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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จ�ากัด (มหาชน) 1

 

คาํประกาศคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล สาํหรับการประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ ประจาํปี 2564 

 บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส ์จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ใหค้วามสาํคญัของการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล จึงขอแจง้

ขอ้มลูดงัตอ่ไปนีใ้หท้่านทราบเพ่ือเป็นการปฏิบตัิตาม พระราชบญัญตัิคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ.2562 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลทีมี่การเก็บรวบรวม 

บรษัิทฯ มีความจาํเป็นจะตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน ไดแ้ก่ ช่ือ นามสกลุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศพัท ์ภาพถ่าย เลข

บตัรประจาํตวัประชาชน ขอ้มลูเก่ียวกบัการใชง้านระบบอิเล็กทรอนิกส ์เช่น หมายเลขไอพี (IP Address) (กรณีการรบัชมการประชุม

ทางออนไลน)์ 

บรษัิทฯ จะมีการบนัทกึภาพและเสียงในการประชมุนี ้เพ่ือประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายและประโยชนข์องผูถื้อหุน้ 

ในกรณีที่มีการมอบอาํนาจ บริษัทฯ จาํเป็นตอ้งขอสาํเนาบตัรประชาชนของผูถื้อหุน้ ซึ่งอาจมีขอ้มูลศาสนาอนัเป็นขอ้มลูส่วน

บุคคลที่มีความอ่อนไหวปรากฎอยู่ในบตัรประชาชน และบริษัทฯ ไม่มีความประสงคจ์ะเก็บขอ้มูลดงักล่าว โดยท่านเจา้ของขอ้มูล 

สามารถปิดทบึขอ้มลูสว่นนัน้ได ้

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

การเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลจากเจา้ของขอ้มลูโดยตรง จะดาํเนินการเท่าที่จาํเป็นตามวตัถปุระสงคท์ี่ระบไุวโ้ดยแจง้ชดั ทัง้นี ้

บรษัิทฯ อาจรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลที่ไดร้บัมาจากแหลง่อื่น ไดแ้ก่ นายทะเบียนหลกัทรพัย ์หรอืศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(TSD) เฉพาะ

ในกรณีที่มีความจาํเป็นดว้ยวิธีการตามที่กฎหมายกาํหนด 

3. วัตถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

บรษัิทฯ เก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูว่นบคุคลของท่านตามวตัถปุระสงคด์งัตอ่ไปนี ้

(ก) เรยีกประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 รวมถึงจดัใหม้ีการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีตามที่กฎหมายกาํหนด และ 

(ข) จดัสง่เลม่แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี / รายงานประจาํปี 2563 ใหแ้ก่ท่านผูถื้อหุน้ตามที่ไดแ้จง้มา 

ทัง้นี ้บรษัิทฯ จะเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านและผูท้ี่ท่านกล่าวอา้งถึง ตามที่พระราชบญัญัติคุม้ครอง

ขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ใหอ้าํนาจในการเก็บรวบรวมไดโ้ดยไม่ไดร้บัความยินยอม เพ่ือประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของบรษัิทฯ 

หรอืของบคุคลหรอืนิติบคุคลอื่น หรอืการปฏิบตัิตามกฎหมายของบรษัิทฯ 

4. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 

บรษัิทฯ จะเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จาํเป็น เพ่ือวตัถปุระสงคใ์นการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผย

ขอ้มลูสว่นบคุคล ซึง่ไดร้ะบไุวใ้นคาํประกาศฉบบันี ้

ในกรณีที่ไม่สามารถระบรุะยะเวลาการเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบคุคลไดช้ดัเจน บริษัทฯ จะเก็บรกัษาขอ้มลูไวต้ามระยะเวลาที่อาจ

คาดหมายไดต้ามมาตรฐานของการกเก็บรวบรวม (เช่น อายคุวามตามกฎหมายทั่วไปสงูสดุ 10 ปี) 

5. สิทธิของทา่นในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ในฐานที่เป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามที่กาํหนดไวโ้ดยพระราชบัญญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 

รวมถึงสิทธิต่างๆ ซึ่งอาจรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเขา้ถึงและรบัขอ้มลูส่วนบคุคล สิทธิในการขอแกไ้ขขอ้มลู

ส่วนบุคคลใหถู้กตอ้ง สิทธิในการขอใหล้บหรือทาํลายขอ้มูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอใหร้ะงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคล สิทธิในการ

ขอใหโ้อนขอ้มลูสว่นบคุคลตามวิธีการที่กฎหมายกาํหนด สิทธิรอ้งเรียน และสิทธิในการคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลู

สว่นบคุคลที่เก่ียวกบัตน 

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรอืหน่วยงานอ่ืน 

บริษัทฯ อาจมีความจาํเป็นในการเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลใหแ้ก่บุคคล หรือนิติบุคคลหรือหน่วยงานราชการซึ่งทาํงานรว่มกับ

บริษัทฯ เพ่ือดาํเนินตามวัตถุประสงคท์ี่ไดแ้จง้ในคาํประกาศฉบับนีเ้ท่าที่จาํเป็น เช่น ผูใ้หบ้ริการระบบเทคโนโลยี ฝ่ายกาํกับ ดูแล 

หน่วยงานภาครฐัหรอืตามคาํสั่งเจา้หนา้ที่ผูม้ีอาํนาจ 

7. วิธีการตดิต่อ 

ในกรณีที่มีขอ้สงสยัหรือตอ้งการสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล โปรดติดต่อตามช่องทาง

ดงัต่อไปนี ้: บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส ์จาํกัด (มหาชน) ฝ่ายกาํกับดูแลกิจการ เลขที่ 559 ซอยศูนยวิ์จัย 4 ถนนพระราม 9 

แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 อีเมล:์ varinkan.t@harn.co.th โทร.(02) 318-9744 ตอ่ 4003 



เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 25642

 
มาตรการและแนวปฏบิัตใินการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ ประจาํปี 2564 ของบริษัทฯ 

ภายใตก้ารแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 บรษัิทฯ มีความตระหนกัและห่วงใยตอ่ความเส่ียงของการแพรร่ะบาดและความปลอดภยัของผูถื้อหุน้ที่เขา้รว่มประชมุ จึงขอ

แจง้มาตรการและซกัซอ้มความเขา้ใจมายงัผูถื้อหุน้ดงัตอ่ไปนี ้

1. ขอความรว่มมือผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทฯ เขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนการเขา้รว่ม

ประชุมดว้ยตนเอง (ขอ้มูลของกรรมการอิสระปรากฎตามเอกสารแนบทา้ย 4 หนา้ 38-39) โดยระบุในหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข. ที่

จดัส่งใหก้ับท่านผูถื้อหุน้ หรือดาวนโ์หลดทางเว็บไซตบ์ริษัทฯ www.harn.co.th (แนะนาํใหท้่านออกเสียงในวาระต่างๆ ล่วงหนา้) 

พรอ้มแนบเอกสารแสดงที่ตอ้งนาํมาในการเขา้รว่มประชุม (ตามเอกสารแนบทา้ย 7 และ 8 หนา้ 44-46) ส่งมายงับริษัทฯ (เพ่ือความ

สะดวกในการตรวจสอบเอกสารกรุณาส่งมายงับริษัทฯ ภายในวนัศกุรท์ี่ 16 เมษายน 2564) 

ถึง: ฝ่ายกาํกบัดแูลกิจการ ชัน้ 4 บรษัิท หาญ เอน็จิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จาํกดั (มหาชน)  

 เลขที่ 559 ซอยศนูยว์ิจยั 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

2. ผูถื้อหุน้สามารถส่งคาํถามเป็นลายลกัษณอ์กัษรที่เก่ียวขอ้งกับวาระการประชุมล่วงหนา้ได ้ซึ่งดาวนโ์หลดแบบฟอรม์ที่

เว็บไซตบ์ริษัทฯ www.harn.co.th/นักลงทุนสมัพันธ/์ขอ้มูลสาํหรบัผูถื้อหุน้/การประชุมผูถื้อหุน้ โดยส่งคาํถามและช่ือ-สกุล มาพรอ้มกับ

หนงัสือมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระตามที่กล่าวขา้งตน้ หรืออีเมล:์ varinkan.t@harn.co.th และ wasukan.b@harn.co.th ภายในวนั

ศกุรท์ี่ 16 เมษายน 2564 โดยบรษัิทฯ จะบนัทกึคาํถามและคาํตอบไวใ้นรายงานการประชมุอย่างครบถว้น 

3. กรณีที่ผูถื้อหุน้ และ/หรือ ผูร้บัมอบฉันทะยังคงประสงคเ์ขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผูเ้ขา้รว่ม

ประชุมทกุท่านปฏิบตัิตามแนวทางการดาํเนินการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ อย่างเครง่ครดั เพ่ือป้องกนัและลดความเส่ียงต่อ

การแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ดงันี ้

3.1 การจัดประชุมโดยลดความแออัดในพืน้ที่ จัดใหม้ีการเวน้ระยะห่างระหว่างบุคคลในจุดต่างๆ เช่น ที่นั่งภายในหอ้ง

ประชมุ จดุคดักรอง จดุตรวจเอกสาร และจดุลงทะเบียน ประมาณ 1 เมตร  

3.2 ผู้เขา้ร่วมประชุมจะต้องใช้แอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” ลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่จัดประชุมผ่าน

โทรศพัทเ์คล่ือนที่ตามที่ราชการกาํหนด 

3.3 ผูเ้ขา้รว่มประชุมจะตอ้งกรอกขอ้มลูในแบบแสดงขอ้มลูเพ่ือการคดักรองโรค โดยจะตอ้งไม่ปกปิดขอ้มลูดา้นสขุภาพ

หรือประวตัิการเดินทาง และขอความรว่มมือผูเ้ขา้รว่มประชมุปฏิบตัิตามคาํแนะนาํของเจา้หนา้ที่จดุคดักรองอย่างเครง่ครดั ในกรณีที่ท่าน

ปกปิดขอ้มลูดา้นสขุภาพหรอืประวตัิการเดินทางของท่าน อาจถือเป็นความผิดตามพระราชบญัญตัิโรคติดตอ่ พ.ศ.2558 

3.4 บริษัทฯ จะจัดตัง้จุดคดักรองตามแนวปฏิบตัิของกรมควบคุมโรค ทัง้นี ้ในกรณีที่ตรวจพบผูท้ี่มีความเส่ียงหรือผูท้ี่มี

อาการเก่ียวกบัทางเดินหายใจ เป็นผูท้ี่มีอณุหภมูิรา่งกายตัง้แต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึน้ไป หรือผูท้ี่เดินทางไปหรือกลบัมาจากพืน้ที่ที่มีการ

ระบาดของโรครุนแรง หรือสถานที่ที่เส่ียงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสขุนอ้ยกว่า 14 วนั รวมถึงผูท้ี่ติดตอ่ใกลช้ิดกบับุคคลขา้งตน้ 

หรอืผูท้ี่มีไข ้มอีาการเก่ียวกบัทางเดินหายใจ หรอืมีอาการที่อาจสงสยัวา่จะเป็นโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) บรษัิทฯ ขอสงวน

สิทธิไม่อนญุาตใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะของผูถื้อหุน้ที่มีความเส่ียงดงักล่าว เขา้ไปในหอ้งประชุม (ในกรณีที่ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ย

ตนเอง ท่านสามารถมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นหรอืกรรมการอสิระของบรษัิทฯ เขา้รว่มประชมุแทนได)้  

3.5 ผูเ้ขา้ร่วมประชุมที่ผ่านการคดักรองจะติดสติกเกอร ์และสวมหนา้กากอนามยัที่นาํมาเองตลอดระยะเวลาที่เขา้ร่วม

ประชมุ และบรเิวณสถานที่จดัประชมุ รวมถึงทาํความสะอาดมือดว้ยแอลกอฮอลเ์จลที่จดัเตรยีมไวต้ามจดุตา่งๆ 

3.6 บริษัทฯ งดแจกอาหาร งดการใหบ้ริการ ชา กาแฟ และไม่อนุญาตใหร้บัประทานอาหารและนํา้ดื่มในบริเวณจดัการ

ประชุมโดยเด็ดขาด เพ่ือลดความเส่ียงของการแพร่กระจายของเชือ้ไวรสั หากตอ้งการดื่มนํา้ขอใหอ้อกไปบริเวณดา้นนอกหอ้งประชุมที่

จดัเตรยีมไวเ้ท่านัน้ 

3.7 ขอความรว่มมือผูเ้ขา้รว่มประชมุไม่รวมกลุม่ใกลช้ิดหรอืพดูคยุเสียงดงัในที่ประชมุ 

3.8 บรษัิทฯ จะควบคมุการดาํเนินการประชุมใหอ้ยู่ภายในระยะเวลาที่กาํหนดไม่เกิน 2 ชั่วโมง ในกรณีที่ผูเ้ขา้รว่มประชุม

ต้องการสอบถามคาํถามหรือแสดงความเห็น/ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม ขอความกรุณาเขียนคาํถามหรือข้อเสนอแนะในกระดาษที่

จดัเตรยีมไวใ้ห ้และสง่ใหก้บัเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ เพ่ือรวบรวมคาํถามใหเ้ลขานกุารที่ประชมุตอ่ไป 

3.9 หากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 20019 (COVID-19) มีการเปล่ียนแปลงหรือมีขอ้กาํหนด

จากหน่วยราชการเพ่ิมเติม ซึ่งส่งผลต่อการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

www.harn.co.th หรอืผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ทัง้นี ้หากมีผูเ้ขา้รว่มประชุมเป็นจาํนวนมากหรือมาในเวลาใกลเ้คียงกัน อาจทาํใหเ้กิดความล่าชา้ในการคดักรองและการ

ลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ บรษัิทฯ ตอ้งขออภยัในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี ้

 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 บรษัิท หาญ เอน็จิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

 

ข้อความประชาสัมพันธจ์ากบริษัท ศูนยรั์บฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกัด (TSD) 

จากสถานการณแ์พรร่ะบาดของโรคไวรสัโคโรนา (COVID-19) มีผลกระทบไปทั่วโลก และธุรกิจการขนส่งทางอากาศหยุดการใหบ้ริการ ส่งผลใหผู้ถื้อ

หุน้อาจไม่ไดร้บัเอกสารแจง้สิทธิประโยชน ์เช่น หนงัสอืเชิญประชมุ เช็ค/ดราฟทเ์งินปันผล ฯลฯ ดงันัน้ จึงขอเชิญชวนใหผู้ถื้อหุน้ บคุคลธรรมดาสญัชาติ

ไทยและต่างชาติ ที่มีเบอรม์ือถือจดทะเบียนในประเทศไทย เพื่อรบั OTP สมคัรใชบ้ริการ Investor Portal ของบริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศ

ไทย) จาํกดั (TSD) เพื่อรบัขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกับสิทธิประโยชนข์องท่านผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส ์สาํหรบัผูถื้อหุน้ที่สนใจสามารถสมคัรผ่าน URL 

Link: https://www.set.or.th/tsd/en/investorportal/investorportal.html โดยไม่มีคา่ใชจ่้ายแตอ่ย่างใด 

ขอ้มลูเพิ่มเติมโปรดติดตอ่ SETContactCenter : https://www.set.or.th/contactcenter 

 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จ�ากัด (มหาชน) 3

 
มาตรการและแนวปฏบิัตใินการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ ประจาํปี 2564 ของบริษัทฯ 

ภายใตก้ารแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 บรษัิทฯ มีความตระหนกัและห่วงใยตอ่ความเส่ียงของการแพรร่ะบาดและความปลอดภยัของผูถื้อหุน้ที่เขา้รว่มประชมุ จึงขอ

แจง้มาตรการและซกัซอ้มความเขา้ใจมายงัผูถื้อหุน้ดงัตอ่ไปนี ้

1. ขอความรว่มมือผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทฯ เขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนการเขา้รว่ม

ประชุมดว้ยตนเอง (ขอ้มูลของกรรมการอิสระปรากฎตามเอกสารแนบทา้ย 4 หนา้ 38-39) โดยระบุในหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข. ที่

จดัส่งใหก้ับท่านผูถื้อหุน้ หรือดาวนโ์หลดทางเว็บไซตบ์ริษัทฯ www.harn.co.th (แนะนาํใหท้่านออกเสียงในวาระต่างๆ ล่วงหนา้) 

พรอ้มแนบเอกสารแสดงที่ตอ้งนาํมาในการเขา้รว่มประชุม (ตามเอกสารแนบทา้ย 7 และ 8 หนา้ 44-46) ส่งมายงับริษัทฯ (เพ่ือความ

สะดวกในการตรวจสอบเอกสารกรุณาส่งมายงับริษัทฯ ภายในวนัศกุรท์ี่ 16 เมษายน 2564) 

ถึง: ฝ่ายกาํกบัดแูลกิจการ ชัน้ 4 บรษัิท หาญ เอน็จิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จาํกดั (มหาชน)  

 เลขที่ 559 ซอยศนูยว์ิจยั 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

2. ผูถื้อหุน้สามารถส่งคาํถามเป็นลายลกัษณอ์กัษรที่เก่ียวขอ้งกับวาระการประชุมล่วงหนา้ได ้ซึ่งดาวนโ์หลดแบบฟอรม์ที่

เว็บไซตบ์ริษัทฯ www.harn.co.th/นักลงทุนสมัพันธ/์ขอ้มูลสาํหรบัผูถื้อหุน้/การประชุมผูถื้อหุน้ โดยส่งคาํถามและช่ือ-สกุล มาพรอ้มกับ

หนงัสือมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระตามที่กล่าวขา้งตน้ หรืออีเมล:์ varinkan.t@harn.co.th และ wasukan.b@harn.co.th ภายในวนั

ศกุรท์ี่ 16 เมษายน 2564 โดยบรษัิทฯ จะบนัทกึคาํถามและคาํตอบไวใ้นรายงานการประชมุอย่างครบถว้น 

3. กรณีที่ผูถื้อหุน้ และ/หรือ ผูร้บัมอบฉันทะยังคงประสงคเ์ขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผูเ้ขา้รว่ม

ประชุมทกุท่านปฏิบตัิตามแนวทางการดาํเนินการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ อย่างเครง่ครดั เพ่ือป้องกนัและลดความเส่ียงต่อ

การแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ดงันี ้

3.1 การจัดประชุมโดยลดความแออัดในพืน้ที่ จัดใหม้ีการเวน้ระยะห่างระหว่างบุคคลในจุดต่างๆ เช่น ที่นั่งภายในหอ้ง

ประชมุ จดุคดักรอง จดุตรวจเอกสาร และจดุลงทะเบียน ประมาณ 1 เมตร  

3.2 ผู้เขา้ร่วมประชุมจะต้องใช้แอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” ลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่จัดประชุมผ่าน

โทรศพัทเ์คล่ือนที่ตามที่ราชการกาํหนด 

3.3 ผูเ้ขา้รว่มประชุมจะตอ้งกรอกขอ้มลูในแบบแสดงขอ้มลูเพ่ือการคดักรองโรค โดยจะตอ้งไม่ปกปิดขอ้มลูดา้นสขุภาพ

หรือประวตัิการเดินทาง และขอความรว่มมือผูเ้ขา้รว่มประชมุปฏิบตัิตามคาํแนะนาํของเจา้หนา้ที่จดุคดักรองอย่างเครง่ครดั ในกรณีที่ท่าน

ปกปิดขอ้มลูดา้นสขุภาพหรอืประวตัิการเดินทางของท่าน อาจถือเป็นความผิดตามพระราชบญัญตัิโรคติดตอ่ พ.ศ.2558 

3.4 บริษัทฯ จะจัดตัง้จุดคดักรองตามแนวปฏิบตัิของกรมควบคุมโรค ทัง้นี ้ในกรณีที่ตรวจพบผูท้ี่มีความเส่ียงหรือผูท้ี่มี

อาการเก่ียวกบัทางเดินหายใจ เป็นผูท้ี่มีอณุหภมูิรา่งกายตัง้แต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึน้ไป หรือผูท้ี่เดินทางไปหรือกลบัมาจากพืน้ที่ที่มีการ

ระบาดของโรครุนแรง หรือสถานที่ที่เส่ียงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสขุนอ้ยกว่า 14 วนั รวมถึงผูท้ี่ติดตอ่ใกลช้ิดกบับุคคลขา้งตน้ 

หรอืผูท้ี่มีไข ้มอีาการเก่ียวกบัทางเดินหายใจ หรอืมีอาการที่อาจสงสยัวา่จะเป็นโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) บรษัิทฯ ขอสงวน

สิทธิไม่อนญุาตใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะของผูถื้อหุน้ที่มีความเส่ียงดงักล่าว เขา้ไปในหอ้งประชุม (ในกรณีที่ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ย

ตนเอง ท่านสามารถมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นหรอืกรรมการอสิระของบรษัิทฯ เขา้รว่มประชมุแทนได)้  

3.5 ผูเ้ขา้ร่วมประชุมที่ผ่านการคดักรองจะติดสติกเกอร ์และสวมหนา้กากอนามยัที่นาํมาเองตลอดระยะเวลาที่เขา้ร่วม

ประชมุ และบรเิวณสถานที่จดัประชมุ รวมถึงทาํความสะอาดมือดว้ยแอลกอฮอลเ์จลที่จดัเตรยีมไวต้ามจดุตา่งๆ 

3.6 บริษัทฯ งดแจกอาหาร งดการใหบ้ริการ ชา กาแฟ และไม่อนุญาตใหร้บัประทานอาหารและนํา้ดื่มในบริเวณจดัการ

ประชุมโดยเด็ดขาด เพ่ือลดความเส่ียงของการแพร่กระจายของเชือ้ไวรสั หากตอ้งการดื่มนํา้ขอใหอ้อกไปบริเวณดา้นนอกหอ้งประชุมที่

จดัเตรยีมไวเ้ท่านัน้ 

3.7 ขอความรว่มมือผูเ้ขา้รว่มประชมุไม่รวมกลุม่ใกลช้ิดหรอืพดูคยุเสียงดงัในที่ประชมุ 

3.8 บรษัิทฯ จะควบคมุการดาํเนินการประชุมใหอ้ยู่ภายในระยะเวลาที่กาํหนดไม่เกิน 2 ชั่วโมง ในกรณีที่ผูเ้ขา้รว่มประชุม

ต้องการสอบถามคาํถามหรือแสดงความเห็น/ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม ขอความกรุณาเขียนคาํถามหรือข้อเสนอแนะในกระดาษที่

จดัเตรยีมไวใ้ห ้และสง่ใหก้บัเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ เพ่ือรวบรวมคาํถามใหเ้ลขานกุารที่ประชมุตอ่ไป 

3.9 หากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 20019 (COVID-19) มีการเปล่ียนแปลงหรือมีขอ้กาํหนด

จากหน่วยราชการเพ่ิมเติม ซึ่งส่งผลต่อการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

www.harn.co.th หรอืผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ทัง้นี ้หากมีผูเ้ขา้รว่มประชุมเป็นจาํนวนมากหรือมาในเวลาใกลเ้คียงกัน อาจทาํใหเ้กิดความล่าชา้ในการคดักรองและการ

ลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ บรษัิทฯ ตอ้งขออภยัในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี ้

 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 บรษัิท หาญ เอน็จิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

 

ข้อความประชาสัมพันธจ์ากบริษัท ศูนยรั์บฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกัด (TSD) 

จากสถานการณแ์พรร่ะบาดของโรคไวรสัโคโรนา (COVID-19) มีผลกระทบไปทั่วโลก และธุรกิจการขนส่งทางอากาศหยุดการใหบ้ริการ ส่งผลใหผู้ถื้อ

หุน้อาจไม่ไดร้บัเอกสารแจง้สิทธิประโยชน ์เช่น หนงัสอืเชิญประชมุ เช็ค/ดราฟทเ์งินปันผล ฯลฯ ดงันัน้ จึงขอเชิญชวนใหผู้ถื้อหุน้ บคุคลธรรมดาสญัชาติ

ไทยและต่างชาติ ที่มีเบอรม์ือถือจดทะเบียนในประเทศไทย เพื่อรบั OTP สมคัรใชบ้ริการ Investor Portal ของบริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศ

ไทย) จาํกดั (TSD) เพื่อรบัขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกับสิทธิประโยชนข์องท่านผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส ์สาํหรบัผูถื้อหุน้ที่สนใจสามารถสมคัรผ่าน URL 

Link: https://www.set.or.th/tsd/en/investorportal/investorportal.html โดยไม่มีคา่ใชจ่้ายแตอ่ย่างใด 

ขอ้มลูเพิ่มเติมโปรดติดตอ่ SETContactCenter : https://www.set.or.th/contactcenter 

 



เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 25644

  
 

 

วนัที่  22 มนีาคม 2564 

เรื่อง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 

เรยีน ท่านผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ 

ที่ประชมุคณะกรรมการ บรษัิท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จาํกดั (มหาชน)  (“บรษัิทฯ”) ครัง้ที่ 1/2564 วนัที่ 25 กมุภาพนัธ ์

2564 ไดม้ีมติอนมุตัิใหเ้รียกประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 ในวนัศกุรท์ี่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ HALL 31-32 ชัน้ 3 

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน) เลขที่  559 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพมหานคร 10310 โดยกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้และออกเสียงลงคะแนน (Recode Date) ใน

วนัจนัทรท์ี่ 15 มีนาคม 2564 

 สาํหรบัการกาํหนดระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 บริษัทฯ ไดป้ระกาศในเว็บไซตข์องบริษัทฯ เพ่ือ

เปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้เสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยเมื่อครบ

กาํหนดเวลาแลว้ ปรากฎวา่ ไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายงับรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จงึขอแจง้ระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 ตามมติคณะกรรมการบรษัิทฯ ดงันี ้

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ ประจาํปี 2563 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล 

บริษัทฯ ไดจ้ัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2563 เมื่อวันจันทรท์ี่  3 สิงหาคม 2563 และได้จัดทาํรายงานการประชุม

ดงักล่าวและส่งใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาํหนด พรอ้มทัง้เผยแพรท่างเว็บไซตข์อง

บรษัิทฯ www.harn.co.th แลว้ โดยมีรายละเอียดตามสาํเนารายงานการประชมุ ปรากฎตามเอกสารแนบทา้ย 1 (หนา้ 12-31) 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณารบัรอง

รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 

คะแนนเสียงเพือ่ลงมติ รบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 

วาระที ่2 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจาํปี 2563 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล 

เพื่อรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจาํปี 2563 และการเปลี่ยนแปลงที่สาํคญัของบริษัทฯ ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ 

รายละเอียดตามเอกสารแนบทา้ย 9 รายงานประจาํปี 2563 ในรูปแบบคิวอารโ์คด้ (QR Code) (หนา้ 47) 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

เห็นสมควรเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพ่ือรบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจาํปี 2563 

คะแนนเสียงเพือ่ลงมต ิ ในวาระนีเ้ป็นการรายงานเพ่ือทราบเท่านัน้ มิไดม้ีการลงมต ิ

 

  
 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมัติงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ สาํหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล 

ตามพระราชบญัญัติบรษัิทมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535  (รวมที่มีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) มาตรา 112 และขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 48 

กาํหนดใหบ้ริษัทฯ ตอ้งจดัทาํงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน ณ วนัสิน้สดุรอบบญัชีของบริษัทฯ เพื่อนาํเสนอต่อที่ประชุม

สามญัผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครัง้ที่ 1/2564 วนัที่ 25 กุมภาพนัธ ์2564 ไดส้อบทานงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ไดผ่้านการตรวจสอบและรบัรองโดย

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแลว้ มีความเห็นวา่ ถกูตอ้งและเช่ือถือได ้รวมถึงเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพียงพอ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตังิบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 

31 ธันวาคม 2563 ที่ผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ ไดต้รวจสอบและรบัรอง และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 9 รายงานประจาํปี 2563 ในรูปแบบคิวอารโ์ค้ด (QR Code) (ซึ ่งแสดงงบการเงิน 

ประจาํปี 2563) (หนา้ 47) 

คะแนนเสียงเพือ่ลงมติ ใหถื้อคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรและการกาํหนดจ่ายเงนิปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2563  

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล 

ตามพระราชบญัญัติบรษัิทมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535  (รวมที่มีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) มาตรา 115 และมาตรา 116 และขอ้บงัคบั

ของบริษัท ขอ้ 43 และขอ้ 45 กาํหนดใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาการจดัสรรกาํไรและการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 

และบริษัทฯ ตอ้งจดัสรรกาํไรสทุธิประจาํปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทนุสาํรองตามกฎหมายไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละหา้ (5) ของกาํไรสทุธิ

ประจาํปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุสาํรองนีจ้ะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของทนุจด

ทะเบียน โดย การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะขึน้อยู่กบักระแสเงินสดของบรษัิทฯ และแผนการลงทุนของบริษัทฯ ในแต่ละปี 

รวมถึงความจาํเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบรษัิทเห็นสมควร ทัง้นี ้บรษัิทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปัน

ผลในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของกาํไรสทุธิของงบการเงิน ภายหลงัจากการหกัภาษีเงินไดแ้ละสาํรองทกุประเภทตามที่

ไดก้าํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ และตามกฎหมาย  

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

บริษัทฯ มีกาํไรสทุธิจากผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2563 โดยอา้งอิงจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 100,179,241 บาท คิด

เป็นกาํไรสุทธิ 0.17 บาทต่อหุน้ จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจาํปีสาํหรบัผลการ

ดาํเนินงานตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุน้ละ 0.13 บาท จาํนวน 584,500,000 หุน้ 

รวมเป็นจาํนวนเงินทัง้สิน้ 75,985,000 บาท หรือคิดเป็นสดัส่วนการจ่ายเงินปันผลรอ้ยละ 76.47 ของกาํไรสทุธิ ซึ่งเป็นไป

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของกาํไรสทุธิของงบการเงิน ภายหลงัจากการ

หกัภาษีเงินไดแ้ละสาํรองทกุประเภทตามที่ไดก้าํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ และตามกฎหมาย  

ทั้งนี ้ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจาํนวน 292.25 ลา้นบาท และมีทุนสาํรองตามกฎหมายตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 

จาํนวน 29.225 ลา้นบาท ซึง่ไดส้าํรองตามกฎหมายครบถว้นตามขอ้บงัคบัที่กาํหนดไวเ้ป็นจาํนวนรอ้ยละสิบ(10) ของทนุเรือนหุน้

ที่ออกชาํระแลว้ ดงันัน้ ในปี 2563 บรษัิทฯ จงึไม่มีความจาํเป็นตอ้งพิจารณาจดัสรรกาํไรไวเ้ป็นทนุสาํรองตามกฎหมายเพ่ิมเติมอีก 

ในการนี ้คณะกรรมการบรษัิท ไดม้ีมติกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิรบัเงินปันผล (Record Date) ในวนัจนัทรท์ี่ 15 มีนาคม 

2564 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกรท์ี่ 14 พฤษภาคม 2564 อย่างไรก็ดี การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่

แน่นอนเน่ืองจากตอ้งรอการอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จ�ากัด (มหาชน) 5

  
 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมัติงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ สาํหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล 

ตามพระราชบญัญัติบรษัิทมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535  (รวมที่มีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) มาตรา 112 และขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 48 

กาํหนดใหบ้ริษัทฯ ตอ้งจดัทาํงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน ณ วนัสิน้สดุรอบบญัชีของบริษัทฯ เพื่อนาํเสนอต่อที่ประชุม

สามญัผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครัง้ที่ 1/2564 วนัที่ 25 กุมภาพนัธ ์2564 ไดส้อบทานงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ไดผ่้านการตรวจสอบและรบัรองโดย

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแลว้ มีความเห็นวา่ ถกูตอ้งและเช่ือถือได ้รวมถึงเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพียงพอ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตังิบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 

31 ธันวาคม 2563 ที่ผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ ไดต้รวจสอบและรบัรอง และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 9 รายงานประจาํปี 2563 ในรูปแบบคิวอารโ์ค้ด (QR Code) (ซึ ่งแสดงงบการเงิน 

ประจาํปี 2563) (หนา้ 47) 

คะแนนเสียงเพือ่ลงมติ ใหถื้อคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรและการกาํหนดจ่ายเงนิปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2563  

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล 

ตามพระราชบญัญัติบรษัิทมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535  (รวมที่มีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) มาตรา 115 และมาตรา 116 และขอ้บงัคบั

ของบริษัท ขอ้ 43 และขอ้ 45 กาํหนดใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาการจดัสรรกาํไรและการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 

และบริษัทฯ ตอ้งจดัสรรกาํไรสทุธิประจาํปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทนุสาํรองตามกฎหมายไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละหา้ (5) ของกาํไรสทุธิ

ประจาํปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุสาํรองนีจ้ะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของทนุจด

ทะเบียน โดย การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะขึน้อยู่กบักระแสเงินสดของบรษัิทฯ และแผนการลงทุนของบริษัทฯ ในแต่ละปี 

รวมถึงความจาํเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบรษัิทเห็นสมควร ทัง้นี ้บรษัิทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปัน

ผลในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของกาํไรสทุธิของงบการเงิน ภายหลงัจากการหกัภาษีเงินไดแ้ละสาํรองทกุประเภทตามที่

ไดก้าํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ และตามกฎหมาย  

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

บริษัทฯ มีกาํไรสทุธิจากผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2563 โดยอา้งอิงจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 100,179,241 บาท คิด

เป็นกาํไรสุทธิ 0.17 บาทต่อหุน้ จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจาํปีสาํหรบัผลการ

ดาํเนินงานตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุน้ละ 0.13 บาท จาํนวน 584,500,000 หุน้ 

รวมเป็นจาํนวนเงินทัง้สิน้ 75,985,000 บาท หรือคิดเป็นสดัส่วนการจ่ายเงินปันผลรอ้ยละ 76.47 ของกาํไรสทุธิ ซึ่งเป็นไป

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของกาํไรสทุธิของงบการเงิน ภายหลงัจากการ

หกัภาษีเงินไดแ้ละสาํรองทกุประเภทตามที่ไดก้าํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ และตามกฎหมาย  

ทั้งนี ้ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจาํนวน 292.25 ลา้นบาท และมีทุนสาํรองตามกฎหมายตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 

จาํนวน 29.225 ลา้นบาท ซึง่ไดส้าํรองตามกฎหมายครบถว้นตามขอ้บงัคบัที่กาํหนดไวเ้ป็นจาํนวนรอ้ยละสิบ(10) ของทนุเรือนหุน้

ที่ออกชาํระแลว้ ดงันัน้ ในปี 2563 บรษัิทฯ จงึไม่มีความจาํเป็นตอ้งพิจารณาจดัสรรกาํไรไวเ้ป็นทนุสาํรองตามกฎหมายเพ่ิมเติมอีก 

