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ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น (AGM) ประจ าปี 2565
ของบริษัท หาญ เอ็นจเินียร่ิง โซลูช่ันส์ จ ากัด (มหาชน) วันจันทรท์ี่ 25 เมษายน 2565

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ใหค้วามส าคญักับขอ้มลูส่วนบุคคลของผูถื้อหุ้น และ/หรือ ผูร้บัมอบฉนัทะ และ
เพื่อใหเ้ป็นไปตาม พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ.2562 จึงขอแจง้ขอ้มลูใหท้่านทราบดงัตอ่ไปนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจ าเป็นตอ้งจัดเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลทั่วไปของท่าน ไดแ้ก่ ช่ือ นามสกุล อายุ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศพัท ์เลขบตัรประจ าตวัประชาชน 

อีเมล หมายเลขโทรสาร เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ จ านวนหุน้ สญัชาติ และขอ้มลูส่วนบคุคลท่ีออ่นไหว ไดแ้ก่ อณุหภูมิรา่งกาย ประวติัการเดินทางท่ี
เก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูสขุภาพ และอาการของโรค นอกจากนี ้บรษัิทจะด าเนินการบนัทึกภาพถ่ายของการประชมุ AGM ดว้ย เพื่อประโยชนใ์นการจดั
ประชมุ AGM และการเขา้รว่มการประชมุ AGM

2. วัตถุประสงค์ ฐานในการประมวลผล และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 ฐานการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมาย บรษัิทเก็บและใชข้อ้มลูของท่านเพื่อเรยีกประชมุและด าเนินการประชมุ AGM ซึ่งรวมถึงการยืนยนั

ตวัตนของท่าน การสง่เอกสารตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และเพื่อด าเนินการใดๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามมติท่ีประชมุ กฎหมาย หรือเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของ
หน่วยงานภาครฐัท่ีมีอ  านาจ โดยเป็นไปตามพระราชบญัญติับรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 (รวมท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ประมวลผลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย ์และกฎหมายอื่นๆ

 ฐานประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย บริษัทเก็บและใชข้อ้มลูของท่านเพื่อใชใ้นการจดัท าบนัทึกรายงานการประชุม AGM และเป็น
หลกัฐานในการเขา้รว่มประชมุของท่าน รวมถึงเพื่อการใดๆ ตามจ าเป็นท่ีเก่ียวขอ้ง อนัเป็นประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย โดยไม่เกินขอบเขตท่ี
ท่านสามารถคาดหมายไดอ้ย่างสมเหตสุมผล อีกทัง้บรษัิทเก็บและใชข้อ้มลูสว่นบคุคลท่ีอ่อนไหวของท่าน เพื่อใชส้  าหรบัคดักรองผูม้ีความเสี่ยงท่ี
จะติดเชือ้ไวรสัโควิด-19 เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคเ์ก่ียวกับประโยชนด์า้นการสาธารณสุข เพื่อการป้องกันโรคติดต่ออันตรายและเป็นไปตาม
มาตรการและแนวทางปฏิบติัในการประชมุ AGM

 บริษัทบนัทึกภาพถ่ายของการประชุม AGM เพื่อใชใ้นการรายงานและการประชาสมัพนัธก์ารประชมุ AGM ภาพถ่ายของการประชุม
AGM อาจปรากฎภาพของท่านท่ีเขา้รว่มประชมุ แตไ่มม่ีการระบขุอ้มลูสว่นบคุคลอื่น

3. แหล่งทีม่าของข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทไดร้บัขอ้มูลส่วนบุคคลจากผูถื้อหุน้โดยตรง จากผูร้บัมอบฉันทะท่ีผูถื้อหุน้แต่งตัง้ จากบริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย)

จ ากดั ทั้งนี ้ เอกสารยืนยันตวัตนท่ีท่านส่งใหแ้ก่บริษัท เช่น ส าเนาบตัรประชาชน หรือเอกสารทางราชการอื่นๆ อาจปรากฎขอ้มูลส่วนบคุคลท่ี
อ่อนไหว เช่น ศาสนา เชือ้ชาติ หมู่โลหิต เป็นตน้ ซึ่งไม่จ าเป็นต่อการประชุม AGM และบริษัทไม่ประสงคท่ี์จะจดัเก็บ ท่านสามารถปกปิดขอ้มูล
สว่นบคุคลท่ีออ่นไหวก่อนน าสง่เอกสารใหแ้ก่บรษัิทได ้ในกรณีท่ีท่านไม่ไดป้กปิดขอ้มลูส่วนบคุคลท่ีอ่อนไหวดงักลา่ว บริษัทขอสงวนสิทธิในการ
ปกปิดขอ้มลูสว่นบคุคลท่ีออ่นไหวบนเอกสารท่ีไดร้บั โดยไมถื่อวา่เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มลูออ่นไหวของท่าน

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทอาจจ าเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน เพื่อประโยชนใ์นการจดัการประชุม และการเขา้รว่มประชุม AGM ต่อหน่วยงานท่ี

บงัคบัใชก้ฎหมาย เช่น กระทรวงพาณิชย ์ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
เป็นตน้ , บรษัิท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด ในฐานะผูป้ระมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคล, สื่ออิเล็กทรอนิกสแ์ละสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อใชใ้นการเผยแพร่
รายงานการประชมุและประชาสมัพนัธก์ารประชมุ

5. การเกบ็รักษาข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะเก็บขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านไวต้ลอดระยะเวลาท่ีจ าเป็นตอ้งใชข้อ้มูล เพื่อเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์กล่าวขา้งตน้ ทั้งนี ้บริษัท

คาดหมายว่าจะเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลทั่วไปของท่านเป็นเวลา 10 ปี และขอ้มลูมูลส่วนบุคคลท่ีอ่อนไหวเป็นเวลา 6 เดือน นับตัง้แต่วนัท่ีบริษัท
ไดร้บัขอ้มูลของท่าน เพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์า้งตน้ เมื่อพน้ระยะเวลาดงักล่าวบริษัทจะท าลายขอ้มลูส่วนบคุคล หรือท าใหข้อ้มลูส่วน
บคุคลดงักลา่วไมส่ามารถระบตุวับคุคลได้

6. สทิธขิองเจ้าของข้อมูล
เจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอเขา้ถึงและขอรบัส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลของตน รวมถึงสิทธิในการคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้

หรือเปิดเผยขอ้มลู สิทธิในการขอแกไ้ขขอ้มลูส่วนบคุคลใหถ้กูตอ้ง สิทธิท่ีจะขอใหล้บขอ้มลูส่วนบคุคลภายใตร้ะยะเวลาจดัเก็บ สิทธิในการขอให้
ระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบคุคล สิทธิในการขอโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงับคุคลอื่น สิทธิในการรอ้งเรียนกรณีท่ีมีการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย
ขอ้มลูสว่นบคุคลโดยไมช่อบดว้ยกฎหมาย และสิทธิอื่นๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด

หากท่านตอ้งการด าเนินการตามสิทธิขา้งตน้ โปรดติดต่อบริษัท และบริษัทจะพิจารณาค าขอและติดต่อกลบัโดยเรว็ หากบริษัทไม่ปฏิบติัตาม
กฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล ท่านสามารถย่ืนเรือ่งรอ้งเรยีนต่อส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลสว่นบคุคลได้



 เอกสารเช�ญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 25652

มาตรการและแนวปฏิบตัิในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2565
ภายใต้สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19

บรษัิทมีความตระหนกัและห่วงใยตอ่ความเส่ียงของการแพรร่ะบาดและความปลอดภยัของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุ จงึขอแจง้มาตรการ

และแนวปฏิบตัมิายงัผูถื้อหุน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัมาตรการตามประกาศของหน่วยงานภาครฐัซึง่มีหนา้ท่ีควบคมุการแพรร่ะบาด ดงัตอ่ไปนี้

1. ขอความรว่มมือผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิท แทนการเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง

2. ผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะส่งคาํถาม สามารถดาวนโ์หลดแบบฟอรม์ท่ี www.harn.co.th/นักลงทุนสัมพันธ์/ขอ้มูลสาํหรบัผูถื้อหุน้/การ

ประชมุผูถื้อหุน้ ส่งไปรษณียม์าพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉันทะ หรือติดต่อเลขานกุารบรษัิท อีเมล:์ wasukan.b@harn.co.th โทร. 02-318-9744 

ตอ่ 4011 ภายในวนัจนัทรท่ี์ 18 เมษายน 2565

3. กรณีท่ีผู้ถือหุ้นหรือผู้ร ับมอบฉันทะยังคงประสงคเ์ข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอความร่วมมือและขอทาํความเข้าใจมายัง

ผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุทา่นถงึแนวทางการดาํเนินการจดัประชมุของบรษัิท เพ่ือปอ้งกนัและลดความเส่ียงตอ่การแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ดงันี้

3.1 ผูเ้ขา้ร่วมประชมุจะตอ้งลงทะเบียนก่อนเขา้และออกจากสถานท่ีจดัประชุม โดยใชแ้อพพลิเคชนั “ไทยชนะ” ทางโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี

