
 

การเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุนลวงหนา 

เพ่ือเปนการสงเสริมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) โดย
บริษัทฯ มีความมุงมัน่ในการยกระดบัการดําเนินการท่ีมีอยูแลวใหมีความเปนระบบมาตรฐานท่ีชัดเจน มีพ้ืนฐานอยูบนความมี
คุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใส พรอมท้ังตระหนักและใหความสําคัญกับผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย บริษัทฯ จึงเปด
โอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 เปนการลวงหนา เพ่ือแสดงใหเห็นถึงการปฏิบัติตอ
ผูถือหุนทุกรายอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน ตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี 

1. คุณสมบัติของผูถือหุน 

คุณสมบัติผูถือหุนท่ีจะเสนอวาระการประชุมลวงหนา ตองเปนไปตามท่ีกําหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 และประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน กลาวคือ 

1.1 เปนผูถือหุนของบริษัทฯ โดยอาจเปนผูถือหุนคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุนและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได 
ไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ  

1.2 สัดสวนท่ีกําหนดตามขอ 1.1 ตองเปนการถือหุนอยางตอเน่ืองนับจากวันท่ีถือหุนจนถึงวันท่ีเสนอวาระการประชุม
ดังกลาวเปนเวลาไมนอยกวา 12 เดือน  

1.3 การถือครองหุนตามสัดสวนขอ 1.1 และ 1.2 น้ัน  ตองเปนการถือครองหุนจนถึงวันท่ีจัดการประชุมสามัญผูถือหุน 

2. ขอจํากัดการเสนอวาระการประชุม 

ผูถือหุนท่ีมีคุณสมบัติตามขอ 1. มีสิทธิทําหนังสือเสนอเร่ืองท่ีจะขอใหคณะกรรมการบริษัทบรรจุเปนวาระการประชุมได  
โดยจะตองระบุวัตถุประสงค และรายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอ พรอมขอมูลท่ีเปนประโยชนประกอบการพิจารณา บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะปฏิเสธการนําเร่ืองเขาบรรจุเปนวาระการประชุม ในกรณีดังตอไปน้ี 

2.1 เร่ืองท่ีเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยท่ีขอเท็จจริงมิไดแสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม
ปกติในเร่ืองดังกลาว  

2.2 เร่ืองท่ีอยูนอกเหนืออํานาจท่ีบริษัทฯ จะดําเนินการได  
2.3 เร่ืองซึ่งตามปกติกฎหมายกําหนดใหตองไดรับการพิจารณาจากท่ีประชุมสามัญผูถือหุนและบริษัทฯ ได

ดําเนินการกําหนดเปนวาระการประชุมทุกคร้ัง  

2.4 เร่ืองท่ีไมเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัทฯ  
2.5 เร่ืองท่ีขัดกับกฎหมาย ประกาศ ขอบังคับ กฎและระเบียบตางๆ ของหนวยราชการหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลบริษัทฯ  
2.6 เร่ืองท่ีขัดกับวัตถุประสงค ขอบังคับ มติท่ีประชุมสามัญผูถือหุน และหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ  
2.7 เร่ืองท่ีผูถือหุนใหขอมูลไมครบถวน หรือ ไมถูกตอง หรือกรณีบริษัทฯ ตองการขอมูลเพ่ิมเติมแลว ไมสามารถ

ติดตอกับผูถือหุนท่ีเสนอเร่ืองได   
2.8 เร่ืองท่ีผูถือหุนไดเคยเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนเพ่ือพิจารณาในรอบ 12 เดือนท่ีผานมา และไดรับมติ

สนับสนุนดวยเสียงท่ีนอยกวารอยละ 10 ของจํานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมด โดยท่ีขอเท็จจริงยังไมไดเปล่ียนแปลง
อยางมีนัยสําคัญ  

2.9 เร่ืองท่ีบริษัทฯ ไดดําเนินการแลว  
2.10 เร่ืองท่ีซ้ํากับเร่ืองท่ีไดเสนอมากอนแลว รวมท้ังในกรณีท่ีผูถือหุนไมไดปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกําหนด  

บริษัทฯ จะดาํเนินการแจงเร่ืองดงักลาวใหผูถือหุนทราบผานทาง Email หรือผานชองทางอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

การเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุนลวงหนา  หนา 1/3  



 

3. ขั้นตอนการกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุนลวงหนา” 

3.1 ผูถือหุนท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 1. และพิจารณาวาระท่ีจะเสนอตามขอจํากัดใน ขอ 2. แลว ตองกรอก
ขอความใน “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุนลวงหนา” ในสวนทายของหลักเกณฑน้ี  หรืออาจแจงเร่ือง
อยางไมเปนทางการทาง Email ถึงเลขานุการบริษัท ที่  varinkan.t@harn.co.th  หรือถึงประธานเจาหนาที่
การเงิน ที่ wisit.w@harn.co.th กอนสงตนฉบับ “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุนลวงหนา” ตอ
คณะกรรมการอิสระภายหลังได 

ท้ังน้ี ผูถือหุนตองสงตนฉบับ “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุนลวงหนา” พรอมลงชื่อไวเปนหลักฐานตาม
หมายเหตุ 1 และ 2 และเอกสารประกอบเพ่ิมเติม ท่ีจะเปนประโยชนตอการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ใหถึง
บริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยจะยึดถือวันท่ีประทับตราไปรษณียเปนสําคัญ ตามท่ีอยูดังน้ี 