ในการนี ้คณะกรรมการบรษัิท ไดม้ีมติกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิรบัเงินปันผล (Record Date) ในวนัจนัทรท์ี่ 15 มีนาคม 

2564 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกรท์ี่ 14 พฤษภาคม 2564 อย่างไรก็ดี การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่

แน่นอนเน่ืองจากตอ้งรอการอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 



เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 25646

  
 

ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลขา้งตน้จะจ่ายจากกาํไรสทุธิและกาํไรสะสมหลงัหกัภาษีเงินไดใ้นอตัรารอ้ยละ 20 ดงันัน้ ผูถื้อหุน้สามญั

ประเภทบคุคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินไดใ้นอตัรา 20/80 ของเงินปันผลตามหลกัเกณฑท์ี่กาํหนดไวใ้นมาตรา 

47 ทวิแห่งประมวลรษัฎากร 

ตารางเปรยีบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ดงันี ้

ข้อมูลการจ่ายเงนิปันผล ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท/หุน้) - 0.18 - 

เงินปันผลประจาํปี (บาท/หุน้) 0.13 - 0.16 

กาํไรสทุธิตอ่หุน้ (บาท) 0.17 0.26 0.23 

อตัราการจ่ายเงินปันผลตอ่กาํไรสทุธิ (%) 76.47 69.23 69.57 

ราคาพาร ์(บาท/หุน้) 0.50 0.50 0.50 

จาํนวนหุน้สามญั ณ วนัสิน้งวด (หุน้) 584,500,000 584,500,000 584,500,000 

คะแนนเสียงเพือ่ลงมติ ใหถื้อคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 

วาระที ่5 พจิารณาอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการเข้าดาํรงตาํแหน่งแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ ประจาํปี 2564 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล 

ตามพระราชบญัญัติบรษัิทมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) มาตรา 70 และ 71 และขอ้บงัคบัของบรษัิท 

ขอ้. 17 กาํหนดวา่ “ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีทกุครัง้ กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอย่างนอ้ยจาํนวนหนึ่งใน

สาม (1/3) โดยอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ไดก้็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คียงที่สดุกบัส่วนหนึ่งใน

สาม (1/3)” โดยปัจจบุนับรษัิทฯ มีกรรมการรวม 9 ท่าน ซึง่ในปี 2564 มีกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระจาํนวน 3 ท่าน ดงันี ้

 (1)  ดร.โสตถิธร มลัลิกะมาส กรรมการอิสระ  

 (2)  นายวิรฐั สขุชยั กรรมการ 

 (3)  นางวลีรตัน ์ เชือ้บญุชยั กรรมการ 

ทัง้นี ้ดร.โสตถิธร มลัลิกะมาส กรรมการอิสระ ไม่ประสงคข์อกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระและทกุตาํแหน่งในบรษัิทฯ 

เน่ืองจากเพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการที่ดี และสอดคลอ้งกับนโยบายและหลกัการกาํกับดูแลกิจการของ

บรษัิทฯ ที่กาํหนดใหก้รรมการอิสระมีการดาํรงตาํแหน่งตอ่เน่ืองไมเ่กิน 9 ปี 

บรษัิทฯ ไดป้ระกาศในเว็บไซตข์องบรษัิทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายช่ือบคุคลที่มีคณุสมบตัิตามพระราชบญัญตัิบรษัิท

มหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และหลกัการกาํกับ

ดูแลกิจการของบริษัทฯ เพ่ือเขา้รบัการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท ตัง้แต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

โดยเมื่อครบกาํหนดเวลาแลว้ ปรากฎวา่ ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอช่ือผูท้รงคณุวฒิุเขา้มายงับรษัิทฯ 

ความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในการประชุมครัง้ที่  1/2564 วันที่  25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้

ดาํเนินการสรรหาผูท้รงคุณวฒิุตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถว้น โดยพิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมดัระวงั ถึง

คณุสมบตัิและความเหมาะสมตามพระราชบญัญัติบรษัิทมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535  (รวมที่มีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) สดัสว่นจาํนวน

กรรมการอิสระ และคณุสมบตัิของกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบรษัิทฯ และตามประกาศของคณะกรรมการ

ตลาดทนุ รวมทัง้พิจารณาคณุสมบตัิถึงความรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์ที่เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบรษัิทฯ ทัง้

รายบุคคลและในภาพรวมของคณะกรรมการทัง้คณะ โดยไดเ้สนอต่อคณะกรรมการบรษัิทเพ่ือเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือ

เลือกตั้งกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระ ประจาํปี 2564 กลับเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จาํนวน 2 ท่าน ดังนี ้

(รายละเอียดตามเอกสารแนบทา้ย 2 (1)-(2) หนา้ 32-35) 

  
 

 (1)  นายวิรฐั สขุชยั ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ตอ่อีกวาระหนึ่ง  

 (2)  นางวลีรตัน ์ เชือ้บญุชยั ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ตอ่อีกวาระหนึ่ง 

โดยบุคคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือในครัง้นีไ้ดผ่้านกระบวนการกลั่นกรอง อย่างรอบคอบ ระมดัระวงั เป็นผูม้ีคณุสมบตัิการเป็น

กรรมการครบถว้น เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้กาํหนดหรือกฎหมายที่

เก่ียวขอ้ง รวมทัง้เป็นผูท้ี่มีความรูค้วามสามารถและประสบการณอ์นัเป็นประโยชนต์อ่การดาํเนินธุรกิจของบรษัิทฯ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สียในระเบียบวาระนี ้ไดพิ้จารณารายช่ือบุคคล ซึ่งผ่านกระบวนการ

กลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมดัระวงั ถึงคณุสมบตัิของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีก

วาระหนึ่ง วา่เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบรษัิทฯ และเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้แตง่ตัง้กรรมการที่ตอ้ง

ออกตามวาระ ประจาํปี 2564 จาํนวน 2 ท่าน ไดแ้ก่ นายวิรฐั สขุชยั และนางวลีรตัน ์เชือ้บญุชยั กลบัเขา้ดาํรงตาํแหนง่กรรมการ

อีกวาระหนึ่ง ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน โดย ดร.โสตถิธร มลัลิกะมาส กรรมการอิสระ ไม่

ประสงคข์อกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระและทกุตาํแหน่งในบรษัิทฯ เน่ืองจากเพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดแูล

กิจการที่ดี และสอดคลอ้งกับนโยบายและหลกัการกาํกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ที่กาํหนดใหก้รรมการอิสระมีการดาํรง

ตาํแหน่งตอ่เน่ืองไม่เกิน 9 ปี 

คะแนนเสียงเพือ่ลงมติ ใหถื้อคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการเข้าใหม่ 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล 

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามขอ้บังคับบริษัท และหลักเกณฑ์ของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์

(ก.ล.ต.) องคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษัิท กาํหนดใหม้ีกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทัง้หมด 

แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่า 3 คน และสืบเน่ืองจากวาระที่ 5 ดร.โสตถิธร มลัลิกะมาส มีความประสงคไ์ม่ขอกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง เน่ืองจากเพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการที่ดี และสอดคลอ้งกับนโยบายและ

หลกัการกาํกบัดแูลกิจการของบรษัิทฯ ที่กาํหนดใหก้รรมการอิสระมีการดาํรงตาํแหน่งตอ่เน่ืองไม่เกิน 9 ปี ส่งผลใหก้รรมการ

อิสระของบรษัิทฯ วา่งลง 1 ตาํแหน่ง  

ความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในการประชุมครัง้ที่  1/2564 วันที่  25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้

ดาํเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมดัระวงั ซึ่งพิจารณาบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถ 

ประสบการณ ์ที่เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจ อนัเป็นประโยชนต์่อการดาํเนินธุรกิจของบรษัิทฯ และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม

ตามขอ้กาํหนดหรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และไดพิ้จารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในเรือ่งของประสิทธิภาพในการ

ปฏิบตัิหนา้ที่ สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง โดยมีกระบวนการที่โปรง่ใส เพ่ือ

สรา้งความมั่นใจใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

ในการนี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดเ้สนอต่อคณะกรรมการบรษัิทเพ่ือเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือ

แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จํานวน 1 ท่าน คือ นายประเสริฐ ดีจงกิจ ตาํแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบทา้ย 3 หนา้ 36-37) เน่ืองจากเป็นผูท้ี่มีคณุสมบตัิครบถว้นในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ

ตามที่กาํหนดไวใ้นกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และเป็นไปตามกรอบคุณสมบตัิตามคาํนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กาํหนดไว ้

(รายละเอียดตามเอกสารแนบทา้ย 5 หนา้ 40) รวมทัง้เป็นผูท้ี่มีความรูค้วามสามารถและประสบการณอ์นัเป็นประโยชนต์่อ

การดาํเนินธุรกิจของบรษัิทฯ จะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง  



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จ�ากัด (มหาชน) 7

  
 

 (1)  นายวิรฐั สขุชยั ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ตอ่อีกวาระหนึ่ง  

 (2)  นางวลีรตัน ์ เชือ้บญุชยั ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ตอ่อีกวาระหนึ่ง 

โดยบุคคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือในครัง้นีไ้ดผ่้านกระบวนการกลั่นกรอง อย่างรอบคอบ ระมดัระวงั เป็นผูม้ีคณุสมบตัิการเป็น

กรรมการครบถว้น เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้กาํหนดหรือกฎหมายที่

เก่ียวขอ้ง รวมทัง้เป็นผูท้ี่มีความรูค้วามสามารถและประสบการณอ์นัเป็นประโยชนต์อ่การดาํเนินธุรกิจของบรษัิทฯ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สียในระเบียบวาระนี ้ไดพิ้จารณารายช่ือบุคคล ซึ่งผ่านกระบวนการ

กลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมดัระวงั ถึงคณุสมบตัิของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีก

วาระหนึ่ง วา่เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบรษัิทฯ และเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้แตง่ตัง้กรรมการที่ตอ้ง

ออกตามวาระ ประจาํปี 2564 จาํนวน 2 ท่าน ไดแ้ก่ นายวิรฐั สขุชยั และนางวลีรตัน ์เชือ้บญุชยั กลบัเขา้ดาํรงตาํแหนง่กรรมการ

อีกวาระหนึ่ง ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน โดย ดร.โสตถิธร มลัลิกะมาส กรรมการอิสระ ไม่

ประสงคข์อกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระและทกุตาํแหน่งในบรษัิทฯ เน่ืองจากเพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดแูล

กิจการที่ดี และสอดคลอ้งกับนโยบายและหลกัการกาํกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ที่กาํหนดใหก้รรมการอิสระมีการดาํรง

ตาํแหน่งตอ่เน่ืองไม่เกิน 9 ปี 

คะแนนเสียงเพือ่ลงมติ ใหถื้อคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการเข้าใหม่ 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล 

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามขอ้บังคับบริษัท และหลักเกณฑ์ของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์

(ก.ล.ต.) องคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษัิท กาํหนดใหม้ีกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทัง้หมด 

แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่า 3 คน และสืบเน่ืองจากวาระที่ 5 ดร.โสตถิธร มลัลิกะมาส มีความประสงคไ์ม่ขอกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง เน่ืองจากเพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการที่ดี และสอดคลอ้งกับนโยบายและ

หลกัการกาํกบัดแูลกิจการของบรษัิทฯ ที่กาํหนดใหก้รรมการอิสระมีการดาํรงตาํแหน่งตอ่เน่ืองไม่เกิน 9 ปี ส่งผลใหก้รรมการ

อิสระของบรษัิทฯ วา่งลง 1 ตาํแหน่ง  

ความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในการประชุมครัง้ที่  1/2564 วันที่  25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้

ดาํเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมดัระวงั ซึ่งพิจารณาบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถ 

ประสบการณ ์ที่เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจ อนัเป็นประโยชนต์่อการดาํเนินธุรกิจของบรษัิทฯ และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม

ตามขอ้กาํหนดหรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และไดพิ้จารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในเรือ่งของประสิทธิภาพในการ

ปฏิบตัิหนา้ที่ สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง โดยมีกระบวนการที่โปรง่ใส เพ่ือ

สรา้งความมั่นใจใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

ในการนี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดเ้สนอต่อคณะกรรมการบรษัิทเพ่ือเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือ

แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จํานวน 1 ท่าน คือ นายประเสริฐ ดีจงกิจ ตาํแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบทา้ย 3 หนา้ 36-37) เน่ืองจากเป็นผูท้ี่มีคณุสมบตัิครบถว้นในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ

ตามที่กาํหนดไวใ้นกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และเป็นไปตามกรอบคุณสมบตัิตามคาํนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กาํหนดไว ้

(รายละเอียดตามเอกสารแนบทา้ย 5 หนา้ 40) รวมทัง้เป็นผูท้ี่มีความรูค้วามสามารถและประสบการณอ์นัเป็นประโยชนต์่อ

การดาํเนินธุรกิจของบรษัิทฯ จะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง  
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ความเหน็ของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้ นายประเสรฐิ ดีจงกิจ เขา้ดาํรงตาํแหน่ง 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทนตาํแหน่งที่ว่างลง โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมดัระวงั 

ของคณะกรรมการบรษัิทแลว้ว่ามีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระครบถว้น เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบรษัิท และไม่

มีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้กาํหนดหรอืกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้เป็นบคุคลผูม้ีความรูค้วามสามารถและประสบการณ ์อนั

เป็นประโยชนต์่อการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ และผูถื้อหุ้น จะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตาม

หลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง และมีคณุสมบตัิตามนิยามกรรมการอิสระที่บรษัิทฯ กาํหนดไวเ้ท่ากบัที่คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ

กาํหนดในเรื่องของการถือหุน้ 

คะแนนเสียงเพือ่ลงมติ ใหถื้อคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 

วาระที ่7 พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจาํปี 2564 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล 

ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ.2535  (รวมที่มีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) มาตรา 90 และขอ้บังคบัของบริษัท ขอ้ 30. 

กาํหนดใหก้รรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บาํเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชนต์อบแทนใน

ลกัษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณา และลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจาํนวนเสียง

ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในการประชมุครัง้ที่ 1/2564 วนัที่ 25 กมุภาพนัธ ์2564 ไดพิ้จารณากาํหนด

คา่ตอบแทนกรรมการบรษัิทและกรรมการชดุย่อย ประจาํปี 2564 (ปีที่เสนอ) ดว้ยความละเอียดรอบคอบ โดยคาํนงึถึงความ

เหมาะสมประการต่างๆ ไดแ้ก่ ผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ผลงานและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการชุดย่อย เรื่องการเทียบเคียงกับองคก์รที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดธุรกิจใกลเ้คียงกัน รวมถึง

สภาวการณท์างธุรกิจโดยรวม 

สาํหรบัปี 2564 ไดพิ้จารณาโดยยึดนโยบายการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท และไดเ้ทียบเคียงกับค่าเฉล่ียของ

ค่าตอบแทนกรรมการของบรษัิทจดทะเบียนและบริษัทในอตุสาหกรรมเดียวกนั จากรายงานผลสาํรวจค่าตอบแทนกรรมการ

บรษัิทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสรมิกรรมการบรษัิทไทย (IOD) จึงเสนอเปล่ียนแปลงการจ่ายค่าตอบแทนประจาํและเบีย้

ประชมุ ของคณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการชดุย่อย เพ่ือใหอ้ยู่ในเกณฑเ์ฉล่ียของอตุสาหกรรมเดียวกนั ดงันี ้

 องคป์ระกอบค่าตอบแทน 
ปี 2564 

(ปีทีเ่สนอ) 

เปรียบเทยีบกับ 

ปี 2563 

1. คา่ตอบแทนรายเดือนกรรมการบรษัิท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรหิารความเส่ียง / กรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน 

 - ประธานกรรมการบรษัิท 30,000 บาท /เดือน 30,000 บาท /เดือน 

 - ประธานกรรมการชดุย่อย 25,000 บาท /เดือน 25,000 บาท /เดือน 

 - กรรมการบรษัิท / กรรมการอิสระ 20,000 บาท /เดือน 20,000 บาท /เดือน 

 - กรรมการบรษัิท (ทาํงานสปัดาหล์ะ 2 วนั) 80,000 บาท /เดือน 120,000 บาท /เดือน 

2. คา่เบีย้ประชมุกรรมการบรษัิท / กรรมการตรวจสอบ  

 - ประธานกรรมการ 20,000 บาท /ครัง้ 15,000 บาท /ครัง้ 

 - กรรมการ 15,000 บาท /ครัง้ 10,000 บาท /ครัง้ 
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 องคป์ระกอบค่าตอบแทน 
ปี 2564 

(ปีทีเ่สนอ) 

เปรียบเทยีบกับ 

ปี 2563 

3. กรรมการบรหิารความเส่ียง / กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

 - ประธานกรรมการ 15,000 บาท /ครัง้ 15,000 บาท /ครัง้ 

 - กรรมการ 10,000 บาท /ครัง้ 10,000 บาท /ครัง้ 

4. เงินโบนสั ไม่ม ี ไม่ม ี

5. สิทธิประโยชนอ์ื่นๆ ไม่ม ี ไม่ม ี

หมายเหต ุ: หลกัการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการชดุย่อย: 

1.  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้กาํหนดและจัดทาํหลักการหรือนโยบาย "การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ" และนาํเสนอ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ เพื่อเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี โดยตอ้งสอดคลอ้งกับขอ้บงัคบับรษัิท หมวดท่ี 4 ว่าดว้ยเรื่อง

คณะกรรมการรวมถึงปัจจยัตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันี ้

- หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของกรรมการแตล่ะท่าน 

- มีความเหมาะสมเม่ือเทียบเคียงกบับรษัิทมหาชนอ่ืนๆ ท่ีมีผลประกอบการและดาํเนินธุรกิจใกลเ้คียงกนั 

- มีความเป็นธรรมและโปรง่ใส เพื่อสรา้งแรงจงูใจในการรกัษากรรมการท่ีมีคณุภาพตามท่ีตอ้งการ 

- มีความเหมาะสมกบัความสามารถในการจ่ายค่าตอบแทนของบรษัิท  

2.  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูส้รุปผลการจ่ายค่าตอบแทนประจาํปี ทัง้นีต้อ้งไม่เกินวงเงินท่ีไดร้บัการอนุมติัจากท่ีประชุม

ผูถื้อหุน้ปีท่ีผ่านมา และนาํเสนอคณะกรรมการบรษัิทพิจารณาเห็นชอบ เพื่อรายงานต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบถึงจาํนวนเงินท่ีไดจ้่ายไปจริง โดย

พิจารณาปัจจยัตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้ 

- ผลการดาํเนินงานของบรษัิทปีท่ีผ่านมา 

- กาํหนดเวลาท่ีเหมาะสมในการจ่าย 

- รายละเอียดและเง่ือนไขการจ่าย อาทิ การจ่ายผลตอบแทนประจาํปี ใหจ้่ายใหก้รรมการทกุคนท่ียงัคงดาํรงตาํแหน่งอยู่ กรณีท่ีกรรมการคนใดเพิ่งเขา้

ดาํรงตาํแหน่งและยงัไม่ครบปี การจ่ายผลตอบแทนประจาํปี อาจจะจ่ายตามสดัสว่นของ ระยะเวลาของการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการคนนัน้  

3. กรรมการท่ีมีสิทธิไดร้บัคา่ตอบแทนกรรมการ ตอ้งไม่เป็นพนกังานของบรษัิทซึ่งไดร้บัเงินเดือนประจาํ  

4.  กรรมการบรษัิทท่ีดาํรงตาํแหน่งอ่ืนๆ ในกรรมการชดุย่อย จะไดร้บัคา่ตอบแทนรายเดือนตามตาํแหน่งท่ีมีคา่ตอบแทนสงูท่ีสดุเพียงตาํแหน่งเดียว 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณากลั่นกรองค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะคณะกรรมการชุดย่อย อย่างรอบคอบ

ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งไดพิ้จารณาอตัราการจ่ายค่าตอบแทนและเบีย้ประชุม ตาม

ความเหมาะสมกบัขอบเขตหนา้ที่ ความรบัผิดชอบ ของคณะกรรมการแต่ละชุด ความรู ้ความสามารถ ประสบการณแ์ละ

ผลการปฏิบตัิงานในสภาวการณปั์จจบุนั เปรียบเทียบขอ้มลูอา้งอิงจากอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั และเห็นสมควรเสนอ

ใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิเปล่ียนแปลงการจ่ายค่าตอบแทนประจาํและค่าเบีย้ประชุมของคณะกรรมการ

บรษัิท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจาํปี 2564 (ปีที่เสนอ มีผลตัง้แต่วนัที่ 1 พฤษภาคม 2564) ใหอ้ยู่ในเกณฑเ์ฉล่ียของ

อตุสาหกรรมเดียวกน เพ่ือเป็นการส่งเสริมการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการ ในการสรา้งมลูค่าเพ่ิมใหแ้ก่บริษัทฯ อย่าง

ยั่งยืน ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

คะแนนเสียงเพือ่ลงมติ ใหถื้อคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจาํนวนคะแนนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มา

ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงสว่นของผูถื้อหุน้ที่มีสว่นไดเ้สีย 

วาระที ่8 พจิารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจาํปี 2564 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล 

ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) มาตรา 120 และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 51. 

กาํหนดใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนที่ผูส้อบบญัชีควรไดร้บัทกุปี โดยใน

การแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีจะแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้
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ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชมุครัง้ที่ 1/2564 วนัที่ 25 กุมภาพนัธ ์2564 ไดพิ้จารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ 

โดยพิจารณาจากความสามารถ ประสบการณต์ลอดจนความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี และพิจารณาค่าตอบแทนการ

สอบบญัชีใหเ้หมาะสมกบัหนา้ที่ ภาระ ความรบัผิดชอบ โดยไดเ้สนอต่อคณะกรรมการบรษัิท ใหพิ้จารณาแตง่ตัง้ นายธนะวฒิุ 

พิบูลยส์วสัดิ ์ หรือ นางสาวพจนรตัน ์ศิริพิพฒัน ์หรือ นางสาวรุง่นภา แสงจนัทร  ์หรือ นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ หรือ 

ผูส้อบบญัชีท่านอื่นที่สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ใหค้วามเห็นชอบ ซึ่งบริษัท 

สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั มอบหมายใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีผูร้บัผิดชอบ จากบรษัิท สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชี 

ประจาํปี 2564 (ปีที่ เสนอ) และเสนอให้กําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจาํปีและรายไตรมาส เป็นจาํนวนเงิน 

1,448,000 บาท และคา่ใชจ้่ายอื่นๆ (ค่าใชจ้่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึน้จรงิระหว่างปฏิบตัิงาน) ทัง้นี ้อตัราคา่ตอบแทนการสอบบญัชี

ประจาํปีและรายไตรมาส และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่เสนอดงักล่าวเพ่ิมขึน้จากอตัราที่เสนอในที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณา

อนมุตัิในปี 2563 จาํนวน 42,000 บาท หรอืคิดเป็น 2.99% 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษัิท โดยการพิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุม

สามัญผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติใหแ้ต่งตั้งผูส้อบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จาํกัด ซึ่งเป็นสาํนักงานสอบบัญชี

เดียวกนักบับรษัิทย่อย 1 แห่ง (บรษัิท ไอยราหาญ จาํกดั) โดยคณะกรรมการจะดแูลใหส้ามารถจดัทาํงบการเงินไดท้นัตาม

กาํหนดระยะเวลา โดยกาํหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งตามรายช่ือต่อไปนี ้เป็นผูส้อบบญัชีและลงลายมือช่ือในงบการเงิน

ของบรษัิทฯ ประจาํปี 2564 

1. นายธนะวฒิุ พิบลูยส์วสัดิ ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 6699  

  จาํนวนปีที่สอบบญัชีในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา : 4 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2563) หรอื 

2. นางสาวพจนรตัน ์ศิรพิิพฒัน ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 9012 

  จาํนวนปีที่สอบบญัชีในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา : -ไมม่-ี  หรอื 

3. นางสาวรุง่นภา แสงจนัทร ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 10142 

  จาํนวนปีที่สอบบญัชีในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา : -ไมม่-ี  หรอื 

4. นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 10769 

  จาํนวนปีที่สอบบญัชีในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา : -ไมม่-ี  หรอื 

5. ผูส้อบบญัชีท่านอื่นที่สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ใหค้วามเห็นชอบ ซึ่ง

บรษัิท สอบบญัชีธรรรมนติิ จาํกดั มอบหมายใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีผูร้บัผิดชอบ 

ผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัการเสนอช่ือดงักล่าว ไม่มีความสมัพนัธ ์และ/หรือ ส่วนไดเ้สียกบับรษัิทฯ / บรษัิทย่อย / ผูบ้รหิาร / ผูถื้อหุน้

รายใหญ่ หรือผูเ้ก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว  โดยมีความเป็นอิสระต่อการปฏิบตัิหนา้ที่ พรอ้มทัง้มีคณุสมบตัิเหมาะสม และ

ตรงตามเกณฑก์ารพิจารณาของบรษัิทฯ 

และเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนการสอบบญัชีของบริษัทฯ ประจาํปี 2564 

(ปีที่เสนอ) และรายไตรมาส ตามที่ปรากฏในตารางดงัตอ่ไปนี ้
ประเภทค่าตอบแทน ปี 2564 

(ปีทีเ่สนอ) 
เปรียบเทยีบกับ 

ปี 2563 
เปลี่ยนแปลง 

1. คา่สอบบญัชี (Audit Fee)    

 -  คา่สอบบญัชีประจาํปี และรายไตรมาส 1,448,000 1,406,000 เพ่ิมขึน้ 42,000 บาท 

หรอืคิดเป็น 2.99% 

2.  คา่ใชจ้่ายอื่นๆ (Non-Audit Fee) 

(คา่ใชจ้่ายเบ็ดเตลด็ที่เกิดขึน้จรงิระหวา่งปฏิบตัิงาน เช่น 

คา่เบีย้เลีย้ง คา่ลว่งเวลา คา่เดนิทาง คา่โทรศพัท ์เป็นตน้) 

เรยีกเก็บตามที่

เกิดขึน้จรงิของ

คา่ใชจ้่าย 

เรยีกเก็บตามที่

เกิดขึน้จรงิของ

คา่ใชจ้่าย 

- ไม่มี - 

คะแนนเสียงเพือ่ลงมติ ใหถื้อคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 
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วาระที ่9 พจิารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อความเส่ียงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ตลอดจนสขุภาพและความปลอดภยัของผูถื้อหุน้และผูท้ี่เขา้รว่มประชุมทกุท่าน  เน่ืองจากจาํนวนที่นั่งมีจาํกดัจากการเวน้ระยะห่างทาง

สงัคม จึงขอความรว่มมือผูถื้อหุน้มอบฉันทะใหก้บักรรมการของบริษัทฯ แทนการเขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง โดยบริษัทฯ กาํหนดให ้

ดร.ถกล นนัธิราภากร และ นางสาววรนุช สไุพบูลยพิ์พัฒน ์กรรมการอิสระ เป็นผูร้บัมอบฉันทะ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทา้ย 4 

หนา้ 38-39) เพ่ือเขา้รว่มประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผูถื้อหุน้ โดยส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (ตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 2) พรอ้ม

เอกสารหลกัฐาน ส่งมายงับรษัิทฯ ภายในวนัศกุรท์ี่ 16 เมษายน 2564 หากประสงคเ์ขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง ขอใหท้กุท่านศกึษาทาํความ

เขา้ใจและปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมที่แสดงไวใ้นหนา้ 2-3 ของเอกสารนีอ้ย่างเครง่ครดั ทั้งนี ้เพ่ืออาํนวยความ

สะดวกใหแ้กผู่ถื้อหุน้บรษัิทฯ จดัใหม้ีบรกิารรถรบั-สง่ โดยรถบรกิารจะจอดบรเิวณดา้นหลงัอาคารเคพีเอ็น พระราม 9 ตัง้แตเ่วลา 11.00 น. 

สาํหรบัผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะขอรบัรายงานประจาํปี 2563 แบบรูปเล่ม (ภาษาไทย) โปรดระบุในแบบฟอรม์ขอรบัรายงาน

ประจาํปี 2563 (ตามเอกสารแนบทา้ย 10 หนา้ 48) หรือหากผูถื้อหุน้มีคาํถามที่ตอ้งการใหบ้รษัิทฯ ชีแ้จงในประเด็นของระเบียบวาระที่

นาํเสนอในครัง้นี ้สามารถดาวนโ์หลดแบบฟอรม์ไดท้ี่เว็บไซตข์องบรษัิทฯ (www.harn.co.th/นกัลงทนุสมัพนัธ/์ขอ้มลูสาํหรบัผูถื้อหุน้/การ

ประชุมผู้ถือหุ้น) และส่งคําถามล่วงหน้า ภายในวันศุกรท์ี่  16 เมษายน  2564 มายังบริษัทฯ ถึงฝ่ายกํากับดูแลกิจการ อีเมล ์

varinkan.t@harn.co.th และ wasukan.b@harn.co.th โทรศพัท.์ 02-318-9744 ตอ่ 4003, 4011 แฟกซ.์ 02-318-9744 ตอ่ 4000 

ในวนัประชุม บริษัทฯ จะเปิดใหผู้ถื้อหุน้ และ/หรือ ผูร้บัมอบฉันทะ ลงทะเบียนและตรวจเอกสารประกอบการมอบฉันทะ 

ตัง้แต่เวลา 12.00 น. บรษัิทฯ ใครข่อความรว่มมือจากผูถื้อหุน้ และ/หรือ ผูร้บัมอบฉันทะ กรุณาศึกษาวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนฯ 

และเอกสารที่ตอ้งนาํมาแสดงในการเขา้ร่วมประชุม (ตามเอกสารแนบท้าย 7-8 หน้า 44-46) และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ

ลงทะเบียนเขา้ประชุม ขอใหผู้ถ้ือหุน้ และ/หรือ ผูร้บัมอบฉันทะนาํแบบแจง้การประชุม (สิ่งที่ส่งมาดว้ย 1) และหนงัสือมอบฉันทะ 

(ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 2) มาแสดงเพ่ือลงทะเบียนในวนัประชมุ ทัง้นี ้หากมีผูเ้ขา้รว่มประชมุเป็นจาํนวนมากหรือมาในเวลาใกลเ้คียงกนั อาจทาํให้

เกิดความล่าชา้ในการคดักรองและการลงทะเบียนเขา้รว่มประชุม บริษัทฯ ตอ้งขออภยัในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี ้

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ  

 
 ดร.ถกล   นนัธิราภากร 

 ประธานกรรมการ 

 

 



เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 256412

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ ประจาํปี 2563 

บริษัท หาญ เอน็จเินียร่ิง โซลูช่ันส ์จาํกัด (มหาชน) 

เลขทะเบยีนนิตบิุคคลที ่0107557000217 

วัน เวลา  :  ประชมุเม่ือวนัจนัทรท์ี่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. 