ตามท่ีราชการกาํหนด และสวมหนา้กากอนามยัท่ีนาํมาเองตลอดระยะเวลาท่ีเขา้ร่วมประชุม

3.2 บริษัทจะจัดตัง้จุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค ทัง้นี ้ ในกรณีท่ีตรวจพบผู้ท่ีมีความเส่ียงหรือผู้ท่ีมีอาการเก่ียวกับ

ทางเดนิหายใจ ผูท่ี้มีอุณหภูมิรา่งกายตัง้แต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึน้ไป ผูท่ี้มีความเส่ียงสงูจากการติดต่อใกลชิ้ดกบับุคคลท่ีอาจสงสยัวา่จะเป็นผู้

ติดเชือ้ไวรสัโควิด-19 และผูท่ี้ไม่มีหลกัฐานการไดร้บัวคัซีนครบตามเกณฑข์องกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนญุาต

ใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะของผูถื้อหุน้ท่ีมีความเส่ียงดงักล่าว เขา้ไปในหอ้งประชุม (ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง ท่านสามารถ

มอบฉันทะใหผู้้อ่ืนหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได)้ การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียนจะเวน้

ระยะหา่ง 1 เมตร

3.3 ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งกรอกขอ้มลูในแบบแสดงขอ้มลูเพ่ือการคดักรองโรคโควิด-19 โดยจะตอ้งไม่ปกปิดขอ้มลูดา้นสุขภาพ ทัง้นี ้ผูท่ี้

ผ่านการคดักรองจะไดร้บัการติดสติกเกอรต์ลอดระยะเวลาท่ีเขา้ร่วมประชุม

3.4 บริษัทจะจัดท่ีนั่ง โดยเวน้ระยะห่างระหว่างเกา้อี ้ ประมาณ 1 เมตร และผูเ้ขา้ร่วมการประชุมจะถูกเชิญใหน้ั่งตามท่ีกาํหนดไวเ้ท่านัน้ 

และไม่อนญุาตใหเ้คล่ือนยา้ยเกา้อีท่ี้จดัไว ้ทัง้นี ้เพ่ือใหส้ามารถดาํเนินการสอบสวนโรค ภายหลงัจากการประชุม หากพบผูป่้วยหรือผูท่ี้มีอาการ

3.5 บริษัทจะดาํเนินการทาํความสะอาดสถานท่ีก่อนเริ่มการประชุม รวมถึงการทาํความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบริเวณจุดต่างๆ พรอ้ม

จดัเตรียมเจลแอลกอฮอลไ์วใ้หบ้รกิารโดยรอบบรเิวณสถานท่ีประชมุ

3.6 บริษัทงดแจกอาหาร งดใหบ้ริการ ชา กาแฟ และไม่อนุญาตใหร้ับประทานอาหารและนํา้ด่ืมในบริเวณสถานท่ีจัดการประชุมโดย

เดด็ขาด เพ่ือลดความเส่ียงของการแพรก่ระจายของเชือ้ไวรสั หากตอ้งการด่ืมนํา้ ขอใหอ้อกไปบรเิวณดา้นนอกหอ้งประชมุท่ีจดัเตรียมไวเ้ทา่นัน้

3.7 ขอความรว่มมือผูเ้ขา้รว่มประชมุไมร่วมกลุ่มใกลชิ้ดหรือพูดคยุเสียงดงัในท่ีประชมุ

3.8 บรษัิทจะควบคมุการดาํเนินการประชุมใหอ้ยู่ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดไม่เกิน 2 ชั่วโมง ในกรณีท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งการสอบถาม

คาํถามหรือแสดงความเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ขอความกรุณาสอบถามผ่านไมโครโฟนท่ีจัดเตรียมไว ้ซึ่งจะมีการเปล่ียนปลอกหุ้ม

ไมโครโฟนทุกครัง้ หรือเขียนคาํถามหรือขอ้เสนอแนะในกระดาษท่ีจดัเตรียมไวใ้ห้ และส่งใหก้ับเจา้หนา้ท่ีของบริษัท เพ่ือรวบรวมคาํถามให้

เลขานกุารท่ีประชมุตอ่ไป

3.9 หากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 เปล่ียนแปลง หรือมีขอ้กาํหนดจากหน่วยราชการเพ่ิมเติม ซึง่ส่งผลต่อการจดัประชุม

ผูถื้อหุน้ บรษัิทจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ www.harn.co.th หรือผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

ทัง้นี ้หากมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นจาํนวนมากหรือมาในเวลาใกลเ้คียงกนั อาจทาํใหเ้กิดความล่าชา้ในการคดักรองและการลงทะเบียนเขา้

รว่มประชมุ บรษัิทตอ้งขออภยัในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ข้อความประชาสัมพันธจ์ากบริษัท ศูนยรั์บฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกัด (TSD)

จากสถานการณแ์พร่ระบาดของโรคไวรสัโคโรนา (COVID-19) มีผลกระทบไปทั่วโลก และธุรกิจการขนส่งทางอากาศหยดุการใหบ้ริการ สง่ผลใหผู้ถื้อหุน้อาจไม่ไดร้บัเอกสารแจง้สิทธิ
ประโยชน ์เช่น หนังสือเชิญประชมุ เช็ค/ดราฟทเ์งินปันผล ฯลฯ ดงันั้น จึงขอเชิญชวนใหผู้ถื้อหุน้ บุคคลธรรมดาสญัชาติไทยและต่างชาติ ท่ีมีเบอรมื์อถือจดทะเบียนในประเทศไทย 
เพ่ือรับ OTP สมัครใชบ้ริการ Investor Portal ของบริษัท ศูนยร์ับฝากหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกัด (TSD) เพ่ือรับขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกับสิทธิประโยชน์ของท่านผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส ์สาํหรบัผูถื้อหุน้ท่ีสนใจสามารถสมคัรผ่าน URL Link: https://www.set.or.th/tsd/en/investorportal/investorportal.html โดยไมม่ีค่าใชจ้่ายแต่อยา่งใด

ขอ้มลูเพ่ิมเติมโปรดติดต่อ SETContactCenter : https://www.set.or.th/contactcenter
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มาตรการและแนวปฏิบตัิในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2565
ภายใต้สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19

บรษัิทมีความตระหนกัและห่วงใยตอ่ความเส่ียงของการแพรร่ะบาดและความปลอดภยัของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุ จงึขอแจง้มาตรการ

และแนวปฏิบตัมิายงัผูถื้อหุน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัมาตรการตามประกาศของหน่วยงานภาครฐัซึง่มีหนา้ท่ีควบคมุการแพรร่ะบาด ดงัตอ่ไปนี้

1. ขอความรว่มมือผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิท แทนการเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง

2. ผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะส่งคาํถาม สามารถดาวนโ์หลดแบบฟอรม์ท่ี www.harn.co.th/นักลงทุนสัมพันธ์/ขอ้มูลสาํหรบัผูถื้อหุน้/การ

ประชมุผูถื้อหุน้ ส่งไปรษณียม์าพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉันทะ หรือติดต่อเลขานกุารบรษัิท อีเมล:์ wasukan.b@harn.co.th โทร. 02-318-9744 

ตอ่ 4011 ภายในวนัจนัทรท่ี์ 18 เมษายน 2565

3. กรณีท่ีผู้ถือหุ้นหรือผู้ร ับมอบฉันทะยังคงประสงคเ์ข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอความร่วมมือและขอทาํความเข้าใจมายัง

ผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุทา่นถงึแนวทางการดาํเนินการจดัประชมุของบรษัิท เพ่ือปอ้งกนัและลดความเส่ียงตอ่การแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ดงันี้

3.1 ผูเ้ขา้ร่วมประชมุจะตอ้งลงทะเบียนก่อนเขา้และออกจากสถานท่ีจดัประชุม โดยใชแ้อพพลิเคชนั “ไทยชนะ” ทางโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี

ตามท่ีราชการกาํหนด และสวมหนา้กากอนามยัท่ีนาํมาเองตลอดระยะเวลาท่ีเขา้ร่วมประชุม

3.2 บริษัทจะจัดตัง้จุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค ทัง้นี ้ ในกรณีท่ีตรวจพบผู้ท่ีมีความเส่ียงหรือผู้ท่ีมีอาการเก่ียวกับ

ทางเดนิหายใจ ผูท่ี้มีอุณหภูมิรา่งกายตัง้แต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึน้ไป ผูท่ี้มีความเส่ียงสงูจากการติดต่อใกลชิ้ดกบับุคคลท่ีอาจสงสยัวา่จะเป็นผู้

ติดเชือ้ไวรสัโควิด-19 และผูท่ี้ไม่มีหลกัฐานการไดร้บัวคัซีนครบตามเกณฑข์องกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนญุาต

ใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะของผูถื้อหุน้ท่ีมีความเส่ียงดงักล่าว เขา้ไปในหอ้งประชุม (ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง ท่านสามารถ

มอบฉันทะใหผู้้อ่ืนหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได)้ การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียนจะเวน้

ระยะหา่ง 1 เมตร

3.3 ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งกรอกขอ้มลูในแบบแสดงขอ้มลูเพ่ือการคดักรองโรคโควิด-19 โดยจะตอ้งไม่ปกปิดขอ้มลูดา้นสุขภาพ ทัง้นี ้ผูท่ี้

