
  

การเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเปนกรรมการ 

เพ่ือเปนการสงเสริมการกํากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) โดย
บริษัทฯ มีความมุงมั่นในการยกระดับการดําเนินการท่ีมีอยูแลวใหมีความเปนระบบมาตรฐานท่ีชัดเจน  มีพ้ืนฐานอยูบนความ
มีคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใส  พรอมท้ังตระหนักและใหความสําคัญกับผูถือหุนและผูมีสวนไดสวนเสีย บริษัทฯ จึง
เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเปนกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาบรรจุชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการบริษัท สําหรับ
การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565 โดยบริษัทฯ จะพิจารณาการใหสิทธิผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเปนกรรมการบริษัท
ตามเกณฑท่ีบริษัทฯ กําหนด   

1. คุณสมบัตขิองผูถือหุน 

ผูถือหุนท่ีจะเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเปนกรรมการบริษัท ตองมีคุณสมบัติดังน้ี 

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. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเปนกรรมการบริษัท 

2.1 คุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการ 

2.1.1 มีคุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 ตลอดจนระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกํากับตลาดทุน  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และขอบังคับของบริษัทฯ 

2.1.2 เปนบุคคลท่ีมีความรูความสามารถและประสบการณท่ีจะเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจ มีความ
ซื่อสัตย สุจริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู ความสามารถ และปฏิบัติหนาท่ีใหแกบริษัทฯ 
อยางเต็มท่ี 

2.1.3 ไมมีลักษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรับความไววางใจใหบริหารจัดการกิจการท่ีมี
มหาชนเปนผูถือหุนตามท่ีคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนด โดยจะตองเปนบุคคลท่ีมีชื่อ
อยูในระบบขอมูลรายชื่อกรรมการและผูบริหารของบริษัทท่ีออกหลักทรัพยตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวย
หลักเกณฑการแสดงชื่อบุคคลในระบบขอมูลรายชื่อกรรมการและผูบริหารของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย 

2.1.4 ตองเปนผูไมประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเขา
เปนหุนสวน หรือกรรมการในนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ ไมวาจะทําเพ่ือ
ประโยชนของตนหรือประโยชนของบุคคลอ่ืน เวนแตจะแจงใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนทราบกอนท่ีจะมีมติแตงตั้ง 

2.2 ขั้นตอนในการกรอก “แบบเสนอชือ่บุคคลเพือ่เปนกรรมการบริษัท” 

2.2.1 ผูถือหุนท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 1. และพิจารณาการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเปนกรรมการบริษัทตาม
ขอ 2. แลว ตองกรอกขอความใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเปนกรรมการบริษัท” ในสวนทายของหลักเกณฑนี้ หรืออาจแจง
เรื่องอยางไมเปนทางการทาง Email ถึงเลขานุการบริษัท ท่ี wasukan.b@harn.co.th กอนสงตนฉบับ “แบบเสนอชื่อบุคคล
เพ่ือเปนกรรมการบริษัท” ตอคณะกรรมการบริษัทภายหลังได โดยมีเอกสารประกอบดังน้ี 
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- หลักฐานการถือหุนตามหลักเกณฑ ไดแก หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย หรือ หลักฐานอ่ืนจาก
บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด หรือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

- หลักฐานการใหความยินยอมของบุคคลท่ีไดรับการเสนอชื่อ 

- เอกสารประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติ ไดแก ประวัติการศึกษา และประวัติการทํางานของ
บุคคลท่ีไดรับการเสนอชื่อ  

ทั้งนี้ ผูถือหุนตองสงตนฉบับ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเปนกรรมการบริษัท” พรอมลงชื่อไวเปนหลักฐาน
ตามหมายเหตุ 1 และ 2 และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเปนประโยชนตอการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ใหถึง
บริษัทฯ ภายในวันที่  31 ธันวาคม 2564 โดยจะยึดถือวันท่ีประทับตราไปรษณียเปนสําคัญ ตามท่ีอยูดังน้ี 

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

เลขท่ี 559  ซอยศูนยวิจยั 4 ถนนพระราม 9 

แขวงบางกะป  เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

(เสนอชื่อบุคคลเพ่ือเปนกรรมการบริษัท สําหรับการประชมุสามัญผูถือหุน ประจําป 2565) 

2.2.2 ในกรณีท่ีผูถือหุนหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 1.  เสนอชื่อบุคคลเพ่ือเปนกรรมการ
บริษัทตอคณะกรรมการบริษัท  ตองดําเนินการดังน้ี 

A. ผูถือหุนรายแรก  ตองกรอกขอมูลใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเปนกรรมการบริษัท” ใหครบถวน พรอม
ลงชื่อไวเปนหลักฐาน 

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

C. รวบรวม “แบบเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเปนกรรมการบริษัท” และหลักฐานตามท่ีกําหนดใน (1)  พรอม
เอกสารประกอบเพ่ิมเติม (ถามี) ของผูถือหุนทุกราย เปนชุดเดียวกัน เสนอตอคณะกรรมการบริษัท 