สถานที ่:  หอ้งปารชิาต  ชัน้ 3 โรงแรมโกลเดน้ ทิวลิป ซอฟเฟอรนี กรุงเทพฯ 

เลขที่  92 ซ.แสงแจ่ม  ถ.พระราม 9  แขวงบางกะปิ  เขตหว้ยขวาง  กรุงเทพมหานคร 

ดร. ถกล นันธิราภากร  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ทาํหน้าที่

ประธานที่ประชุม และนางวรินกาญจน ์ธีระอมัรานนท ์เลขานุการบริษัท และประธานเจา้หนา้ที่ปฏิบตัิการ ทาํหนา้ที่เป็น

เลขานกุารที ่ประชมุ โดยประธานฯ กล่าวตอ้นรบัผูถ้ ือหุน้  และไดม้อบหมายใหเ้ลขานกุารที ่ประชมุทําหน้าที่ เป็น

ผูด้าํเนินการประชุม จากนั้น เลขานุการที่ประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีจาํนวนหุน้สามัญที่จาํหน่ายไดท้ั้งหมด 

584,500,000 หุน้ มีผูถื้อหุน้และผูม้อบฉนัทะเขา้รว่มประชมุ รวมทัง้สิน้ 155 ราย นบัจาํนวนหุน้ที่ถือรวมกนัได ้414,525,148 หุน้ 

คิดเป็นรอ้ยละ 70.9196 ของหุน้ที่จาํหน่ายไดท้ั้งหมด โดยแบ่งเป็น ผูถื้อหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 31 ราย นับเป็น

จาํนวนหุน้ได ้298,137,527 หุน้ และโดยการรบัมอบฉันทะ 124 ราย นับเป็นจาํนวนหุน้ได ้116,387,621 หุน้ ซึ่งถือว่าครบ

องคป์ระชุมตามขอ้บังคับบริษัทที่กาํหนดใหใ้นการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ เขา้ร่วม

ประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 คน หรือไม่นอ้ยกว่าก่ึงหนึ่งของจาํนวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1/3 

ของจาํนวนหุน้ที่จาํหน่ายไดท้ัง้หมด 

จึงไดเ้ปิดการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 ในเวลา 14.00 น. และกล่าวแนะนาํกรรมการบริษัท ผูส้อบบญัชี 

และผูบ้รหิารที่เขา้รว่มประชมุเป็นรายบคุคล ดงันี ้

กรรมการบรษัิทที่เขา้รว่มประชมุ 

1. ดร. ถกล  นนัธิราภากร กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบรษัิท และประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นางสาววรนชุ  สไุพบลูยพ์ิพฒัน ์ กรรมการอสิระ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ

3. ดร.โสตถิธร  มลัลิกะมาส กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน

4. นาย วิรฐั  สขุชยั กรรมการ/ ประธานกรรมการบรหิาร/ กรรมการบรหิารความเส่ียง/ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

และกรรมการผูจ้ดัการ: ธุรกิจระบบดบัเพลิง ปรบัอากาศ และสขุาภิบาล 

และระบบทาํความเย็น 

5. นายธรรมนญู  ตรเีพ็ชร กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการผูจ้ัดการ: 

ธุรกิจระบบการพิมพดิ์จิทลั 

6. ดร.เจน ชาญณรงค ์ กรรมการ และกรรมการบรหิาร 

7. นางสิรมิา  เอี่ยมสกลุรตัน ์ กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน

8. นางวลีรตัน ์ เชือ้บญุชยั กรรมการ 

9. นายภาคภมิู  วอ่งไพฑรูย ์ กรรมการ

สืบเน่ืองจาก ดร.สพุจน ์เธียรวฒิุ ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง โดยมีผล

ตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2563 ส่งผลให้จาํนวนกรรมการบริษัท เปล่ียนแปลงจาก 10 ท่าน เป็น 9 ท่าน ทั้งนี ้สาํหรบัจาํนวน

กรรมการบรษัิทที่คงเหลืออยู่ เพียงพอต่อการบรหิารงานแลว้ ไม่จาํเป็นจะตอ้งแตง่ตัง้กรรมการขึน้ใหม่แทนตาํแหน่งที่วา่งลง และ

บรษัิทฯ ไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงกรรมการบรษัิทตอ่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เป็นที่เรยีบรอ้ยแลว้ 

ซึง่กรรมการของบรษัิท มีจาํนวนทัง้สิน้ 9 ท่าน เขา้รว่มการประชมุจาํนวน คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของกรรมการทัง้หมด 
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กรรมการที่ไม่ไดเ้ขา้รว่มประชมุ - ไม่มี -  

ผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ บรษัิท ธรรมนิติสอบบญัชี จาํกดั 

1. คณุธนะวฒุิ  พิบลูยส์วสัดิ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต

2. คณุดวงแกว้ ศรวีอ่งไทย ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 

ผูบ้รหิารของบรษัิทฯ ที่มารว่มประชมุ 

1. นายวิศิษฏ ์ วชิรลาภไพฑรูย ์ ประธานเจา้หนา้ที่การเงิน

2. นางวรนิกาญจน ์ ธีระอมัรานนท ์ ประธานเจา้หนา้ที่ปฏิบติัการ และเลขานกุารบรษัิท

3. นายรตันพนัธ ์ มขุหรวิฒันานนท ์ ผูอ้าํนวยการสายงานขายทั่วไป: ธุรกิจระบบดบัเพลิง ปรบัอากาศ และสขุาภิบาล

4. นายประชา  พรอ้มพรชยั ผูอ้าํนวยการสายงานขายโครงการ: ธุรกิจระบบดบัเพลิง ปรบัอากาศ และสขุาภิบาล 

5. นายสชุาติ  สวุฒัโนดม ผูอ้าํนวยการสายงานขายปิโตรเคมีคลั: ธุรกิจระบบดบัเพลิง ปรบัอากาศ และสขุาภิบาล 

6. นายกิตติพงษ ์ กิตติเมธาวีนนัท ์ ผูอ้าํนวยการสายงานขาย: ระบบทาํความเย็น

7. นายวชิรวิทย ์ อคัรเศรณี ผูอ้าํนวยการสายงานขายโครงการ: ระบบทาํความเย็น 

8. นายพงษส์วสัดิ ์ เพ่งเลง็ผล ผูอ้าํนวยการสายงานขายสินคา้พิเศษ: ธุรกิจระบบการพิมพดิ์จิทลั 

จากนัน้ เลขานกุารที่ประชมุ ชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า ตามที่บรษัิทฯ ไดเ้ล่ือนการจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้จากกาํหนด

ไวเ้ดิมวนัที่ 24 เมษายน 2563 เน่ืองจากการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 จนกระทั่งปัจจบุนัสถานการณไ์ดค้ล่ีคลายลง

ในระดบัหนึ่งแลว้ จึงเห็นว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ขึน้ โดยไดก้าํหนดมาตรการและแนวปฏิบติัใน

การประชุมอย่างรอบคอบ ระมัดระวงั ตามที่ทางราชการกาํหนด และไดป้ระชาสัมพันธ์ให้ผูถื้อหุน้รบัทราบล่วงหน้าถึง

ขอ้จาํกดัตา่งๆ รวมทัง้มาตรการและแนวปฏิบติัในการเขา้รว่มประชมุไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุหรือบนเว็บไซตข์องบรษัิทฯ ซึ่ง

ทัง้หมดนี ้บรษัิทฯ ไดพ้ิจารณาดาํเนินการโดยยึดถือประโยชนแ์ละมุ่งเนน้การมีสว่นรว่มของผูถื้อหุน้เป็นสาํคญั และเน่ืองจาก

สถานการณปั์จจุบนัยังคงไม่สามารถวางใจเก่ียวกับการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 ดงันัน้ เพื่อความปลอดภยัและ

สขุภาพของผูเ้ขา้รว่มประชมุ จึงขอความรว่มมือทกุท่านปฏิบติัตามคาํแนะนาํและมาตรการต่างๆ และขออภยัหากเกิดความ

ลา่ชา้และความไม่สะดวกในระหวา่งการประชมุ 

เลขานุการที่ประชุม ชีแ้จงใหท้ี่ประชุมรบัทราบถึง หลกัเกณฑ ์ขัน้ตอนการประชุม การออกเสียงลงคะแนน และ

กติกาการนบัคะแนนเสียง มีรายละเอียดดงันี ้

1. บริษัทฯ ไดป้ระกาศในเว็บไซตข์องบรษัิท www.harn.co.th เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการประชุม

ล่วงหนา้ นอกเหนือจากวาระที่กาํหนดไวล้่วงหนา้ก่อนการประชุม ตัง้แต่วนัที่ 1 ตุลาคม ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2562

โดยเม่ือครบกาํหนดเวลาแลว้ ปรากฎวา่ ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอระเบียบวาระอื่นเขา้มายงับรษัิทฯ

2. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งคําถามล่วงหน้าผ่านทางอีเมล์ varinkan.t@harn.co.th หรือ

wasukan.b@harn.co.th ภายในวนัที่ 24 กรกฎาคม 2563 โดยเม่ือครบกาํหนดเวลาแลว้ ปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุน้ราย

ใดสง่คาํถามเขา้มายงับรษัิทฯ

3.  กรรมการอิสระที่บริษัทฯ มอบหมายใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉันทะของผูถ้ือหุน้ในครัง้นี ้จาํนวน 2 ท่าน ไดแ้ก่ ดร.ถกล

นนัธิราภากร อาย ุ74 ปี, ดร.โสตถิธร มลัลิกะมาส อาย ุ57 ปี ซึ่งไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการอื่น

ประวติัโดยสงัเขปปรากฏตามเอกสารแนบทา้ย 3 (1)-(2) หนา้ 40-41 ในหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้

4. ผูถื้อหุน้ที่มาประชุมดว้ยตนเอง และผูร้บัมอบฉันทะที่ไดร้บัมอบฉันทะใหอ้อกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม แต่ละ

ท่านจะไดร้บับตัรลงคะแนนในตอนลงทะเบียนแลว้ โปรดตรวจสอบความถกูตอ้งของรายละเอียดในบตัรลงคะแนน

ที่ท่านไดร้บั

สาํหรบัผูร้บัมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งผูม้อบฉันทะไดร้ะบุการออกเสียงลงคะแนนล่วงหนา้

มาแลว้นัน้ ผูร้บัมอบฉนัทะจะไม่ไดร้บับตัรลงคะแนนเสียง เน่ืองจากไม่ตอ้งออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอีก โดย
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บริษัทฯ ไดท้าํการรวบรวมคะแนนตามที่ผูม้อบฉันทะไดอ้อกเสียงลงคะแนนล่วงหนา้ในหนงัสือมอบฉันทะแลว้ 

และกรณีที่ผูม้อบฉันทะ ไม่ไดร้ะบุการออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าในวาระใดๆ  ผูร้บัมอบฉันทะ จะไดร้บับัตร

ลงคะแนนเสียง และขอใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระแทนผูม้อบฉันทะไดท้กุประการตามที่

เห็นสมควร 

5. ในการประชุม จะพิจารณาแต่ละวาระตามลาํดบัที่ไดร้ะบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุฯ โดยจะนาํเสนอขอ้มลูในแต่ละ

วาระ และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามก่อน แลว้จึงจะใหมี้การลงคะแนนเสียงในวาระนัน้ๆ  และเพื่อลดความเส่ียง

จากการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 หากผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะประสงคจ์ะแสดงความคิดเห็น หรือซกัถาม

รายละเอียดสําหรับวาระที่ เก่ียวข้อง โปรดรอให้ประธานฯ หรือผู้ที่ ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ได้ชี ้แจง

รายละเอียดดงักล่าวใหค้รบถว้นก่อน แลว้จึงยกมือขึน้เพื่อซกัถาม โดยเขียนลงในแบบฟอรม์คาํถามเก่ียวกับวาระ

การประชมุฯ ที่จดัเตรียมไวใ้ห ้โดยระบุช่ือ-นามสกุล พรอ้มทัง้ระบุว่าท่านเป็นผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะ และส่งให้

เจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ เพื่อใหค้ณะกรรมการ หรือผูบ้ริหารอธิบายตอบขอ้ซกัถามต่อไป หากคาํถามที่จะสอบถามไม่

เก่ียวขอ้งกบัวาระนัน้ โปรดสอบถามในวาระที่ 10 พิจารณาเรือ่งอื่นๆ

6. ขอ้บงัคบับริษัท ขอ้ 37 กาํหนดว่า ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุน้ ในกรณีที่ผูถื้อหุน้มี

ส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียง

ลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ

การลงมติในวาระตา่งๆ จะตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้ ดงันี ้

ในวาระที่ใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผู้ถือหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะนาํบัตร

ลงคะแนนที่งดออกเสียง มานบัเป็นฐานคะแนนเสียง ไดแ้ก่วาระที่ 1, 3, 4, 6, 8 และ 10 ยกเวน้วาระที่ 2 และ 5 ซึ่ง

เป็นวาระเสนอเพื่อทราบ  สาํหรบัวาระที่ใชค้ะแนนเสียงสองในสาม (2/3) ของจาํนวนคะแนนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ

หุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไดแ้ก่วาระที่ 7 จะไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ที่มีส่วนไดเ้สีย และวาระที่

ใช้คะแนนเสียงสามในส่ี (3/4) ของจาํนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน ไดแ้ก่วาระที่ 9 โดยจะนาํบตัรลงคะแนนที่งดออกเสียง มานบัเป็นฐานคะแนนเสียงดว้ย

สาํหรบัวาระที่ 6 พิจารณาอนมุติัการเลือกตัง้กรรมการเขา้ดาํรงตาํแหน่งแทนกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระ บริษัทฯ

ไดจ้ดัใหผู้ถื้อหุน้สามารถลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล

ในแต่ละวาระหลงัจากที่ประธานฯ หรือผูร้บัมอบหมาย ไดชี้แ้จงและตอบขอ้สงสยัแลว้ ใหผู้ถื้อหุน้ รวมถึงผูร้บัมอบ

ฉันทะ ลงมติในบตัรลงคะแนน เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เลขานุการที่ประชุม จะถามว่าผูถื้อหุน้หรือ

ผูร้บัมอบฉันทะท่านใด ที่ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ใหท้่านยกมือขึน้ และส่งบัตรลงคะแนนใหเ้จา้หน้าที่ของ

บรษัิทฯ เพื่อนบัคะแนนเสียงที่ใชเ้ป็นมติที่ประชมุ ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที่ไม่ไดส้ง่บตัรลงคะแนน ใหถื้อ

ว่าเป็นการเทคะแนนเสียงที่เห็นดว้ยทัง้หมด การนบัคะแนนเสียง จะนาํคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง

หกัออกจากคะแนนเสียงทัง้หมดที่เขา้รว่มประชมุ สว่นที่เหลือจะถือเป็นคะแนนสว่นที่เห็นดว้ยในวาระนัน้ๆ

 พรอ้มทัง้อธิบายตวัอย่างของบตัรเสีย ไดแ้ก่ การเลือกออกเสียงลงคะแนนมากกว่าหนึ่ง (1) ตวัเลือก การเปล่ียน

การลงคะแนนในบตัรลงคะแนน โดยการขีดฆ่าการลงคะแนนเดิมออก แต่ไม่มีการลงลายมือช่ือกาํกับ และ/หรือ

การไม่ลงลายมือช่ือในบตัรลงคะแนน เป็นตน้

7. สาํหรบัผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่านใด ประสงคก์ลบัก่อนการประชุมจะเสร็จสิน้ หรือไม่อยู่ในหอ้งประชมุใน

วาระใดๆ ท่านสามารถใชสิ้ทธิของท่านได ้โดยสง่บตัรลงคะแนนลว่งหนา้ใหก้บัเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ

8. เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลักการกาํกับดูแลกิจการ หลังปิดการประชุม กรุณาส่งคืนบัตรลงคะแนนใหเ้จา้หน้าที่ของ

บริษัทฯ หรือหย่อนลงตูร้บับัตรลงคะแนน ที่อยู่ดา้นหน้าประตูทางออกหอ้งประชุม เพื่อใหบ้ริษัทฯ จัดเก็บเป็น

หลกัฐานตอ่ไป
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9. ในการประชมุครัง้นี ้เลขานุการที่ประชุมไดเ้ชิญตวัแทนผูถื้อหุน้หรือผูม้อบฉันทะ 1 ท่านรว่มเป็นสกัขีพยานในการ

ตรวจนับคะแนนเสียงในที่ประชุม และเชิญใหน้ั่งรวมกับเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ ที่ทาํหนา้ที่นับคะแนนเสียงที่จุด

อาํนวยการและนบัคะแนนที่จดัไว ้ซึ่งเจา้หนา้ที่จะใหค้าํแนะนาํขัน้ตอนการบนัทึกคะแนนเสียง เพื่อใหท้่านมีความ

เขา้ใจและสามารถตรวจสอบไดอ้ย่างมั่นใจ โดย นางสุนทรี เกษประยูร ผูถื้อหุน้ ไดอ้าสาเป็นสักขีพยานในการ

ตรวจนบัคะแนนเสียงในที่ประชมุ

จากนัน้ เลขานุการที่ประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะซกัถามเพิ่มเติมเก่ียวกับการลงคะแนนเสียง

ผ่านแบบฟอรม์คาํถาม และเม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถามขอ้มลูเพิ่มเติม เลขานกุารที่ประชมุจึงดาํเนินการประชมุตามวาระการประชมุ

ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ ประจาํปี 2562 

เลขานกุารที่ประชมุ รายงานตอ่ที่ประชมุว่า บรษัิทฯ ไดจ้ดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2562 เม่ือวนัพฤหสับดีที่ 

25 เมษายน 2562 และไดส้่งสาํเนารายงานการประชุมดงักล่าวถึงตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) 

ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุม และส่งถึงกระทรวงพาณิชย์ (“กรมพัฒนาธุรกิจการค้า”) ภายในระยะเวลาตาม

กฎหมายกาํหนด พรอ้มเผยแพรผ่่านเว็บไซตข์องบรษัิทฯ www.harn.co.th โดยคณะกรรมการบรษัิทไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นว่า

ถกูตอ้งตามมติของที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ โดยมีสาํเนารายงานการประชมุตาม เอกสารแนบท้าย 1 หนา้ 12-31 ในหนงัสือ

เชิญประชมุผูถื้อหุน้ 

เลขานกุารที่ประชมุ เชิญผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัวาระการ

ประชุมที่กาํลงัพิจารณาผ่านแบบฟอรม์คาํถาม เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บั

มอบฉนัทะลงคะแนนเสียงในวาระนี ้

มตทิีป่ระชุม ที่ประชมุมีมติรบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2562 ซึ่งจดัประชมุวนัที่ 25 เมษายน 2562 

ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

มีผูถื้อหุน้ จาํนวน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 

  เห็นดว้ย 415,035,815 100.0000 

  ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

  งดออกเสียง 0 0.0000 

  รวม (162 ราย) 415,035,815 100.0000 
หมายเหต ุ 1. การลงมติในวาระนี ้ไม่มีบตัรเสีย 

2. จาํนวนหุน้ของผูม้ีสว่นไดเ้สียที่ไมม่ีสิทธิออกเสียงในวาระนี ้รวม 0 หุน้ 

3. มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่มขึน้จาํนวน 7 ราย รวม 510,667 หุน้

วาระที ่2 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจาํปี 2562 

เลขานกุารที่ประชมุ แจง้ว่า บรษัิทฯ ไดจ้ดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของบรษัิทฯ ประจาํปี 2562 รายละเอียด

ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 8 รายงานประจาํปี 2562 ในรูปแบบรหสัคิวอาร ์(QR Code) หนา้ 50 ในหนงัสือเชิญประชมุ

ผูถื้อหุน้ และเพื่ออาํนวยความสะดวกต่อผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ บรษัิทฯ ไดจ้ดัเตรียมรายงานประจาํปี 2562 แบบรูปเล่ม

ภาษาไทยไวท้ี่บริเวณจุดตรวจสอบเอกสาร สามารถขอรบัไดจ้ากเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ และขอเชิญนายวิรฐั สขุชยั ประธาน

เจา้หนา้ที่บรหิาร เป็นผูน้าํเสนอรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 

นายวิรฐั สขุชยั รายงานตอ่ที่ประชมุ บรษัิทฯ ดาํเนินธุรกิจตามที่ไดแ้สดงวิสยัทศันแ์ละพนัธกิจ ไวด้งันี ้ 

วิสยัทศัน ์: “เราจะเป็นผูน้าํการใหบ้ริการโซลชูั่นที่ยั่งยืนของงานระบบวิศวกรรมดบัเพลิงและความปลอดภยั ระบบ

ทาํความเย็น และระบบการพิมพดิ์จิทลั ในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบา้น” 
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พนัธกิจ แบง่ออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่  

ลกูคา้  เราจะสรา้งความพึงพอใจใหลู้กคา้ดว้ยสินคา้และบริการที่มีคุณภาพสงู เทคโนโลยีที่นาํหนา้

และการจดัการที่เป็นเลิศ 

พนกังาน  เราเช่ือมั่นในคุณค่าและศักยภาพของพนักงานและมุ่งมั่นที่จะสรา้งบรรยากาศการทาํงานที่มี

ความสุข กระตือรือร้น มีความคิดริเริ่มและมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองให้แก่ทีมงานที่ มี

ความสามารถรอบรู ้บนหลกัการของความถกูตอ้ง เที่ยงธรรม ความคิดบวกและความรบัผิดชอบ

อย่างมืออาชีพ 

ผูถื้อหุน้  เราจะสรา้งผลตอบแทนที่ดีตอ่ผูถื้อหุน้และขยายธุรกิจใหเ้ติบโตตอ่เน่ืองอย่างยั่งยืน

ผูมี้สว่นไดเ้สีย  เราจะสรา้งคณุคา่ระยะยาวและเสรมิคณุภาพชีวิตใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียทกุฝ่ายของเรา ภายใต้

การบรหิารจดัการอย่างสขุมุรอบคอบและบรรษัทภิบาลที่ดี

สาํหรบัภาพรวมบรษัิทฯ ดาํเนินธุรกิจมามากกว่า 50 ปี และไดเ้ขา้เป็นบรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม 

เอ ไอ (mai) เม่ือปี 2557 จากนั้นในปี 2559 ไดท้าํการควบรวมกิจการ และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 175 ลา้นบาท เป็น 

292.25 ลา้นบาท ทั้งนีใ้นปี 2560 บริษัทฯ ไดต้ระหนักถึงความสาํคัญของการกาํกับดูแลกิจการที่ดี โดยไดเ้ข้าร่วมการ

ประกาศเจตนารมยเ์ป็นแนวรว่มปฏิบติั (Collective Action Coalition : CAC) ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต 

และไดร้บัการรบัรองการเป็นสมาชิกแนวรว่มปฏิบติั ในปี 2561  สาํหรบัในปี 2562 บริษัทฯ ไดข้ยายธุรกิจในกลุ่มระบบการ

พิมพดิ์จิทัลไปยังประเทศเพื่อนบา้น ดว้ยการเปิดบริษัทย่อยที่ประเทศเวียดนามเม่ือเดือนกรฎาคม 2562 ซึ่งเป็นไปตาม

วิสยัทศันท์ี่ไดต้ัง้เปา้หมายไว ้

บรษัิทฯ มีหน่วยธุรกิจแบง่ออกเป็น 4 กลุม่ผลิตภณัฑ ์ดงันี ้ 

1. ผลิตภณัฑร์ะบบดบัเพลิงและงานโครงการติดตัง้ระบบดบัเพลิง : เป็นผูน้าํเขา้และผูแ้ทนจาํหน่ายอปุกรณ์

ระบบดบัเพลิงครบวงจร เพ่ือสรา้งความสะดวกสบายและความปลอดภยัใหแ้ก่ผูบ้รโิภค 

2. ผลิตภัณฑ์ระบบปรบัอากาศและระบบสุขาภิบาล : เป็นผู้นาํเขา้และผู้แทนจาํหน่ายอุปกรณ์ระบบปรบั

อากาศและระบบสุขาภิบาล เพื่อสรา้งความสะดวกสบายและความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค  ซึ่งปัจจุบันยังมีสินคา้ไม่

หลากหลายมากนัก แต่ในระหว่าง 5 ปีที่ผ่านมาก็ไดมี้การเพิ่มสินคา้มากขึน้ เช่น ท่อทองแดง เซนเซอรต์รวจจบัของวาลว์ 

และอปุกรณม์าตรวดัตา่งๆ เป็นตน้ 

3. ผลิตภณัฑร์ะบบทาํความเย็น : เป็นผูน้าํดา้นการขายอปุกรณเ์ครื่องทาํความเย็น และเป็นผูน้าํดา้น

เทคโนโลยีที่กา้วลํา้นาํสมยั เช่ียวชาญในการออกแบบและใหค้าํปรกึษาในระบบทาํความเย็น  ซึ่งถือว่าเป็นผลิตภณัฑแ์รก

ตัง้แต่ก่อตัง้บริษัทฯ  

4. ผลิตภณัฑร์ะบบการพิมพดิ์จิทลั และระบบการพิมพ ์3 มิติชีวภาพ : เป็นผูน้าํดา้นการใหบ้รกิารโซลชูั่นดา้น

วิศวกรรม “ระบบพิมพดิ์จิทลั” รวมถึงระบบการพิมพ ์3 มิติ  ซึง่ไดมี้การขยายธุรกิจไปยงัประเทศเพื่อนบา้น ทัง้เครื่องพิมพว์นั

เดือนปีหมดอาย ุและปัจจบุนัมีการจาํหน่ายเครื่องพิมพ ์3D และเครื่องพิมพดิ์จิทลัดว้ย  

ทัง้นี ้นอกจากบรษัิทฯ จะมีผลิตภณัฑจ์าํหน่ายที่หลากหลายแลว้ ยงัมีกลุ่มลกูคา้ที่มีความหลากหลาย ประกอบไป

ดว้ยกลุ่มภาครฐั, อาคารสูง, Modern Trade และกลุ่มโรงงาน ดว้ยเช่นกัน ซึ่งจะทาํให้บริษัทฯ มีช่องทางในการจาํหน่ายที่

หลากหลายและสามารถกระจายความเส่ียงไดดี้ย่ิงขึน้  อีกทัง้บรษัิทฯ ยงัมีงานโครงการที่ไดร้บัหลายแห่ง เช่น งานโครงการเดอะ 

ฟอเรสเทียส,์ ยนูิคอรน์, คอรน์อส ออฟฟิศ บิวดิง้ และศนูยก์ารแพทยภ์ทัรมหาราชานสุรณ ์

สาํหรบักลยุทธแ์ละทิศทางองคก์ร บริษัทฯ ตัง้เป้าหมายการเติบโตของรายไดจ้ากการขายและบริการ ในปี 2563 

ประมาณ 1,568 ลา้นบาท คิดเป็นการเติบโตประมาณรอ้ยละ 14.73 เม่ือเทียบกับปี 2562 โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 มี

ยอดใบสั่งซือ้รอการส่งมอบ (Backlog Order) มลูค่ารวม 359.83 ลา้นบาท ซึ่งเม่ือสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทฯ มียอด

ใบสั่งซือ้คา้งส่งเพิ่มสงูขึน้เป็น 408.41 ลา้นบาท  ทัง้นี ้ในการดาํเนินธุรกิจของบรษัิทฯ มีการวางแนวทางกลยทุธแ์ละทิศทางเพื่อ

ตอบสนองตอ่ ลกูคา้ พนกังาน ผูถื้อหุน้ และผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย ดงันี ้
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ลกูคา้  สรา้ง Brand Awareness ในสินคา้และองคก์ร 

 เป็นผูน้าํในดา้นสินคา้นวตักรรมและสินคา้ที่เป็นมิตรตอ่ส่ิงแวดลอ้ม 

 พฒันา Solutions และบรกิารใหค้รบวงจร / เพิ่มมลูคา่สินคา้ที่จาํหน่าย 

 พฒันา Knowledge Sharing Project ผ่านบทความตา่งๆ 

 พฒันาระบบการทาํงานและกระบวนการจดัการธุรกิจสูค่วามเป็นเลิศอย่างตอ่เน่ือง 

 ใชเ้ทคโนโลยี IT และการจดัการที่ทนัสมยั 

พนกังาน  สรา้งผูน้าํและผูบ้รหิารระดบักลางใหเ้พียงพอต่อการสืบทอดตาํแหน่งในอนาคต 

 โครงการพฒันา HRD ที่สรา้งวฒันธรรมองคก์ร และมี Employee Engagement 

 สรา้งองคค์วามรูแ้ละองคก์รแห่งการเรยีนรู ้โดยปัจจบุนับรษัิทฯ ไดจ้ดัทาํ KM เพื่อใหพ้นกังานไดศ้กึษา

และเรยีนรูเ้ก่ียวกบัสินคา้ที่บรษัิทฯ จาํหน่าย

ผูถื้อหุน้  รกัษาสถานะทางการเงินใหม้ั่นคงและมีผลการดาํเนินงานใหพ้รอ้มตอ่การขยายธุรกิจ 

 ขยายธุรกิจดว้ยสินคา้หรอืช่องทางขายใหม่ 

 รกัษาการเติบโตของยอดขายและกาํไรสทุธิ

ผูมี้สว่นไดเ้สีย  กลยทุธด์า้นความยั่งยืน

นอกจากนัน้ยงัมุ่งเนน้ในการเพิ่มฐานลกูคา้ใหม้ากขึน้โดยการใช ้Inbound Marketing ในการส่ือสารแบบ two-way 

กบัลกูคา้ ผ่านทางช่องทาง Facebook และ Website และยงัมีการทาํระบบบรหิารความสมัพนัธล์กูคา้ (CRM) รวมถึงระบบ

การจดัส่งสินคา้ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้  อีกทัง้ยงัผลกัดนัการนาํเทคโนโลยี IoT เขา้มาพฒันาต่อยอดในทกุ

กลุ่มผลิตภณัฑ ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของสินคา้ใหดี้ย่ิงขึน้ และจดัทาํ Smart Building เพื่อบริหารจดัการการ

ใชพ้ลงังานภายในอาคารใหไ้ดอ้ย่างคุม้ค่าดว้ยการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลั รวมถึงการกา้วไปสู่การจาํหน่ายสินคา้ใหแ้ก่วงการ

แพทยโ์ดยใชโ้ทคโนโลยี 3DMed  

โดยในปี 2562 บรษัิทฯ ไดน้าํประโยชนจ์ากการใชเ้ทคโนโลยี IoT หรือดิจิทลัเทคโนโลยีเขา้มาพฒันาสินคา้ระบบ

การพิมพดิ์จิทลั โดยใชแ้อพพลิเคชั่นเรยีกกวา่ TelePrint เพื่อช่วยตรวจสอบการทาํงานของเครื่องพิมพ ์และพฒันาไปสูสิ่นคา้

ระบบทาํความเย็น โดยใชแ้อพพลิเคชั่นเรียกวา่ TeleChill เพื่อช่วยตรวจสอบการทาํงานของระบบหอ้งเย็น ใหส้ามารถจดัซือ้

อุปกรณ์ที่ชาํรุดหรือจัดหาช่างซ่อมบาํรุงไดล้่วงหน้า และอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบริษัทฯ คือการไดร้บัทุนสนับสนุน 

โครงการ 3D Med การพิมพแ์บบจาํลองอวยัวะดว้ยเทคโนโลยีการพิมพส์ามมิติขัน้สงูเพื่อช่วยวินิจฉยัและวางแผนการรกัษา

อย่างมีประสิทธิภาพ จากสาํนกังานนวตักรรมแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) ในรูปแบบแปลงเทคโนโลยีเป็นทนุ เม่ือปี 2561 ซึ่ง

ไดส้่งมอบผลงานแลว้เสร็จไปเม่ือปลายปี 2562  อีกทัง้ บริษัทฯ ยงัมุ่งเนน้ต่อยอดไปสู่งานบริการหลังการขาย เน่ืองจาก

เลง็เห็นวา่งานบรกิารเป็นส่วนสาํคญัที่จะสามารถทาํใหเ้กิดการเติบโตทัง้ยอดขายและกาํไรมากย่ิงขึน้ ซึง่ไดมี้การเพิ่มทีมงาน

บรกิารในส่วนของระบบดบัเพลิง ปรบัอากาศและสขุาภิบาล ในการใหค้วามรู ้คาํแนะนาํ ตลอดจนตรวจสอบคณุภาพสินคา้ 

รวมถึงการซอ่มบาํรุงใหล้กูคา้ดว้ย 

สาํหรบัในปี 2563 บริษัทฯ มีแผนในการยา้ยสาํนักงานประมาณเดือนกันยายน ซึ่งจะเป็นอาคารสาํหรบัการ

เรียนรูเ้ก่ียวกับระบบวิศวกรรม โดยใชเ้ทคโนโลยี IoT รวมไปถึงยังไดร้บัรางวลัอาคารสีเขียว ที่จะช่วยในเรื่องการประหยัด

พลงังาน  และเพื่อเป็นการตอ่ยอดนวตักรรมการใหบ้รกิารโซลชูั่นที่ยั่งยืนของงานระบบวิศวกรรมตามวิสยัทศัน ์บรษัิทฯ จงึได้

จบัมือกบักลุ่มไอยราฟันส ์ลงนามสญัญารว่มทุนพฒันาธุรกิจ สรา้งระบบ IoT เพื่อใหบ้ริการพฒันาอาคารอจัฉรยิะ (Smart 

Building) ภายใตช่ื้อ “ไอยราหาญ” เม่ือวนัที่ 24 มิถนุายนที่ผ่านมา   

ทัง้นี ้บรษัิทฯ ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการกาํกบัดแูลกิจการที่ดี โดยไดเ้ขา้รว่มการประกาศเจตนารมยเ์ป็น

แนวรว่มปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต และไดร้บัการรบัรองเป็นสมาชิกโครงการแนวรว่มปฏิบติัของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติ เม่ือวนัที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งในปี 2562 ไดมี้การประเมินทบทวนความรู ้ความ

เขา้ใจ และสรา้งความตระหนกัในมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น แก่พนักงาน ผูบ้ริหาร และกรรมการบริษัททุกคน  

เอกสารแนบทา้ย 1 | พิจารณาวาระท�ี 1



เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 256418

และจากการมุ่งมั่นดาํเนินงานทาํใหบ้ริษัทฯ ไดร้บัการประกาศเป็น 1 ใน 20 บริษัทที่สถาบนัไทยพฒันค์ดัเลือกใหเ้ป็นกลุ่ม

บริษัทวิถียั่ งยืนที่น่าลงทุน หรือ ESG Emerging List ซึ่งพิจารณาจากข้อมูลบริษัทที่ มีแนวโน้มว่าการดาํเนินงานด้าน

ส่ิงแวดลอ้ม สงัคม และธรรมาภิบาล (ESG) ของบริษัทที่ริเริ่มขึน้ หรืออยู่ในระหว่างดาํเนินงาน มีโอกาสสรา้งผลตอบแทน

เพิ่มขึน้ในระยะยาวใหแ้ก่ผูล้งทนุ 

จากนั้น ขอเชิญนายวิศิษฏ์ วชิรลาภไพฑูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้นําเสนอรายละเอียดเก่ียวกับ

คาํอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานของบรษัิทฯ ในปี 2562 ตอ่ที่ประชมุ 

นายวิศิษฏ ์วชิรลาภไพฑรูย ์รายงานต่อที่ประชมุ โครงสรา้งรายได ้ปี 2562 เม่ือเปรยีบเทียบกบัปี 2561 จะเห็นไดว้่า

สดัส่วนของรายไดข้องแต่ละผลิตภัณฑมี์ความใกลเ้คียงกัน ซึ่งผลิตภัณฑร์ะบบดบัเพลิงและงานโครงการติดตัง้ ยังคงเป็น

รายไดห้ลกั คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 46.21  ผลิตภณัฑร์ะบบการพิมพดิ์จิทลั คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 27.24  ผลิตภณัฑร์ะบบทาํ

ความเย็น คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 18.80 และผลิตภณัฑร์ะบบปรบัอากาศและระบบสขุาภิบาล รวมถึงรายไดอ้ื่นๆ คิดเป็นสดัสว่น

รอ้ยละ 7.75 ตามลาํดบั เม่ือเปรยีบเทียบกบัรายไดร้วม ทัง้นี ้ภาพรวมของการดาํเนินงานที่มีการเปล่ียนแปลงที่สาํคญั กลา่วคือ  

บริษัทฯ มีการจดทะเบียนจดัตัง้บริษัทย่อย ประเทศเวียดนาม โดยบริษัทฯ ถือหุน้ในบริษัทย่อยคิดเป็นสดัส่วน

รอ้ยละ 100 ของทนุจดทะเบียน จึงส่งผลใหใ้นปี 2562 บรษัิทฯ ตอ้งนาํเสนองบการเงินในรูปแบบงบการเงินเฉพาะกิจการและ

งบการเงินรวม อย่างไรก็ตามหลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม ตอ้งตดัรายการระหว่างบรษัิทฯ และบรษัิทย่อยออกใหห้มด 

เพื่อไม่ใหมี้การนบัฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานที่ซ ํา้ซอ้น โดยงบการเงินรวมแสดงฐานะทางการเงินและผลการ

ดาํเนินงานของกลุ่มธุรกิจไดช้ดัเจนย่ิงกว่างบการเงินเฉพาะกิจการ ดงันัน้ขอ้มลูทางการเงินที่จะนาํเสนอในวาระต่อไป จะ

อา้งอิงจากตวัเลขตามงบการเงินรวมเป็นหลกั 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงมาตรฐานทางบัญชีที่จะประกาศใชบ้ังคบัใหม่ คือ TFRS 15 เรื่อง รายไดจ้าก

สญัญาที่ทาํกับลกูคา้ ซึ่งมีผลทาํใหก้ระบวนการรบัรูร้ายไดท้างบญัชีของบริษัทฯ มีการเปล่ียนแปลงไปเล็กนอ้ย ทัง้นี ้ตาม

หลกัเกณฑต์ามมาตรฐานทางบญัชีใหม่ไดก้าํหนดหลกัการบญัชีเก่ียวกบัการรบัรูร้ายไดไ้วเ้พื่อสะทอ้นถึงการโอนการควบคมุ

สินคา้หรือบรกิารที่เกิดจากสญัญาใหก้บัลกูคา้ ซึ่งตอ้งพิจารณาองคป์ระกอบของรายไดว้่ามีส่วนใดแยกออกจากกนัหรือไม่ 

เพื่อใหมี้ขัน้ตอน และรายละเอียดในการรบัรูร้ายไดใ้หมี้มาตรฐาน และสามารถเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่ใชม้าตรฐานการ