ผ่านการคดักรองจะไดร้บัการติดสติกเกอรต์ลอดระยะเวลาท่ีเขา้ร่วมประชุม

3.4 บริษัทจะจัดท่ีนั่ง โดยเวน้ระยะห่างระหว่างเกา้อี ้ ประมาณ 1 เมตร และผูเ้ขา้ร่วมการประชุมจะถูกเชิญใหน้ั่งตามท่ีกาํหนดไวเ้ท่านัน้ 

และไม่อนญุาตใหเ้คล่ือนยา้ยเกา้อีท่ี้จดัไว ้ทัง้นี ้เพ่ือใหส้ามารถดาํเนินการสอบสวนโรค ภายหลงัจากการประชุม หากพบผูป่้วยหรือผูท่ี้มีอาการ

3.5 บริษัทจะดาํเนินการทาํความสะอาดสถานท่ีก่อนเริ่มการประชุม รวมถึงการทาํความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบริเวณจุดต่างๆ พรอ้ม

จดัเตรียมเจลแอลกอฮอลไ์วใ้หบ้รกิารโดยรอบบรเิวณสถานท่ีประชมุ

3.6 บริษัทงดแจกอาหาร งดใหบ้ริการ ชา กาแฟ และไม่อนุญาตใหร้ับประทานอาหารและนํา้ด่ืมในบริเวณสถานท่ีจัดการประชุมโดย

เดด็ขาด เพ่ือลดความเส่ียงของการแพรก่ระจายของเชือ้ไวรสั หากตอ้งการด่ืมนํา้ ขอใหอ้อกไปบรเิวณดา้นนอกหอ้งประชมุท่ีจดัเตรียมไวเ้ทา่นัน้

3.7 ขอความรว่มมือผูเ้ขา้รว่มประชมุไมร่วมกลุ่มใกลชิ้ดหรือพูดคยุเสียงดงัในท่ีประชมุ

3.8 บรษัิทจะควบคมุการดาํเนินการประชุมใหอ้ยู่ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดไม่เกิน 2 ชั่วโมง ในกรณีท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งการสอบถาม

คาํถามหรือแสดงความเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ขอความกรุณาสอบถามผ่านไมโครโฟนท่ีจัดเตรียมไว ้ซึ่งจะมีการเปล่ียนปลอกหุ้ม

ไมโครโฟนทุกครัง้ หรือเขียนคาํถามหรือขอ้เสนอแนะในกระดาษท่ีจดัเตรียมไวใ้ห้ และส่งใหก้ับเจา้หนา้ท่ีของบริษัท เพ่ือรวบรวมคาํถามให้

เลขานกุารท่ีประชมุตอ่ไป

3.9 หากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 เปล่ียนแปลง หรือมีขอ้กาํหนดจากหน่วยราชการเพิ่มเติม ซึง่ส่งผลต่อการจดัประชุม

ผูถื้อหุน้ บรษัิทจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ www.harn.co.th หรือผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

ทัง้นี ้หากมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นจาํนวนมากหรือมาในเวลาใกลเ้คียงกนั อาจทาํใหเ้กิดความล่าชา้ในการคดักรองและการลงทะเบียนเขา้

รว่มประชมุ บรษัิทตอ้งขออภยัในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ข้อความประชาสัมพันธจ์ากบริษัท ศูนยรั์บฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกัด (TSD)

จากสถานการณแ์พร่ระบาดของโรคไวรสัโคโรนา (COVID-19) มีผลกระทบไปทั่วโลก และธุรกิจการขนส่งทางอากาศหยดุการใหบ้ริการ สง่ผลใหผู้ถื้อหุน้อาจไม่ไดร้บัเอกสารแจง้สิทธิ
ประโยชน ์เช่น หนังสือเชิญประชมุ เช็ค/ดราฟทเ์งินปันผล ฯลฯ ดงันั้น จึงขอเชิญชวนใหผู้ถื้อหุน้ บุคคลธรรมดาสญัชาติไทยและต่างชาติ ท่ีมีเบอรมื์อถือจดทะเบียนในประเทศไทย 
เพ่ือรับ OTP สมัครใชบ้ริการ Investor Portal ของบริษัท ศูนยร์ับฝากหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกัด (TSD) เพ่ือรับขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกับสิทธิประโยชน์ของท่านผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส ์สาํหรบัผูถื้อหุน้ท่ีสนใจสามารถสมคัรผ่าน URL Link: https://www.set.or.th/tsd/en/investorportal/investorportal.html โดยไมม่ีค่าใชจ้่ายแต่อยา่งใด

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

วนัท่ี 21 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2565

เรยีน ท่านผูถ้ือหุน้ของบรษัิท

ท่ีประชมุคณะกรรมการ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จ ากดั (มหาชน)  (“บรษัิท”) ครัง้ท่ี 1/2565 วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2565
ไดม้ีมติอนมุตัิใหเ้รียกประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ในวนัจนัทรท่ี์ 25 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ HALL 31-32 ชัน้ 3
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่ นส์ จ  ากัด (มหาชน) เลขท่ี 559 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 โดยก าหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชมุสามญัผูถ้ือหุน้และออกเสียงลงคะแนน (Recode Date) 
ในวนัจนัทรท่ี์ 14 มีนาคม 2565

ส าหรบัการก าหนดระเบยีบวาระการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2565 บรษัิทไดป้ระกาศในเว็บไซตข์องบริษัท เพ่ือเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 โดยเมื่อครบ
ก าหนดเวลาแลว้ ปรากฎว่า ไม่มีการเสนอระเบยีบวาระอื่นใดมายงับรษัิท 

บรษัิทจงึขอแจง้ระเบยีบวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 ตามมติคณะกรรมการบรษัิท ดงันี ้

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ ประจ าปี 2564
วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล
บรษัิทไดจ้ดัประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2564 เมื่อวนัศกุรท่ี์ 23 เมษายน 2564 และไดจ้ดัท ารายงานการประชมุดงักล่าว
และส่งใหต้ลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด พรอ้มทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซตข์องบริษัท 
www.harn.co.th แลว้ โดยมีรายละเอียดตามส าเนารายงานการประชมุ ปรากฎตามเอกสารแนบทา้ย 1 (หนา้ 11-28)

ความเหน็ของคณะกรรมการ
การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกตอ้งครบถว้น จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้พิจารณารบัรอง
รายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2564

คะแนนเสียงเพือ่ลงมติ รบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด

วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2564
วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล
เพื่อรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2564 และการเปลี่ยนแปลงที่ส  าคญัของบริษัท ใหผู้ถ้ือหุน้ทราบ 
รายละเอียดแสดงไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี /รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ
คิวอารโ์คด้ (QR Code) ในหนา้สารบญัของหนงัสือเชิญประชมุนี ้

ความเหน็ของคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผูถ้อืหุน้เพื่อรบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2564

คะแนนเสียงเพือ่ลงมติ ในวาระนีเ้ป็นการรายงานเพื่อทราบเท่านัน้ มิไดม้ีการลงมติ



 เอกสารเช�ญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 25654

 

  
 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตัิงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 
วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล 
ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 (รวมท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) มาตรา 112 และขอ้บงัคับของบริษัท ขอ้ 48 
ก าหนดใหบ้ริษัทฯ ตอ้งจัดท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วันสิน้สุดรอบบญัชีของบริษัท เพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุม
สามญัผูถ้ือหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบในการประชมุครัง้ท่ี 1/2565 วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2565 ไดส้อบทานงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัท และบริษัทย่อย ส าหรบัปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ท่ีไดผ้่านการตรวจสอบและรบัรองโดย
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแลว้ มีความเห็นว่า ถกูตอ้งและเชื่อถือได ้รวมถงึเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพียงพอ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 
เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผูถ้ือหุน้พิจารณาอนมุตัิงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2564 ท่ีผูส้อบบญัชีของบริษัท ไดต้รวจสอบและรบัรอง และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 
รายละเอียดแสดงไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอารโ์คด้ 
(QR Code) ซึง่แสดงงบการเงินประจ าปี 2564 ในหนา้สารบญัของหนงัสือเชิญประชมุนี ้

คะแนนเสียงเพือ่ลงมต ิ ใหถ้ือคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
  ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรและการก าหนดจา่ยเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2564 
วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล 
ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 (รวมท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) มาตรา 115 และมาตรา 116 และขอ้บงัคบั
ของบริษัท ขอ้ 43 และขอ้ 45 ก าหนดใหท่ี้ประชมุสามัญผูถื้อหุน้พิจารณาการจัดสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
และบริษัท ตอ้งจัดสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมายไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละหา้ (5) ของก าไรสุทธิ
ประจ าปี หักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของทุน
จดทะเบียน โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึน้อยู่กับกระแสเงินสดของบริษัท และแผนการลงทุนของบริษัท ในแต่ละปี 
รวมถงึความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการบรษัิทเห็นสมควร ทัง้นี ้บรษัิทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิของงบการเงิน ภายหลงัจากการหกัภาษีเงินไดแ้ละส ารองทกุประเภทตามท่ีได้
ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษัิท และตามกฎหมาย 
ความเหน็ของคณะกรรมการ 
บริษัทมีก าไรสทุธิจากผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2564 โดยอา้งอิงจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 72,162,887 บาท คิดเป็น
ก าไรสทุธิ 0.12 บาทต่อหุน้ จงึเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชมุพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจ าปีส าหรบัผลการด าเนินงาน
ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จ านวน 584,500,000 หุ้น รวมเป็น
จ านวนเงินทั้งสิน้ 58,450,000 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลรอ้ยละ 83.33 ของก าไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษัิท ในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิของงบการเงิน ภายหลงัจากการหกัภาษี
เงินไดแ้ละส ารองทกุประเภทตามท่ีไดก้  าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษัิทและตามกฎหมาย  

ทัง้นี ้ปัจจบุนั บริษัทมีทนุจดทะเบียนจ านวน 292.25 ลา้นบาท และมีทนุส ารองตามกฎหมายตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 
29.225 ลา้นบาท ซึ่งไดส้  ารองตามกฎหมายครบถว้นตามขอ้บงัคับท่ีก าหนดไวเ้ป็นจ านวนรอ้ยละสิบ(10) ของทนุเรือนหุน้ท่ีออก
ช าระแลว้ ดงันัน้ ในปี 2565 บรษัิทจงึไม่มีความจ าเป็นตอ้งพิจารณาจดัสรรก าไรไวเ้ป็นทนุส ารองตามกฎหมายเพ่ิมเติมอีก 

ในการนี ้คณะกรรมการบริษัท ไดม้ีมติก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรบัเงินปันผล (Record Date) ในวนัจนัทรท่ี์ 14 มีนาคม 
2565 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัศุกรท่ี์ 13 พฤษภาคม 2565 อย่างไรก็ดี การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวยังมีความไม่แน่นอน
เนื่องจากตอ้งรอการอนมุตัิจากท่ีประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565 



บร�ษัท หาญ เอ็นจ�เนียร�่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) 5

 

  
 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตัิงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 
วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล 
ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 (รวมท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) มาตรา 112 และขอ้บงัคับของบริษัท ขอ้ 48 
ก าหนดใหบ้ริษัทฯ ตอ้งจัดท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วันสิน้สุดรอบบญัชีของบริษัท เพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุม
สามญัผูถ้ือหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบในการประชมุครัง้ท่ี 1/2565 วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2565 ไดส้อบทานงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัท และบริษัทย่อย ส าหรบัปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ท่ีไดผ้่านการตรวจสอบและรบัรองโดย
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแลว้ มีความเห็นว่า ถกูตอ้งและเชื่อถือได ้รวมถงึเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพียงพอ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 
เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผูถ้ือหุน้พิจารณาอนมุตัิงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2564 ท่ีผูส้อบบญัชีของบริษัท ไดต้รวจสอบและรบัรอง และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 
รายละเอียดแสดงไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอารโ์คด้ 
(QR Code) ซึง่แสดงงบการเงินประจ าปี 2564 ในหนา้สารบญัของหนงัสือเชิญประชมุนี ้

คะแนนเสียงเพือ่ลงมต ิ ใหถ้ือคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
  ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรและการก าหนดจา่ยเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2564 
วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล 
ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 (รวมท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) มาตรา 115 และมาตรา 116 และขอ้บงัคบั
ของบริษัท ขอ้ 43 และขอ้ 45 ก าหนดใหท่ี้ประชมุสามัญผูถื้อหุน้พิจารณาการจัดสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
และบริษัท ตอ้งจัดสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมายไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละหา้ (5) ของก าไรสุทธิ
ประจ าปี หักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของทุน
จดทะเบียน โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึน้อยู่กับกระแสเงินสดของบริษัท และแผนการลงทุนของบริษัท ในแต่ละปี 
รวมถงึความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการบรษัิทเห็นสมควร ทัง้นี ้บรษัิทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิของงบการเงิน ภายหลงัจากการหกัภาษีเงินไดแ้ละส ารองทกุประเภทตามท่ีได้
ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษัิท และตามกฎหมาย 
ความเหน็ของคณะกรรมการ 
บริษัทมีก าไรสทุธิจากผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2564 โดยอา้งอิงจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 72,162,887 บาท คิดเป็น
ก าไรสทุธิ 0.12 บาทต่อหุน้ จงึเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชมุพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจ าปีส าหรบัผลการด าเนินงาน
ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จ านวน 584,500,000 หุ้น รวมเป็น
จ านวนเงินทั้งสิน้ 58,450,000 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลรอ้ยละ 83.33 ของก าไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษัิท ในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิของงบการเงิน ภายหลงัจากการหกัภาษี
เงินไดแ้ละส ารองทกุประเภทตามท่ีไดก้  าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษัิทและตามกฎหมาย  

ทัง้นี ้ปัจจบุนั บริษัทมีทนุจดทะเบียนจ านวน 292.25 ลา้นบาท และมีทนุส ารองตามกฎหมายตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 
29.225 ลา้นบาท ซึ่งไดส้  ารองตามกฎหมายครบถว้นตามขอ้บงัคับท่ีก าหนดไวเ้ป็นจ านวนรอ้ยละสิบ(10) ของทนุเรือนหุน้ท่ีออก
ช าระแลว้ ดงันัน้ ในปี 2565 บรษัิทจงึไม่มีความจ าเป็นตอ้งพิจารณาจดัสรรก าไรไวเ้ป็นทนุส ารองตามกฎหมายเพ่ิมเติมอีก 

ในการนี ้คณะกรรมการบริษัท ไดม้ีมติก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรบัเงินปันผล (Record Date) ในวนัจนัทรท่ี์ 14 มีนาคม 
2565 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัศุกรท่ี์ 13 พฤษภาคม 2565 อย่างไรก็ดี การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวยังมีความไม่แน่นอน
เนื่องจากตอ้งรอการอนมุตัิจากท่ีประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565 

 

  
 

ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลขา้งตน้จะจ่ายจากก าไรสทุธิและก าไรสะสมหลงัหกัภาษีเงินไดใ้นอตัรารอ้ยละ 20 ดงันัน้ ผูถ้ือหุน้สามญั
ประเภทบคุคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินไดใ้นอตัรา 20/80 ของเงินปันผลตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นมาตรา 
47 ทวิแห่งประมวลรษัฎากร 
ตารางเปรยีบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมา ดงันี ้

ข้อมูลการจา่ยเงนิปันผล ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุน้) - - 0.18 
เงินปันผลประจ าปี (บาท/หุน้) 0.10 0.13 - 
ก าไรสทุธิต่อหุน้ (บาท) 0.12 0.17 0.26 
อตัราการจ่ายเงินปันผลตอ่ก าไรสทุธิ (%) 83.33 76.47 69.23 
ราคาพาร ์(บาท/หุน้) 0.50 0.50 0.50 
จ านวนหุน้สามญั ณ วนัสิน้งวด (หุน้) 584,500,000 584,500,000 584,500,000 

คะแนนเสียงเพือ่ลงมต ิ ใหถ้ือคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 

วาระที ่5 พจิารณาอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการเข้าด ารงต าแหน่งแทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ ประจ าปี 2565 
วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล 
ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 (รวมท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) มาตรา 70 และ 71 และขอ้บงัคบัของบรษัิท 
ขอ้. 17 ก าหนดว่า “ในการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปีทกุครัง้ กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอย่างนอ้ยจ านวนหนึ่งใน
สาม (1/3) โดยอตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ไดก้็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสดุกบัส่วนหนึ่งใน
สาม (1/3)” โดยปัจจบุนับรษัิทมีกรรมการรวม 9 ท่าน ซึง่ในปี 2565 มีกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระจ านวน 3 ท่าน ดงันี ้
 (1)  นางสาววรนชุ สไุพบลูยพ์ิพฒัน ์ กรรมการอสิระ 
 (2)  นายภาคภมู ิ ว่องไพฑรูย ์ กรรมการอสิระ 
 (3)  นายธรรมนญู ตรเีพ็ชร กรรมการ 

ทัง้นี ้นางสาวรนชุ สไุพบลูยพ์ิพฒัน ์และนายภาคภมูิ ว่องไพฑรูย ์ไม่ประสงคข์อกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระและ
ทกุต าแหน่งในบริษัท เน่ืองจากเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และสอดคลอ้งกับนโยบายและหลักการ
ก ากบัดแูลกิจการของบริษัท ท่ีก าหนดใหก้รรมการอิสระมีการด ารงต าแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน 9 ปี และเพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
กฎบตัรของคณะกรรมการบรษัิท ขอ้ 2.1 ท่ีก  าหนดใหค้ณุสมบตัิของคณะกรรมการมีอายไุม่เกิน 80 ปีบรบิรูณ ์ 

บริษัทไดป้ระกาศในเว็บไซตข์องบริษัท เปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้เสนอรายชื่อบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิตามพระราชบญัญัติบริษัท
มหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 (รวมท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และหลักการก ากับ
ดแูลกิจการของบริษัท เพื่อเขา้รบัการสรรหาเป็นกรรมการบรษัิท ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2564 ถงึวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 โดย
เมื่อครบก าหนดเวลาแลว้ ปรากฎว่า ไม่มีผูถ้ือหุน้รายใดเสนอชื่อผูท้รงคณุวฒิุเขา้มายงับรษัิท 

ความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในการประชุมครั้งท่ี 1/2565 วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2565 ได้
ด าเนินการสรรหาผูท้รงคณุวฒุิตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถว้น โดยพิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมดัระวงั 
ถึงคณุสมบตัิและความเหมาะสมตามพระราชบญัญัติบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535  (รวมท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) สดัส่วนจ านวน
กรรมการอิสระ และคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท และตามประกาศของคณะกรรมการ
ตลาดทนุ รวมทัง้พิจารณาคณุสมบตัิถึงความรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์ท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท 
ทัง้รายบุคคลและในภาพรวมของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยไดเ้สนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อท่ีประชุมผูถ้ือหุน้



 เอกสารเช�ญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 25656

 

  
 

เพื่อเลือกตัง้กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ ประจ าปี 2565 กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จ านวน 1 ท่าน ดงันี ้
(รายละเอียดตามเอกสารแนบทา้ย 2 หนา้ 29-30) 
 (1)  นายธรรมนญู ตรเีพ็ชร ด ารงต าแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง  
โดยบคุคลท่ีไดร้บัการเสนอชื่อในครัง้นีไ้ดผ่้านกระบวนการกลั่นกรอง อย่างรอบคอบ ระมดัระวงั เป็นผูม้ีคณุสมบตัิการเป็น
กรรมการครบถว้น เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบรษัิท และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ก าหนดหรอืกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง 
รวมทัง้เป็นผูท่ี้มีความรูค้วามสามารถและประสบการณอ์นัเป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจของบรษัิท 
ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สียในระเบียบวาระนี ้ไดพ้ิจารณารายชื่อบุคคล ซึ่งผ่านกระบวนการ
กลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมดัระวงั ถงึคณุสมบตัิของบคุคลท่ีไดร้บัการเสนอชื่อใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
ว่าเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้แต่งตั้งกรรมการท่ีตอ้งออก
ตามวาระ ประจ าปี 2565 จ านวน 1 ท่าน ไดแ้ก่ นายธรรมนญู ตรีเพ็ชร กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตาม
ขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดย นางสาวรนชุ สไุพบลูยพ์ิพฒัน ์และนายภาคภมูิ ว่องไพฑูรย ์
ไม่ประสงคข์อกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระและทกุต าแหน่งในบริษัท เนื่องจากเพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดี และสอดคลอ้งกับนโยบายและหลักการก ากับดูแลกิจการของบริษัท ท่ีก าหนดใหก้รรมการอิสระมีการด ารง
ต าแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี และเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎบตัรของคณะกรรมการบรษัิท ขอ้ 2.1 ท่ีก  าหนดใหค้ณุสมบตัิของ
คณะกรรมการมีอายไุม่เกิน 80 ปีบรบิรูณ ์ 
คะแนนเสียงเพือ่ลงมต ิ ใหถ้ือคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการเขา้ใหม่ 
วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้บังคับบริษัท และหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์
(ก.ล.ต.) องคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษัิท ก าหนดใหม้ีกรรมการอิสระไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 
แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่า 3 คน และสืบเน่ืองจากวาระท่ี 5 นางสาวรนุช สุไพบูลยพ์ิพัฒน ์และนายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์ มีความ
ประสงคไ์ม่ขอกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง เน่ืองจากเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
และสอดคลอ้งกบันโยบายและหลกัการก ากบัดแูลกิจการของบรษัิท ท่ีก าหนดใหก้รรมการอิสระมีการด ารงต าแหน่งต่อเนื่อง
ไม่เกิน 9 ปี และเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎบตัรของคณะกรรมการบรษัิท ขอ้ 2.1 ท่ีก  าหนดใหค้ณุสมบตัิของคณะกรรมการมีอายุ
ไม่เกิน 80 ปีบรบิรูณ ์ส่งผลใหก้รรมการอิสระว่างลง 2 ต าแหน่ง  
ความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในการประชุมครั้งท่ี 1/2565 วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2565 ได้
ด าเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมดัระวงั ซึ่งพิจารณาบคุคลท่ีมีความรู ้ความสามารถ 
ประสบการณ ์ท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจ อนัเป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจของบรษัิท และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม
ตามขอ้ก าหนดหรอืกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง และไดพ้ิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในเรื่องของประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตัิหนา้ท่ี สามารถใหค้วามเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เกี่ยวขอ้ง โดยมีกระบวนการท่ีโปร่งใส 
เพื่อสรา้งความมั่นใจใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ 
ในการนี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดเ้สนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อท่ีประชมุผูถ้ือหุน้เพื่อ
แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่  จ านวน 1 ท่าน คือ ดร.ธีระชัย พรสินศิริรักษ์  ต าแหน่งกรรมการอิสระ (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบทา้ย 3 หนา้ 31-32) เนื่องจากเป็นผูท่ี้มีคณุสมบตัิครบถว้นในการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระตามท่ีก าหนดไวใ้น
กฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง และเป็นไปตามกรอบคุณสมบัติตามค านิยามกรรมการอิสระท่ีบริษัทก าหนดไว้ (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบทา้ย 6 หนา้ 36) รวมทัง้เป็นผูท่ี้มีความรูค้วามสามารถและประสบการณอ์นัเป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจ
ของบรษัิท จะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เกี่ยวขอ้ง  
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เพื่อเลือกตัง้กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ ประจ าปี 2565 กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จ านวน 1 ท่าน ดงันี ้
(รายละเอียดตามเอกสารแนบทา้ย 2 หนา้ 29-30) 
 (1)  นายธรรมนญู ตรเีพ็ชร ด ารงต าแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง  
โดยบคุคลท่ีไดร้บัการเสนอชื่อในครัง้นีไ้ดผ้่านกระบวนการกลั่นกรอง อย่างรอบคอบ ระมดัระวงั เป็นผูม้ีคณุสมบตัิการเป็น
กรรมการครบถว้น เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบรษัิท และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ก าหนดหรอืกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง 
รวมทัง้เป็นผูท่ี้มีความรูค้วามสามารถและประสบการณอ์นัเป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจของบรษัิท 
ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สียในระเบียบวาระนี ้ไดพ้ิจารณารายชื่อบุคคล ซึ่งผ่านกระบวนการ
กลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมดัระวงั ถงึคณุสมบตัิของบคุคลท่ีไดร้บัการเสนอชื่อใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
ว่าเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้แต่งตั้งกรรมการท่ีตอ้งออก
ตามวาระ ประจ าปี 2565 จ านวน 1 ท่าน ไดแ้ก่ นายธรรมนญู ตรีเพ็ชร กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตาม
ขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดย นางสาวรนชุ สไุพบลูยพ์ิพฒัน ์และนายภาคภมูิ ว่องไพฑูรย ์
ไม่ประสงคข์อกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระและทกุต าแหน่งในบริษัท เนื่องจากเพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดี และสอดคลอ้งกับนโยบายและหลักการก ากับดูแลกิจการของบริษัท ท่ีก าหนดใหก้รรมการอิสระมีการด ารง
ต าแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี และเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎบตัรของคณะกรรมการบรษัิท ขอ้ 2.1 ท่ีก  าหนดใหค้ณุสมบตัิของ
คณะกรรมการมีอายไุม่เกิน 80 ปีบรบิรูณ ์ 
คะแนนเสียงเพือ่ลงมต ิ ใหถ้ือคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการเขา้ใหม่ 
วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้บังคับบริษัท และหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์
(ก.ล.ต.) องคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษัิท ก าหนดใหม้ีกรรมการอิสระไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 
แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่า 3 คน และสืบเน่ืองจากวาระท่ี 5 นางสาวรนุช สุไพบูลยพ์ิพัฒน ์และนายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์ มีความ
ประสงคไ์ม่ขอกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง เน่ืองจากเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
และสอดคลอ้งกบันโยบายและหลกัการก ากบัดแูลกิจการของบรษัิท ท่ีก าหนดใหก้รรมการอิสระมีการด ารงต าแหน่งต่อเนื่อง
ไม่เกิน 9 ปี และเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎบตัรของคณะกรรมการบรษัิท ขอ้ 2.1 ท่ีก  าหนดใหค้ณุสมบตัิของคณะกรรมการมีอายุ
ไม่เกิน 80 ปีบรบิรูณ ์ส่งผลใหก้รรมการอิสระว่างลง 2 ต าแหน่ง  
ความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในการประชุมครั้งท่ี 1/2565 วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2565 ได้
ด าเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมดัระวงั ซึ่งพิจารณาบคุคลท่ีมีความรู ้ความสามารถ 
ประสบการณ ์ท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจ อนัเป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจของบรษัิท และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม
ตามขอ้ก าหนดหรอืกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง และไดพ้ิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในเรื่องของประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตัิหนา้ท่ี สามารถใหค้วามเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เกี่ยวขอ้ง โดยมีกระบวนการท่ีโปร่งใส 
เพื่อสรา้งความมั่นใจใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ 
ในการนี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดเ้สนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อท่ีประชมุผูถ้ือหุน้เพื่อ
แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่  จ านวน 1 ท่าน คือ ดร.ธีระชัย พรสินศิริรักษ์  ต าแหน่งกรรมการอิสระ (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบทา้ย 3 หนา้ 31-32) เนื่องจากเป็นผูท่ี้มีคณุสมบตัิครบถว้นในการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระตามท่ีก าหนดไวใ้น
กฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง และเป็นไปตามกรอบคุณสมบัติตามค านิยามกรรมการอิสระท่ีบริษัทก าหนดไว้ (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบทา้ย 6 หนา้ 36) รวมทัง้เป็นผูท่ี้มีความรูค้วามสามารถและประสบการณอ์นัเป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจ
ของบรษัิท จะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เกี่ยวขอ้ง  