2.2.3 ในกรณีท่ีผูถือหุนรายเดียวหรือหลายราย และมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 1. เสนอชื่อบุคคลเพ่ือเปน
กรรมการบริษัท มากกวา 1 คน  ผูถือหุนตองจัดทํา “แบบเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเปนกรรมการบริษัท” 1 แบบ ตอ
กรรมการ 1 คน พรอมลงชื่อไวเปนหลักฐานใหครบถวน พรอมท้ังแนบหลักฐานของบุคคลท่ีไดรับการเสนอ
ชื่อเปนกรรมการทุกคนดวย 

 

3. การพิจารณาของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการอิสระ จะพิจารณากล่ันกรอง และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท บุคคลท่ีผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัทจะถกูบรรจุรายชื่อในวาระการประชุมสามัญผูถือหุน ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565  

พรอมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท สําหรับบุคคลท่ีไมผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท  บริษัทฯ จะแจงให
ผูเสนอทราบผลการพิจารณา พรอมเหตุผลผานทาง Email หรือผานชองทางอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม หลังการประชุม
คณะกรรมการบริษัท ท้ังน้ี ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทถือเปนท่ีสุด 
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แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขารับการเลือกต้ังเปนกรรมการ 

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

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) จํานวน                                                                                             หุน 

อยูบานเลขท่ี                              ถนน                                                         ตําบล/แขวง                                                  . 

อําเภอ/เขต                                                    จังหวัด                                                  .รหัสไปรษณีย                                . 

โทรศัพทมือถือ                                            โทรศัพทบาน/ท่ีทํางาน                                             Email                                                 . 

(2) ขาพเจามีความประสงคขอเสนอชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)                                                                       อายุ            ป. 
เปนกรรมการ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) ซึ่งมีคุณสมบัติครบถวน และไมมีลักษณะตองหามตาม
หลักเกณฑของบริษัทฯ และมีหลักฐานการใหความยินยอมของบุคคลท่ีไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการบริษัท พรอมเอกสาร
ประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติ ไดแก ประวัติการศึกษา และประวัติการทํางาน และเอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีไดลงชื่อ
รับรองความถูกตองไวแลวทุกหนา จํานวน                           แผน 

 ขาพเจาขอรับรองวาขอความใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเปนกรรมการบริษัท” น้ี หลักฐานการถือหุน หลักฐานการ
ใหความยินยอม และเอกสารประกอบท้ังหมดถูกตองทุกประการ และเพ่ือเปนหลักฐาน ขาพเจาจึงไดลงชื่อไวเปนสําคัญ 

 

                                                                   ผูถือหุน 

      (                                                           ) 
      วันท่ี                                                     . 
 

(3) ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)                                                                                                                                    . 

บุคคลท่ีไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการบริษัทตาม ขอ (2) ยินยอมและรับรองวามีคุณสมบัติครบถวน และไมมีลักษณะ
ตองหามตามขอ 2.1 ของหลักเกณฑการใหสิทธิผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเปนกรรมการบริษัท รวมท้ังยอมรับการปฏิบัติตาม
การกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ และเพ่ือเปนหลักฐาน ขาพเจาจึงไดลงชื่อไวเปนสําคัญ ดังน้ี 

 

                                                                   ผูท่ีไดรับการเสนอชื่อ 

      (                                                           ) 
      วันท่ี                                                     . 

หมายเหต ุเอกสารหลักฐานที่ผูถือหุนตองแนบพรอม “แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเปนกรรมการบริษัท” 

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

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

3. ผูถือหุนสามารถสงแบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเปนกรรมการบริษัท อยางไมเปนทางการ ทาง Email ถึงเลขานุการบริษัท ที่ wasukan.b@harn.co.th กอน
สงตนฉบับ “แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเปนกรรมการบริษัท” เพ่ือเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท 

4. ตนฉบับของ “แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเปนกรรมการบริษัท” จะตองสงถึงบริษัทฯ ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 เพ่ือใหคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาตามหลักเกณฑของบริษัทฯ และเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 
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แบบแสดงขอมูลบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือเพื่อเขารับการเลือกต้ังเปนกรรมการ ประจําป 2565 

และหนังสอืใหความยินยอม 

 

 

ชื่อ/นามสกุล (ภาษาไทย)                                                                                                              . 

 (ภาษาอังกฤษ)                                                                                                         . 

สัญชาต ิ                                                      วัน/เดือน/ปเกิด                                                      อายุ                              ป 
ท่ีอยูปจจุบันเลขท่ี                          ถนน                                                        ตําบล/แขวง                                                 . 

อําเภอ/เขต                                                    จังหวัด                                                  .รหัสไปรษณีย                                . 

โทรศัพทมือถือ                                            โทรศัพทบาน/ท่ีทํางาน                                           Email                                                   . 

