงขางมาก
ของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ผูถือหุนท่ีมาประชุมในวาระน้ี รวมจํานวนหุนได 415,035,913 หุน 
โดยมรีายละเอียดดังน้ี 

เห็นดวย 415,035,913 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 
บัตรเสีย 0 เสียง   

(ในวาระน้ีมีผูถือหุนมาลงทะเบียนเพ่ิม 1 ราย โดยมีจํานวนหุนเพ่ิมขึ้น 98 หุน รวมมีผูถือหุนเขาประชุมในวาระน้ีท้ังส้ิน
จํานวน 163 ราย รวมจํานวนหุนได 415,035,913 หุน) 
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4. อนุมัติการจัดสรรสํารองตามกฎหมายรอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป 2562 เปนทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวนเงิน 
2,156,169 บาท ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ผูถือหุนท่ีมาประชุมใน
วาระน้ี รวมจาํนวนหุนได  415,035,913 หุน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

เห็นดวย 415,035,913 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 
บัตรเสีย 0 เสียง   

5. รับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาล ป 2562 ในอัตราหุนละ 0.18 บาท รวมเปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 105,210,000 บาท 
และไมมีการเสนอจายเงินปนผลประจําป 2562 อีก 
 

6. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการเขาดํารงตําแหนงแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ ประจําป 2563 โดยใหบุคคลผูมีรายชื่อ
ตอไปน้ีกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึง 
6.1 อนุมัติเลือกตั้ง นางสาววรนุช สุไพบูลยพิพัฒน กลับเขาดํารงตําแหนง กรรมการอิสระ อีกวาระหน่ึง ดวยคะแนน

เสียงขางมากของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผูถอืหุนท่ีมาประชุมในวาระน้ี รวมจํานวนหุน
ได  415,035,913 หุน ดังน้ี 

เห็นดวย 415,035,413 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9999 
ไมเห็นดวย 500 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0001 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 
บัตรเสีย 0 เสียง   

6.2 อนุมัติเลือกตั้ง นางสิริมา เอ่ียมสกุลรัตน กลับเขาดํารงตําแหนง กรรมการ อีกวาระหน่ึง ดวยคะแนนเสียงขางมากของ
ผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผูถือหุนท่ีมาประชุมในวาระน้ี รวมจํานวนหุนได 415,035,913 หุน 
ดังน้ี 

เห็นดวย 330,801,762 เสียง คิดเปนรอยละ 79.7044 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 
งดออกเสียง 84,234,151 เสียง คิดเปนรอยละ 20.2956 
บัตรเสีย 0 เสียง   

6.3 อนุมัติเลือกตั้ง ดร.เจน ชาญณรงค กลับเขาดํารงตําแหนง กรรมการ อีกวาระหน่ึง ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน 
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผูถือหุนท่ีมาประชุมในวาระน้ี รวมจํานวนหุนได 415,035,913 หุน ดังน้ี 

เห็นดวย 342,716,783 เสียง คิดเปนรอยละ 82.5752 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 
งดออกเสียง 72,319,130 เสียง คิดเปนรอยละ 17.4248 
บัตรเสีย 0 เสียง   

6.4 อนุมัติเลือกตั้ง นายภาคภูมิ วองไพฑูรย กลับเขาดํารงตําแหนง กรรมการ อีกวาระหน่ึง ดวยคะแนนเสียงขางมากของ
ผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผูถือหุนท่ีมาประชุมในวาระน้ี รวมจํานวนหุนได 415,035,913 หุน 
ดังน้ี 

เห็นดวย 410,805,588 เสียง คิดเปนรอยละ 98.9807 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 
งดออกเสียง 4,230,325 เสียง คิดเปนรอยละ 1.0193 
บัตรเสีย 0 เสียง   
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7. อนุมัติคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย สําหรับป 2563 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) 
- ประธานกรรมการ 15,000 บาท /คร้ัง 
- กรรมการ 10,000 บาท /คร้ัง 

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

โดยท่ีประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ผูถือหุนที่มาประชุมในวาระนี้ มีสิทธิออกเสียงรวมจํานวนหุนได 246,774,621 หุ น  (ไมนับ
คะแนนเสียงในสวนของผูถือหุนท่ีมีสวนไดเสีย ซึ่งมีจํานวนรวม 168,261,292 เสียง) โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

เห็นดวย 246,774,621 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 
บัตรเสีย 0 เสียง   

8. อนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด ไดแก นายธนะวุฒิ พิบูลยสวัสดิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขท่ี 6699 หรือ นางสาวพจนรัตน ศิริพิพัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 9012 หรือ นางสาวรุงนภา แสงจันทร ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 10142 หรือ นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 10769 หรือ ผูสอบบัญชีทาน
อ่ืนท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ใหความเห็นชอบ ซึ่งบริษัท สอบบัญชี
ธรรรมนิติ จํากัด มอบหมายใหเปนผูสอบบัญชีผูรับผิดชอบ เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2563 และอนุมัติ
คาตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ  ประจําป 2563 รวมเปนจํานวนเงิน 1,406,000 บาท และคาใชจายเบ็ดเตล็ดท่ี
เกิดขึ้นจริงระหวางปฏิบัติงาน เชน คาเบ้ียเล้ียง คาลวงเวลา คาเดินทาง คาโทรศัพท รวมถึงคาเอกสารอ่ืนๆ จะเรียกเก็บ
ตามท่ีเกิดขึ้นจริงระหวางการปฏิบัติงาน  

 

โดยท่ีประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผูถือหุน
ท่ีมาประชุมในวาระน้ี รวมจํานวนหุนได 415,035,913 หุน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

เห็นดวย 415,035,913 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 
บัตรเสีย 0 เสียง   
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9. อนุมัติแกไข/เพ่ิมเติมขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 18 โดยใหยกเลิกขอความเดิมและใหใชขอความใหมตามรายละเอียด
ดังตอไปน้ี 

ขอ 18. นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการจะพนจากตําแหนงเมื่อ 
(1) ตาย 
(2 ลาออก 
(3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดหรือกฎหมายวาดวย

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
(4) ท่ีประชุมผูถือหุนลงมติใหออก 
(5) ศาลมีคําส่ังใหออก 
(6) มอีายุครบ 80 ป โดยพนจากตําแหนงนับตั้งแตวันส้ินสุดรอบปปฏิทิน  

รวมท้ังการแกไข และ/หรือ เพ่ิมเติม รายละเอียดหรือขอความใหเปนไปตามคําส่ังนายทะเบียนตามความจําเปนและ
เหมาะสม โดยท่ีไมกระทบตอสาระสําคัญของการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของบริษัทฯ ขางตน  
โดยท่ีประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ี (3/4) ของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ผูถือหุนท่ีมาประชุมในวาระน้ี รวมจํานวนหุนได 415,035,913 หุน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

เห็นดวย 415,035,913 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 
บัตรเสีย 0 เสียง   

10. เร่ืองอ่ืนๆ  
 - ไมมี - 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
 ขอแสดงความนับถือ 

 
 (นายวิรัฐ    สุขชัย) 
 ประธานเจาหนาท่ีบริหาร       
 ผูมีอํานาจรายงานสารสนเทศ  

เลขานุการบริษัท 
โทรศัพท 02-203-0868-9 ตอ 415   
อีเมล varinkan.t@harn.co.th 
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