 

  
 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ดร.ธีระชัย พรสินศิริรกัษ์ เขา้ด ารง
ต าแหน่ง กรรมการอิสระ แทนต าแหน่งท่ีว่างลง โดยผ่านกระบวนการกลั่ นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง  ของ
คณะกรรมการบริษัทแลว้ว่ามีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระครบถว้น เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มี
ลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ก าหนดหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง รวมทัง้เป็นบคุคลผูม้ีความรูค้วามสามารถและประสบการณ ์อนั
เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้น จะสามารถใหค้วามเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท่ี์เกี่ยวขอ้ง และมีคณุสมบตัิตามนิยามกรรมการอิสระท่ีบรษัิท ก าหนดไวเ้ท่ากบัท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ
ก าหนดในเรื่องของการถือหุน้ 

คะแนนเสียงเพือ่ลงมต ิ ใหถ้ือคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
  ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 

วาระที ่7 พจิารณาอนุมตัิค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2565 
วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล 
ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535  (รวมท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) มาตรา 90 และขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ 30. 
ก าหนดใหก้รรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชนต์อบแทนใน
ลกัษณะอื่น ตามท่ีท่ีประชมุผูถ้ือหุน้จะพิจารณา และลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในการประชมุครัง้ที่ 1/2565 วนัที่ 25 กมุภาพนัธ ์2565 ไดพ้ิจารณา
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชดุย่อย ประจ าปี 2565 (ปีที่เสนอ) ดว้ยความละเอียดรอบคอบ โดย
ค านึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ไดแ้ก่ ผลการด าเนินงานของบรษัิท ผลงานและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
และคณะกรรมการชดุย่อย เรื่องการเทียบเคียงกบัองคก์รที่อยู่ในอตุสาหกรรมเดียวกนั และมีขนาดธุรกิจใกลเ้คียงกนั 
รวมถึงสภาวการณท์างธุรกิจโดยรวม และเห็นควรเสนอใหค้งอตัราค่าตอบแทนกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการชดุย่อย 
ทัง้ค่าตอบแทนประจ าและเบีย้ประชมุในอตัราเดียวกบัปี 2564 

 องคป์ระกอบค่าตอบแทน 
ปี 2565 

(ปีทีเ่สนอ) 
เปรียบเทยีบกบั 

ปี 2564 
1. ค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการบรษัิท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรหิารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 
 - ประธานกรรมการบรษัิท 30,000 บาท /เดอืน 30,000 บาท /เดอืน 
 - ประธานกรรมการชดุย่อย 25,000 บาท /เดอืน 25,000 บาท /เดอืน 
 - กรรมการบรษัิท / กรรมการอิสระ 20,000 บาท /เดอืน 20,000 บาท /เดอืน 
 - กรรมการบรษัิท (ท างานสปัดาหล์ะ 2 วนั) 80,000 บาท /เดอืน 80,000 บาท /เดอืน 

2. ค่าเบีย้ประชมุกรรมการบรษัิท / กรรมการตรวจสอบ  
 - ประธานกรรมการ 20,000 บาท /ครัง้ 20,000 บาท /ครัง้ 
 - กรรมการ 15,000 บาท /ครัง้ 15,000 บาท /ครัง้ 

3. ค่าเบีย้ประชมุกรรมการบรหิารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 - ประธานกรรมการ 15,000 บาท /ครัง้ 15,000 บาท /ครัง้ 
 - กรรมการ 10,000 บาท /ครัง้ 10,000 บาท /ครัง้ 



 เอกสารเช�ญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 25658

 

  
 

 องคป์ระกอบค่าตอบแทน 
ปี 2565 

(ปีทีเ่สนอ) 
เปรียบเทยีบกบั 

ปี 2564 
4. เงินโบนสั ไม่ม ี ไม่ม ี
5. สิทธิประโยชนอ์ื่นๆ ไม่ม ี ไม่ม ี

หมายเหต ุ: หลกัการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ย: 
1.  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูก้  าหนดและจัดท าหลกัการหรือนโยบาย "การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ" และน าเสนอคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาเห็นชอบ เพ่ือเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี โดยตอ้งสอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบับริษัท หมวดท่ี 4 วา่ดว้ยเรื่องคณะกรรมการรวมถึงปัจจัยต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง ดงันี ้

- หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน 
- มีความเหมาะสมเมื่อเทียบเคียงกบับริษัทมหาชนอ่ืนๆ ท่ีมีผลประกอบการและด าเนินธุรกิจใกลเ้คียงกนั 
- มีความเป็นธรรมและโปรง่ใส เพื่อสรา้งแรงจงูใจในการรกัษากรรมการท่ีมีคณุภาพตามท่ีตอ้งการ 
- มีความเหมาะสมกบัความสามารถในการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท  

2.  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูส้รุปผลการจ่ายค่าตอบแทนประจ าปี ทั้งนีต้อ้งไม่เกินวงเงินท่ีไดร้บัการอนุมติัจากท่ีประชุ มผูถื้อหุน้ปีท่ี
ผ่านมา และน าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ เพ่ือรายงานต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้รบัทราบถึงจ านวนเงินท่ีไดจ้่ายไปจริง โดยพิจารณ าปัจจัยต่างๆ 
ดงัต่อไปนี ้ 

- ผลการด าเนินงานของบริษัทปีท่ีผ่านมา 
- ก าหนดเวลาท่ีเหมาะสมในการจ่าย 
- รายละเอียดและเง่ือนไขการจ่าย อาทิ การจ่ายผลตอบแทนประจ าปี ใหจ้่ายใหก้รรมการทกุคนท่ียงัคงด ารงต าแหน่งอยู่ กรณีท่ีกรรมการคนใดเพ่ิงเขา้ด ารงต าแหน่ง
และยงัไมค่รบปี การจ่ายผลตอบแทนประจ าปี อาจจะจ่ายตามสดัสว่นของ ระยะเวลาของการด ารงต าแหน่งของกรรมการคนนัน้  

3. กรรมการท่ีมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการ ตอ้งไมเ่ป็นพนกังานของบริษัทซึง่ไดร้บัเงินเดือนประจ า  
4.  กรรมการบริษัทท่ีด ารงต าแหน่งอ่ืนๆ ในกรรมการชดุยอ่ย จะไดร้บัค่าตอบแทนรายเดือนตามต าแหน่งท่ีมีค่าตอบแทนสงูท่ีสดุเพียงต าแหน่งเดียว 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะคณะกรรมการชุดย่อย อย่างรอบคอบ
ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งไดพ้ิจารณาอตัราการจ่ายค่าตอบแทนและเบีย้ประชมุ ตาม
ความเหมาะสมกบัขอบเขตหนา้ท่ี ความรบัผิดชอบ ของคณะกรรมการแต่ละชดุ ความรู ้ความสามารถ ประสบการณแ์ละ
ผลการปฏิบตัิงานในสภาวการณปั์จจบุนั เปรียบเทียบขอ้มลูอา้งอิงจากอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั และเห็นสมควรเสนอ
ใหท่ี้ประชมุสามญัผูถ้ือหุน้พิจารณาอนมุตัิเปลี่ยนแปลงการจ่ายค่าตอบแทนประจ าและค่าเบีย้ประชมุของคณะกรรมการบริษัท 
และคณะกรรมการชดุย่อย ประจ าปี 2565 (ปีท่ีเสนอ มีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2565) ใหอ้ยู่ในเกณฑเ์ฉลี่ยของอตุสาหกรรม
เดียวกนั เพื่อเป็นการส่งเสรมิการปฏิบตัิหนา้ท่ีของคณะกรรมการ ในการสรา้งมลูค่าเพิ่มใหแ้ก่บรษัิทอย่างยั่งยืน ตามขอ้เสนอ
ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

คะแนนเสียงเพือ่ลงมต ิใหถ้ือคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนคะแนนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ซึง่มา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงส่วนของผูถ้ือหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย 

วาระที ่8 พจิารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี ประจ าปี 2565 
วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล 

ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และขอ้บงัคับของบริษัท ขอ้ 51. 
ก าหนดใหท่ี้ประชมุผูถ้ือหุน้สามญัประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนท่ีผูส้อบบญัชีควรไดร้บัทกุปี โดยใน
การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชมุครัง้ท่ี 1/2565 วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2565 ไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีของบริษัท โดย
พิจารณาจากความสามารถ ประสบการณต์ลอดจนความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี และพิจารณาค่าตอบแทนการสอบบญัชีให้
เหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ โดยไดเ้สนอต่อคณะกรรมการบริษัท ใหพ้ิจารณาแต่งตัง้ นายธนะวฒิุ พิบูลยส์วสัดิ ์
หรือ นางสาวพจนรตัน ์ศิรพิิพฒัน ์หรือ นางสาวรุง่นภา แสงจนัทร  ์หรอื นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ หรือ ผูส้อบบญัชีท่านอื่น 
ท่ีส  านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ใหค้วามเห็นชอบ ซึง่บรษัิท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 
มอบหมายใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีผูร้บัผิดชอบ จากบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2565 (ปีท่ีเสนอ) 
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 องคป์ระกอบค่าตอบแทน 
ปี 2565 

(ปีทีเ่สนอ) 
เปรียบเทยีบกบั 

ปี 2564 
4. เงินโบนสั ไม่ม ี ไม่ม ี
5. สิทธิประโยชนอ์ื่นๆ ไม่ม ี ไม่ม ี

หมายเหต ุ: หลกัการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ย: 
1.  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูก้  าหนดและจัดท าหลกัการหรือนโยบาย "การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ" และน าเสนอคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาเห็นชอบ เพ่ือเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี โดยตอ้งสอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบับริษัท หมวดท่ี 4 วา่ดว้ยเรื่องคณะกรรมการรวมถึงปัจจัยต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง ดงันี ้

- หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน 
- มีความเหมาะสมเมื่อเทียบเคียงกบับริษัทมหาชนอ่ืนๆ ท่ีมีผลประกอบการและด าเนินธุรกิจใกลเ้คียงกนั 
- มีความเป็นธรรมและโปรง่ใส เพื่อสรา้งแรงจงูใจในการรกัษากรรมการท่ีมีคณุภาพตามท่ีตอ้งการ 
- มีความเหมาะสมกบัความสามารถในการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท  

2.  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูส้รุปผลการจ่ายค่าตอบแทนประจ าปี ทั้งนีต้อ้งไม่เกินวงเงินท่ีไดร้บัการอนุมติัจากท่ีประชุ มผูถื้อหุน้ปีท่ี
ผ่านมา และน าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ เพ่ือรายงานต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้รบัทราบถึงจ านวนเงินท่ีไดจ้่ายไปจริง โดยพิจารณ าปัจจัยต่างๆ 
ดงัต่อไปนี ้ 

- ผลการด าเนินงานของบริษัทปีท่ีผ่านมา 
- ก าหนดเวลาท่ีเหมาะสมในการจ่าย 
- รายละเอียดและเง่ือนไขการจ่าย อาทิ การจ่ายผลตอบแทนประจ าปี ใหจ้่ายใหก้รรมการทกุคนท่ียงัคงด ารงต าแหน่งอยู่ กรณีท่ีกรรมการคนใดเพ่ิงเขา้ด ารงต าแหน่ง
และยงัไมค่รบปี การจ่ายผลตอบแทนประจ าปี อาจจะจ่ายตามสดัสว่นของ ระยะเวลาของการด ารงต าแหน่งของกรรมการคนนัน้  

3. กรรมการท่ีมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการ ตอ้งไมเ่ป็นพนกังานของบริษัทซึง่ไดร้บัเงินเดือนประจ า  
4.  กรรมการบริษัทท่ีด ารงต าแหน่งอ่ืนๆ ในกรรมการชดุยอ่ย จะไดร้บัค่าตอบแทนรายเดือนตามต าแหน่งท่ีมีค่าตอบแทนสงูท่ีสดุเพียงต าแหน่งเดียว 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะคณะกรรมการชุดย่อย อย่างรอบคอบ
ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งไดพ้ิจารณาอตัราการจ่ายค่าตอบแทนและเบีย้ประชมุ ตาม
ความเหมาะสมกบัขอบเขตหนา้ท่ี ความรบัผิดชอบ ของคณะกรรมการแต่ละชดุ ความรู ้ความสามารถ ประสบการณแ์ละ
ผลการปฏิบตัิงานในสภาวการณปั์จจบุนั เปรียบเทียบขอ้มลูอา้งอิงจากอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั และเห็นสมควรเสนอ
ใหท่ี้ประชมุสามญัผูถ้ือหุน้พิจารณาอนมุตัิเปลี่ยนแปลงการจ่ายค่าตอบแทนประจ าและค่าเบีย้ประชมุของคณะกรรมการบริษัท 
และคณะกรรมการชดุย่อย ประจ าปี 2565 (ปีท่ีเสนอ มีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2565) ใหอ้ยู่ในเกณฑเ์ฉลี่ยของอตุสาหกรรม
เดียวกนั เพื่อเป็นการส่งเสรมิการปฏิบตัิหนา้ท่ีของคณะกรรมการ ในการสรา้งมลูค่าเพิ่มใหแ้ก่บรษัิทอย่างยั่งยืน ตามขอ้เสนอ
ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

คะแนนเสียงเพือ่ลงมต ิใหถ้ือคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนคะแนนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ซึง่มา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงส่วนของผูถ้ือหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย 

วาระที ่8 พจิารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี ประจ าปี 2565 
วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล 

ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และขอ้บงัคับของบริษัท ขอ้ 51. 
ก าหนดใหท่ี้ประชมุผูถ้ือหุน้สามญัประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนท่ีผูส้อบบญัชีควรไดร้บัทกุปี โดยใน
การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชมุครัง้ท่ี 1/2565 วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2565 ไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีของบริษัท โดย
พิจารณาจากความสามารถ ประสบการณต์ลอดจนความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี และพิจารณาค่าตอบแทนการสอบบญัชีให้
เหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ โดยไดเ้สนอต่อคณะกรรมการบริษัท ใหพ้ิจารณาแต่งตัง้ นายธนะวฒิุ พิบูลยส์วสัดิ ์
หรือ นางสาวพจนรตัน ์ศิรพิิพฒัน ์หรือ นางสาวรุง่นภา แสงจนัทร  ์หรอื นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ หรือ ผูส้อบบญัชีท่านอื่น 
ท่ีส  านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ใหค้วามเห็นชอบ ซึง่บรษัิท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 
มอบหมายใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีผูร้บัผิดชอบ จากบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2565 (ปีท่ีเสนอ) 

 

  
 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบทา้ย 4 หนา้ 33-34) ทัง้นี ้นายธนะวฒิุ พิบลูยส์วสัด ์เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบรษัิท 
ประจ าปี 2564 ปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะผูส้อบบญัชีเป็นอย่างดี และเสนอใหก้ าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปีและ
รายไตรมาส เป็นจ านวนเงิน 1,492,000 บาท และค่าใชจ้่ายอื่นๆ (ค่าใชจ้่ายเบ็ดเตล็ดท่ีเกิดขึน้จริงระหว่างปฏิบตัิงาน) ซึ่งอตัรา
ค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปีและรายไตรมาส และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีเสนอดังกล่าวเพิ่มขึน้จากอัตราท่ีเสนอในท่ีประชุม
สามญัผูถ้ือหุน้พิจารณาอนมุตัิในปี 2564 จ านวน 44,000 บาท หรอืคิดเป็น 3.04% 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชมุ
สามัญผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมัติใหแ้ต่งตั้งผูส้อบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด ซึ่งเป็นส านักงานสอบบัญชี
เดียวกนักบับรษัิทย่อย 1 แห่ง (บริษัท ไอยราหาญ จ ากดั) โดยคณะกรรมการจะดแูลใหส้ามารถจดัท างบการเงินไดท้นัตาม
ก าหนดระยะเวลา โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งตามรายช่ือต่อไปนี ้เป็นผูส้อบบญัชีและลงลายมือชื่อในงบการเงิน
ของบรษัิท ประจ าปี 2565 

1. นายธนะวฒิุ พิบลูยส์วสัดิ ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบยีนเลขท่ี 6699  
  จ านวนปีท่ีสอบบญัชีในรอบ 7 ปีท่ีผ่านมา : 5 ปี (ปี 2560 ถงึ ปี 2564) หรอื 
2. นางสาวพจนรตัน ์ศิรพิิพฒัน ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบยีนเลขท่ี 9012 
  จ านวนปีท่ีสอบบญัชีในรอบ 7 ปีท่ีผ่านมา : -ไม่ม-ี  หรอื 
3. นางสาวรุง่นภา แสงจนัทร ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบยีนเลขท่ี 10142 
  จ านวนปีท่ีสอบบญัชีในรอบ 7 ปีท่ีผ่านมา : -ไม่ม-ี  หรอื 
4. นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบยีนเลขท่ี 10769 
  จ านวนปีท่ีสอบบญัชีในรอบ 7 ปีท่ีผ่านมา : -ไม่ม-ี  หรอื 
5. ผูส้อบบญัชีท่านอื่นท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ใหค้วามเห็นชอบ ซึ่ง

บรษัิท สอบบญัชีธรรรมนิติ จ ากดั มอบหมายใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีผูร้บัผิดชอบ 