บญัชีเดียวกันได ้อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีการรบัรูล้่วงหนา้ถึงการเปล่ียนแปลงหลกัการบญัชีขา้งตน้ จึงไดท้าํการปรบัปรุง

หลกัการบญัชีตัง้แต่ปี 2561 ใหใ้กลเ้คียงกับมาตรฐานที่จะใชบ้งัคบั ทาํใหไ้ม่ตอ้งปรบัปรุง/แกไ้ขยอ้นหลงั และทาํใหข้อ้มูล

ทางการเงินของปี 2562 และปี 2561 สามารถเปรียบเทียบกันไดอ้ย่างชัดเจน  และสาํหรบัมาตรฐานทางบัญชี เรื่อง การ

คาํนวณผลประโยชน์พนักงาน (TAS19) ซึ่งมีการประกาศใช้บังคับมานานแล้ว แต่ในปี 2562 ได้มีการแก้ไขกฎหมาย

คุม้ครองแรงงาน โดยกาํหนดใหล้กูจา้งที่ทาํงานติดตอ่กนัครบ 20 ปีขึน้ไปใหมี้สิทธิไดร้บัค่าชดเชยเท่ากบัคา่จา้งอตัราสดุทา้ย

เป็น 400 วัน จากเดิม 300 วัน ทําให้กระทบกับงบการเงินของบริษัทฯ จึงได้ปรับปรุงการรับรูค้่าใช้จ่ายภาระผูกพัน

ผลประโยชนพ์นกังานเพิ่มขึน้ในปี 2562  

เลขานุการที่ประชมุ  เชิญผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะ ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัวาระ

การประชมุที่กาํลงัพิจารณาผ่านแบบฟอรม์คาํถาม  

 คุณไพศาล วุฒบัิญชร ผู้ถอืหุน้ : มาด้วยตนเอง มีคาํถาม 4 ข้อ ดังนี ้

ขอ้ที่ 1. บรษัิทฯ มีแผนการเติบโต หรอืโอกาสทางธุรกิจในระยะ 3-5 ปีเป็นอย่างไร 

คาํตอบ นายวิรฐั สขุชยั ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ชีแ้จงว่า บริษัทฯ ไดมี้การจดัทาํแผนการเติบโตแยกเป็นแต่ละหน่วย

ธุรกิจ เช่น หน่วยธุรกิจระบบดบัเพลิงและปรบัอากาศ จะเริ่มจากการขายสินคา้รบัเหมาเพิ่มเติม และขยายไปใน

กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี สาํหรบัหน่วยธุรกิจระบบทาํความเย็น มีการจาํหน่ายสินค้ากลุ่ม Modern Trade และ

ประกอบชดุคอนเดนซิ่งยนูิต (iCDU) รวมถึงยงัมองหาตลาดกลุ่มธุรกิจใหม่ๆ เพิ่มเติมดว้ย และถึงแมใ้นรอบ 3 ปี

ที่ผ่านมาสภาพเศรษฐกิจจะไม่ดีมากนกั บรษัิทฯ ก็ยงัมีการเติบโตทัง้ยอดขายและกาํไรต่อเน่ืองทกุปี แตปั่จจบุนั

ที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของการติดเชือ้ไวรสัโควิด-19 จึงตอ้งติดตามข่าวสารเศรษฐกิจอย่างใกลช้ิด 
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เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้กับธุรกิจของบริษัทฯ  ทั้งนี ้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถติดตามข้อมูลผล

ประกอบการ แนวทางธุรกิจของบริษัทเพิ่มเติม ไดท้าง Opportunity Day ที่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยได้

จดัขึน้เป็นประจาํทกุไตรมาส 

ขอ้ที่ 2. บรษัิทฯ คาดหวงัวา่ธุรกิจระบบการพิมพดิ์จิทลัจะมีการเติบโตเพิ่มขึน้ตอ่ปีมลูคา่เท่าไหร ่และคิดเป็นก่ีเปอรเ์ซ็นต ์

คาํตอบ นายธรรมนญู ตรีเพ็ชร กรรมการผูจ้ดัการ:ธุรกิจระบบการพิมพด์ิจิทลั ชีแ้จงว่า จากคาํถาม เขา้ใจว่าจะมุ่งเนน้

ในเรื่องการพิมพท์ี ่เป็นระบบดิจิทลั ซึ ่งการพิมพใ์นระบบดิจิทลัเป็นเทคโนโลยีการพิมพฉ์ลากสินคา้ดว้ย

เครื่องพิมพร์ะบบอิงคเ์จทยวูี ปัจจบุนัมีลกูคา้ที่ติดตัง้เครื่องในประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตและจาํหน่าย

ฉลากสินคา้ จึงมองว่าระบบการพิมพด์ิจิทลัมีโอกาสในการเติบโตสงู ซึ่งการเติบโตนีโ้ดยหลกัจะมาจากการ

จาํหน่ายเครื่องพิมพ ์วสัดสิุน้เปลือง (หมึกพิมพ)์ การบริการ รวมถึงอะไหล่ที่ใชใ้นการบาํรุงรกัษา  ซึ่งปัจจบุนัมี

กลุ่มโรงพิมพท์ี่มีศกัยภาพในการลงทนุเครื่องพิมพร์ะบบอิงคเ์จทยวูีดิจิทลัจาํนวนมาก  โดยที่ผ่านมาไดม้ีการ

จาํหน่ายเครื่องพิมพร์ะบบอิงคเ์จทยวูี จาํนวน 1 เครื่อง รวมการจาํหน่ายวสัดสิุน้เปลือง (หมึกพิมพ)์ มลูค่ารวม

ประมาณ 30 ลา้นบาท และคาดหวงัว่าในปีต่อไปจะสามารถจาํหน่ายเครื่องพิมพไ์ดเ้พิ่มขึน้ทกุๆ ปี ซึ่งในทกุ

เครื่องพิมพท์ี่มีการจาํหน่ายจะมีรายไดจ้ากการจาํหน่ายวสัดสิุน้เปลือง (หมึกพิมพ)์ รวมถึงการบาํรุงรกัษาดว้ย 

ขอ้ที่ 3. บรษัิทย่อยที่ประเทศเวียดนาม เป็นธุรกิจประเภทใด สภาพตลาดและการแข่งขนัของประเทศเวียดนามเป็นอย่างไร 

คาํตอบ นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร กรรมการผูจ้ัดการ:ธุรกิจระบบการพิมพดิ์จิทัล ชีแ้จงว่า การจัดตั้งบริษัทย่อยที่ประเทศ

เวียดนาม เพื่อจัดจาํหน่ายและใหบ้ริการเครื่องพิมพร์ะบบดิจิทัล เป็นเครื่องพิมพส์าํหรบัพิมพฉ์ลากสินคา้ดว้ย

เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเล็งเห็นว่าประเทศเวียดนาม เป็นตลาดที่มีศักยภาพ โดยโครงสรา้งเศรษฐกิจของประเทศ

เวียดนามมีจาํนวนประชากรประมาณ 100 ลา้นคน เป็นประเทศที่มีกิจกรรมการผลิตและส่งออกมลูค่าสงู  สาํหรบั

ในเรื่องการแข่งขัน จากการสํารวจตลาด บริษัทฯ ถือเป็นบริษัทแรกที่ เข้าไปจัดตั้งบริษัทและจัดจําหน่าย

เครื่องพิมพร์ะบบดิจิทลั ซึ่งส่ิงที่ทา้ทายคือ การโนม้นา้วผูป้ระกอบการใหมี้การตดัสินใจลงทนุเครื่องพิมพดิ์จิทลั ซึ่ง

โครงสรา้งอุตสาหกรรมในประเทศเวียดนาม มีผูป้ระกอบการที่เป็นกลุ่มโรงพิมพฉ์ลากสินคา้ดาํเนินการอยู่แลว้

จาํนวนหลายสิบราย แต่อย่างไรก็ตาม ยังเห็นว่ามีโอกาสในการเติบโตสาํหรบัเครื่องพิมพร์ะบบดิจิทัลในตลาด

เวียดนาม 

ขอ้ที่ 4. บรษัิทฯ คาดวา่จะมีการปรบัลดเปา้ประมาณการรายได ้ในปี 2563 หรอืไม่ หรอืจะยงัคงเปา้เดิม 

คาํตอบ นายวิรฐั สขุชยั ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ชีแ้จงว่า เป้าหมายการเติบโตของรายไดท้ี่กาํหนดไวข้องปี 2563 นัน้ 

เป็นการตัง้เป้าไวเ้ม่ือปลายปี 2562 ซึ่งปัจจบุนัยงัคงพิจารณาเรื่องผลกระทบจากสถานการณโ์ควิด-19 ว่าจะมี

ผลกระทบมากนอ้ยเพียงใด ซึ่งที่ผ่านมาอาจจะมีผลกระทบจากการที่ลกูคา้ชะลอหรือหยุดการส่งมอบงานบา้ง 

แต่ปัจจุบันยังไม่มีการปรบัเป้าหมาย ซึ่งดว้ยประเภทธุรกิจของบริษัท ในระยะ 3-4 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จะมี

ยอดขายช่วงปลายปี สงูกว่าทกุไตรมาส แต่อย่างไรก็ตอ้งพิจารณาผลกระทบในไตรมาสที่ 2/2563 ประกอบดว้ย 

ทัง้นี ้จากที่ไดมี้การแถลงผลประกอบการในไตรมาสที่ 1/2563 ผ่านทาง Opportunity Day จะเห็นไดว้่าบริษัทฯ 

มียอดขายลดลงเลก็นอ้ย แตมี่กาํไรเพิ่มสงูขึน้เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีที่ผ่านมา 

 คุณสมเกียรติ์ ประทุมมินทร ์ผู้ถอืหุน้ : มาด้วยตนเอง มีคาํถาม 1 ข้อ ดังนี ้

ขอ้ที่ 1. บริษัทฯ มีความมั่นใจมากนอ้ยเพียงใดว่าจะสามารถทาํรายได ้ไดต้ามเป้าที่ประมาณการไวใ้นปี 2563 เพราะ

เห็นวา่ตัง้เปา้การเติบโตไวค้อ่นขา้งสงูมากเม่ือเทียบกบัขอ้มลูยอ้นหลงัในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 

คาํตอบ นายวิรฐั สขุชยั ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ชีแ้จงว่า โดยปกติบริษัทฯ จะกาํหนดเป้าหมายการเติบโตใหมี้ความ

ทา้ทาย ซึง่หากพิจารณายอ้นหลงัในหลายปีที่ผ่านมา บรษัิทฯ จะมีอตัราการเติบโตเฉล่ียใกลเ้คียงกบัที่กาํหนดไว ้

แต่หากในปีนีไ้ม่เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ยังเช่ือมั่นว่าจะมีโอกาสเติบโตไดต้ามเป้าหมายที่

กาํหนดไว ้อย่างไรก็ตามเม่ือปลายปี 2562 ก็ยงัคงมียอดใบสั่งซือ้รอการส่งมอบ (Backlog Order) สงูขึน้กว่าใน
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หลายปีที่ผ่านมา ซึ่งเห็นว่าการที่บริษัทฯ มียอดใบสั่งซือ้รอการส่งมอบ (Backlog Order) เพิ่มสงูขึน้ จะทาํใหมี้

ระยะเวลาในการส่งมอบสินคา้ที่มากขึน้กว่าเดิม  ทัง้นี ้ก็ยงัไม่สามารถมั่นใจไดว้่าในปี 2563 จะมีการส่งมอบได้

ตามกาํหนดหรือไม่ เน่ืองจากตอ้งพิจารณาผลกระทบในหลายส่วนของบรษัิทฯ รวมถึงของกลุ่มลกูคา้ดว้ยว่าจะ

สามารถฟ้ืนตวัไดเ้รว็มากนอ้ยเพียงใด ซึง่ก็ยงัคงเป็นความทา้ทายของบรษัิทฯ ดว้ยเช่นกนั 

เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม เลขานกุารที่ประชมุ จึงแจง้ว่าในวาระนี ้เป็นการรายงานเพื่อทราบ

มิไดมี้การลงมติ และเสนอใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษัิทฯ ในรอบปี 2562 

มตทิีป่ระชุม รบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษัิทฯ ประจาํปี 2562 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิเฉพาะกิจการและงบการเงนิรวม สาํหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 

เลขานกุารที่ประชมุ ขอเชิญนายวิศิษฏ ์วชิรลาภไพฑรูย ์ประธานเจา้หนา้ที่การเงิน เป็นผูน้าํเสนอรายละเอียด

ต่อที่ประชมุ

นายวิศิษฏ ์วชิรลาภไพฑรูย ์ รายงานต่อที่ประชมุว่า ตามพระราชบญัญัติบรษัิทมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 (รวมที่

มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) มาตรา 112 และขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 48 กาํหนดใหบ้รษัิทฯ ตอ้งจดัทาํงบดลุและบญัชีกาํไรขาดทนุ 

ณ วนัสิน้สดุรอบบญัชีของบรษัิทฯ เพื่อนาํเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุติั 

บริษัทฯ ไดจ้ัดทาํงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม สาํหรบัปีสิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ ์โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการบรษัิท ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่มีความถกูตอ้ง ครบถว้น และเหมาะสม และไดร้บัการตรวจสอบและการรบัรอง

จากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตที่ไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย ซึ่งรายงานผลการตรวจสอบว่า งบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมไดแ้สดงสถานะทางการเงิน ผลการ

ดาํเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถกูตอ้งตามที่ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

จงึเสนอต่อที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพื่ออนมุติังบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม สาํหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 

31 ธนัวาคม 2562 รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบทา้ย 8 รายงานประจาํปี 2562 หวัขอ้ “งบการเงิน” ในรูปแบบรหสัคิวอาร ์

(QR Code) หนา้ 50 ในหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ ซึ่งสามารถขอรบัรายงานประจาํปี 2562 แบบรูปเล่มภาษาไทยไดจ้าก

เจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ โดยสรุปไดด้งันี ้

ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการขายและบริการ มูลค่ารวม 1,366.88 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี 2561 ที่ทาํไว ้

1,344.3 ลา้นบาท และเม่ือเปรียบเทียบ 2-3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ  มีอตัรากาํไรขัน้ตน้คิดเป็นรอ้ยละ 30.20, 30.73 และ 30.59 

ตามลาํดบั เม่ือเปรียบเทียบกับรายไดจ้ากการขายและบริการ  ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่าบริษัทฯ มีความสามารถในการรกัษาอตัรา

การทาํกาํไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้ จากความเช่ียวชาญดา้นสินคา้และบริการ ของ 4 กลุ่มผลิตภัณฑ ์และเก่ียวขอ้งกับอตัราเงินตรา

ต่างประเทศ เน่ืองจากในปี 2562 มีความแข็งค่าของเงินบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัสกุลเงินตราต่างประเทศในระยะ 2-3 ปีที่

ผ่านมา และดว้ยการดาํเนินธุรกิจของบรษัิทฯ จะเป็นการนาํเขา้สินคา้จากตา่งประเทศ คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 70 ของยอดซือ้

สินคา้รวม ซึ่งจากสภาพเงินบาทที่แข็งค่าขึน้ จึงส่งผลใหบ้ริษัทฯ มีตน้ทุนในการนาํเขา้สินคา้ที่ถูกลงตามไปดว้ย และดว้ย

บริษัทฯ มีวงเงินจากการซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารประมาณ 600 ลา้นบาท ซึ่งสามารถจองอัตรา

แลกเปล่ียนในช่วงที่ค่าเงินเป็นประโยชนก์ับบริษัทฯ จึงทาํใหล้ดความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนได ้และอีกปัจจยัคือ มีการ

สต๊อกสินคา้เพื่อรองรบัการขายไวป้ระมาณ 3 เดือนกวา่ ทาํใหช้ะลอความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนที่ผนัผวนไดบ้างส่วน แตถ่า้

หากคา่เงินบาทมีการออ่นคา่ลงอย่างตอ่เน่ือง บรษัิทฯ ก็ยงัคงมีช่วงที่จะปรบัเสนอราคาขายที่สงูขึน้ เพื่อสะทอ้นตน้ทนุการนาํเขา้

สินคา้ที่แทจ้ริงจากสถานะค่าเงินบาทที่มีการอ่อนค่าลง แต่อย่างไรก็ตามดว้ยความรบัผิดชอบในฐานะของประธานเจา้หนา้ที่

การเงิน มีความตระหนกัในเรื่องความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเป็นสาํคญั โดยไดทุ้่มเททรพัยากรในการ

ตรวจสอบและป้องกนัเพื่อลดความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึน้ได ้เพื่อใหส้ามารถรกัษาอตัราการทาํกาํไรขัน้ตน้ใหดี้ต่อไป ทัง้นี ้จาก

ขอ้มลูโครงสรา้งรายไดท้ี่ไดมี้การนาํเสนอในวาระที่ผ่านมาจะเห็นว่ารายไดอ้ื่นๆ ในปี 2562 เพิ่มสงูขึน้ ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากกาํไร

จากอตัราแลกเปล่ียนที่รบัรูเ้ป็นรายไดอ้ื่นๆ ดว้ยเช่นกนั 
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สาํหรบัค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร หากมองภาพรวมยอ้นหลงั 3-4 ปี จะมีสดัส่วนเปอรเ์ซ็นตข์อง SG&A 

หรือค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารเปรียบเทียบกับรายไดร้วม คิดเป็นสดัส่วนระหว่างรอ้ยละ 18.5 - 19 ซึ่งถือว่าบริษัทฯ 

สามารถรกัษาระดบัค่าใชจ่้ายใหอ้ยู่ในระดบัที่รบัได ้ในขณะที่ค่าใชจ้่ายที่เพิ่มสงูขึน้จากปัจจยัภายนอก เช่น สภาพเศรษฐกิจ

เชิงลบ สงครามทางการคา้ หรือการชะลอการลงทนุของภาคเอกชน บริษัทฯ ก็ยงัสามารถรกัษาการเติบโตไวไ้ด ้ถึงแมจ้ะตํ่า

กวา่เปา้ที่กาํหนดไวก็้ตาม 

ในส่วนของกาํไรก่อนภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย (EBITDA) เป็นตวัชีว้ดักระแสเงินสด โดยไม่

รวมค่าเส่ือมราคาที่เป็นค่าใชจ่้ายทางบญัชี และภาษีเงินไดต้่างๆ ถือเป็นการวดัความสามารถทาํกาํไรในรูปแบบเงินสด และ

บรษัิทฯ ทาํ EBITDA ไดเ้พิ่มขึน้ โดยในปี 2560-2562 ทาํได ้192.1 ลา้นบาท, 198.8 ลา้นบาท และ 218.6 ลา้นบาทตามลาํดบั 

เม่ือเปรียบเทียบกับรายไดร้วม คิดเป็นอตัราการทาํกาํไรรอ้ยละ 15.68 ในปี 2562 ทัง้นี ้บริษัทฯ ไม่มีการกูยื้มเงินทัง้ระยะสัน้

และระยะยาวจากธนาคารทาํใหไ้ม่มีตน้ทนุทางการเงิน  และสาํหรบักาํไรขาดทนุสทุธิและอตัรากาํไรสทุธิ เม่ือเปรยีบเทียบกบั

รายไดร้วม ในปี 2562 ทาํได ้149.6 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 10.73 เพิ่มสงูขึน้เม่ือเปรียบเทียบขอ้มลูปี 2560-2561 ที่ทาํได้

เฉล่ียคิดเป็นรอ้ยละ 9.9  

สาํหรบัอตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์หรือ ROA เป็นอตัราส่วนทางการเงินระหว่างกาํไรสทุธิกบัสินทรพัยร์วม จาก

ขอ้มลูปี 2560-2562 มีคา่เฉล่ียใกลเ้คียงกนัระหว่างรอ้ยละ 11.2 - 11.9 เม่ือเปรยีบเทียบกบัค่าเฉล่ียสินทรพัยต์น้ปีและปลายปี  ใน

ส่วนของอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ หรือ ROE จากขอ้มลูปี 2560-2562 มีค่าเฉล่ียระหว่างรอ้ยละ 10.8 - 11.4 เม่ือเปรียบเทียบกบั

จาํนวนส่วนของผูถื้อทัง้หมด แสดงใหเ้ห็นว่าบริษัทฯ สามารถรกัษาการทาํกาํไรไดใ้กลเ้คียงกนัทัง้ ROA และ ROE  สืบเน่ืองจาก

บรษัิทฯ ไม่มีการกูยื้มเงินทัง้ระยะสัน้และระยะยาวจากธนาคาร ดงันัน้อตัราผลตอบแทนจงึเป็นไปในทางเดียวกนั 

องคป์ระกอบของงบแสดงฐานะทางการเงิน ตามนโยบายทางบญัชีประกอบดว้ย สินทรพัย ์หนีสิ้น และส่วนของผู้

ถือหุน้ จากขอ้มลูปี 2560-2562 มีหนีสิ้นระหว่าง 242.6 - 281.4 ลา้นบาท แสดงใหเ้ห็นวา่บรษัิทฯ มีหนีสิ้นเลก็นอ้ย และหาก

พิจารณาในส่วนของอัตราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ หรือ D/E Ratio จะมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.20-0.22 เท่า ซึ่งคิดเป็น

สดัส่วนที่ต ํ่ามาก ไม่ว่าจะเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือบริษัทนอกอุตสาหกรรมก็ตาม ทัง้นี ้สืบเน่ือง

จากมาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม่ TFRS 16 เรื่อง สญัญาเช่า จะมีผลบงัคบัใชใ้นปี 2563 ซึ่งจะมีผลกระทบทาํใหก้ารบนัทึก

บญัชีของหนีสิ้น และสินทรพัยเ์ปล่ียนแปลงไปจากเดิม เน่ืองจากบริษัทฯ ที่เป็นผูเ้ช่าจะตอ้งบนัทึกหนีสิ้นตามสญัญาเช่า

ระยะยาวทุกสัญญาในงบการเงิน โดยไม่แยกประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงินตาม

วิธีการบัญชีเดิมของ TAS 17 อีกต่อไป ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อ D/E Ratio บ้าง อย่างไรก็ตาม จากการประมาณการ

เบือ้งตน้คาดว่าแนวโนม้อัตราส่วน D/E Ratio ของบริษัทฯ อาจจะเพิ่มขึน้เป็นประมาณ 0.30 เท่า ซึ่งเป็นอัตราที่ต ํ่า เม่ือ

เปรยีบเทียบกบัอตุสาหกรรมเดียวกนั หรอืบรษัิทอื่นในตลาดหลกัทรพัย ์ 

สาํหรบังบกระแสเงินสด แบง่เป็น 3 กิจกรรมหลกัคือ กิจกรรมดาํเนินงาน กิจกรรมลงทนุ และกิจกรรมจดัหาเงิน ดงันี ้

1. กิจกรรมดาํเนินงาน ในปี 2562 มีกาํไรสทุธิ 149.62 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี 2561 ทาํใหเ้งินสดจากกิจกรรม

ดาํเนินงานเพิ่มขึน้ตามไปดว้ย ทั้งนี ้เม่ือมีกาํไรเพิ่มขึน้ ทาํใหมี้ตน้ทุนทางการเงินและค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดเ้พิ่มสูงขึน้ตาม

สถานการณป์กติ และการปรบัปรุงการเปล่ียนแปลงเงินทนุหมนุเวียนและอื่นๆ จะมี 3 รายการหลกั ไดแ้ก่ ลกูหนีก้ารคา้ สินคา้

คงเหลือ และเจา้หนีก้ารคา้  ซึง่จากยอดใบสั่งซือ้รอการส่งมอบ (Backlog Order) บรษัิทฯ ตอ้งมีการเตรยีมสินคา้ไวเ้พื่อรองรบั

การส่งมอบใหก้บัลกูคา้ จึงทาํใหก้ารเปล่ียนแปลงเงินทนุหมนุเวียนมีสดัส่วนกระแสเงินสดกิจกรรมดาํเนินงานลดลงไปบา้ง ซึ่ง

เป็นภาวะชั่วคราว แต่อย่างไรก็ตามกระแสเงินสดกิจกรรมดาํเนินงาน ก็ยงัคงมีมลูค่าสงูกว่ากาํไรสทุธิ แสดงใหเ้ห็นว่า บรษัิทฯ 

มีการบรหิารกระแสเงินสดกบัเงินทนุหมนุเวียนที่มีประสิทธิภาพพอสมควร 

2. กิจกรรมลงทุน ในปี 2562 บริษัทฯ มีการซือ้สินทรพัยถ์าวร เช่น อาคาร ที่ดิน อุปกรณต์่างๆ ประมาณ 7.24

ลา้นบาท และมีการขายเงินลงทนุชั่วคราว ที่นาํเงินจากสภาพคล่องคงเหลือไปหาอตัราผลตอบแทน ในรูปแบบของดอกเบีย้ 

หรือกาํไรจากการลงทุน เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2561 บริษัทฯ มีการซือ้อสังหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน ไดแ้ก่ คลังสินคา้ 

ประมาณ 117 ลา้นบาท ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทาํใหเ้ห็นว่าในปี 2562 บริษัทฯ มีรายไดอ้ื่นๆ เพิ่มสูงขึน้จากการใหเ้ช่าคลงัสินคา้ 

ประมาณ 10 ลา้นบาท จงึเป็นผลจากการลงทนุในปี 2561 ที่ทาํใหก้ระแสเงินสดกิจกรรมลงทนุในปี 2562 เพิ่มสงูขึน้ 
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3. กิจกรรมจดัหาเงิน สืบเน่ืองจากบริษัทฯ ไม่มีการกูยื้มเงิน ดงันัน้รายการกิจกรรมจดัหาเงิน จึงมีเพียงรายการ

จ่ายเงินปันผลเพียงรายการเดียว 

ทัง้นี ้ในปี 2562 บริษัทฯ สามารถทาํกระแสเงินสดสทุธิเพิ่มขึน้เป็น 97.84 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบัปี 2561 ที่ติด

ลบประมาณ 12.65 ลา้นบาท จากการที่มีการลงทนุซือ้คลงัสินคา้ 

จากนัน้ เลขานกุารที่ประชมุ เชิญผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะ ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบั

วาระการประชมุที่กาํลงัพิจารณาผ่านแบบฟอรม์คาํถาม  

 คุณไพศาล วุฒบัิญชร ผู้ถอืหุน้ : มาด้วยตนเอง มีคาํถาม 4 ข้อ ดังนี ้

ขอ้ที่ 1. เห็นว่าบริษัทฯ ไดน้าํกระแสเงินสดดาํเนินงานบางส่วนมาลงทนุซือ้คลงัสินคา้เพื่อใหเ้ช่า จึงเสนอแนะว่าจะดีกว่า

หรือไม่หากนาํกระแสเงินสดดาํเนินการที่คงเหลืออยู่ มาทาํการซือ้หุน้คืน เพื่อเป็นการลงทนุใหบ้รษัิทฯ มีกาํไรต่อ

หุน้เพิ่มขึน้ และเป็นผลดีต่อผูถื้อหุน้ ซึ่งถือเป็นแนวทางที่ดีกว่าการซือ้อสงัหาริมทรพัย ์หรือลงทุนตราสารหนีท้ี่มี

ผลตอบแทนตํ่ากวา่ อีกทัง้ อาจจะเป็นการลดภาระและเพิ่มสภาพคลอ่งไดอ้ีกดว้ย 

คาํตอบ นายวิรฐั สขุชยั ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร กล่าวขอบคณุท่านผูถ้ือหุน้ และชีแ้จงว่า สาํหรบัขอ้เสนอแนะ

ดงักล่าวจะนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป แต่ทัง้นี ้เหตผุลที่บรษัิทฯ ไม่ไดท้าํการซือ้หุน้คืน 

ปัจจยัหลกัเห็นว่าหุน้ของบริษัทฯ มีสภาพคล่องหมนุเวียนไม่มาก อาจจะส่งผลทาํใหมี้การหมนุเวียนหุน้นอ้ยลง  

ขอ้ที่ 2. เงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) ของบริษัทฯ ประมาณ 600 ลา้นบาทต่อปี สัดส่วนหลักเป็นของธุรกิจใด 

และธุรกิจใดมีสดัสว่นลกูหนีก้ารคา้และสินคา้คงคลงัมากกวา่

คาํตอบ นายวิศิษฏ ์วชิรลาภไพฑรูย ์ประธานเจา้หนา้ที่การเงิน ชีแ้จงว่า สาํหรบัยอด 600 ลา้นบาทนัน้ อาจจะรายงาน

ไม่ชดัเจนจึงทาํใหท้่านผูถื้อหุน้เกิดความเขา้ใจผิดว่าเป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทฯ  แทท้ี่จริงคือเป็นวงเงินที่

บริษัทฯ มีกบัธนาคารในการซือ้ขายอตัราแลกเปลี่ยน โดยทาํเป็นสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้

กบัธนาคาร ซึ่งเฉลี่ยการนาํเขา้แต่ละปีประมาณ 600-700 ลา้นบาท ทัง้นี ้ในภาพรวมของธุรกิจหากหน่วย

ธุรกิจใดมีรายไดส้งู จะทาํใหส้ดัส่วนของลกูหนีก้ารคา้และสินคา้คงคลงัมีแนวโนม้สงูกว่าตามไปดว้ยเช่นกนั ซึ่ง

ตามโครงสรา้งรายได ้ผลิตภณัฑร์ะบบดบัเพลิง จะมีสดัส่วนรายไดม้ากกว่า และมีเครดิตเทอมยาวกว่า ตัง้แต่ 

30 - 90 วนั เพราะขายผ่านใหก้บักลุ่มผูร้บัเหมา  แต่หากเป็นผลิตภณัฑร์ะบบการพิมพด์ิจิทลั เครดิตเทอมจะ

สัน้กว่า เพราะขายใหก้บักลุ่มลกูคา้ที่เป็นผูใ้ชต้รง และโรงงานอตุสาหกรรม  

ขอ้ที่ 3. คา่เส่ือมราคาจากการใชส้าํนกังานใหม่จะเพิ่มขึน้มลูคา่เท่าไหรต่อ่ปี 

คาํตอบ นายวิศิษฏ ์วชิรลาภไพฑรูย ์ประธานเจา้หนา้ที่การเงิน ชีแ้จงว่า เนื่องจากยงัไม่เห็นผลกระทบของงบการเงิน 

จากการเปลี ่ยนแปลงมาตรฐานการบญัชี TFRS 16 เรื ่องสญั ญาเช่า ที ่จะบงัคบัใชใ้นปี  2563 แต ่โดย

หลกัเกณฑใ์หม่ของ TFRS 16 คือ เมื่อบริษัทฯ เป็นผูเ้ช่าจะตอ้งรบัรูท้รพัยส์ินที่เช่าตามมลูค่าของสญัญาเช่า

ระยะยาว และใหท้ยอยตดัค่าเสื่อมราคาตามอายกุารเช่า รวมถึงใหร้บัเป็นหนีส้ินควบคู่กนัและบนัทึกรบัรู ้

ดอกเบีย้จ่ายพรอ้มทยอยตดัลดหนีส้ินลงตามงวดที่ชาํระ เพียงแต่การรบัรูใ้นแต่ละรอบบญัชีอาจจะมีความ

แตกต่างกนั ดงันัน้จึงยงัไม่สามารถสรุปไดช้ดัเจนว่าค่าเสื่อมราคา จะมีผลต่อค่าใชจ้่ายของบริษัทฯ มลูค่า

เท่าไหร ่ซึ่งหากมีขอ้มลูที่ชดัเจนจะนาํมาเสนอต่อผูถื้อหุน้ทราบ 

ขอ้ที่ 4. บรษัิทฯ ใชง้บลงทนุในการสรา้งอาคารสาํนกังานใหม่มลูคา่เท่าไหร ่

คาํตอบ นายวิรฐั สขุชยั ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ชีแ้จงว่า อาคารสาํนกังานใหม่ของบริษัทฯ เป็นการเช่าทัง้หมด ไม่ได้

เป็นการลงทนุก่อสรา้งเอง เพียงแต่มีการลงทนุเพิ่มเติมในบางส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัระบบของอาคาร เช่น ระบบ

เทคโนโลยี IoT และอปุกรณส์าํนกังานต่างๆ 

เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม จงึเสนอใหผู้ถื้อหุน้หรอืผูร้บัอบฉนัทะลงคะแนนเสียงในวาระนี ้
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จ�ากัด (มหาชน) 23

มติทีป่ระชุม  ที่ประชมุมีมติอนมุติังบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ดว้ย

คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

มีผูถื้อหุน้ จาํนวน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 

  เห็นดว้ย 415,035,913 100.0000 

  ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

  งดออกเสียง 0 0.0000 

  รวม (163 ราย) 415,035,913 100.0000 

หมายเหต ุ 1. การลงมติในวาระนี ้ไม่มีบตัรเสีย 

2. จาํนวนหุน้ของผูม้ีสว่นไดเ้สียที่ไมม่ีสิทธิออกเสียงในวาระนี ้รวม 0 หุน้

3. มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่มขึน้จาํนวน 1 ราย รวม 98 หุน้ 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารจัดสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2562 เป็นทนุสาํรองตามกฎหมาย 

เลขานกุารที่ประชมุ ขอเชิญนายวิศิษฏ ์วชิรลาภไพฑรูย ์ประธานเจา้หนา้ที่การเงิน เป็นผูน้าํเสนอรายละเอียด

ต่อที่ประชมุ

นายวิศิษฏ ์วชิรลาภไพฑรูย ์ รายงานต่อที่ประชมุว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535  (รวมที่มี

การแกไ้ขเพิ่มเติม) มาตรา 116 และขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 45. บรษัิทฯ ตอ้งจดัสรรกาํไรสทุธิประจาํปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทนุสาํรอง

ตามกฎหมายไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละหา้ (5) ของกาํไรสทุธิประจาํปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทนุสาํรองนีจ้ะ

มีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละสิบ (10) ของทนุจดทะเบียน เพื่อนาํเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุติั 

ผลการดาํเนินงานของบรษัิทฯ ตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม  ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 บรษัิทฯ มีกาํไรสทุธิสาํหรบัปี 2562 

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 150,591,499 บาท คณะกรรมการบรษัิทเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุติั

การจดัสรรสาํรองตามกฎหมายรอ้ยละ 5 ของกาํไรสทุธิประจาํปี 2562 เป็นจาํนวนเงิน 2,156,169 บาท และเม่ือรวมสาํรอง

ตามกฎหมายทัง้สิน้เท่ากบัรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียนที่ออกและชาํระแลว้  

จากนัน้ เลขานกุารที่ประชมุ เชิญผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะ ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบั

วาระการประชุมที่กาํลงัพิจารณาผ่านแบบฟอรม์คาํถาม เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอใหผู้ถื้อหุน้