การถือหุน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) ณ วันท่ี                                 จํานวน                                            หุน 

ฐานะการสมรส 

คูสมรสชื่อ                                                              ถือหุนบริษัทฯ จํานวน                                          หุน บุตร            คน คือ 

1.                                                                                  อายุ           ป ถือหุนบริษัทฯ จํานวน                                          หุน 

2.                                                                                  อายุ           ป ถือหุนบริษัทฯ จํานวน                                          หุน 

3.                                                                                  อายุ           ป ถือหุนบริษัทฯ จํานวน                                          หุน 

ประวัติการศึกษา (โปรดแนบสําเนาหลักฐานการศึกษา) 
 สถาบันการศึกษา วุฒิการศึกษา/สาขาหลัก ปท่ีจบการศึกษา 

                                                                       .                                                                                 .                           . 

                                                                       .                                                                                 .                           . 

                                                                       .                                                                                 .                           . 

ประวัติการทํางาน (โปรดแนบประวัติการทํางานเพ่ิมเติม)  
 บริษัท ลักษณะธุรกิจ ตําแหนง เร่ิมจากป-ถึงป 
                                                 .                                                                                                       .                           . 

                                                 .                                                                                                       .                           . 

                                                 .                                                                                                       .                           . 

                                                 .                                                                                                       .                           . 

ประวตัิการอบรมที่เกี่ยวของที่จดัโดยสมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) (โปรดแนบสําเนาหลักฐานการอบรม) 
   รุนและปท่ีเขารับการอบรม 

 Director Certification Program (DCP) ………………………………………..                                          

 Director Accreditation Program (DAP) ……………………………………….. 

 Audit Committee Program (ACP) ……………………………………….. 

 Board Nomination & Compensation (BNCP) ……………………………………….. 

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ................................................................ ……………………………………….. 

รูปถาย 
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การมีสวนไดเสียทางตรงและทางออมในบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทท่ีเกี่ยวของเปนคูสัญญา (ในกรณีท่ีมีสวนได
เสียโดยตรงหรือออม โปรดระบุลักษณะของกิจกรรมและลักษณะสวนไดเสียพรอมจํานวนเงินของผลไดเสียโดยชัดเจน) 
                                                                                                                                                                                    .. 

                                                                                                                                                                                    .. 

                                                                                                                                                                                    .. 

การถือหุนหรือรวมเปนกรรมการในบริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทท่ีเกี่ยวของของ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชั่นส จํากัด 
(มหาชน) (ในกรณีท่ีมีการถือหุนโปรดระบุชื่อบริษัท จํานวนหุนท่ีถือ คิดเปนรอยละของทุนจดทะเบียนและสถานะภาพของ
บริษัทท่ีถือหุนวาเปนบริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทท่ีเกี่ยวของ หรือในกรณีท่ีเปนกรรมการรวมโปรดระบุชื่อบริษัท และ
สถานะภาพของบริษัทท่ีเขารวมเปนกรรมการวาเปน เปนบริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทท่ีเกี่ยวของ) 
                                                                                                                                                                                    .. 

                                                                                                                                                                                    .. 

                                                                                                                                                                                    .. 

การถือหุน หรือเขารวมเปนหุนสวน หรือเปนกรรมการของบริษัทท่ีประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขนั
กับกิจการของบริษัทฯ (โปรดระบุชื่อหางหุนสวน / ชื่อบริษัท จํานวนหุนท่ีถือ คิดเปนรอยละของทุนจดทะเบียน และประเภท
ธุรกิจท่ีดําเนินการ) 
                                                                                                                                                                                    .. 

                                                                                                                                                                                    .. 

                                                                                                                                                                                    .. 

คํายินยอม 

ขาพเจา                                                                                                   รับทราบและใหความยนิยอมในการไดรับการเสนอชื่อ
เพ่ือเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการของบริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) ตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุน 
ประจําป 2565 และขอรับรองวาขอมูลของขาพเจาขางตน และเอกสารหลักฐานท่ียื่นมาพรอมกันน้ี ถูกตอง ครบถวน ไมเปน
เท็จ หรือไมขาดขอความท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ พรอมกันน้ี ขอรับรองวาเปนผูมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหาม
ตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด กฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กฎระเบียบขอบังคับของบริษัท และหนวยงาน
กํากับดูแลท่ีเกี่ยวของ และการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท รวมท้ังหลักเกณฑตามขอ 2. และหากขาพเจาผานการคัดเลือก
จากคณะกรรมการเพ่ือเสนอชื่อตอท่ีประชุมผูถือหุนแลว ขาพเจาจะใหความรวมมือกับบริษัทฯ เปนอยางดี และปฏับัติตาม
ระเบียบขอบังคับของบริษัทตอไป 

 

 

                                                                  บุคคลท่ีไดรับการเสนอชื่อ 

     (                                                           ) 
     วันท่ี                                                     . 
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