บริษัท หาญ เอ็นจเินียร่ิง โซลูชั่นส  จํากัด (มหาชน) (สํานักงานใหญ) 
ฝายกํากับดูแลกจิการ (เลขานุการบริษัท) ชั้น 4 

เลขท่ี 559  ซอยศูนยวิจยั 4 ถนนพระราม 9 ซอย 13 

แขวงบางกะป  เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

(เสนอวาระการประชุมลวงหนา สําหรับการประชมุสามัญผูถอืหุน ประจําป 2564) 

3.2 ในกรณีท่ีผูถือหุนหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 1.  เสนอวาระการประชุมตอคณะกรรมการ
บริษัท  ตองดําเนินการดังน้ี 

A. ผูถือหุนรายแรก  ตองกรอกขอมูลใน “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุนลวงหนา” ใหครบถวน 
พรอมลงชื่อไวเปนหลักฐาน 

B. ผูถือหุนรายท่ี 2 เปนตนไป กรอกขอมูลเฉพาะขอ (1) และ ขอ (2) ของ “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญ
ผูถือหุนลวงหนา” ใหครบถวน และลงชื่อไวเปนหลักฐานทุกราย 

C. รวบรวม “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุนลวงหนา” และหลักฐานการถือหุนตามที่กําหนดใน
ขอ 1. พรอมเอกสารประกอบเพ่ิมเติม ของผูถือหุนทุกราย เปนชุดเดียวกัน เสนอตอคณะกรรมการบริษัท 

3.3 ในกรณีท่ีผูถือหุนรายเดียวหรือหลายราย และมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 1. เสนอวาระการประชุม มากกวา 1 

วาระ  ผูถือหุนตองจัดทํา “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุนลวงหนา”  1 แบบ ตอ 1 วาระ พรอมลงชื่อไว
เปนหลักฐานใหครบถวน 

4. การพิจารณาของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการอิสระ จะพิจารณากล่ันกรอง และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท  โดยเร่ืองท่ีผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัท จะบรรจุเปนวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564  พรอมความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท  สําหรับเร่ืองท่ีไมผานความเห็นชอบ บริษัทฯ จะแจงใหผูเสนอทราบผลการพิจารณา พรอมเหตุผล ผาน
ทาง Email / โทรสาร หรือผานชองทางอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม  หลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท ท้ังน้ี ความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทถอืเปนท่ีสุด 
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แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุนลวงหนา 

สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 

 

(1) ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)                                                                                                             เปนผูถือหุนของ 

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) ทะเบียนหุนเลขท่ี                                  รวมจํานวน                            หุน 

อยูบานเลขท่ี                              ถนน                                                         ตําบล/แขวง                                                  . 

อําเภอ/เขต                                                    จังหวัด                                                  .รหัสไปรษณีย                                . 

โทรศัพทมือถือ                                            โทรศัพทบาน/ท่ีทํางาน                                             Email                                                 . 

(2) ขาพเจามีความประสงคขอเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 

เร่ือง                                                                                                                                                                      .  
                                                                                                                                                                                    .. 
                                                                                                                                                                                    .. 

(3) โดยมีขอท็จจริงและเหตุผลเพ่ือพิจารณา 

ดังน้ี                                                                                                                                                                      . 
                                                                                                                                                                                    .. 
                                                                                                                                                                                    .. 
                                                                                                                                                                                    .. 
                                                                                                                                                                                    .. 
ซึ่งมีเอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีไดลงชื่อรับรองความถูกตองไวแลวทุกหนา   จํานวน                                       แผน 

 ขาพเจาขอรับรองวาขอความในแบบเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุน หลักฐานการถือหุน และเอกสารประกอบ
เพ่ิมเติมท้ังหมดถูกตองทุกประการ และเพ่ือเปนหลักฐาน ขาพเจาจึงไดลงชื่อไวเปนสําคัญ ดังน้ี 

 

                                                                   ผูถือหุน 

      (                                                           ) 
      วันท่ี                                                     . 

 

หมายเหต ุเอกสารหลักฐานที่ผูถือหุนตองแนบพรอม “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุนลวงหนา” 

1. หลักฐานการถือหุน ไดแก หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย หรือ หลักฐานอ่ืนจากบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย(ประเทศไทย) จํากัด หรือตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

2. หลักฐานการแสดงตน ไดแก กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา ตองแนบสําเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง(กรณีเปนชาวตางประเทศ) พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง และกรณีผูถือหุนเปนนิติบุคคล ตองแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไมเกิน 3 เดือน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือ
หนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของกรรมการผูมีอํานาจที่ไดลงช่ือในแบบเสนอนี้ พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

3. ผูถือหุ นสามารถสงแบบเสนอวาระการประชุมสามัญ ผูถือหุนลวงหนาอยางไม เปนทางการ ทาง Email Address ถึงเลขานุการบริษัท  ที่ 
varinkan.t@harn.co.th หรือถึงประธานเจาหนาที่การเงิน ที่ wisit.w@harn.co.th กอนสงตนฉบับ “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุนลวงหนา” 

4. ตนฉบับของ “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุนลวงหนา” จะตองสงถึงบริษัทฯ ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 เพ่ือใหคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาตามหลักเกณฑของบริษัทฯ และเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 
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