หรอืผูร้บัอบฉนัทะลงคะแนนเสียงในวาระนี ้

มตทิีป่ระชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรสาํรองตามกฎหมายรอ้ยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี 2562 เป็นทุนสาํรองตาม

กฎหมาย จาํนวนเงิน 2,156,169 บาท ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน ดงันี ้

มีผูถื้อหุน้ จาํนวน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 

  เห็นดว้ย 415,035,913 100.0000 

  ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

  งดออกเสียง 0 0.0000 

  รวม (163 ราย) 415,035,913 100.0000 
หมายเหต ุ 1. การลงมติในวาระนี ้ไม่มีบตัรเสีย 

2. จาํนวนหุน้ของผูม้ีสว่นไดเ้สียที่ไมม่ีสิทธิออกเสียงในวาระนี ้รวม 0 หุน้

3. ไม่มีผูถื้อหุน้มาลงทะเบียนเพิ่มเติม

วาระที ่5 พจิารณารับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหวา่งกาล ปี 2562 

เลขานกุารที่ประชมุ ขอเชิญนายวิศิษฏ ์วชิรลาภไพฑรูย ์ประธานเจา้หนา้ที่การเงิน เป็นผูน้าํเสนอรายละเอียด

ต่อที่ประชมุ
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เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 256424

นายวิศิษฏ ์วชริลาภไพฑรูย ์ รายงานตอ่ที่ประชมุวา่ ตามพระราชบญัญติับรษัิทมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535  (รวมที่มี

การแกไ้ขเพิ่มเติม) มาตรา 115 และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 43. และขอ้ 44. กาํหนดใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาการ

จ่ายเงินปันผลประจาํปี และคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครัง้คราวได ้เม่ือปรากฏแก่

กรรมการว่าบรษัิทมีกาํไรพอสมควรที่จะกระทาํเช่นนัน้ได ้และเม่ือไดจ่้ายเงินปันผลแลว้ใหร้ายงานใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบใน

การประชมุผูถื้อหุน้คราวต่อไป ทัง้นี ้บรษัิทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของกาํไรสทุธิของงบ

การเงิน ภายหลงัจากการหกัภาษีเงินไดแ้ละสาํรองทกุประเภทตามที่ไดก้าํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ และตามกฎหมาย 

ทัง้นี ้บรษัิทฯ มีกาํไรสทุธิจากผลการดาํเนินงานปี 2562 โดยอา้งอิงจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 150,591,499 บาท 

คิดเป็นกาํไรสุทธิ 0.26 บาทต่อหุ้น ประกอบกับในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่  3/2563 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่  16 

เมษายน 2563 ไดมี้มติอนมุติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ประจาํปี 2562 แทนการจ่ายเงินปันผลประจาํปี เพื่อลดผลกระทบที่

อาจเกิดขึน้กบัผูถื้อหุน้จากการเล่ือนการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ที่กาํหนดไวเ้ดิมออกไปจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้

ไวรสัโควิด-19 และจะไม่มีการเสนอจ่ายเงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานปี 2562 เพิ่มเติมอีก 

ดงันัน้ คณะกรรมการบรษัิทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพื่อรบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

สาํหรบัผลการดาํเนินงานตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.18 บาท รวมเป็นจาํนวน

เงินปันผลทัง้สิน้ 105,210,000 บาท หรือคิดเป็นสดัส่วนการจ่ายเงินปันผลรอ้ยละ 69.23 ของกาํไรสทุธิรวม ที่ไดจ่้ายใหก้บั

ผูถื้อหุน้เม่ือวนัศกุรท์ี่ 15 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษัิทฯ ในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 

40 ของกาํไรสทุธิของงบการเงิน ภายหลงัจากการหกัภาษีเงินไดแ้ละสาํรองทุกประเภทตามที่ไดก้าํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของ

บรษัิทฯ และตามกฎหมาย 

ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้สามญัประเภทบุคคลธรรมดา ที่มีภมิูลาํเนาในประเทศไทย และเป็นผูอ้ยู่ในประเทศไทยในปีที่จ่ายเงิน

ปันผลถึง 180 วนั สามารถขอเครดิตภาษีเงินไดใ้นอตัรา 20/80 ของเงินปันผลตามหลกัเกณฑท์ี่กาํหนดไวใ้นมาตรา 47 ทวิแห่ง

ประมวลรษัฎากร 

จากนัน้ เลขานกุารที่ประชมุ  เชิญผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบั

วาระการประชมุที่กาํลงัพิจารณาผ่านแบบฟอรม์คาํถาม เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงแจง้ว่าในวาระนี ้

เป็นการรายงานเพื่อทราบมิไดมี้การลงมติ และเสนอใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ปี 2562 

มตทิีป่ระชุม  รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท รวมเป็นจํานวนเงินทั้งสิน้ 

105,210,000 บาท และไม่มีการเสนอจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2562 อีก 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารเลือกตัง้กรรมการเข้าดาํรงตาํแหน่งแทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ ประจาํปี 2563 

เลขานุการที่ประชุม แจง้ต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ.2535  (รวมที่มีการแกไ้ข

เพิ่มเติม) มาตรา 70 และ 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่  17 กาํหนดให้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปีทุกครัง้ 

กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอย่างนอ้ยจาํนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วน

ไม่ไดก็้ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คียงที่สดุกบัสว่นหนึ่งในสาม (1/3) โดยในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 นี ้มีกรรมการ

ที่ออกตามวาระจาํนวน 4 ท่าน ไดแ้ก่ 

1. นางสาววรนชุ สไุพบลูยพ์ิพฒัน ์ กรรมการอิสระ

2. นางสิรมิา เอี่ยมสกลุรตัน ์ กรรมการ 

3. ดร.เจน ชาญณรงค ์ กรรมการ 

4. นายภาคภมิู วอ่งไพฑรูย ์ กรรมการ

บริษัทฯ ไดป้ระกาศในเว็บไซตข์องบริษัทฯ เพื่อเรียนเชิญใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายช่ือบุคคลที่มีคุณสมบติัเหมาะสม

และตรงตามที่กฎหมายกาํหนด เพื่อเขา้รบัการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท ตัง้แต่วนัที่ 1 ตลุาคม ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 

โดยเม่ือครบกาํหนดเวลาแลว้ ปรากฎวา่ ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอช่ือผูท้รงคณุวฒุิเขา้มายงับรษัิทฯ 

ทัง้นี ้เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการที่ดี จึงขอเชิญกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระทกุท่าน ออกจาก

หอ้งประชุม เพื่อใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะ แสดงความคิดเห็นในวาระนีไ้ดอ้ย่างเป็นอิสระ โดยกรรมการทัง้ 4 ท่านจะ

กลบัเขา้หอ้งประชมุอีกครัง้หลงัการประชมุระเบียบวาระนีแ้ลว้เสรจ็ ดงันัน้ เลขานกุารที่ประชมุจึงเป็นผูน้าํเสนอรายละเอียด

ในระเบียบวาระนีต้อ่ไป

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดด้าํเนินการสรรหาผูท้รงคณุวฒิุตามกระบวนการสรรหาอย่าง

ครบถว้น โดยพิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวงั ถึงคุณสมบติัและความเหมาะสมตามพระราชบญัญัติบริษัท

มหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) สดัส่วนจาํนวนกรรมการอิสระ และคณุสมบติัของกรรมการอิสระตาม

นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และตามประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติถึงความรู ้

ความสามารถ ประสบการณ์ ที่เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบรษัิทฯ ทัง้รายบคุคลและในภาพรวมของคณะกรรมการ

ทัง้คณะ โดยไดเ้สนอรายช่ือบคุคลที่ผ่านการพิจารณาแลว้ต่อคณะกรรมการบรษัิท ซึ่งคณะกรรมการบรษัิท ไม่รวมกรรมการ

ผูมี้ส่วนไดเ้สียในระเบียบวาระนี้ ไดพ้ิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมดัระวงัแลว้ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชมุสามญัผู้

ถือหุ้น ประจาํปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระ จาํนวน 4 ท่าน กลับเขา้ดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งประวติัโดยสงัเขปของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการของบรษัิทฯ รายละเอียด

ปรากฎตามเอกสารแนบทา้ย 2 (1)-(4) หนา้ 32-39 ในหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ ไดแ้ก่

1. นางสาววรนชุ สไุพบลูยพ์ิพฒัน์ ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง

2. นางสิรมิา เอี่ยมสกลุรตัน์ ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ ตอ่อีกวาระหนึ่ง

3. ดร.เจน ชาญณรงค์ ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ ตอ่อีกวาระหนึ่ง

4. นายภาคภมิู วอ่งไพฑรูย์ ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ ตอ่อีกวาระหนึ่ง

โดยไดพ้ิจารณาแลว้วา่บคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระจะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่าง

เป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ เก่ียวข้อง และมีคุณสมบัติตามคํานิยามกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กําหนดไว้

รายละเอียดตามเอกสารแนบทา้ย 4 หนา้ 42

สืบเน่ืองจาก ดร.สพุจน์ เธียรวฒิุ ไดข้อลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระและทกุตาํแหน่งในบรษัิทฯ มีผลตัง้แตว่นัที่

1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป ดงันัน้ องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัท จาํนวน 9 ท่าน มีจาํนวนกรรมการอิสระ 3 ท่าน 

ยงัเป็นไปตามขอ้บงัคบับรษัิท และหลกัเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) และ

เพียงพอตอ่การบรหิารงาน ไม่จาํเป็นตอ้งแตง่ตัง้กรรมการทดแทนตาํแหน่งที่วา่งลงในขณะนี้

ทัง้นี ้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลักกาํกับดูแลกิจการที่ดี ในวาระนี้ จึงใคร่ขอผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะ ลงคะแนน

เลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลในบตัรลงคะแนน โดยขอเริ่มการเลือกตัง้กรรมการท่านแรก คือ

6.1 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง นางสาววรนุช สุไพบูลยพ์ิพัฒน์ กลับเข้าดาํรงตาํแหน่ง กรรมการอิสระ อีก

วาระหน่ึง

เลขานกุารที่ประชมุ เชิญผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัวาระการ

ประชมุที่กาํลงัพิจารณาผ่านแบบฟอรม์คาํถาม เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัอบ

ฉนัทะลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มตทิีป่ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตัิเลือกตัง้ นางสาววรนุช สไุพบูลยพ์ิพฒัน์ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการอิสระ อีก

วาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

มีผูถื้อหุน้ จาํนวน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ

เห็นดว้ย 415,035,413 99.9999

ไม่เห็นดว้ย 500 0.0001

งดออกเสียง 0 0.0000

รวม (163 ราย) 415,035,913 100.0000
หมายเหตุ 1. การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบตัรเสีย

2. จาํนวนหุน้ของผูม้ีสว่นไดเ้สียที่ไมม่ีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ รวม 0 หุน้
3. ไม่มีผูถื้อหุน้มาลงทะเบียนเพิ่มเติม
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ทัง้นี ้เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการที่ดี จึงขอเชิญกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระทกุท่าน ออกจาก

หอ้งประชุม เพื่อใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะ แสดงความคิดเห็นในวาระนีไ้ดอ้ย่างเป็นอิสระ โดยกรรมการทัง้ 4 ท่านจะ

กลบัเขา้หอ้งประชมุอีกครัง้หลงัการประชมุระเบียบวาระนีแ้ลว้เสรจ็ ดงันัน้ เลขานกุารที่ประชมุจึงเป็นผูน้าํเสนอรายละเอียด

ในระเบียบวาระนีต้อ่ไป 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดด้าํเนินการสรรหาผูท้รงคณุวฒิุตามกระบวนการสรรหาอย่าง

ครบถว้น โดยพิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวงั ถึงคุณสมบติัและความเหมาะสมตามพระราชบญัญัติบริษัท

มหาชนจาํกดั พ.ศ.2535  (รวมที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) สดัส่วนจาํนวนกรรมการอิสระ และคณุสมบติัของกรรมการอิสระตาม

นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และตามประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติถึงความรู ้

ความสามารถ ประสบการณ ์ที่เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบรษัิทฯ ทัง้รายบคุคลและในภาพรวมของคณะกรรมการ

ทัง้คณะ โดยไดเ้สนอรายช่ือบคุคลที่ผ่านการพิจารณาแลว้ต่อคณะกรรมการบรษัิท ซึ่งคณะกรรมการบรษัิท ไม่รวมกรรมการ

ผูมี้ส่วนไดเ้สียในระเบียบวาระนี ้ไดพ้ิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมดัระวงัแลว้ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชมุสามญัผู้

ถือหุ้น ประจาํปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระ จาํนวน 4 ท่าน กลับเขา้ดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งประวติัโดยสงัเขปของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการของบรษัิทฯ รายละเอียด

ปรากฎตามเอกสารแนบทา้ย 2 (1)-(4) หนา้ 32-39 ในหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ ไดแ้ก่ 

1. นางสาววรนชุ สไุพบลูยพ์ิพฒัน ์ ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง

2. นางสิรมิา เอี่ยมสกลุรตัน ์ ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ ตอ่อีกวาระหนึ่ง 

3. ดร.เจน ชาญณรงค ์ ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ ตอ่อีกวาระหนึ่ง 

4. นายภาคภมิู วอ่งไพฑรูย ์ ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ ตอ่อีกวาระหนึ่ง

โดยไดพ้ิจารณาแลว้วา่บคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระจะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่าง

เป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ เก่ียวข้อง และมีคุณสมบัติตามคํานิยามกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กําหนดไว ้

รายละเอียดตามเอกสารแนบทา้ย 4 หนา้ 42 

สืบเน่ืองจาก ดร.สพุจน ์เธียรวฒิุ ไดข้อลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระและทกุตาํแหน่งในบรษัิทฯ มีผลตัง้แตว่นัที่ 

1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป ดงันัน้ องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัท จาํนวน 9 ท่าน มีจาํนวนกรรมการอิสระ 3 ท่าน 

ยงัเป็นไปตามขอ้บงัคบับรษัิท และหลกัเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และ

เพียงพอตอ่การบรหิารงาน ไม่จาํเป็นตอ้งแตง่ตัง้กรรมการทดแทนตาํแหน่งที่วา่งลงในขณะนี ้

ทัง้นี ้เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลักกาํกับดูแลกิจการที่ดี ในวาระนี ้จึงใคร่ขอผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะ ลงคะแนน

เลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลในบตัรลงคะแนน โดยขอเริ่มการเลือกตัง้กรรมการท่านแรก คือ 

6.1 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง นางสาววรนุช สุไพบูลยพ์ิพัฒน ์กลับเข้าดาํรงตาํแหน่ง กรรมการอิสระ อีก

วาระหน่ึง 

เลขานกุารที่ประชมุ เชิญผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัวาระการ

ประชมุที่กาํลงัพิจารณาผ่านแบบฟอรม์คาํถาม เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัอบ

ฉนัทะลงคะแนนเสียงในวาระนี ้

มตทิีป่ระชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมตัิเลือกตัง้ นางสาววรนุช สไุพบูลยพ์ิพฒัน ์กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการอิสระ อีก

วาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

มีผูถื้อหุน้ จาํนวน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 

  เห็นดว้ย 415,035,413 99.9999 

  ไม่เห็นดว้ย 500 0.0001 

  งดออกเสียง 0 0.0000 

  รวม (163 ราย) 415,035,913 100.0000 
หมายเหต ุ 1. การลงมติในวาระนี ้ไม่มีบตัรเสีย 

2. จาํนวนหุน้ของผูม้ีสว่นไดเ้สียที่ไมม่ีสิทธิออกเสียงในวาระนี ้รวม 0 หุน้ 
3. ไม่มีผูถื้อหุน้มาลงทะเบียนเพิ่มเติม
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6.2 พจิารณาอนุมตักิารเลือกตัง้ นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน ์กลับเข้าดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ อีกวาระหน่ึง 

เลขานกุารที่ประชมุ เชิญผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัวาระการ

ประชุมที่กาํลงัพิจารณาผ่านแบบฟอรม์คาํถาม เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บั

มอบฉนัทะลงคะแนนเสียงในวาระนี ้

มตทิีป่ระชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตัง้ นางสิริมา เอี่ยมสกุลรตัน ์กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง ดว้ย

คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

มีผูถื้อหุน้ จาํนวน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 

  เห็นดว้ย 330,801,762 79.7044 

  ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

  งดออกเสียง 84,234,151 20.2956 

  รวม (163 ราย) 415,035,913 100.0000 
หมายเหต ุ 1. การลงมติในวาระนี ้ไม่มีบตัรเสีย 

2. จาํนวนหุน้ของผูม้ีสว่นไดเ้สียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี ้รวม 0 หุน้ 
3. ไม่มีผูถื้อหุน้มาลงทะเบียนเพิ่มเติม

6.3 พจิารณาอนุมตักิารเลือกตัง้ ดร.เจน ชาญณรงค ์กลับเข้าดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ อีกวาระหน่ึง 

เลขานกุารที่ประชมุ เชิญผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัวาระการ

ประชมุที่กาํลงัพิจารณาผ่านแบบฟอรม์คาํถาม เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัอบ

ฉนัทะลงคะแนนเสียงในวาระนี ้

มตทิีป่ระชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมตัิเลือกตัง้ ดร.เจน ชาญณรงค ์กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง ดว้ย

คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

มีผูถื้อหุน้ จาํนวน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 

  เห็นดว้ย 342,716,783 82.5752 

  ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

  งดออกเสียง 72,319,130 17.4248 

  รวม (163 ราย) 415,035,913 100.0000 
หมายเหต ุ 1. การลงมติในวาระนี ้ไม่มีบตัรเสีย 

2. จาํนวนหุน้ของผูม้ีสว่นไดเ้สียที่ไมม่ีสิทธิออกเสียงในวาระนี ้รวม 0 หุน้ 
3. ไม่มีผูถื้อหุน้มาลงทะเบียนเพิ่มเติม

6.4 พจิารณาอนุมตักิารเลือกตัง้ นายภาคภมูิ วอ่งไพฑรูย ์กลับเข้าดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ อีกวาระหน่ึง 

เลขานกุารที่ประชมุ เชิญผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัวาระการ

ประชมุที่กาํลงัพิจารณาผ่านแบบฟอรม์คาํถาม เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัอบ

ฉนัทะลงคะแนนเสียงในวาระนี ้

มตทิีป่ระชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตัง้ นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย ์กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง ดว้ย

คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

มีผูถื้อหุน้ จาํนวน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 

  เห็นดว้ย 410,805,588 98.9807 

  ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

  งดออกเสียง 4,230,325 1.0193 

  รวม (163 ราย) 415,035,913 100.0000 

หมายเหต ุ 1. การลงมติในวาระนี ้ไม่มีบตัรเสีย 
2. จาํนวนหุน้ของผูม้ีสว่นไดเ้สียที่ไมม่ีสิทธิออกเสียงในวาระนี ้รวม 0 หุน้ 
3. ไม่มีผูถื้อหุน้มาลงทะเบียนเพิ่มเติม

เอกสารแนบทา้ย 1 | พิจารณาวาระท�ี 1
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6.2 พจิารณาอนุมตักิารเลือกตัง้ นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ กลับเข้าดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ อีกวาระหน่ึง

เลขานกุารที่ประชมุ เชิญผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัวาระการ

ประชุมที่กาํลงัพิจารณาผ่านแบบฟอรม์คาํถาม เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บั

มอบฉนัทะลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มตทิีป่ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตัง้ นางสิริมา เอี่ยมสกุลรตัน์ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง ดว้ย

คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

มีผูถื้อหุน้ จาํนวน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ

เห็นดว้ย 330,801,762 79.7044

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000

งดออกเสียง 84,234,151 20.2956

รวม (163 ราย) 415,035,913 100.0000
หมายเหตุ 1. การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบตัรเสีย

2. จาํนวนหุน้ของผูม้ีสว่นไดเ้สียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี ้รวม 0 หุน้
3. ไม่มีผูถื้อหุน้มาลงทะเบียนเพิ่มเติม

6.3 พจิารณาอนุมตักิารเลือกตัง้ ดร.เจน ชาญณรงค์ กลับเข้าดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ อีกวาระหน่ึง

เลขานกุารที่ประชมุ เชิญผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัวาระการ

ประชมุที่กาํลงัพิจารณาผ่านแบบฟอรม์คาํถาม เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัอบ

ฉนัทะลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มตทิีป่ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตัิเลือกตัง้ ดร.เจน ชาญณรงค์ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง ดว้ย

คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

มีผูถื้อหุน้ จาํนวน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ

เห็นดว้ย 342,716,783 82.5752

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000

งดออกเสียง 72,319,130 17.4248

รวม (163 ราย) 415,035,913 100.0000
หมายเหตุ 1. การลงมติในวาระนี ้ไม่มีบตัรเสีย

2. จาํนวนหุน้ของผูม้ีสว่นไดเ้สียที่ไมม่ีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ รวม 0 หุน้
3. ไม่มีผูถื้อหุน้มาลงทะเบียนเพิ่มเติม

6.4 พจิารณาอนุมตักิารเลือกตัง้ นายภาคภมูิ วอ่งไพฑรูย์ กลับเข้าดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ อีกวาระหน่ึง

เลขานกุารที่ประชมุ เชิญผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัวาระการ

ประชมุที่กาํลงัพิจารณาผ่านแบบฟอรม์คาํถาม เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัอบ

ฉนัทะลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มตทิีป่ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตัง้ นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง ดว้ย

คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

มีผูถื้อหุน้ จาํนวน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ

เห็นดว้ย 410,805,588 98.9807

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000

งดออกเสียง 4,230,325 1.0193

รวม (163 ราย) 415,035,913 100.0000

หมายเหตุ 1. การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบตัรเสีย
2. จาํนวนหุน้ของผูม้ีสว่นไดเ้สียที่ไมม่ีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ รวม 0 หุน้
3. ไม่มีผูถื้อหุน้มาลงทะเบียนเพิ่มเติม

จากนัน้ เลขานุการที่ประชุม ขอใหเ้จา้หนา้ที่ของบริษัทฯ เชิญกรรมการทัง้ 4 ท่าน กลบัเขา้หอ้งประชุมอีกครัง้หนึ่ง 

พรอ้มแจง้ผลการลงมติว่าผูถื้อหุน้ใหค้วามไวว้างใจลงมติเลือกกรรมการทัง้ 4 ท่านกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

และดาํเนินการประชมุตอ่ไป 

วาระที ่7 พจิารณาอนุมัตคิ่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สาํหรับปี 2563 

เลขานุการที่ประชุม ขอเชิญนางสาววรนุช สไุพบูลยพ์ิพัฒน ์ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

เป็นผูน้าํเสนอรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 

นางสาววรนุช สุไพบูลยพ์ิพัฒน ์รายงานต่อที่ประชมุว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 

(รวมที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) มาตรา 90 และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 30. กาํหนดใหก้รรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนในรูป

ของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บาํเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่น ตามที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้จะพิจารณา 

และลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบว่าโครงสรา้งค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการชุดย่อย สาํหรับปี 2563 เหมาะสมกับความรับผิดชอบและสามารถจูงใจให้กรรมการนําพาองค์กรให้

ดาํเนินงานตามเป้าหมายทัง้ระยะสัน้และระยะยาว สามารถเปรียบเทียบไดก้ับองคก์รที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดย

คาํนงึถึงความเหมาะสมตามปัจจยัและหลกัเกณฑต์่างๆ อย่างครบถว้น ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการชดุย่อย สาํหรบัปี 2563 ซึง่มีผลตัง้แตว่นัที่ 1 พฤษภาคม 2563 ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการสรรหา

และพิจารณาคา่ตอบแทน

- ประธานกรรมการบรษัิท 30,000 บาท /เดือน 

- ประธานกรรมการชดุย่อย 25,000 บาท /เดือน 

- กรรมการบรษัิท / กรรมการอิสระ 20,000 บาท /เดือน 

- กรรมการบรษัิท (ทาํงานสปัดาหล์ะ 3 วนั) 120,000 บาท /เดือน 

2. ค่าเบีย้ประชุมกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน (เฉพาะกรรมการที่เขา้ประชมุ)

- ประธานกรรมการ 15,000 บาท /ครัง้

- กรรมการ 10,000 บาท /ครัง้

3. เงินโบนสัคณะกรรมการบรษัิท -ไม่มี- 

4. สิทธิประโยชนอ์ื่นๆ -ไม่มี- 

ทัง้นี ้ค่าตอบแทนของกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการชดุย่อยดงักล่าวขา้งตน้เป็นอตัราเดียวกนักบัปี 2562 และ

ค่าตอบแทนที่จ่ายจริงในปี 2562 รวมมูลค่าเท่ากับ 3,955,000 บาท โดยบริษัทฯ มีนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่าย

คา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการชดุย่อย ดงันี ้

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูก้าํหนดและจัดทาํหลักการหรือนโยบาย "การจ่าย

คา่ตอบแทนกรรมการ" และนาํเสนอคณะกรรมการบรษัิทพิจารณาเห็นชอบ เพื่อเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผูถื้อ

หุน้ประจาํปี โดยตอ้งสอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบับรษัิท หมวดที่ 4 วา่ดว้ยเรื่องคณะกรรมการรวมถึงปัจจยัตา่งๆ

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูส้รุปผลการจ่ายค่าตอบแทนประจาํปี ทัง้นีต้อ้งไม่เกิน

วงเงินที่ไดร้บัการอนมุติัจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ปีที่ผ่านมา และนาํเสนอคณะกรรมการบรษัิทพิจารณาเห็นชอบ

เพื่อรายงานตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบถึงจาํนวนเงินที่ไดจ้่ายไปจรงิ

3. กรรมการที่มีสิทธิไดร้บัคา่ตอบแทนกรรมการ ตอ้งไม่เป็นพนกังานของบรษัิทซึง่ไดร้บัเงินเดือนประจาํ 

4. กรรมการบริษัทที่ดาํรงตาํแหน่งอื่นๆ ในกรรมการชุดย่อย จะไดร้บัค่าตอบแทนรายเดือนตามตาํแหน่งที่มี

คา่ตอบแทนสงูที่สดุเพียงตาํแหน่งเดียว
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เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 256428

จากนัน้ เลขานกุารที่ประชมุ เชิญผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะ ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบั

วาระการประชุมที่กาํลงัพิจารณาผ่านแบบฟอรม์คาํถาม เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอใหผู้ถื้อหุน้

หรอืผูร้บัอบฉนัทะลงคะแนนเสียงในวาระนี ้

มตทิีป่ระชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการชดุย่อย สาํหรบัปี 2563 ดว้ย

คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของผูถ้ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย

ไม่นบัคะแนนเสียงในส่วนของผูถื้อหุน้ที่มีส่วนไดเ้สีย ดงันี ้

มีผูถื้อหุน้ จาํนวน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 

  เห็นดว้ย 246,774,621 100.0000 

  ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

  งดออกเสียง 0 0.0000 

  รวม (163 ราย) 246,774,621 100.0000 
หมายเหต ุ 1. การลงมติในวาระนี ้ไม่มีบตัรเสีย 

2. จาํนวนหุน้ของผูม้ีสว่นไดเ้สียที่ไมม่ีสิทธิออกเสียงในวาระนี ้รวม 168,261,292 หุน้ 

3. ไม่มีผูถื้อหุน้มาลงทะเบียนเพิ่มเติม

วาระที ่8 พจิารณาอนุมัตแิตง่ตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจาํปี 2563 

เลขานกุารที่ประชมุ ขอเชิญนายวิศิษฏ ์วชิรลาภไพฑรูย ์ประธานเจา้หนา้ที่การเงิน เป็นผูน้าํเสนอรายละเอียด

ต่อที่ประชมุ

นายวิศิษฏ ์วชิรลาภไพฑรูย ์รายงานต่อที่ประชมุว่า ตามพระราชบญัญติับรษัิทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมที่มี

การแกไ้ขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 51. กาํหนดใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี

และกาํหนดคา่ตอบแทนที่ผูส้อบบญัชีควรไดร้บัทกุปี โดยในการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีจะแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้

คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้ว

เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัใหแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจาก บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั ซึ่งไม่

เป็นสาํนกังานสอบบญัชีเดียวกนักบับรษัิทย่อย เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ ประจาํปี 2563 โดยใชเ้กณฑก์ารพิจารณา ดงันี ้

1. ช่ือเสียงและการยอมรบัของสาํนักงานสอบบัญชี  โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และเป็นผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต.

2. ความเป็นอิสระตอ่การปฏิบติัหนา้ที่ การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมาตรฐานการสอบบญัชี 

3. คณุภาพของงานสอบบญัชี

4. ความรู ้ความชาํนาญของผูส้อบบญัชี 

5. คา่ธรรมเนียมการสอบบญัชี

6. การใหบ้รกิารอื่น

ทัง้นี ้คณะกรรมการจะดแูลใหส้ามารถจดัทาํงบการเงินไดท้นัตามกาํหนดระยะเวลา โดยกาํหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใด

คนหนึ่งตามรายช่ือต่อไปนี ้เป็นผูท้าํการตรวจสอบบญัชีและเป็นผูล้งลายมือช่ือในรายงานการตรวจสอบงบการเงิน ประจาํปี 

2563 และรายงานการสอบทานรายไตรมาส ตัง้แตไ่ตรมาสที่ 1 ถึง 3 ของปี 2563 

1. นายธนะวฒุิ พิบลูยส์วสัดิ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 6699 หรอื 

2. นางสาวพจนรตัน ์ศิรพิิพฒัน ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 9012 หรอื 

3. นางสาวรุง่นภา แสงจนัทร ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 10142 หรือ 

4. นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 10769 หรือ 

5. ผูส้อบบัญชีท่านอื่นที่สาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์(ก.ล.ต.) ให้ความ

เห็นชอบ ซึง่บรษัิท สอบบญัชีธรรรมนิติ จาํกดั มอบหมายใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีผูร้บัผิดชอบ
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ผู้สอบบัญชีที่ได้รบัการเสนอช่ือดังกล่าวไม่เป็นผู้ลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีเป็นระยะเวลาเกินกว่าที่

หลกัเกณฑต์ามประกาศที่เก่ียวขอ้งกาํหนด อีกทัง้ ไม่มีความสมัพนัธ ์และ/หรอื ส่วนไดเ้สียกบับรษัิทฯ / บรษัิทย่อย / ผูบ้รหิาร / 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูเ้ก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่ว  

และเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุติัค่าตอบแทนการสอบบญัชีของบริษัทฯ สาํหรบังบ

การเงินประจาํปี 2563 และรายไตรมาส รวมเป็นจาํนวนเงิน 1,406,000 บาท และค่าใชจ้่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึน้จริงระหว่าง

ปฏิบติังาน เช่น ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง ค่าโทรศพัท ์รวมถึงค่าเอกสารอื่นๆ จะเรียกเก็บตามที่เกิดขึน้จรงิระหว่าง

การปฏิบติังาน ซึ่งอตัราค่าสอบบญัชีดงักล่าวเป็นอตัราที่เพิ่มขึน้จากปี 2562 ที่จ่ายรวมเป็นเงิน 1,326,000 บาท หรือเพิ่มขึน้

คิดเป็นรอ้ยละ 6.03 

การเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุติัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือขา้งตน้ ซึ่งบรษัิทฯ ไดม้อบหมายให้

เป็นผูส้อบบญัชีสาํหรบังบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563 นัน้ ยงัเป็นการดาํเนินการเพื่อใหส้อดคลอ้งกับประกาศคณะกรรมการ

กาํกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2563 ที่ผ่อนปรนใหบ้ริษัทจดทะเบียนสามารถดาํเนินการในกรณีที่ไม่สามารถจัดการประชุม

สามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี เพื่อแต่งตั้งผูส้อบบัญชีไดท้ันการสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1 เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 ดว้ย ทั้งนี ้บริษัทฯ ไดน้าํส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ต่อสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเรยีบรอ้ยแลว้ 

จากนัน้ เลขานกุารที่ประชมุ เชิญผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะ ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบั

วาระการประชมุที่กาํลงัพิจารณาผ่านแบบฟอรม์คาํถาม  

 คุณจติต ์สาวิตตกุ์ล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมผู้ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  มีคาํถาม 1 ข้อ ดังนี ้

ขอ้ที่ 1. ผูส้อบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จาํกัด ไดแ้จง้เหตุผลหรือไม่ว่าทาํไมถึงปรบัค่าบริการสอบบัญชี 

ประจาํปี 2563 เพิ่มขึน้เป็นประมาณ 6% 

คาํตอบ นายวิศิษฏ ์วชิรลาภไพฑรูย ์ประธานเจา้หนา้ที่การเงิน ชีแ้จงว่า เนื่องจากค่าบริการสอบบญัชีในปี 2562 

จาํนวนเงิน 1,326,000 บาท ที่ประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2562 ไดม้ีมติอนมุตัิก่อนที่จะมีการจดทะเบียน

บริษัทย่อย ประเทศเวียดนาม โดยในปี 2563 ค่าบริการสอบบญัชีที่เพิ่มขึน้ มาจากการเพิ่มกาํลงัคนในการ

ตรวจสอบ 2 ส่วน คือ (1) ตรวจสอบงบการเงินบริษัทย่อย เพื่อใหบ้ริษัทฯ สามารถจดัทาํงบการเงินรวมได้

ภายในเวลาที่กาํหนด (2) มาตรฐานการบญัชีที่จะบงัคบัใชใ้นปี 2563 มี 2 เรื่อง คือ TFRS 9 เรื่องเครื่องมือทาง

การเงิน และ TFRS 16 เรื่องสญัญาเช่า จึงจาํเป็นตอ้งตรวจสอบและแสดงความเห็นในการจดัทาํงบการเงิน

เพิ่มเติมขึน้ ทัง้นี ้ที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ไดพ้ิจารณาแลว้ว่าค่าบริการ

สอบบญัชี ในปี 2563 มีความเหมาะสมกบังานที่ผูส้อบบญัชีตอ้งใชเ้วลาในการตรวจสอบเพิ่มมากขึน้ 

เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม จงึเสนอใหผู้ถื้อหุน้หรอืผูร้บัอบฉนัทะลงคะแนนเสียงในวาระนี ้

มตทิีป่ระชุม  ที่ประชมุมีมติอนมุติัแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั ไดแ้ก่ นายธนะวฒุิ พิบูลยส์วสัดิ ์

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 6699 หรือ นางสาวพจนรตัน ์ศิรพิิพฒัน ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 9012 หรือ 

นางสาวรุง่นภา แสงจนัทร ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 10142 หรือ นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ ผูส้อบบญัชีรบั

อนุญาตเลขที่  10769 หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สาํนักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรพัย ์(ก.ล.ต.) ใหค้วามเห็นชอบ ซึ่งบริษัท สอบบัญชีธรรรมนิติ จาํกัด มอบหมายใหเ้ป็นผูส้อบบัญชี

ผูร้บัผิดชอบ เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ ประจาํปี 2563 และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ 

ประจาํปี 2563 รวมเป็นจาํนวนเงิน 1,406,000 บาท และค่าใชจ้่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึน้จริงระหว่างปฏิบติังาน 

เช่น ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท ์รวมถึงค่าเอกสารอื่นๆ จะเรียกเก็บตามที่เกิดขึน้จริง

ระหวา่งการปฏิบติังาน ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
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มีผูถื้อหุน้ จาํนวน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 

  เห็นดว้ย 415,035,913 100.0000 

  ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

  งดออกเสียง 0 0.0000 

  รวม (163 ราย) 415,035,913 100.0000 
หมายเหต ุ 1. การลงมติในวาระนี ้ไม่มีบตัรเสีย 

2. จาํนวนหุน้ของผูม้ีสว่นไดเ้สียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี ้รวม 0 หุน้ 

3. ไม่มีผูถื้อหุน้มาลงทะเบียนเพิ่มเติม

วาระที ่9 พจิารณาอนุมัตกิารแกไ้ข/เพิม่เตมิข้อบังคับของบริษัทฯ 

เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า เน่ืองจากมีการแกไ้ขกฎบตัรของคณะกรรมการบริษัท โดยนอกจาก

การพน้จากตาํแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการจะพน้จากตาํแหน่งเม่ือ “มีอายคุรบ 80 ปี โดยพน้จากตาํแหน่งนบัตัง้แต่วนัสิน้สดุ

รอบปีปฏิทิน” ดงันัน้ ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 18 จึงควรไดร้บัการแกไ้ขเพิ่มเติมใหส้อดคลอ้งกัน ทัง้นี ้ตามพระราชบญัญัติ

บรษัิทมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) มาตรา 31 กาํหนดใหก้ารแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ หรือ

ขอ้บังคับของบริษัทตอ้งไดร้บัอนุมัติจากที่ประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจาํนวนเสียง

ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไข/เพิ่มเติม

ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ขอ้ 18 โดยใหย้กเลิกขอ้ความเดิมและใหใ้ชข้อ้ความใหม่ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ขอ้ 18. นอกจากการพน้จากตาํแหนง่ตามวาระแลว้ กรรมการจะพน้จากตาํแหนง่เมือ่ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคณุสมบตั ิหรือมลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษัทมหาชนจาํกดัหรือกฎหมายวา่

ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

(4) ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ลงมตใิหอ้อก 

(5) ศาลมคีาํสัง่ใหอ้อก 

(6) มอีายคุรบ 80 ปี โดยพน้จากตาํแหนง่นบัตัง้แตว่นัสิน้สดุรอบปีปฏิทนิ

รวมทัง้การแกไ้ข และ/หรือ เพิ่มเติม รายละเอียดหรือขอ้ความใหเ้ป็นไปตามคาํสั่งนายทะเบียนตามความจาํเป็น

และเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบตอ่สาระสาํคญัของการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ขา้งตน้ 

เลขานกุารที่ประชมุ เชิญผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัวาระการ

ประชมุที่กาํลงัพิจารณาผ่านแบบฟอรม์คาํถาม เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัอบ

ฉนัทะลงคะแนนเสียงในวาระนี ้

มตทิีป่ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแกไ้ข/เพิ่มเติมขอ้บังคับของบริษัทฯ ขอ้ 18 ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) 

ของผูถื้อหุน้ ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

มีผูถื้อหุน้ จาํนวน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 

  เห็นดว้ย 415,035,913 100.0000 

  ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

  งดออกเสียง 0 0.0000 

  รวม (163 ราย) 415,035,913 100.0000 
หมายเหต ุ 1. การลงมติในวาระนี ้ไม่มีบตัรเสีย 

2. จาํนวนหุน้ของผูม้ีสว่นไดเ้สียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี ้รวม 0 หุน้ 

3. ไม่มีผูถื้อหุน้มาลงทะเบียนเพิ่มเติม
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วาระที ่10 พจิารณาเรือ่งอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 

เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ไดป้ระกาศในเว็บไซตข์องบริษัท www.harn.co.th เพื่อเปิด

โอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการประชมุล่วงหนา้ นอกเหนือจากวาระที่กาํหนดไวล้่วงหนา้ก่อนการประชมุ ตัง้แต่วนัที่ 

1 ตลุาคม ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยเม่ือครบกาํหนดเวลาแลว้ ปรากฎว่า ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอระเบียบวาระอื่นเขา้

มายงับรษัิทฯ ทัง้นี ้การเสนอระเบียบวาระอื่นนัน้ จะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่กาํหนดไวใ้นกฎหมายดว้ย 

หลงัจากนัน้ เลขานกุารที่ประชมุ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะ ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม

ผ่านแบบฟอรม์คาํถาม เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้รายใดสอบถามเพิ่มเติม เลขาที่ประชมุจงึเรียนเชิญประธานที่ประชมุ กลา่วปิดประชมุ 

ประธานที่ประชมุ กล่าวขอบคณุผูถื้อหุน้ คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูเ้ขา้รว่มประชมุที่ใหค้วามรว่มมือในการ

ประชมุเป็นอย่างดี และขอใหท้กุท่านมั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหารและพนกังาน จะมุ่งมั่นพฒันาบริษัทฯ ให้

เติบโตอย่างยั่งยืน ภายใตห้ลกัการกาํกบัดแูลกิจการที่ดี เพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุๆ ฝ่าย และกล่าว

ปิดการประชมุ 

ณ เวลาปิดการประชมุ สรุปจาํนวนผูถื้อหุน้ที่มาประชมุดว้ยตนเองและมอบฉนัทะ ขณะปิดการประชมุรวมทัง้สิน้

163 ราย ซึง่นบัรวมจาํนวนหุน้ได ้415,035,913 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 71.0070 ของจาํนวนหุน้ทัง้หมด 

ปิดการประชุม เวลา 15.57 น. 

..................................................ประธานที่ประชมุ 

(ดร.ถกล   นนัธิราภากร) 

...................................................ผูบ้นัทึกการประชมุ

(นางวรนิกาญจน ์  ธีระอมัรานนท)์ 

....... <CJ.� .. '. .
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เอกสารแนบทา้ย 2 (1) พิจารณาวาระท่ี 5 

 ข้อมูลของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอชื่อเพือ่เลือกตัง้เป็นกรรมการ 

• ชื่อ-สกุล : นายวิรัฐ  สุขชัย 

 (ได้รับการเสนอใหก้ลับเข้าดาํรงตาํแหน่งต่ออีกวาระหน่ึง) 

• ตาํแหน่งปัจจุบนั : กรรมการ (เป็นผูบ้รหิาร) ประธานกรรมการบรหิาร 

ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 

และกรรมการผูม้อีาํนาจลงนามผกูพนับรษัิท 

• ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตัง้ : กรรมการ

• อายุ (ณ วันที ่31 ธ.ค.2563) : 55  ปี 

• สัญชาติ : ไทย 

• ความรู้ความชาํนาญ : ความรูด้า้นธุรกิจหลกั / ดา้นกลยทุธ ์การตลาด และการแข่งขนั / ดา้นบรหิารความเส่ียง 

• ประวัตกิารศึกษา

♦ บรหิารธรุกิจมหาบณัฑิต (E-MBA) สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์(นิดา้)

♦ บรหิารธุรกิจบณัฑิต (การขายและการตลาด) มหาวิทยาลยักรุงเทพ

• ประวัตกิารฝึกอบรม

♦ หลกัสตูรอบรมของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)

1. หลกัสตูร How to Develop a Risk Management (HRP) รุน่ 12/2017

2. หลกัสตูร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุน่ 24/2015

3. หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ 204/2015

4. หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ 36/2015

5. หลกัสตูร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุน่ 14/2015

6. หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ SET/2012

• ประวัตกิารทาํงาน

♦ 2559 - ปัจจบุนั ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ : ธุรกิจระบบดบัเพลิง ปรบัอากาศ และสขุาภิบาล,

บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์

♦ 2555 - 2559 กรรมการผูจ้ดัการ, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส์

♦ 2544 - 2555 ผูจ้ดัการทั่วไป, บจก.ไฟรว์ิคเตอร ์

• สัดส่วนการถอืหุน้บริษัท (ณ วันที ่31 ธ.ค.2563) : 102,178,367 หุน้ (17.48%)

(รวมการถือหุน้บรษัิทของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ) 

• วันทีไ่ด้รับการแต่งตัง้ : 5  กนัยายน  2555 (บรษัิทฯ ยงัไมเ่ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย)์ 

บรษัิทฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์ปี 2557 ทาํใหด้าํรงตาํแหน่งตอ่เน่ืองมา 

• จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษัท : 7 ปี (22 พฤษภาคม 2557 - ปัจจบุนั)

• ตาํแหน่งในบรษัิทย่อย : ไม่ม ี

• การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

♦ การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 1 ครัง้ เขา้รว่มประชมุ 1 ครัง้

♦ การประชมุคณะกรรมการบรษัิท 8 ครัง้ เขา้รว่มประชมุ 8 ครัง้ 

♦ การประชมุคณะกรรมการบรหิาร 12 ครัง้ เขา้รว่มประชมุ 12 ครัง้

♦ การประชมุคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 4 ครัง้ เขา้รว่มประชมุ 4 ครัง้ 
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เอกสารแนบทา้ย 2 (1) พิจารณาวาระท่ี 5 

  
 

 ข้อมูลของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอชื่อเพือ่เลือกตัง้เป็นกรรมการ 

 

• ชื่อ-สกุล : นายวิรัฐ  สุขชัย 

  (ได้รับการเสนอใหก้ลับเข้าดาํรงตาํแหน่งต่ออีกวาระหน่ึง) 

• ตาํแหน่งปัจจุบนั : กรรมการ (เป็นผูบ้รหิาร) ประธานกรรมการบรหิาร 

  ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 

  และกรรมการผูม้อีาํนาจลงนามผกูพนับรษัิท 

• ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตัง้ : กรรมการ  

• อายุ (ณ วันที ่31 ธ.ค.2563) : 55  ปี 

• สัญชาต ิ : ไทย 

• ความรู้ความชาํนาญ : ความรูด้า้นธุรกิจหลกั / ดา้นกลยทุธ ์การตลาด และการแข่งขนั / ดา้นบรหิารความเส่ียง 

• ประวัตกิารศึกษา  

♦ บรหิารธรุกิจมหาบณัฑิต (E-MBA) สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์(นิดา้) 

♦ บรหิารธุรกิจบณัฑิต (การขายและการตลาด) มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

• ประวัตกิารฝึกอบรม  

♦ หลกัสตูรอบรมของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

1. หลกัสตูร How to Develop a Risk Management (HRP) รุน่ 12/2017 

2. หลกัสตูร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุน่ 24/2015 

3. หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ 204/2015 

4. หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ 36/2015 

5. หลกัสตูร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุน่ 14/2015 

6. หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ SET/2012 

• ประวัตกิารทาํงาน  

♦ 2559 - ปัจจบุนั ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ : ธุรกิจระบบดบัเพลิง ปรบัอากาศ และสขุาภิบาล, 

บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์

♦ 2555 - 2559 กรรมการผูจ้ดัการ, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์

♦ 2544 - 2555 ผูจ้ดัการทั่วไป, บจก.ไฟรว์ิคเตอร ์

• สัดส่วนการถอืหุน้บริษัท (ณ วันที ่31 ธ.ค.2563) : 102,178,367 หุน้ (17.48%) 

 (รวมการถือหุน้บรษัิทของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ) 

• วันทีไ่ด้รับการแต่งตัง้ : 5  กนัยายน  2555 (บรษัิทฯ ยงัไมเ่ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย)์ 

  บรษัิทฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์ปี 2557 ทาํใหด้าํรงตาํแหน่งตอ่เน่ืองมา 

• จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษัท : 7 ปี (22 พฤษภาคม 2557 - ปัจจบุนั)  

• ตาํแหน่งในบรษัิทย่อย : ไม่ม ี

• การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 

♦ การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 1 ครัง้ เขา้รว่มประชมุ 1 ครัง้ 

♦ การประชมุคณะกรรมการบรษัิท 8 ครัง้ เขา้รว่มประชมุ 8 ครัง้ 

♦ การประชมุคณะกรรมการบรหิาร 12 ครัง้ เขา้รว่มประชมุ 12 ครัง้ 

♦ การประชมุคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 4 ครัง้ เขา้รว่มประชมุ 4 ครัง้ 

เอกสารแนบทา้ย 2 (1) พิจารณาวาระท่ี 5 

  
 

• ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบยีนอ่ืน 

บรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย -ไม่มกีารดาํรงตาํแหน่ง- 

องคก์ร/หน่วยงาน/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บรษัิทจดทะเบียน) -ไม่มกีารดาํรงตาํแหน่ง- 

ตาํแหน่งในกิจการที่แข่งขนั/เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบรษัิทฯ 

ที่อาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
-ไม่มกีารดาํรงตาํแหน่ง- 

• หลักเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการ 

♦ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรอง ดว้ยความรอบคอบ ระมัดระวัง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนแลว้เห็นว่า นายวิรฐั สุขชัย มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นผูม้ี

คณุสมบตัิการเป็นกรรมการครบถว้น ตามที่ไดก้าํหนดไวต้ามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 

• มีคุณสมบตักิรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องหา้มตามประกาศของคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน  : ใช่ 

• การมีส่วนได้เสยีในบริษัทฯ : ไม่ม ี

• ประวัตกิารกระทาํผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี  

• ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี 

• การมีส่วนได้เสียในวาระทีพ่จิารณาในการประชุมครั้งนี ้ : วาระที่  5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดํารง

 ตาํแหน่งแทนกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระ ประจาํปี 2564 

 : วาระที่  7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

บรษัิท และคณะกรรมการชดุย่อย ประจาํปี 2564 

 



เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 256434

เอกสารแนบทา้ย 2 (2) พิจารณาวาระท่ี 5 

 ข้อมูลของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอชื่อเพือ่เลือกตัง้เป็นกรรมการ 

• ชื่อ-สกุล : นางวลีรัตน ์เชือ้บุญชัย 

 (ได้รับการเสนอใหก้ลับเข้าดาํรงตาํแหน่งต่ออีกวาระหน่ึง) 

• ตาํแหน่งปัจจุบนั : กรรมการ (ไม่เป็นผูบ้รหิาร) 

• ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตัง้ : กรรมการ

• อายุ (ณ วันที ่31 ธ.ค.2563) : 66  ปี 

• สัญชาติ : ไทย 

• ความรู้ความชาํนาญ : ดา้นบญัชี การเงิน / ดา้นบรหิารทรพัยากรบคุคล 

• ประวัตกิารศึกษา

♦  บรหิารธุรกิจบณัฑิต (บญัชี) มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั

• ประวัตกิารฝึกอบรม

♦ หลกัสตูรอบรมของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)

1. หลกัสตูร Financial Statements for Directors (FSD) รุน่ 28/2015

2. หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ 205/2015

3. หลกัสตูร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุน่ 14/2015

4. หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)  รุน่ SET/2012

• ประวัตกิารทาํงาน

♦ 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ, บมจ.นทูรกิซ ์

♦ 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส์

♦ 2555 - 2561 กรรมการ และกรรมการบรหิาร, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส์

♦ 2555 - 2560 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ: ดา้นปฏิบติัการ, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์

♦ 2550 - 2559 กรรมการ และกรรมการบรหิาร, บจก.ชิลแมทช์

♦ 2550 - 2559 กรรมการ และกรรมการบรหิาร บจก.คิว ท ูเอส

♦ 2552 - 2558 กรรมการ, บจก.โปรมารค์

• สัดส่วนการถอืหุน้บริษัท (ณ วันที ่31 ธ.ค.2563) : 7,477,686 หุน้ (1.28%)

(รวมการถือหุน้บรษัิทของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ) 

• วันทีไ่ด้รับการแต่งตัง้ : 5  กนัยายน  2555 (บรษัิทฯ ยงัไมเ่ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย)์ 

บรษัิทฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์ปี 2557 ทาํใหด้าํรงตาํแหน่งตอ่เน่ืองมา 

• จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษัท : 7 ปี (22 พฤษภาคม 2557 - ปัจจบุนั)

• ตาํแหน่งในบรษัิทย่อย : ไม่ม ี

• การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

♦ การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 1 ครัง้ เขา้รว่มประชมุ 1 ครัง้ 

♦ การประชมุคณะกรรมการบรษัิท 8 ครัง้ เขา้รว่มประชมุ 8 ครัง้ 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จ�ากัด (มหาชน) 35

เอกสารแนบทา้ย 2 (2) พิจารณาวาระท่ี 5

ข้อมูลของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอชื่อเพือ่เลือกตัง้เป็นกรรมการ

• ชื่อ-สกุล : นางวลีรัตน ์เชือ้บุญชัย

(ได้รับการเสนอใหก้ลับเข้าดาํรงตาํแหน่งต่ออีกวาระหน่ึง)

• ตาํแหน่งปัจจุบนั : กรรมการ (ไม่เป็นผูบ้รหิาร)

• ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตัง้ : กรรมการ

• อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2563) : 66 ปี

• สัญชาติ : ไทย

• ความรู้ความชาํนาญ : ดา้นบญัชี การเงิน / ดา้นบรหิารทรพัยากรบคุคล

• ประวัตกิารศึกษา

♦ บรหิารธุรกิจบณัฑิต (บญัชี) มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั

• ประวัตกิารฝึกอบรม

♦ หลกัสตูรอบรมของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)

1. หลกัสตูร Financial Statements for Directors (FSD) รุน่ 28/2015

2. หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ 205/2015

3. หลกัสตูร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุน่ 14/2015

4. หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ SET/2012

• ประวัตกิารทาํงาน

♦ 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ, บมจ.นทูรกิซ์

♦ 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส์

♦ 2555 - 2561 กรรมการ และกรรมการบรหิาร, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส์

♦ 2555 - 2560 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ: ดา้นปฏิบติัการ, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส์

♦ 2550 - 2559 กรรมการ และกรรมการบรหิาร, บจก.ชิลแมทช์

♦ 2550 - 2559 กรรมการ และกรรมการบรหิาร บจก.คิว ทู เอส

♦ 2552 - 2558 กรรมการ, บจก.โปรมารค์

• สัดส่วนการถอืหุน้บริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2563) : 7,477,686 หุน้ (1.28%)

(รวมการถือหุน้บรษัิทของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ)

• วันทีไ่ด้รับการแต่งตัง้ : 5 กนัยายน 2555 (บรษัิทฯ ยงัไมเ่ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย)์

บรษัิทฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ ปี 2557 ทาํใหด้าํรงตาํแหน่งตอ่เน่ืองมา

• จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษัท : 7 ปี (22 พฤษภาคม 2557 - ปัจจบุนั)

• ตาํแหน่งในบรษัิทย่อย : ไม่มี

• การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

♦ การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 1 ครัง้ เขา้รว่มประชมุ 1 ครัง้

♦ การประชมุคณะกรรมการบรษัิท 8 ครัง้ เขา้รว่มประชมุ 8 ครัง้

เอกสารแนบทา้ย 2 (2) พิจารณาวาระท่ี 5 

• ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบยีนอ่ืน

บรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย -ไม่มกีารดาํรงตาํแหน่ง- 

องคก์ร/หน่วยงาน/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บรษัิทจดทะเบียน) 

จาํนวน 1 แห่ง 1. กรรมการ บรษัิท นทูรกิซ ์จาํกดั (มหาชน) /

ประเภทธุรกิจการผลิตอาหารสาํเรจ็รูป

สาํหรบัสตัวเ์ลีย้ง

ตาํแหน่งในกิจการที่แข่งขนั/เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบรษัิทฯ 

ที่อาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
-ไม่มกีารดาํรงตาํแหน่ง- 

• หลักเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการ

♦ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรอง ดว้ยความรอบคอบ ระมัดระวัง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนแลว้เห็นวา่ นางวลีรตัน ์เชือ้บญุชยั มีคณุสมบตัิที่เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบรษัิทฯ และเป็นผู้

มีคณุสมบตัิการเป็นกรรมการครบถว้น ตามที่ไดก้าํหนดไวต้ามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง

• มีคุณสมบตักิรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องหา้มตามประกาศของคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน  : ใช่

• การมีส่วนได้เสยีในบริษัทฯ : ไม่ม ี

• ประวัตกิารกระทาํผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

• ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี 

• การมีส่วนได้เสียในวาระทีพ่จิารณาในการประชุมครั้งนี ้ : วาระที่  5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดํารง

ตาํแหน่งแทนกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระ ประจาํปี 2564 

: วาระที่  7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

บรษัิท และคณะกรรมการชดุย่อย ประจาํปี 2564 



เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 256436

เอกสารแนบทา้ย 3 พิจารณาวาระท่ี 6 

  
 

ข้อมูลของบุคคลทีไ่ดรั้บการเสนอชื่อเพือ่แต่งตัง้เป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

 

• ชื่อ-สกุล : นายประเสริฐ  ดจีงกิจ 

• ตาํแหน่งในบรษัิท (ปัจจุบัน) : ไม่ม ี

• ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตัง้ : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

• อายุ (ณ วันที ่31 ธ.ค.2563) : 54  ปี 

• สัญชาต ิ : ไทย 

• ประวัตกิารศึกษา  

♦ บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต (การจดัการการเงิน (เกียรตินิยมอนัดบั 2)), บณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์(NIDA) 

♦ นิติศาสตรบณัฑิต, มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช นนทบรุ ี

♦ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล), จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

• ประวัตกิารฝึกอบรม  

♦ หลกัสตูรอบรมของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)   - ไม่มี  

♦ หลกัสตูรอื่นๆ 

1. การฝึกอบรมกฎหมายกฎระเบียบและการบรหิารความเส่ียง Euromoney, การธนาคารและการเงนิอิสลาม 

2. หลกัสตูร Sasin Executives Program (SEP) รุน่ 24/2553, สถาบนับณัฑิตบรหิารธุรกิจศศินทรแ์ห่งจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

3. โครงการสืบทอดความเป็นผูน้าํ (LSP) รุน่ 2/2557, มลูนธิิสถาบนัวจิยัและพฒันารฐัวิสาหกิจแห่งประเทศไทย (IRDP) 

4. หลกัสตูร Strategic and Innovation for Business in Asia (SIBA) รุน่ 4/2558, มหาวิทยาลยัมหิดล (C MMU) และ 

Sloan School of Management (สถาบนัในเครอืของแมสซาชเูซตส)์ 

5. หลกัสตูร Executive Development Program (EDP) รุน่ 12/2559, มลูนิธิสถาบนัวิจยัเศรษฐกิจการคลงักระทรวงการคลงั 

• ประวัตกิารทาํงาน  

♦ 2563 - ปัจจบุนั รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (Exclusive Vice President) และผูจ้ดัการฝ่ายทุนธนกิจ สายวานิชธนกิจ, 

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

♦ 2563 - ปัจจบุนั กรรมการและอนกุรรมการผูอ้าํนวยการดา้นตราสารหนี,้ สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัยป์ระเทศไทย 

♦ 2562 - ปัจจบุนั กรรมการ, บรษัิท ทรสิคอรป์อเรชั่น จาํกดั 

♦ 2558 - ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการบรหิาร, สโมสรวาณิชธนกิจ 

♦ 2552 - 2562 ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ (Senior Vice President) และผูจ้ดัการฝ่ายทนุธนกิจ สายวานิชธนกิจ,  

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

♦ 2549 - 2551 รองผูจ้ดัการใหญ่ (Vice President) และผูจ้ดัการฝ่ายทนุธนกิจ สายวานิชธนกิจ,  

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

• สัดส่วนการถอืหุน้บริษัท (ณ วนัที ่31 ธ.ค.2563) : ไม่มี (รวมการถือหุน้บรษัิทของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ) 

• วันทีไ่ด้รับการแต่งตัง้ : ไม่ม ี

• จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการอิสระ : ไม่ม ี

• ตาํแหน่งในบรษัิทย่อย : ไม่ม ี
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ข้อมูลของบุคคลทีไ่ดรั้บการเสนอชื่อเพือ่แต่งตัง้เป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

 

• ชื่อ-สกุล : นายประเสริฐ  ดจีงกิจ 

• ตาํแหน่งในบรษัิท (ปัจจุบัน) : ไม่ม ี

• ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตัง้ : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

• อายุ (ณ วันที ่31 ธ.ค.2563) : 54  ปี 

• สัญชาต ิ : ไทย 

• ประวัตกิารศึกษา  

♦ บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต (การจดัการการเงิน (เกียรตินิยมอนัดบั 2)), บณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์(NIDA) 

♦ นิติศาสตรบณัฑิต, มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช นนทบรุ ี

♦ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล), จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

• ประวัตกิารฝึกอบรม  

♦ หลกัสตูรอบรมของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)   - ไม่มี  

♦ หลกัสตูรอื่นๆ 

1. การฝึกอบรมกฎหมายกฎระเบียบและการบรหิารความเส่ียง Euromoney, การธนาคารและการเงนิอิสลาม 

2. หลกัสตูร Sasin Executives Program (SEP) รุน่ 24/2553, สถาบนับณัฑิตบรหิารธุรกิจศศินทรแ์ห่งจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

3. โครงการสืบทอดความเป็นผูน้าํ (LSP) รุน่ 2/2557, มลูนธิิสถาบนัวจิยัและพฒันารฐัวิสาหกิจแห่งประเทศไทย (IRDP) 

4. หลกัสตูร Strategic and Innovation for Business in Asia (SIBA) รุน่ 4/2558, มหาวิทยาลยัมหิดล (C MMU) และ 

Sloan School of Management (สถาบนัในเครอืของแมสซาชเูซตส)์ 

5. หลกัสตูร Executive Development Program (EDP) รุน่ 12/2559, มลูนิธิสถาบนัวิจยัเศรษฐกิจการคลงักระทรวงการคลงั 

• ประวัตกิารทาํงาน  

♦ 2563 - ปัจจบุนั รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (Exclusive Vice President) และผูจ้ดัการฝ่ายทุนธนกิจ สายวานิชธนกิจ, 

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

♦ 2563 - ปัจจบุนั กรรมการและอนกุรรมการผูอ้าํนวยการดา้นตราสารหนี,้ สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัยป์ระเทศไทย 

♦ 2562 - ปัจจบุนั กรรมการ, บรษัิท ทรสิคอรป์อเรชั่น จาํกดั 

♦ 2558 - ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการบรหิาร, สโมสรวาณิชธนกิจ 

♦ 2552 - 2562 ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ (Senior Vice President) และผูจ้ดัการฝ่ายทนุธนกิจ สายวานิชธนกิจ,  

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

♦ 2549 - 2551 รองผูจ้ดัการใหญ่ (Vice President) และผูจ้ดัการฝ่ายทนุธนกิจ สายวานิชธนกิจ,  

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

• สัดส่วนการถอืหุน้บริษัท (ณ วนัที ่31 ธ.ค.2563) : ไม่มี (รวมการถือหุน้บรษัิทของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ) 

• วันทีไ่ด้รับการแต่งตัง้ : ไม่ม ี

• จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการอิสระ : ไม่ม ี

• ตาํแหน่งในบรษัิทย่อย : ไม่ม ี
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• ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบยีนอ่ืน 

บรษัิทจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

จาํนวน 1 แห่ง 1. รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (Exclusive Vice President) และ

ผูจ้ดัการฝ่ายทนุธนกิจ สายวานิชธนกิจ ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั 

(มหาชน) / ประเภทธรุกิจการเงิน ธนาคาร 

องคก์ร/หน่วยงาน/กิจการอื่น  

(ที่ไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน) 

จาํนวน 1 แห่ง 1. กรรมการ บรษัิท ทรสิคอรป์อเรชั่น จาํกดั / ประเภทธรุกิจ การบรกิาร

เพ่ือสนบัสนนุธุรกิจซึง่มิไดจ้ดัประเภทไวใ้นที่อื่น ประเมินผลการ

ดาํเนินงานจดัเกบ็ขอ้มลูและเผยแพร ่

ตาํแหน่งในกิจการที่แข่งขนั/

เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบรษัิทฯ 

ที่อาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้

ทางผลประโยชน ์

จาํนวน 2 แห่ง 1. กรรมการและกรรมการบรหิาร สโมสรวาณิชธนกิจ / ประเภทธุรกิจ 

สถาบนัทางการเงิน 

2. กรรมการและอนกุรรมการผูอ้าํนวยการดา้นตราสารหนี ้สาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยป์ระเทศไทย / 

ประเภทธุรกิจสง่เสรมิและพฒันา ตลอดจนกาํกบัดแูลตลาดทนุ 

• หลักเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการ 

♦ คณะกรรมการบรษัิทไดพิ้จารณากลั่นกรอง ดว้ยความรอบคอบ ระมดัระวงั ตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนแลว้ เห็นว่านายประเสรฐิ ดีจงกิจ มีคณุสมบตัิที่เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบรษัิทฯ และเป็นผูม้ีคณุสมบตัิ

การเป็นกรรมการอิสระครบถว้น และจะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง  

• มีคุณสมบัตกิรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องหา้มตามประกาศของคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน   : ใช ่

• มีคุณสมบัตกิารเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ : ใช ่

(รายละเอียดของนิยามกรรมการอิสระ หน้า 40) : (เท่ากบัขอ้กาํหนดตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ

 ที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนญุาตและการอนญุาตใหเ้สนอ

 ขายหุน้ที่ออกใหม่ (ฉบบัประมวล) 

• การมีส่วนได้เสยีในบริษัทฯ : ไม่ม ี

• ประวัตกิารกระทาํผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี 

• ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี 

• การมีส่วนได้เสียในวาระทีพ่จิารณาในการประชุมครั้งนี ้ : วาระที่ 6 พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการเขา้ใหม ่

 : วาระที่  7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

 และคณะกรรมการชดุย่อย ประจาํปี 2563 

• การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือทีป่รึกษาทีไ่ด้รับเงนิเดอืนประจาํ : ไม่มี 

• การเป็นผู้ใหบ้ริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี  ทีป่รึกษาทางกฎหมาย : ไม่มี 

• ความสัมพันธท์างธุรกิจอย่างมีนัยสาํคัญอันอาจมีผลทาํใหไ้ม่สามารถทาํหน้าทีไ่ด้อย่างอิสระ : ไม่มี 

• การมีส่วนได้เสียพเิศษทีแ่ตกต่างจากกรรมการอ่ืน : ไม่มี 
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ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถอืหุน้ 

ของ  บริษัท หาญ เอน็จเินียร่ิง โซลูช่ันส ์จาํกัด (มหาชน) 
 

• ชื่อ-สกุล ดร.ถกล  นันธิราภากร  

• ตาํแหน่งปัจจุบนั กรรมการอิสระ (ไม่เป็นผูบ้รหิาร) 

 ประธานกรรมการบรษัิท  

  และประธานกรรมการตรวจสอบ 

• อายุ 75  ปี 

• สัญชาต ิ ไทย 

• วันทีไ่ด้รับการแต่งตัง้ 5  กนัยายน 2555 (บรษัิทฯ ยงัไมเ่ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย)์ 

  บรษัิทฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์ปี 2557 ทาํใหด้าํรงตาํแหน่งตอ่เน่ืองมา 

• ทีอ่ยู่ตดิต่อ 27 ซอยพฒันาการ 69 แยก 9-2 แขวงประเวศ เขตประเวศ  กรุงเทพฯ 10250 

• สัดส่วนการถอืหุน้บริษัท (ณ วันที ่31 ธ.ค.2563) - ไม่มีการถือหุน้ในบรษัิท - 

• จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 7 ปี (22 พฤษภาคม 2557 - ปัจจบุนั) 

• การมีส่วนได้เสียในวาระทีพ่จิารณาในการประชุมครั้งนี ้

- วาระที่ 7 พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการชดุยอ่ย ประจาํปี 2564 

• วาระทีไ่ม่มีส่วนได้เสียในการประชุมครั้งนี ้

- วาระที่ 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 

- วาระที่ 2 รบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษัิทฯ ประจาํปี 2563 

- วาระที่ 3 พิจารณาอนมุตัิงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 

- วาระที่ 4 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรกาํไรและการกาํหนดจ่ายเงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2563 

- วาระที่ 5 พิจารณาอนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการเขา้ดาํรงตาํแหน่งแทนกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระ ประจาํปี 2564 

- วาระที่ 6 พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการเขา้ใหม่ 

- วาระที่ 8 พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชี ประจาํปี 2564 

- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถา้มี) 

• การมีส่วนได้เสยีพเิศษทีแ่ตกตา่งจากกรรมการอ่ืน - ไม่มี - 

หมายเหต ุ: รายละเอียด “ประวตัิกรรมการบรษัิท” ปรากฎตามเอกสารแนบทา้ย 9 (หนา้ 47) รายงานประจาํปี 2563 ในรูปแบบ

คิวอารโ์คด้ (QR Code)  

 

เอกสารแนบทา้ย 4 (2) 

 

  
 
 

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถอืหุน้ 

ของ  บริษัท หาญ เอน็จเินียร่ิง โซลูช่ันส ์จาํกัด (มหาชน) 
 

• ชื่อ-สกุล นางสาววรนุช  สุไพบูลยพ์พิัฒน ์ 

• ตาํแหน่งปัจจุบนั กรรมการอิสระ (ไม่เป็นผูบ้รหิาร) 

 กรรมการตรวจสอบ  

 และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

• อายุ 57  ปี 

• สัญชาต ิ ไทย 

• วันทีไ่ด้รับการแต่งตัง้ 5  กนัยายน 2555 (บรษัิทฯ ยงัไมเ่ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย)์ 

  บรษัิทฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์ปี 2557 ทาํใหด้าํรงตาํแหน่งตอ่เน่ืองมา 

• ทีอ่ยู่ตดิต่อ 176/32 หมู่บา้นลิน้จ่ี ถนนนางลิน้จ่ี แขวงช่องนนทร ีเขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

• สัดส่วนการถอืหุน้บริษัท (ณ วันที ่31 ธ.ค.2563) - ไม่มีการถือหุน้ในบรษัิท - 

• จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 7 ปี (22 พฤษภาคม 2557 - ปัจจบุนั) 

• การมีส่วนได้เสียในวาระทีพ่จิารณาในการประชุมครั้งนี ้

- วาระที่ 7 พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการชดุย่อย ประจาํปี 2564 

• วาระทีไ่ม่มีส่วนได้เสียในการประชุมครั้งนี ้

- วาระที่ 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 

- วาระที่ 2 รบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษัิทฯ ประจาํปี 2563 

- วาระที่ 3 พิจารณาอนมุตัิงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 

- วาระที่ 4 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรกาํไรและการกาํหนดจ่ายเงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2563 

- วาระที่ 5 พิจารณาอนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการเขา้ดาํรงตาํแหน่งแทนกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระ ประจาํปี 2564 

- วาระที่ 6 พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการเขา้ใหม่ 

- วาระที่ 8 พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชี ประจาํปี 2564 

- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถา้มี) 

• การมีส่วนได้เสยีพเิศษทีแ่ตกตา่งจากกรรมการอ่ืน - ไม่มี - 

หมายเหต ุ: รายละเอียด “ประวตัิกรรมการบรษัิท” ปรากฎตามเอกสารแนบทา้ย 9 (หนา้ 47) รายงานประจาํปี 2563 ในรูปแบบ

คิวอารโ์คด้ (QR Code)  



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จ�ากัด (มหาชน) 39

เอกสารแนบทา้ย 4 (1) 

 

  
 
 

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถอืหุน้ 

ของ  บริษัท หาญ เอน็จเินียร่ิง โซลูช่ันส ์จาํกัด (มหาชน) 
 

• ชื่อ-สกุล ดร.ถกล  นันธิราภากร  

• ตาํแหน่งปัจจุบนั กรรมการอิสระ (ไม่เป็นผูบ้รหิาร) 

 ประธานกรรมการบรษัิท  

  และประธานกรรมการตรวจสอบ 

• อายุ 75  ปี 

• สัญชาต ิ ไทย 

• วันทีไ่ด้รับการแต่งตัง้ 5  กนัยายน 2555 (บรษัิทฯ ยงัไมเ่ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย)์ 

  บรษัิทฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์ปี 2557 ทาํใหด้าํรงตาํแหน่งตอ่เน่ืองมา 

• ทีอ่ยู่ตดิต่อ 27 ซอยพฒันาการ 69 แยก 9-2 แขวงประเวศ เขตประเวศ  กรุงเทพฯ 10250 

• สัดส่วนการถอืหุน้บริษัท (ณ วันที ่31 ธ.ค.2563) - ไม่มีการถือหุน้ในบรษัิท - 

• จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 7 ปี (22 พฤษภาคม 2557 - ปัจจบุนั) 

• การมีส่วนได้เสียในวาระทีพ่จิารณาในการประชุมครั้งนี ้

- วาระที่ 7 พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการชดุยอ่ย ประจาํปี 2564 

• วาระทีไ่ม่มีส่วนได้เสียในการประชุมครั้งนี ้

- วาระที่ 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 

- วาระที่ 2 รบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษัิทฯ ประจาํปี 2563 

- วาระที่ 3 พิจารณาอนมุตัิงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 

- วาระที่ 4 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรกาํไรและการกาํหนดจ่ายเงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2563 

- วาระที่ 5 พิจารณาอนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการเขา้ดาํรงตาํแหน่งแทนกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระ ประจาํปี 2564 

- วาระที่ 6 พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการเขา้ใหม่ 

- วาระที่ 8 พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชี ประจาํปี 2564 

- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถา้มี) 

• การมีส่วนได้เสยีพเิศษทีแ่ตกต่างจากกรรมการอ่ืน - ไม่มี - 

หมายเหต ุ: รายละเอียด “ประวตัิกรรมการบรษัิท” ปรากฎตามเอกสารแนบทา้ย 9 (หนา้ 47) รายงานประจาํปี 2563 ในรูปแบบ

คิวอารโ์คด้ (QR Code)  

 

เอกสารแนบทา้ย 4 (2) 

 

  
 
 

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถอืหุน้ 

ของ  บริษัท หาญ เอน็จเินียร่ิง โซลูช่ันส ์จาํกัด (มหาชน) 
 

• ชื่อ-สกุล นางสาววรนุช  สุไพบูลยพ์พิัฒน ์ 

• ตาํแหน่งปัจจุบนั กรรมการอิสระ (ไม่เป็นผูบ้รหิาร) 

 กรรมการตรวจสอบ  

 และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

• อายุ 57  ปี 

• สัญชาต ิ ไทย 

• วันทีไ่ด้รับการแต่งตัง้ 5  กนัยายน 2555 (บรษัิทฯ ยงัไมเ่ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย)์ 

  บรษัิทฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์ปี 2557 ทาํใหด้าํรงตาํแหน่งตอ่เน่ืองมา 

• ทีอ่ยู่ตดิต่อ 176/32 หมู่บา้นลิน้จ่ี ถนนนางลิน้จ่ี แขวงช่องนนทร ีเขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

• สัดส่วนการถอืหุน้บริษัท (ณ วันที ่31 ธ.ค.2563) - ไม่มีการถือหุน้ในบรษัิท - 

• จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 7 ปี (22 พฤษภาคม 2557 - ปัจจบุนั) 

• การมีส่วนได้เสียในวาระทีพ่จิารณาในการประชุมครั้งนี ้

- วาระที่ 7 พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการชดุย่อย ประจาํปี 2564 

• วาระทีไ่ม่มีส่วนได้เสียในการประชุมครั้งนี ้

- วาระที่ 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 

- วาระที่ 2 รบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษัิทฯ ประจาํปี 2563 

- วาระที่ 3 พิจารณาอนมุตัิงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 

- วาระที่ 4 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรกาํไรและการกาํหนดจ่ายเงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2563 

- วาระที่ 5 พิจารณาอนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการเขา้ดาํรงตาํแหน่งแทนกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระ ประจาํปี 2564 

- วาระที่ 6 พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการเขา้ใหม่ 

- วาระที่ 8 พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชี ประจาํปี 2564 

- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถา้มี) 

• การมีส่วนได้เสยีพเิศษทีแ่ตกตา่งจากกรรมการอ่ืน - ไม่มี - 

หมายเหต ุ: รายละเอียด “ประวตัิกรรมการบรษัิท” ปรากฎตามเอกสารแนบทา้ย 9 (หนา้ 47) รายงานประจาํปี 2563 ในรูปแบบ

คิวอารโ์คด้ (QR Code)  



เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 256440

เอกสารแนบทา้ย 5 

  
 

นิยามกรรมการอิสระ 

บริษัทกาํหนดองคป์ระกอบคณะกรรมการบริษัท ใหป้ระกอบดว้ย กรรมการอสิระอย่างนอ้ย 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทัง้หมดของบริษัท 

 คุณสมบัตขิองกรรมการอิสระ มีดงันี ้

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหนึ่ง (1) ของจาํนวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของผูข้ออนญุาต บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้

รายใหญ่ หรอืผูม้ีอาํนาจควบคมุของผูข้ออนญุาต ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจา้ง พนักงาน ที่ปรกึษาที่ไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุม

ของผูข้ออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม บริษัทย่อยลาํดบัเดียวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ีอาํนาจควบคุม

ของผูข้ออนุญาต เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสอง (2) ปีก่อนวนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ขา้ดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการอิสระ ทัง้นี ้ลกัษณะตอ้งหา้มดงักลา่วไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือที่ปรกึษา ของ

สว่นราชการซึง่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอาํนาจควบคมุของผูข้ออนญุาต 

3. ไม่เป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง  

และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอาํนาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะไดร้บัการ

เสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของผูข้ออนญุาตหรอืบรษัิทย่อย  

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธท์างธุรกิจกับผูข้ออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจ

ควบคมุของผูข้ออนญุาต ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวาง การใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคย

เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุ ของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบัผูข้ออนญุาต บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม ผู้

ถือหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของผูข้ออนญุาต เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี

ก่อนวนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้ใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของผูข้ออนญุาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุม

ของผูข้ออนญุาต และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอาํนาจควบคมุ หรือหุน้สว่นของสาํนกังานสอบบญัชี  ซึง่มีผูส้อบบญัชีของผูข้อ

อนญุาต บริษัทใหญ่ บรษัิทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของผูข้ออนุญาตสงักดัอยู่ เวน้แต่ จะได้

พน้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้ใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ 

6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้รกิารเป็นที่ปรกึษากฎหมายหรอืที่ปรกึษาทางการเงิน ซึง่ไดร้บั

ค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากผูข้ออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจ

ควบคมุของผูข้ออนญุาต และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอาํนาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่

จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้ใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของผูข้ออนญุาต ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ ซึง่เป็นผูท้ี่

เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับกิจการของผูข้ออนุญาต หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น

หุน้สว่นที่มีนยัในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการที่มีสว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่รบัเงินเดือนประจาํ หรอืถือ

หุน้เกินรอ้ยละหนึ่งของจาํนวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็น

การแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของผูข้ออนญุาตหรอืบรษัิทย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของผูข้ออนญุาต 

นยิามกรรมการอสิระของบริษัทเป็นไปตามขอ้กาํหนดตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ ที ่ทจ. 28/2551  

เรือ่ง การขออนญุาตและการอนญุาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ (ฉบบัประมวล) 

 

เอกสารแนบทา้ย 6 

  
 

ข้อบังคบับริษัทฯ 
(เก่ียวกับการประชุมผู้ถอืหุน้และการออกเสียงลงคะแนน) 

1. การประชุมผู้ถอืหุน้ 

ขอ้ 32. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามัญประจาํปี ภายในส่ี (4) เดือนนับแต่วันสิน้สุดรอบปี

บญัชีของบรษัิท 

 การประชุมผูถื้อหุน้คราวอื่นๆ ใหเ้รียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุ้ดแต่จะ

เห็นสมควร ผูถื้อหุน้คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของจาํนวนหุน้ที่จาํหน่ายได้

ทัง้หมดจะเขา้ช่ือกนัทาํหนงัสือในฉบบัเดียวกนัรอ้งขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชมุผูถื้อหุน้ก็ได ้โดยในหนงัสือรอ้งขอนัน้

จะตอ้งระบุว่าใหเ้รียกประชมุเพ่ือการไดไ้วช้ดัเจนในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้ภายในส่ีสิบหา้ 

(45) วนั นบัแต่วนัที่ไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

 ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัใหม้ีการประชุมภายในกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซึ่งเขา้ช่ือกนัหรือ

ผูถื้อหุน้คนอื่นๆ รวมกันได้จาํนวนหุ้นตามที่บังคับไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบหา้ (45) วันนับแต่วันครบ

กาํหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ้ใหถื้อวา่เป็นการประชมุผูถื้อหุน้ที่คณะกรรมการเรยีกประชมุ โดยบรษัิทตอ้ง

รบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายอนัจาํเป็นที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุและอาํนวยความสะดวกตามสมควร 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชมุผูถื้อหุน้ที่เป็นการเรียกประชมุเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสามครัง้ใด จาํนวนผูถื้อหุน้ซึ่งมารว่ม

ประชมุไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตามที่กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบันี ้ผูถื้อหุน้ตามวรรคสามตอ้งรว่มกนัรบัผิดชอบชดใชค้า่ใชจ้่ายที่

เกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษัิท 

ขอ้ 33. ในการบอกกล่าวเรียกประชมุผูถื้อหุน้นัน้ ใหค้ณะกรรมการจดัทาํหนงัสือนดัประชุมระบุสถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระการ

ประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพ่ือทราบ 

เพ่ืออนมุตัิ หรือเพ่ือพิจารณา พรอ้มทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียน

ตามกฎหมายว่าดว้ยบรษัิทมหาชนจาํกดัทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม และใหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าว

นัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วัน

ติดตอ่กนั 

2. องคป์ระชุม 

ขอ้ 34. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีจาํนวนผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) เขา้รว่มประชมุไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้ (25) 

คนหรือไม่นอ้ยกว่าก่ึงหนึ่ง (1/2) ของจาํนวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของ

จาํนวนหุน้ที่จาํหน่ายไดท้ัง้หมด จงึจะครบเป็นองคป์ระชมุ 

 ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแลว้ถึงหนึง่ (1) ชั่วโมง จาํนวนผูถื้อหุน้ซึง่มาเขา้รว่มประชมุไม่

ครบเป็นองคป์ระชมุตามที่กาํหนดไว ้หากวา่การประชมุผูถื้อหุน้นัน้ไดเ้รยีกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ การประชมุเป็นอนัระงบัไป 

ถา้การประชมุผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชมุใหม่ และใหส้่งหนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้

ถือหุน้ไม่นอ้ยกวา่ เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่จาํเป็นตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ขอ้ 35. ในการประชมุผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้ประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนตนกไ็ด ้การมอบฉนัทะจะตอ้ง

ทาํเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ และทาํตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าดว้ยบรษัิทมหาชนจาํกดักาํหนด 

โดยใหม้อบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกาํหนดไว ้ณ สถานที่ประชุมก่อนผูร้บัมอบฉันทะเขา้

ประชมุ และอย่างนอ้ยใหม้ีรายการดงัตอ่ไปนี ้

ก. จาํนวนหุน้ที่ผูม้อบฉนัทะนัน้ถืออยู ่

ข. ช่ือผูร้บัมอบฉนัทะ 

ค. ครัง้ที่ของการประชมุที่มอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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เอกสารแนบทา้ย 5 

  
 

นิยามกรรมการอิสระ 

บริษัทกาํหนดองคป์ระกอบคณะกรรมการบริษัท ใหป้ระกอบดว้ย กรรมการอสิระอย่างนอ้ย 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทัง้หมดของบริษัท 

 คุณสมบัตขิองกรรมการอิสระ มีดงันี ้

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหนึ่ง (1) ของจาํนวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของผูข้ออนญุาต บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้

รายใหญ่ หรอืผูม้ีอาํนาจควบคมุของผูข้ออนญุาต ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจา้ง พนักงาน ที่ปรกึษาที่ไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุม

ของผูข้ออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม บริษัทย่อยลาํดบัเดียวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ีอาํนาจควบคุม

ของผูข้ออนุญาต เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสอง (2) ปีก่อนวนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ขา้ดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการอิสระ ทัง้นี ้ลกัษณะตอ้งหา้มดงักลา่วไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือที่ปรกึษา ของ

สว่นราชการซึง่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอาํนาจควบคมุของผูข้ออนญุาต 

3. ไม่เป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง  

และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอาํนาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะไดร้บัการ

เสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของผูข้ออนญุาตหรอืบรษัิทย่อย  

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธท์างธุรกิจกับผูข้ออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจ

ควบคมุของผูข้ออนญุาต ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวาง การใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคย

เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุ ของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบัผูข้ออนญุาต บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม ผู้

ถือหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของผูข้ออนญุาต เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี

ก่อนวนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้ใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของผูข้ออนญุาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุม

ของผูข้ออนญุาต และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอาํนาจควบคมุ หรือหุน้สว่นของสาํนกังานสอบบญัชี  ซึง่มีผูส้อบบญัชีของผูข้อ

อนญุาต บริษัทใหญ่ บรษัิทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของผูข้ออนุญาตสงักดัอยู่ เวน้แต่ จะได้

พน้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้ใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ 

6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้รกิารเป็นที่ปรกึษากฎหมายหรอืที่ปรกึษาทางการเงิน ซึง่ไดร้บั

ค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากผูข้ออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจ

ควบคมุของผูข้ออนญุาต และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอาํนาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่

จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้ใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของผูข้ออนญุาต ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ ซึง่เป็นผูท้ี่

เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับกิจการของผูข้ออนุญาต หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น

หุน้สว่นที่มีนยัในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการที่มีสว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่รบัเงินเดือนประจาํ หรอืถือ

หุน้เกินรอ้ยละหนึ่งของจาํนวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็น

การแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของผูข้ออนญุาตหรอืบรษัิทย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของผูข้ออนญุาต 

นยิามกรรมการอสิระของบริษัทเป็นไปตามขอ้กาํหนดตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ ที ่ทจ. 28/2551  

เรือ่ง การขออนญุาตและการอนญุาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม ่(ฉบบัประมวล) 

 

เอกสารแนบทา้ย 6 

  
 

ข้อบังคบับริษัทฯ 
(เก่ียวกับการประชุมผู้ถอืหุน้และการออกเสียงลงคะแนน) 

1. การประชุมผู้ถอืหุน้ 

ขอ้ 32. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามัญประจาํปี ภายในส่ี (4) เดือนนับแต่วันสิน้สุดรอบปี

บญัชีของบรษัิท 

 การประชุมผูถื้อหุน้คราวอื่นๆ ใหเ้รียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุ้ดแต่จะ

เห็นสมควร ผูถื้อหุน้คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของจาํนวนหุน้ที่จาํหน่ายได้

ทัง้หมดจะเขา้ช่ือกนัทาํหนงัสือในฉบบัเดียวกนัรอ้งขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชมุผูถื้อหุน้ก็ได ้โดยในหนงัสือรอ้งขอนัน้

จะตอ้งระบุว่าใหเ้รียกประชมุเพ่ือการไดไ้วช้ดัเจนในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้ภายในส่ีสิบหา้ 

(45) วนั นบัแต่วนัที่ไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

 ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัใหม้ีการประชุมภายในกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซึ่งเขา้ช่ือกนัหรือ

ผูถื้อหุน้คนอื่นๆ รวมกันได้จาํนวนหุ้นตามที่บังคับไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบหา้ (45) วันนับแต่วันครบ

กาํหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ้ใหถื้อวา่เป็นการประชมุผูถื้อหุน้ที่คณะกรรมการเรยีกประชมุ โดยบรษัิทตอ้ง

รบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายอนัจาํเป็นที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุและอาํนวยความสะดวกตามสมควร 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชมุผูถื้อหุน้ที่เป็นการเรียกประชมุเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสามครัง้ใด จาํนวนผูถื้อหุน้ซึ่งมารว่ม

ประชมุไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตามที่กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบันี ้ผูถื้อหุน้ตามวรรคสามตอ้งรว่มกนัรบัผิดชอบชดใชค้า่ใชจ้่ายที่

เกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษัิท 

ขอ้ 33. ในการบอกกล่าวเรียกประชมุผูถื้อหุน้นัน้ ใหค้ณะกรรมการจดัทาํหนงัสือนดัประชุมระบุสถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระการ

ประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพ่ือทราบ 

เพ่ืออนมุตัิ หรือเพ่ือพิจารณา พรอ้มทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียน

ตามกฎหมายว่าดว้ยบรษัิทมหาชนจาํกดัทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม และใหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าว

นัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วัน

ติดตอ่กนั 

2. องคป์ระชุม 

ขอ้ 34. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีจาํนวนผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) เขา้รว่มประชมุไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้ (25) 

คนหรือไม่นอ้ยกว่าก่ึงหนึ่ง (1/2) ของจาํนวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของ

จาํนวนหุน้ที่จาํหน่ายไดท้ัง้หมด จงึจะครบเป็นองคป์ระชมุ 

 ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแลว้ถึงหนึง่ (1) ชั่วโมง จาํนวนผูถื้อหุน้ซึง่มาเขา้รว่มประชมุไม่

ครบเป็นองคป์ระชมุตามที่กาํหนดไว ้หากวา่การประชมุผูถื้อหุน้นัน้ไดเ้รยีกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ การประชมุเป็นอนัระงบัไป 

ถา้การประชมุผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชมุใหม่ และใหส้่งหนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้

ถือหุน้ไม่นอ้ยกวา่ เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่จาํเป็นตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ขอ้ 35. ในการประชมุผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้ประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนตนกไ็ด ้การมอบฉนัทะจะตอ้ง

ทาํเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ และทาํตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าดว้ยบรษัิทมหาชนจาํกดักาํหนด 

โดยใหม้อบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกาํหนดไว ้ณ สถานที่ประชุมก่อนผูร้บัมอบฉันทะเขา้

ประชมุ และอย่างนอ้ยใหม้ีรายการดงัตอ่ไปนี ้

ก. จาํนวนหุน้ที่ผูม้อบฉนัทะนัน้ถืออยู ่

ข. ช่ือผูร้บัมอบฉนัทะ 

ค. ครัง้ที่ของการประชมุที่มอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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ขอ้ 36. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชมุผูถื้อหุน้ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชมุ หรือไม่อาจปฏิบตัิหนา้ที่ได ้

ถา้มีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรอืมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิ

หนา้ที่ได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซึง่มาประชมุเลือกผูถื้อหุน้คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชมุ 

3. คะแนนเสียง 

ขอ้ 37. ในการประชมุผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทกุคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุน้ ในกรณีที่ผูถื้อหุน้มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษ

ในเรื่องใด ผูถื้อหุน้จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ 

ขอ้ 38. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมตัิกิจการใดๆ ในที่ประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบดว้ยคะแนนเสียงขา้ง

มากของผูถื้อหุ้นซึ่งมาประชุมออกเสียงลงคะแนน  เวน้แต่จะกาํหนดไวเ้ป็นอย่างอื่นในขอ้บังคับนี ้หรือกรณีอื่นตาม

กฎหมายจะกาํหนดไว ้

4. เงนิปันผล และเงนิสาํรอง 

ขอ้ 43. หา้มมิใหป้ระกาศอนญุาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ หรือมติคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงิน

ปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้ และใหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้

ทางหนงัสือพิมพเ์ป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดต่อกนั และจดัใหม้ีการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนบัแต่

วนัที่มีมติเช่นวา่นัน้ 

ขอ้ 44. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นครัง้คราวได ้เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกาํไร

พอสมควรที่จะกระทาํเช่นนัน้ได ้และเมื่อไดจ้่ายเงินปันผลแลว้ใหร้ายงานใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมผูถื้อหุน้

คราวตอ่ไป 

ขอ้ 45. บริษัทตอ้งจดัสรรกาํไรสทุธิประจาํปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละหา้ (5) ของกาํไรสุทธิประจาํปี หักดว้ย

ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสาํรองนี ้จะมีจาํนวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน 

นอกจากทนุสาํรองดงักล่าว คณะกรรมการอาจเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ลงมติใหจ้ดัสรรเงินทนุสาํรองอื่นตามที่เห็นว่าจะ

เป็นประโยชนใ์นการดาํเนินกิจการของบรษัิทดว้ยก็ได ้

 เมื่อไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุใหญ่ผูถื้อหุน้แลว้ บรษัิทอาจโอนทนุสาํรองอื่น ทนุสาํรองตามกฎหมาย และทนุสาํรองสว่นลํา้

มลูคา่หุน้ตามลาํดบั เพ่ือชดเชยผลขาดทนุสะสมของบรษัิท 

5. คณะกรรมการ 

ขอ้ 14. ใหบ้ริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบดว้ยกรรมการอย่างนอ้ยหา้ (5) คน และกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) 

ของจาํนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถ่ินที่อยู่ในอาราชอาณาจักร และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการดว้ยกันเป็น

ประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตาํแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ รองประธาน

กรรมการมีหนา้ที่ตามขอ้บงัคบัในกิจการซึง่ประธานกรรมการมอบหมาย 

ขอ้ 15. ผูเ้ป็นกรรมการของบรษัิท ไม่จาํเป็นจะตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท 

ขอ้ 16. ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการบรษัิทตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ที่ถือ  

(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตัง้บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ในกรณีที่เลือกตั้ง

บคุคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบง่คะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
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(3) บคุคลที่ไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการ เท่าจาํนวนกรรมการที่จะพงึมีหรือ

จะพึงเลือกตัง้ในครัง้นั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในลาํดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจาํนวน

กรรมการที่จะพงึมี หรอืจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานที่ประชมุเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

ขอ้ 17. ในการประชมุผูส้ามญัประจาํปีทกุครัง้ กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอย่างนอ้ยจาํนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอตัรา ถา้

จาํนวนกรรมการจะแบง่ออกใหต้รงเป็นสาม (3) สว่นไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท้ี่สดุกบัสว่นหนึ่งในสาม (1/3) 

 กรรมการที่จะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ใหจ้บัสลากกันว่า ผูใ้ดจะออก 

ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมการคนที่อยู่ในตาํแหน่งนานที่สดุเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่งกรรมการผูอ้อกจากตาํแหน่งไปนัน้จะ

เลือกเขา้รบัตาํแหน่งอีกก็ได ้

ขอ้ 22. ที่ประชมุผูถื้อหุน้ อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียง ไม่นอ้ยกวา่

สามในส่ี (3/4 ) ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าก่ึงหนึ่ง 

(1/2) ของจาํนวนหุน้ที่ถือโดยผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมสิีทธิออกเสียงลงคะแนน 

ขอ้ 30. บาํเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนใหส้ดุแลว้แต่ที่ประชุมผูถื้อหุน้จะกาํหนด กรรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบรษัิทใน

รูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บาํเหน็จ โบนสั หรอื ผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่น ตามขอ้บงัคบัหรอืตามที่ที่ประชมุผูถื้อ

หุน้จะพิจารณา ซึง่อาจกาํหนดเป็นจาํนวนแน่นอนหรอืวางหลกัเกณฑแ์ละจะกาํหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรอืจะใหม้ีผลตลอดไป

จนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้และนอกจากนัน้ใหไ้ดร้บัเบีย้เลีย้งสวสัดิการตา่งๆ ตามระเบียบของบรษัิท 

 ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานและลกูจา้งของบริษัท ซึ่งไดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการในอนัที่จะ

ไดร้บัคา่ตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะที่เป็นพนกังาน หรอืลกูจา้งของบรษัิท 

 การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งและวรรคสองตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กบัการดาํรงคณุสมบตัิของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่

กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด 

6. การบัญชี การเงนิและการสอบบัญช ี

ขอ้ 46. รอบปีบญัชีของบรษัิทเริ่มตน้ในวนัที่ 1 มกราคม และสิน้สดุลงในวนัที่ 31 ธนัวาคมของทกุปี 

ขอ้ 48. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการทาํงบดลุและบญัชีกาํไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้

ถือหุน้ในการประชุมสามัญประจาํปีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีผูส้อบบัญชีตรวจสอบใหเ้สร็จ

ก่อนที่จะนาํเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 49. คณะกรรมการตอ้งจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนีไ้ปใหผู้ถื้อหุน้ พรอ้มกบัหนงัสือนดัประชมุสามญัประจาํปี 

(1) สาํเนางบดลุและบญัชีกาํไรขาดทนุที่ผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ พรอ้มทัง้รายงานการตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี  

(2) รายงานประจาํปีของคณะกรรมการ พรอ้มเอกสารแสดงขอ้มลูประกอบรายงานดงักลา่ว 

ขอ้ 51. ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีทกุปี โดยที่ประชมุผูถื้อหุน้อาจเลือกผูส้อบบญัชีผูซ้ึ่งออกไปนัน้กลบั

เขา้รบัตาํแหน่งอีกก็ไดใ้หท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้กาํหนดคา่ตอบแทนที่ผูส้อบบญัชีควรไดร้บั 

ขอ้ 52. ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรอืผูด้าํรงตาํแหน่งหนา้ที่ใดๆ ของบรษัิท 

ขอ้ 54. ผูส้อบบญัชีมีสิทธิทาํคาํชีแ้จงเป็นหนงัสือเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้   และมีหนา้ที่เขา้รว่มประชมุในการประชมุผูถื้อหุน้ของ

บรษัิททกุครัง้ที่มีการพิจารณางบดลุ บญัชีกาํไรขาดทนุ และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบรษัิท เพ่ือชีแ้จงการตรวจสอบบญัชี

ตอ่ผูถื้อหุน้ และใหบ้รษัิทจดัสง่รายงานและเอกสารทัง้หมดของบรษัิทที่ผูถื้อหุน้จะพึงไดร้บัในการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นัน้แก่

ผูส้อบบญัชีดว้ย 

 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จ�ากัด (มหาชน) 43

เอกสารแนบทา้ย 6 

  
 

(3) บคุคลที่ไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการ เท่าจาํนวนกรรมการที่จะพงึมีหรือ

จะพึงเลือกตัง้ในครัง้นั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในลาํดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจาํนวน

กรรมการที่จะพงึมี หรอืจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานที่ประชมุเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

ขอ้ 17. ในการประชมุผูส้ามญัประจาํปีทกุครัง้ กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอย่างนอ้ยจาํนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอตัรา ถา้

จาํนวนกรรมการจะแบง่ออกใหต้รงเป็นสาม (3) สว่นไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท้ี่สดุกบัสว่นหนึ่งในสาม (1/3) 

 กรรมการที่จะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ใหจ้บัสลากกันว่า ผูใ้ดจะออก 

ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมการคนที่อยู่ในตาํแหน่งนานที่สดุเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่งกรรมการผูอ้อกจากตาํแหน่งไปนัน้จะ

เลือกเขา้รบัตาํแหน่งอีกก็ได ้

ขอ้ 22. ที่ประชมุผูถื้อหุน้ อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียง ไม่นอ้ยกวา่

สามในส่ี (3/4 ) ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง 

(1/2) ของจาํนวนหุน้ที่ถือโดยผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมสิีทธิออกเสียงลงคะแนน 

ขอ้ 30. บาํเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนใหส้ดุแลว้แต่ที่ประชุมผูถื้อหุน้จะกาํหนด กรรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบรษัิทใน

รูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บาํเหน็จ โบนสั หรอื ผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่น ตามขอ้บงัคบัหรอืตามที่ที่ประชมุผูถื้อ

หุน้จะพิจารณา ซึง่อาจกาํหนดเป็นจาํนวนแน่นอนหรอืวางหลกัเกณฑแ์ละจะกาํหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรอืจะใหม้ีผลตลอดไป

จนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้และนอกจากนัน้ใหไ้ดร้บัเบีย้เลีย้งสวสัดิการตา่งๆ ตามระเบียบของบรษัิท 

 ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานและลกูจา้งของบริษัท ซึ่งไดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการในอนัที่จะ

ไดร้บัคา่ตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะที่เป็นพนกังาน หรอืลกูจา้งของบรษัิท 

 การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งและวรรคสองตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กบัการดาํรงคณุสมบตัิของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่

กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด 

6. การบัญชี การเงนิและการสอบบัญช ี

ขอ้ 46. รอบปีบญัชีของบรษัิทเริ่มตน้ในวนัที่ 1 มกราคม และสิน้สดุลงในวนัที่ 31 ธนัวาคมของทกุปี 

ขอ้ 48. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการทาํงบดลุและบญัชีกาํไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้

ถือหุน้ในการประชุมสามัญประจาํปีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีผูส้อบบัญชีตรวจสอบใหเ้สร็จ

ก่อนที่จะนาํเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 49. คณะกรรมการตอ้งจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนีไ้ปใหผู้ถื้อหุน้ พรอ้มกบัหนงัสือนดัประชมุสามญัประจาํปี 

(1) สาํเนางบดลุและบญัชีกาํไรขาดทนุที่ผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ พรอ้มทัง้รายงานการตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี  

(2) รายงานประจาํปีของคณะกรรมการ พรอ้มเอกสารแสดงขอ้มลูประกอบรายงานดงักลา่ว 

ขอ้ 51. ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีทกุปี โดยที่ประชมุผูถื้อหุน้อาจเลือกผูส้อบบญัชีผูซ้ึ่งออกไปนัน้กลบั

เขา้รบัตาํแหน่งอีกก็ไดใ้หท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้กาํหนดคา่ตอบแทนที่ผูส้อบบญัชีควรไดร้บั 

ขอ้ 52. ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรอืผูด้าํรงตาํแหน่งหนา้ที่ใดๆ ของบรษัิท 

ขอ้ 54. ผูส้อบบญัชีมีสิทธิทาํคาํชีแ้จงเป็นหนงัสือเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้   และมีหนา้ที่เขา้รว่มประชมุในการประชมุผูถื้อหุน้ของ

บรษัิททกุครัง้ที่มีการพิจารณางบดลุ บญัชีกาํไรขาดทนุ และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบรษัิท เพ่ือชีแ้จงการตรวจสอบบญัชี

ตอ่ผูถื้อหุน้ และใหบ้รษัิทจดัสง่รายงานและเอกสารทัง้หมดของบรษัิทที่ผูถื้อหุน้จะพึงไดร้บัในการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นัน้แก่

ผูส้อบบญัชีดว้ย 

 



เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 256444
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วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบยีน และการออกเสียงลงคะแนน 
ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ ของ บริษัท หาญ เอ็นจเินียริ่ง โซลูชั่นส ์จาํกัด (มหาชน) 

 

 

ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ ไม่สามารถเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ไดด้ว้ยตนเอง สามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยดาํเนินการ ดงันี ้

1. ใหใ้ชห้นงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. (สิ่งที่สง่มาดว้ย 2) ที่บรษัิทฯ ไดจ้ดัสง่ใหเ้พยีงแบบเดยีวเทา่น้ัน   

2. สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทฯ (รายช่ือและรายละเอียดตามเอกสารแนบทา้ย 4 หนา้ 38-39) คนใดคนหนึ่ง 

ตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ กรุณากรอกรายละเอียดตามที่บริษัทฯ ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 2) 

และลงนามในหนังสือมอบฉันทะในหน้า 3 และหน้า 4  พรอ้มแนบหลกัฐาน (ตามเอกสารแนบทา้ย 8 หนา้ 46) ทัง้นี ้เพ่ือความ

สะดวกในการตรวจสอบเอกสาร กรุณาส่งมายังบริษัทฯ : ฝ่ายกํากับดูแลกิจการ ชั้น 4 บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส ์

จาํกัด (มหาชน) เลขที ่559 ซอยศูนยว์ิจัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ภายใน

วันศุกรท์ี ่16 เมษายน 2564 (แนะนาํใหอ้อกเสียงในวาระตา่งๆ ลว่งหนา้)  

หรอื 

3. สามารถมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ประชมุแทน (สามารถระบรุายละเอียดของผูร้บัมอบฉนัทะไดส้งูสดุ 2 ราย แต่สามารถเขา้รว่ม

ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผูถื้อหุน้ไดเ้พียงรายเดียวเท่านัน้ และไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคน

เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได)้ ผูถ้ือหุน้กรุณากรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 2) และ

ลงนามในหนังสือมอบฉันทะในหน้า 3 และหน้า 4 พรอ้มแนบหลกัฐาน (ตามเอกสารแนบทา้ย 8 หนา้ 46) นอกจากนี ้เพ่ือ

ความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ขอให้ผู้รับมอบฉันทะลงนามในหนังสือมอบฉันทะ และแบบแจ้งการประชุม ซึ่ง

แสดงบารโ์ค้ดสาํหรับการลงทะเบยีนเข้าร่วมประชุม (สิ่งทีส่่งมาด้วย 1) เพ่ือแสดงต่อเจา้หนา้ที่บรษัิทฯ ในการลงทะเบียนใน

วนัประชมุก่อนเวลาเริ่มการประชมุอย่างนอ้ย 2 ชั่วโมง 

 

 เน่ืองจากการจดัประชมุสามญัผูถื้อประจาํปี 2564 ภายใตก้ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) จะเป็น

การรวมกนัของคนหมู่มาก ซึง่เป็นปัจจยัเส่ียงตอ่การแพรร่ะบาด ดว้ยความห่วงใยตอ่สขุภาพและความปลอดภยั ของผูถื้อหุน้ และ/หรือ 

ผูร้บัมอบฉนัทะผูเ้ขา้รว่มประชุม จึงขอความรว่มมือผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุท่านกรุณาศกึษาทาํความเขา้ใจ และปฏิบตัิตามแนวทาง

ในการเขา้รว่มประชมุ ที่แสดงไวใ้น 2-3 ของเอกสารนีอ้ย่างเครง่ครดั 

 บริษัทฯ เปิดรบัลงทะเบียนดว้ยระบบบารโ์คด้และตรวจสอบเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ก่อนเริ่มการประชุมไม่นอ้ยกว่า 2 

ชั่วโมง หรอืตัง้แตเ่วลา 12.00 น. ในวนัศกุรท์ี่ 23 เมษายน 2564 ณ HALL 31-32 ชัน้ 3 บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จาํกดั 

(มหาชน) เลขที่ 559 ซอยศนูยว์ิจยั 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 (แผนที่สถานที่จดั

ประชมุตามเอกสารแนบทา้ย 10 หนา้ 49 บรษัิทฯ มีบรกิารรถรบั-ส่ง โดยรถบรกิารจะจอดบรเิวณดา้นหลงัอาคารเคพีเอ็น พระราม 9 

ตัง้แตเ่วลา 11.00 น.)  

 เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ขอใหผู้ถื้อหุน้ และ/หรือ ผูร้บัมอบฉันทะ นาํแบบแจง้การประชุม ซึ่งแสดงบารโ์คด้

สาํหรบัการลงทะเบียนเขา้รว่มประชุม (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1) พรอ้มเอกสารที่ตอ้งนาํมาแสดงในการประชมุ (ตามเอกสารแนบทา้ย 8 

หนา้ 46) เพ่ือแสดงตอ่เจา้หนา้ที่บรษัิทฯ ในการลงทะเบียนในวนัประชมุก่อนเวลาเริ่มการประชมุอย่างนอ้ย 2 ชั่วโมง 

 

 

วิธีการมอบฉันทะ 

 

การลงทะเบยีนเข้าร่วมประชุม 
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หลักเกณฑก์ารลงคะแนนเสียง 

1. วาระทั่วไป 

1.1 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ จะกระทาํโดยวิธีการเลือกระบลุงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียง โดยนบัหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสียง 

(1 หุน้ : 1 เสียง) ซึง่ผูถื้อหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ ตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งระหวา่ง เห็นดว้ย / ไม่เห็นดว้ย / 

หรอืงดออกเสียง  ทัง้นี ้ไม่สามารถแบง่การออกเสียงลงคะแนนเป็นบางสว่นได ้

1.2 ในกรณีมอบฉนัทะ 

- ผูร้บัมอบฉนัทะ จะตอ้งออกเสียงลงคะแนนวิธีการในขอ้ 1.1 เท่านัน้ หากการลงคะแนนเสียงวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุ

ไวใ้หถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้ง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 

- ในกรณีที่ประชมุมีการพิจารณาหรอืลงมติในเรื่องที่นอกเหนือจากที่ระบไุว ้รวมถึงกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติม

ขอ้เท็จจรงิประการใด ผูร้บัมอบฉนัทะ มีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนไดต้ามที่เห็นสมควร 

2. วาระเลือกตัง้กรรมการ 

ขอ้บงัคบัของบรษัิท  ขอ้ 16. กาํหนดให ้

2.1 ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจาํนวนหุน้ที่ตนถือ 

2.2 ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ในกรณีที่เลือกตัง้บุคคล

หลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

2.3 บคุคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการ เท่าจาํนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะ

พึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการที่จะ

พงึมี หรอืจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

วิธีปฏิบัตใินการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

1) ประธานที่ประชุม/ผูด้าํเนินการประชุม เป็นผูชี้แ้จงวิธีการลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนเสียง และวิธีการนบัคะแนนเสียงใหท้ี่

ประชมุทราบก่อนเริ่มการประชมุ 

2) ประธานที่ประชมุ/ผูด้าํเนินการประชมุ เป็นผูเ้สนอใหผู้ถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบฉนัทะ พิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมี

การสอบถามทีละวาระเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉนัทะไดล้งคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนเสียง 

3) หลงัจากที่ผูถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบฉนัทะ มีการลงคะแนนเสียงในวาระนัน้ๆ เรียบรอ้ยแลว้ จะทาํการนบัคะแนน และแจง้ผลการนบั

คะแนนใหท้ี่ประชมุทราบทกุวาระหลงัจากผูถื้อหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ ไดล้งมติในแตล่ะวาระแลว้ 

มตขิองทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ 

1. กรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมาก เป็นมติของที่ประชมุ 

2. กรณีอื่นๆ ซึง่มีกฎหมายหรอืขอ้บงัคบับรษัิทกาํหนดไวแ้ตกตา่งจากกรณีปกติ มติของที่ประชมุจะเป็นไปตามกฎหมายหรอืขอ้บงัคบั

นัน้กาํหนด โดยประธานในที่ประชมุ/ผูด้าํเนินการประชมุ จะแจง้ในที่ประชมุใหร้บัทราบก่อนการลงคะแนนในแตล่ะวาระดงักลา่ว 

 หากคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานที่ประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกหนึ่งเสียงตา่งหากเป็นเสียงชีข้าด 

 ผูถื้อหุน้ใดมีส่วนไดเ้สียในเรื่องใดโดยเฉพาะ หา้มมิใหอ้อกเสียงในเรื่องนัน้ และประธานที่ประชุม อาจจะเชิญใหผู้ถื้อหุน้นัน้ออก

นอกที่ประชมุชั่วคราวก็ได ้เวน้แตเ่ป็นการออกเสียงลงคะแนนเพ่ือเลือกตัง้กรรมการ 

 

 

การออกเสียงลงคะแนนในทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ 

 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จ�ากัด (มหาชน) 45
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หลักเกณฑก์ารลงคะแนนเสียง 

1. วาระทั่วไป 

1.1 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ จะกระทาํโดยวิธีการเลือกระบลุงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียง โดยนบัหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสียง 

(1 หุน้ : 1 เสียง) ซึง่ผูถื้อหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ ตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งระหวา่ง เห็นดว้ย / ไม่เห็นดว้ย / 

หรอืงดออกเสียง  ทัง้นี ้ไม่สามารถแบง่การออกเสียงลงคะแนนเป็นบางสว่นได ้

1.2 ในกรณีมอบฉนัทะ 

- ผูร้บัมอบฉนัทะ จะตอ้งออกเสียงลงคะแนนวิธีการในขอ้ 1.1 เท่านัน้ หากการลงคะแนนเสียงวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุ

ไวใ้หถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้ง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 

- ในกรณีที่ประชมุมีการพิจารณาหรอืลงมติในเรื่องที่นอกเหนือจากที่ระบไุว ้รวมถึงกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติม

ขอ้เท็จจรงิประการใด ผูร้บัมอบฉนัทะ มีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนไดต้ามที่เห็นสมควร 

2. วาระเลือกตัง้กรรมการ 

ขอ้บงัคบัของบรษัิท  ขอ้ 16. กาํหนดให ้

2.1 ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจาํนวนหุน้ที่ตนถือ 

2.2 ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ในกรณีที่เลือกตัง้บุคคล

หลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

2.3 บคุคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการ เท่าจาํนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะ

พึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการที่จะ

พงึมี หรอืจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

วิธีปฏิบัตใินการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

1) ประธานที่ประชุม/ผูด้าํเนินการประชุม เป็นผูชี้แ้จงวิธีการลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนเสียง และวิธีการนบัคะแนนเสียงใหท้ี่

ประชมุทราบก่อนเริ่มการประชมุ 

2) ประธานที่ประชมุ/ผูด้าํเนินการประชมุ เป็นผูเ้สนอใหผู้ถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบฉนัทะ พิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมี

การสอบถามทีละวาระเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉนัทะไดล้งคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนเสียง 

3) หลงัจากที่ผูถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบฉนัทะ มีการลงคะแนนเสียงในวาระนัน้ๆ เรียบรอ้ยแลว้ จะทาํการนบัคะแนน และแจง้ผลการนบั

คะแนนใหท้ี่ประชมุทราบทกุวาระหลงัจากผูถื้อหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ ไดล้งมติในแตล่ะวาระแลว้ 

มตขิองทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ 

1. กรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมาก เป็นมติของที่ประชมุ 

2. กรณีอื่นๆ ซึง่มีกฎหมายหรอืขอ้บงัคบับรษัิทกาํหนดไวแ้ตกตา่งจากกรณีปกติ มติของที่ประชมุจะเป็นไปตามกฎหมายหรอืขอ้บงัคบั

นัน้กาํหนด โดยประธานในที่ประชมุ/ผูด้าํเนินการประชมุ จะแจง้ในที่ประชมุใหร้บัทราบก่อนการลงคะแนนในแตล่ะวาระดงักลา่ว 

 หากคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานที่ประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกหนึ่งเสียงตา่งหากเป็นเสียงชีข้าด 

 ผูถื้อหุน้ใดมีส่วนไดเ้สียในเรื่องใดโดยเฉพาะ หา้มมิใหอ้อกเสียงในเรื่องนัน้ และประธานที่ประชุม อาจจะเชิญใหผู้ถื้อหุน้นัน้ออก

นอกที่ประชมุชั่วคราวก็ได ้เวน้แตเ่ป็นการออกเสียงลงคะแนนเพ่ือเลือกตัง้กรรมการ 

 

 

การออกเสียงลงคะแนนในทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ 
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เอกสารทีต่้องนาํมาแสดงในการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้   
ของ บรษัิท หาญ เอ็นจเินียริ่ง โซลูช่ันส ์จาํกัด (มหาชน) 

 บรษัิทฯ จะเปิดรบัลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารประกอบการมอบฉนัทะ ในวนัศกุรท่ี์ 23 เมษายน 2564 ตัง้แตเ่วลา 12.00 น. ณ 

สถานท่ีท่ีกาํหนดในหนงัสือเชิญประชุม และจะลงทะเบียนดว้ยระบบบารโ์คด้ เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ขอใหผู้ถื้อหุน้ 

และ/หรือ ผูร้บัมอบฉันทะ นาํแบบแจง้การประชุม ซึ่งแสดงบารโ์คด้สาํหรบัการลงทะเบียนเขา้รว่มประชุม (สิ่งท่ีส่งมาดว้ย 1) และ/หรือ 

หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งท่ีส่งมาดว้ย 2) มาพรอ้มกบัเอกสารประกอบการลงทะเบียน เพ่ือแสดงต่อเจา้หนา้ท่ีบริษัทฯ ในวนัประชุม 

ซึง่เป็นไปตามแนวทางปฏิบติัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี สาํหรบับรษัิทจดทะเบียน ปี 2560 โดยเอกสารท่ีตอ้งนาํมาแสดงในการลงทะเบียน

เพ่ือเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ มีดงันี ้

1. การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง : ผูถื้อหุน้ตอ้งแสดงเอกสาร ณ จดุลงทะเบียน ดงันี ้

1.1 บคุคลธรรมดา 

 แบบแจง้การประชุม ซึ่งแสดงบารโ์คด้สาํหรบัการลงทะเบียนเขา้รว่มประชุม (สิ่งท่ีส่งมาดว้ย 1) พรอ้มกรอกรายละเอียด 

และลงนามใหค้รบถว้น 

 บตัรประจาํตวัประชาชน หรือใบขบัข่ี หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผูถื้อหุน้เป็นชาวต่างชาติ) 

ฉบบัจรงิที่ยงัไม่หมดอาย ุในกรณีท่ีมีการแกไ้ขช่ือ-สกลุ ตอ้งแสดงหลกัฐานรบัรองการเปลี่ยนแปลงดงักลา่วดว้ย 

1.2 นิติบคุคล 

 แบบแจง้การประชุม ซึ่งแสดงบารโ์คด้สาํหรบัการลงทะเบียนเขา้รว่มประชุม (สิ่งท่ีส่งมาดว้ย 1) พรอ้มกรอกรายละเอียด 

และลงนามใหค้รบถว้น 

 สาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชน หรือสาํเนาใบขับข่ี หรือสาํเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุน้เป็นชาวต่างชาติ) ท่ียังไม่

หมดอาย ุของผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบคุคล ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

 สาํเนาหนังสือรบัรองนิติบุคคลซึ่งออกใหโ้ดยกระทรวงพาณิชย ์หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งลงนามรบัรอง

สาํเนาถกูตอ้ง โดยผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ พรอ้มประทบัตราสาํคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 

2. การมอบฉันทะ : ผูร้บัมอบฉันทะตอ้งแสดงเอกสาร ณ จุดลงทะเบียน ดงันี ้(บริษัทฯ จะอาํนวยความสะดวกในการติดอากร

แสตมป์ 20 บาท บนหนงัสือมอบฉันทะ ใหผู้ร้บัมอบฉันทะท่ีมาลงทะเบียนเขา้ประชุม ณ จุดตรวจเอกสาร) 

2.1 บคุคลธรรมดา 

 หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาดว้ย 2) ซึ่งลงนามโดยผูม้อบฉันทะและผูร้บัมอบฉันทะ (กรุณาลงนามในหน้า 3 

และหน้า 4) พรอ้มกรอกรายละเอียดใหค้รบถว้น  

 แบบแจง้การประชมุ ซึง่แสดงบารโ์คด้สาํหรบัการลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ (สิ่งท่ีส่งมาดว้ย 1) พรอ้มกรอกรายละเอียดให้

ครบถว้น (ลงนามโดยผูร้บัมอบฉนัทะท่ีมาลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ) 

 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาใบขบัข่ี หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีผูถื้อหุน้เป็นชาวต่างชาติ) ของผู้มอบ

ฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ ที่ยงัไม่หมดอาย ุพรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

2.2 นิติบคุคล 

 หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาดว้ย 2) ซึ่งลงนามโดยผูมี้อาํนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรบัรองนิติ

บุคคล พรอ้มประทับตราสาํคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และผูร้บัมอบฉันทะ (กรุณาลงนามในหน้า 3 และหน้า 4) พรอ้ม

กรอกรายละเอียดใหค้รบถว้น 

 แบบแจง้การประชมุ ซึ่งแสดงบารโ์คด้สาํหรบัการลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ (สิ่งท่ีส่งมาดว้ย 1) พรอ้มกรอกรายละเอียดให้

ครบถว้น (ลงนามโดยผูร้บัมอบฉนัทะท่ีมาลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ) 

 สาํเนาหนงัสือรบัรองนิติบุคคลซึ่งออกใหโ้ดยกระทรวงพาณิชย ์หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรบัรองสาํเนา

ถกูตอ้งโดยผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ พรอ้มประทบัตราสาํคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 

 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาใบขบัข่ี หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีผูถื้อหุน้เป็นชาวต่างชาติ) ของผู้มอบ

ฉันทะผู้มีอาํนาจลงนามผูกพันนิตบิุคคล และผู้รับมอบฉันทะ ที่ยงัไม่หมดอาย ุพรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

 กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศ แตง่ตัง้ใหค้สัโตเดียนในประเทศไทย เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ ใหแ้นบเพ่ิมเติมดงันี ้

1) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูม้อบฉนัทะในการใหค้สัโตเดียนเป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. แทน 

2) หนงัสือยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจคสัโตเดียน  
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รายงานประจาํปี 2563 

(ดาวนโ์หลดผ่านคิวอารโ์คด้ (QR Code)) 

 

 

 

 

การใช้คิวอารโ์ค้ด (QR Code) สาํหรับดาวนโ์หลด รายงานประจาํปี 2563 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยบรษัิทศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ในฐานะนายทะเบียนหลกัทรพัยไ์ด้

พัฒนาระบบเพ่ือให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจาํปีในรูปแบบ

อิเลก็ทรอนิกสผ่์านรหสัคิวอาร ์(QR Code) ใหผู้ถื้อหุน้สามารถเรยีกดขูอ้มลูไดอ้ย่างสะดวกและรวดเรว็ 

ผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดขอ้มลูผ่าน QR Code ตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้  

   สาํหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึน้ไป) 

1. เปิดกลอ้งบนมือถือ 

2. สแกน (หนักลอ้งถ่ายรูปบนมือถือสอ่ง) ที่ QR Code 

3. หนา้จอจะมีขอ้ความ Notification ขึน้มาดา้นบน ใหก้ดที่ขอ้ความนัน้ เพ่ือดขูอ้มลูประกอบการประชมุ 

หมายเหต ุ:  กรณีที่ไม่มขีอ้ความ Notification บนมือถือ ผูถื้อหุน้สามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชั่น อื่นๆ 

เช่น QR Code Reader, Facebook และ Line เป็นตน้ 

   สาํหรับระบบ Android 

1. เปิดแอปพลิเคชั่น QR Code Reader, Facebook หรอื Line 

ขัน้ตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line 

เขา้ไปที่ Line    เลือก Add Friend (เพ่ิมเพ่ือน)     เลือก QR Code     สแกน QR Code 

2. สแกน (หนักลอ้งถ่ายรูปบนมือถือสอ่ง) ที่ QR Code เพ่ือดขูอ้มลูประกอบการประชมุ 

 

 

 



เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 256448

เอกสารแนบทา้ย 10 

แบบฟอรม์ขอรับรายงานประจาํปี 2563 

ของ บริษัท  หาญ เอ็นจเินียร่ิง โซลูช่ันส ์ จาํกัด (มหาชน) 

เรยีน ฝ่ายกาํกบัดแูลกิจการ 

ขา้พเจา้............................................................................ นามสกลุ......................................................................... 

หมายเลขโทรศพัท ์................................................. E-mail ........................................................................มีความประสงค ์

ที่จะขอรบัรายงานประจาํปี 2563 แบบรูปเล่มภาษาไทย ซึ่งมีเนือ้หาเช่นเดียวกันกับในคิวอารโ์คด้ (QR Code) 

โดยระบุที่อยู่ในการจดัสง่เอกสารตามความประสงค ์ดงันี ้

 ใหบ้ริษัทฯ จัดส่งทางไปรษณีย ์(ลงทะเบยีน) ตามทีอ่ยู่ทีจั่ดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ 

 ใหบ้ริษัทฯ จัดส่งทางไปรษณีย ์(ลงทะเบยีน)  ตามที่อยู่ดา้นลา่งนี ้  

เลขที่........................หมู่............ซอย..............................................หมู่บา้น................................................................... 

ถนน...........................................ตาํบล/แขวง.............................................อาํเภอ/เขต................................................... 

จงัหวดั..............................................................................................รหสัไปรษณีย.์...................................................... 

ลงช่ือ ................................................................... ผูถื้อหุน้ 

(                     ) 

วนัที่....................................................................... 

กรุณากรอกรายละเอียดแล้วส่งถึงบริษัทฯ ทางอีเมล์: varinkan.t@harn.co.th และ wasukan.b@harn.co.th หรือทางโทรสาร

หมายเลข  02-318-9744 ตอ่ 4000 ถึงฝ่ายกาํกบัดแูลกิจการ เพ่ือบรษัิทฯ จะไดด้าํเนินการจดัส่งใหท้่านผูถื้อหุน้ตอ่ไป หากมีขอ้สงสยั

หรอืขอ้แนะนาํโปรดติดตอ่ :   

-  นางวรนิกาญจน ์ธีระอมัรานนท ์ โทรศพัท:์ 0-2318-9744 ตอ่ 4003 

-  นางสาววาสกุาญจน ์บญุมี  โทรศพัท:์ 0-2318-9744 ตอ่ 4011 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จ�ากัด (มหาชน) 49

เอกสารแนบทา้ย 10

แบบฟอรม์ขอรับรายงานประจาํปี 2563

ของ บริษัท หาญ เอ็นจเินียร่ิง โซลูช่ันส ์ จาํกัด (มหาชน)

เรยีน ฝ่ายกาํกบัดแูลกิจการ

ขา้พเจา้............................................................................ นามสกลุ.........................................................................

หมายเลขโทรศพัท์ ................................................. E-mail ........................................................................มีความประสงค์

ที่จะขอรบัรายงานประจาํปี 2563 แบบรูปเล่มภาษาไทย ซึ่งมีเนือ้หาเช่นเดียวกันกับในคิวอารโ์คด้ (QR Code)

โดยระบุที่อยู่ในการจดัสง่เอกสารตามความประสงค ์ดงันี ้

 ใหบ้ริษัทฯ จัดส่งทางไปรษณีย์ (ลงทะเบยีน) ตามทีอ่ยู่ทีจั่ดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถอืหุน้

 ใหบ้ริษัทฯ จัดส่งทางไปรษณีย์ (ลงทะเบยีน) ตามที่อยู่ดา้นลา่งนี ้

เลขที่........................หมู่............ซอย..............................................หมู่บา้น...................................................................

ถนน...........................................ตาํบล/แขวง.............................................อาํเภอ/เขต...................................................

จงัหวดั..............................................................................................รหสัไปรษณีย.์......................................................

ลงช่ือ ................................................................... ผูถื้อหุน้

(                                                                   )

วนัที่.......................................................................

กรุณากรอกรายละเอียดแล้วส่งถึงบริษัทฯ ทางอีเมล์: varinkan.t@harn.co.th และ wasukan.b@harn.co.th หรือทางโทรสาร

หมายเลข 02-318-9744 ตอ่ 4000 ถึงฝ่ายกาํกบัดแูลกิจการ เพ่ือบรษัิทฯ จะไดด้าํเนินการจดัส่งใหท้่านผูถื้อหุน้ตอ่ไป หากมีขอ้สงสยั

หรอืขอ้แนะนาํโปรดติดตอ่ : 

- นางวรนิกาญจน์ ธีระอมัรานนท์ โทรศพัท:์ 0-2318-9744 ตอ่ 4003

- นางสาววาสกุาญจน ์บญุมี โทรศพัท:์ 0-2318-9744 ตอ่ 4011
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Shareholder’s Registration No.
เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์

เรียน
To

Address
บ้านเลขที่

โดยผู้ถือหลักทรัพย์จำนวนทั้งสิ้นรวม
Holding the total amount of shares/units

หุ้น/หน่วย

หุ้น/หน่วย
shares/units

หุ้นสามัญ
Ordinary share

หุ้น/หน่วย
Preferred share
หุ้นบุริมสิทธิ

shares/units

ข้อมูลบริษัท / หลักทรัพย์

Attachment

https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocu
ment.do?symbol=HARN&date=210423

สิ่งที่ส่งมาด้วย

Nationality
สัญชาติ

Subject
วันที่

เอกสารประกอบการประชุม ฯลฯ
Details of meeting document

Date

Company / Securities Information

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
HARN ENGINEERING SOLUTIONS PUBLIC COMPANY LIMITED

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
Notification of Meeting
แบบแจ้งการประชุม

Attachment 1

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
Schedule of Annual General Meeting of Shareholders

 22 มีนาคม 2564

Meeting Date   :    Friday, April 23, 2021 at 14:00 hrs.
วันที่ประชุม    :   วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14:00 น.

สถานที่ประชุม   :   HALL 31-32 ชั้น 3 บมจ. หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ 559 ซ.ศูนย์วิจัย 4 ถ.พระราม 9 บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ
Meeting Venue :   HALL 31-32, 3rd Fl., Harn Engineering Solutions Plc., 559 Soi Soonvijai 4, Rama 9 Rd., Huay Kwang, Bangkok

ของ      บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
of            HARN ENGINEERING SOLUTIONS PUBLIC COMPANY LIMITED

which the identification (ID) number
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน........................................................ได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น

attend the above mentioned meeting.

ลงชื่อ............................................................ผู้เข้าประชุม
Sign Meeting Attendee

ข้าพเจ้า..........................................................................................เป็น[  ]ผู้ถือหลักทรัพย์ [  ]หรือผู้รับมอบฉันทะ
I/We am/are shareholder or proxy of a shareholder

( ........................................................... )

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหลักทรัพย์หรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำเอกสารฉบับนี้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม
สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์ที่มาประชุมด้วยตนเอง กรุณาแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศ) ฉบับจริง
พร้อมกับแบบฟอร์มลงทะเบียน
ท่านสามารถค้นหารายละเอียดระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นกรรมการในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งสิ่งที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดและเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ ผ่าน QR
Code หรือ URL https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=HARN&date=210423 หรือ ติดต่อขอรับเอกสารประกอบการประชุมได้ที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
เว็บไซต์: www.harn.co.th / โทร 02 318 9744 ต่อ 4011 / email : wasukan.b@harn.co.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SET Contact Center เว็บไซต์ : www.set.or.th/contactcenter / โทร 02 009 9999
For your convenience, shareholders or proxies wishing to attend the meeting, kindly present this document to a registration staff at the meeting for registration.
For shareholders who will attend the meeting by themselves, the original of identification card or driving license or government official identification card or
passport (in case of foreign shareholders) must be presented together with the Registration Form.
The details of Meeting document is available online by scanning QR Code on this form or at URL
https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=HARN&date=210423
You can also contact the issuer for the annual report
Website : www.harn.co.th /Tel. +66 2 318 9744 Ext. 4011 / email : wasukan.b@harn.co.th
For further information please contact SET Contact Center Website : www.set.or.th/contactcenter /Tel. +662 009 9999
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B. 

(แบบทีก่าํหนดรายการต่างๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอียดชัดเจนและตายตัว) 
(Form with fixed and specific details authorizing proxy) 

 

 
 

เลขทะเบียนผูถื้อหุน้                                                         เขียนที่                                      
Shareholder registration number Written at               
 วนัที่ เดือน    พ.ศ.   
 Date  Month Year 
 
(1) ขา้พเจา้ สญัชาติ    อยู่เลขที่  ซอย   
 I/We  nationality residing/located at no.   Soi 
 ถนน ตาํบล/แขวง  อาํเภอ/เขต จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  
 Road Tambol/Kwaeng   Amphur/Khet Province    Postal Code 

(2)  เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท หาญ เอ็นจเินียริ่ง โซลูชั่นส ์จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
 Being a shareholder of Harn Engineering Solutions Public Company Limited (“Company”) 

 โดยถือหุน้จาํนวนทัง้สิน้รวม             หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง ดงันี ้
Holding the total number of  shares and have the rights to vote equal to votes as follows 
 หุน้สามญั หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง 

ordinary share shares and have the rights to vote equal to  votes  
 หุน้บรุมิสิทธิ หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง 

   preference share shares and have the rights to vote equal to votes 

 (3) ขอมอบฉนัทะให ้(กรุณาเลือกขอ้ใดขอ้หนึ่ง) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 

 
 1. ช่ือ                                                       อาย ุ            ปี อยู่บา้นเลขที่            

Name  age  years residing/located at no. 
ถนน                                       ตาํบล/แขวง อาํเภอ      
Road Tambol/Sub-district   Amphur/District 
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์      
Province  Postal Code                             
หรือ/Or 
ช่ือ                                                         อาย ุ          ปี อยู่บา้นเลขที่       
Name  age  years residing/located at no. 
ถนน                                       ตาํบล/แขวง อาํเภอ      
Road Tambol/Sub-district   Amphur/District 
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์      
Province  Postal Code 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

 2. มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบรษัิทฯ คือ 
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company 

 ดร. ถกล นนัธิราภากร  Dr. Thakol  Nunthirapakorn หรอื/Or 
 นางสาววรนชุ สไุพบลูยพ์ิพฒัน ์ Miss Voranuch  Supaibulpipat 
(รายละเอยีดประวตัิกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบทา้ย 4 ของหนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564) 
(Details of members of the Independent Directors of the Company are specified in Annex 4 of the Notice of 
the 2021 Annual General Meeting of Shareholders) 

 

ทัง้นี ้ในกรณีที่กรรมการอิสระผูร้บัมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเขา้ประชุมได ้ใหก้รรมการอิสระที่เหลือเป็นผูร้บัมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่
สามารถเขา้ประชมุ 
In this regard, in the case where any of such members of the Independent Directors is unable to attend the meeting, the other members of the 
Independent Directors shall be appointed as a proxy instead of the member of the Independent Directors who is unable to attend the meeting. 
เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2564 ในวันศุกรท์ี ่23 เมษายน 2564 
เวลา 14.00 น. ณ HALL 31-32 ชั้น 3 บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส ์จาํกัด (มหาชน) เลขที ่559 ซอยศูนยว์ิจัย 4 ถนนพระราม 9 แขวง
บางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรอืที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, April 23, 2021 
at 2.00 p.m. at HALL 31-32, 3rd Floor, Harn Engineering Solutions Public Company Limited, No. 559 Soi Soonvijai 4, Rama 9 Road, 
Bang Kapi, Huay Kwang, Bangkok 10310, or such other date, time and place as the meeting may be held. 

กรณีเลือกขอ้ 1. กรุณาทาํเคร่ืองหมาย 
 ท่ี   1. ระบุช่ือผูรั้บมอบอาํนาจ 
If you make proxy by choosing 
No.1, please mark  at  1. and 
give the details of proxy (proxies). 

กรณีเลือกขอ้ 2. กรุณาทาํเคร่ืองหมาย 
 ท่ี   2. และเลือกกรรมการอิสระ
คนใดคนหน่ึง    
If you make proxy by choosing No. 
2, please mark  at  2. and 
choose one of these members of 
the Independent Directors. 
 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Please attach stamp duty of Baht 20) 

สิ่งที่สง่มาดว้ย 2 
Attachment 2 
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 In this meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 (b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows: 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ ประจาํปี 2563 
Agenda no. 1 To consider adopt minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders 
  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

วาระที ่2 รับทราบผลการดาํเนินงานของบรษัิทฯ ประจาํปี 2563 
Agenda no. 2 To Acknowledge the Company’s operating results for the year 2020 
  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ สาํหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563 
Agenda no. 3 To consider approve the Consolidated Financial Statement and Separated Financial Statements for the year ended 

December 31, 2020 
  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกาํไรและการกาํหนดจ่ายเงนิปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2563 
Agenda no. 4 To consider approve the appropriation of profit and dividend payment for the 2020 operating results 
  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

วาระที ่5 พจิารณาอนุมัตกิารเลือกตัง้กรรมการเข้าดาํรงตาํแหน่งแทนกรรมการทีต่้องออกตามวาระ ประจาํปี 2564 
Agenda no. 5 To consider approve election of directors in Replacement of those who complete their terms by rotation in 2021 
  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้กรรมการเข้าใหม่ 
Agenda no. 6 To consider and approve the appointment of New Director 
  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

วาระที ่7 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจาํปี 2564 
Agenda no. 7 To consider approve the 2021 remuneration for Board of Director and Board-Committees 
  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 
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วาระที ่8 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจาํปี 2564 
Agenda no. 8 To consider approve the 2021 Annual Appointment of Auditors and Determination of their Remuneration 
  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

วาระที ่9 พจิารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
Agenda no.9 Other matters (if any) 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้หถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่
เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

 If the proxy does not vote in accordance with the voting instructions specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not 
the vote cast by the shareholder. 

(6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบไุวไ้ม่ชดัเจนหรอืในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรอืลงมติ
ในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 In the event that I/we have not specified or have not clearly specified my/our voting instructions in any agenda, or in the event that the 
meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including the event that there is any amendment or 
addition of any facts, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects. 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉันทะใหถื้อเสมือนว่า
ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote in accordance with my/our voting 
instructions specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 

 
ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

(...…………………...…………………….) 

 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

หมายเหตุ/Remarks 
1.  ผูถื้อหุน้ที่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ให้

ผูร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot 
split his/her votes to different proxies to vote separately. 

2.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบ
ฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy 
Form B. provided. 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

Attachment to Proxy Form B. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถอืหุน้ของบริษัท หาญ เอ็นจเินียริ่ง โซลูช่ันส ์จาํกัด (มหาชน) 
A proxy is granted by a shareholder of Harn Engineering Solutions Public Company Limited 

 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 ในวนัศุกรท์ี่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ HALL 31-32 ชัน้ 3 บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส ์จาํกัด 
(มหาชน) เลขที่ 559 ซอยศนูยวิ์จยั 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรอืที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 
At the 2021 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, April 23, 2021 at 2.00 p.m. at HALL 31-32, 3rd Floor, Harn Engineering 
Solutions Public Company Limited, No. 559 Soi Soonvijai 4, Rama 9 Road, Bang Kapi, Huay Kwang, Bangkok 10310 or such other date, 
time and place as the meeting may be held. 
 

----------------------------------------------------------------------- 

 วาระที ่  เรื่อง   
Agenda no. Re : 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วาระที ่  เรื่อง   
Agenda no. Re : 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วาระที ่  เรื่อง   
Agenda no. Re : 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วาระที ่  เรื่อง   
Agenda no. Re : 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ รายการในใบประจาํตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถกูตอ้งบรบิรูณแ์ละเป็นความจรงิทกุประการ 
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 

 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

(...…………………...…………………….) 

 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จำกัด (มหาชน)
559 ซอยศูนยวิจัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Harn Engineering Solutions Public Company Limited
559 Soi Soonvijai 4, Rama 9 Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10310, Thailand

Quality Living Through
Sustainable Engineering

Quality Living Through
Sustainable Engineering

• Fire Protection & Safety
• Air Conditioning & Sanitary
• Refrigeration
• Digital Printing
• Harn 3DMed

02 318 9744

www.harn.co.th Harn Engineering Solutions

02 318 9744 ตอ 4000

เพ�่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน 
โปรดนําแบบแจงการประชุม (ใบลงทะเบียน) ซ�่งพ�มพบารโคดมาในวันประชุม

งดแจกของที่ระลึก อาหารและเคร�่องดื่ม
ในงานประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564

เอกสารเช�ญประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2564

ณ HALL 31-32 ชั้น 3 บร�ษัท หาญ เอ็นจ�เนียร�่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) 
เลขที่ 559 ซอยศูนยว�จัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร

เปดรับลงทะเบียน เวลา 12.00 น.

วันศุกรที่ 23 เมษายน 2564
เวลา 14.00 น.

แนวทางปฏิบัติในการเขารวมประชุม

ขอความรวมมือผูเขารวมประชุมทุกทานกรุณาศึกษาทําความเขาใจ และปฏิบัติตามแนวทางในการเขารวมประชุมอยางเครงครัด
เพ�่อปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช�้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และเนื่องจากจํานวนที่นั่งมีจํากัดจากการเวนระยะหางทางสังคม

ขอความรวมมือทานผูถือหุนกรุณามอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบร�ษัทฯแทนการเขารวมประชุมดวยตนเอง
หากประสงคเขารวมประชุมดวยตนเอง กรุณาใหความรวมมือในการปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุม โดยไมปดบังขอเท็จจร�ง

บร�ษัท หาญ เอ็นจ�เนียร�่ง โซลูชั่นส จำกัด (มหาชน)