ผูส้อบบญัชีท่ีไดร้บัการเสนอชื่อดงักล่าว ไม่มีความสมัพนัธ ์และ/หรอื ส่วนไดเ้สียกบับริษัท / บริษัทย่อย / ผูบ้ริหาร / ผูถ้ือหุน้
รายใหญ่ หรอืผูเ้กี่ยวขอ้งกบับคุคลดงักล่าว  โดยมีความเป็นอิสระต่อการปฏิบตัิหนา้ท่ี พรอ้มทัง้มีคณุสมบตัิเหมาะสม และ
ตรงตามเกณฑก์ารพิจารณาของบรษัิท 

และเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้พิจารณาอนมุัติค่าตอบแทนการสอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2565 (ปีท่ีเสนอ) 
และรายไตรมาส ตามท่ีปรากฏในตารางดงัต่อไปนี ้

ประเภทค่าตอบแทน ปี 2565 
(ปีทีเ่สนอ) 

เปรียบเทยีบกบั 
ปี 2564 

เปล่ียนแปลง 

1. ค่าสอบบญัช ี(Audit Fee)    
 -  ค่าสอบบญัชีประจ าปี และรายไตรมาส 1,492,000 1,448,000 เพิ่มขึน้ 44,000 บาท 

หรอืคิดเป็น 3.04% 
2.  ค่าใชจ้่ายอื่นๆ (Non-Audit Fee) 
(ค่าใชจ้่ายเบด็เตล็ดท่ีเกิดขึน้จรงิระหว่างปฏิบตัิงาน เช่น 
ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้) 

เรยีกเก็บตามท่ี
เกิดขึน้จรงิของ
ค่าใชจ้่าย 

เรยีกเก็บตามท่ี
เกิดขึน้จรงิของ
ค่าใชจ้่าย 

- ไม่มี - 

คะแนนเสียงเพือ่ลงมต ิ ใหถ้ือคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
  ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 



 เอกสารเช�ญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 256510

 

  
 

วาระที ่9 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 

บริษัทมีความตระหนกัและห่วงใยต่อความเสี่ยงของการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ตลอดจน
สขุภาพและความปลอดภยัของผูถ้ือหุน้และผูท่ี้เขา้ร่วมประชมุทกุท่าน  เน่ืองจากจ านวนท่ีนั่งมีจ  ากดัจากการเวน้ระยะห่างทางสงัคม 
จึงขอความร่วมมือผูถ้ือหุน้มอบฉันทะใหก้บักรรมการของบริษัท แทนการเขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง  โดยบริษัทก าหนดให ้ดร.ถกล 
นันธิราภากร และ นายประเสริฐ ดีจงกิจ กรรมการอิสระ เป็นผูร้บัมอบฉันทะ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทา้ย 5 หนา้ 35) เพื่อเขา้ร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผูถ้ือหุน้ โดยส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (ตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 2) พรอ้มเอกสารหลักฐาน 
ส่งมายงับรษัิทภายในวนัจนัทรท่ี์ 18 เมษายน 2565 หากประสงคเ์ขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง ขอใหท้กุท่านศึกษาท าความเขา้ใจและปฏิบตัิ
ตามมาตรการและแนวปฏิบตัิในการประชมุท่ีแสดงไวใ้นหนา้ 2 ของเอกสารนีอ้ย่างเคร่งครดั ทั้งนี ้เพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ 
บรษัิทจดัใหม้ีบรกิารรถรบั-ส่ง โดยรถบรกิารจะจอดบรเิวณดา้นหนา้ 7-Eleven ถนนพระราม 9 ซอย 13 ตัง้แต่เวลา 11.00 น. 

ส าหรบัผูถ้ือหุน้ที่ประสงคจ์ะขอรบัแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
แบบรูปเล่ม (ภาษาไทย) โปรดระบใุนแบบฟอรม์ (ตามเอกสารแนบทา้ย 11 หนา้ 43) หรอืหากผูถื้อหุน้มีค าถามท่ีตอ้งการใหบ้รษัิทชีแ้จง
ในประเด็นของระเบียบวาระท่ีน าเสนอในครัง้นี ้สามารถดาวนโ์หลดแบบฟอรม์ไดท่ี้เว็บไซตข์องบริษัท (www.harn.co.th/นักลงทุน
สัมพันธ์/ขอ้มูลส าหรบัผูถ้ือหุ้น/การประชุมผูถ้ือหุน้) และส่งค าถามล่วงหนา้ ภายในวันจันทรท่ี์ 18 เมษายน 2565 มายังบริษัทถึง
เลขานกุารบรษัิท อีเมล ์wasukan.b@harn.co.th โทรศพัท.์ 02-318-9744 ต่อ 4011 

ในวนัประชมุ บริษัทจะเปิดใหผู้ถ้ือหุน้ และ/หรือ ผูร้บัมอบฉันทะ ลงทะเบียนและตรวจเอกสารประกอบการมอบฉันทะ 
ตัง้แต่เวลา 12.00 น. บริษัทใคร่ขอความร่วมมือจากผูถ้ือหุน้ และ/หรือ ผูร้บัมอบฉันทะ กรุณาศึกษาวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนฯ 
และเอกสารท่ีตอ้งน ามาแสดงในการเขา้ร่วมประชุม (ตามเอกสารแนบทา้ย 8-10 หนา้ 39-42) และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ
ลงทะเบียนเขา้ประชุม ขอใหผู้ถ้ือหุน้ และ/หรือ ผูร้บัมอบฉันทะน าแบบแจง้การประชุม (สิ่งท่ีส่งมาดว้ย 1) และหนังสือมอบฉันทะ 
(สิ่งท่ีส่งมาดว้ย 2) มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวนัประชมุ ทัง้นี ้หากมีผูเ้ขา้ร่วมประชมุเป็นจ านวนมากหรือมาในเวลาใกลเ้คียงกนั อาจท าให้
เกิดความล่าชา้ในการคดักรองและการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชมุ บริษัทตอ้งขออภยัในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี  ้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ  

 
 ดร.ถกล   นนัธิราภากร 
 ประธานกรรมการ 
 
 



บร�ษัท หาญ เอ็นจ�เนียร�่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) 11

 

  
 

วาระที ่9 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 

บริษัทมีความตระหนกัและห่วงใยต่อความเสี่ยงของการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ตลอดจน
สขุภาพและความปลอดภยัของผูถ้ือหุน้และผูท่ี้เขา้ร่วมประชมุทกุท่าน  เน่ืองจากจ านวนท่ีนั่งมีจ  ากดัจากการเวน้ระยะห่างทางสงัคม 
จึงขอความร่วมมือผูถ้ือหุน้มอบฉันทะใหก้บักรรมการของบริษัท แทนการเขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง  โดยบริษัทก าหนดให ้ดร.ถกล 
นันธิราภากร และ นายประเสริฐ ดีจงกิจ กรรมการอิสระ เป็นผูร้บัมอบฉันทะ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทา้ย 5 หนา้ 35) เพื่อเขา้ร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผูถ้ือหุน้ โดยส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (ตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 2) พรอ้มเอกสารหลักฐาน 
ส่งมายงับรษัิทภายในวนัจนัทรท่ี์ 18 เมษายน 2565 หากประสงคเ์ขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง ขอใหท้กุท่านศึกษาท าความเขา้ใจและปฏิบตัิ
ตามมาตรการและแนวปฏิบตัิในการประชมุท่ีแสดงไวใ้นหนา้ 2 ของเอกสารนีอ้ย่างเคร่งครดั ทั้งนี ้เพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ 
บรษัิทจดัใหม้ีบรกิารรถรบั-ส่ง โดยรถบรกิารจะจอดบรเิวณดา้นหนา้ 7-Eleven ถนนพระราม 9 ซอย 13 ตัง้แต่เวลา 11.00 น. 

ส าหรบัผูถ้ือหุน้ที่ประสงคจ์ะขอรบัแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
แบบรูปเล่ม (ภาษาไทย) โปรดระบใุนแบบฟอรม์ (ตามเอกสารแนบทา้ย 11 หนา้ 43) หรอืหากผูถื้อหุน้มีค าถามท่ีตอ้งการใหบ้รษัิทชีแ้จง
ในประเด็นของระเบียบวาระท่ีน าเสนอในครัง้นี ้สามารถดาวนโ์หลดแบบฟอรม์ไดท่ี้เว็บไซตข์องบริษัท (www.harn.co.th/นักลงทุน
สัมพันธ์/ขอ้มูลส าหรบัผูถ้ือหุ้น/การประชุมผูถ้ือหุน้) และส่งค าถามล่วงหนา้ ภายในวันจันทรท่ี์ 18 เมษายน 2565 มายังบริษัทถึง
เลขานกุารบรษัิท อีเมล ์wasukan.b@harn.co.th โทรศพัท.์ 02-318-9744 ต่อ 4011 

ในวนัประชมุ บริษัทจะเปิดใหผู้ถ้ือหุน้ และ/หรือ ผูร้บัมอบฉันทะ ลงทะเบียนและตรวจเอกสารประกอบการมอบฉันทะ 
ตัง้แต่เวลา 12.00 น. บริษัทใคร่ขอความร่วมมือจากผูถ้ือหุน้ และ/หรือ ผูร้บัมอบฉันทะ กรุณาศึกษาวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนฯ 
และเอกสารท่ีตอ้งน ามาแสดงในการเขา้ร่วมประชุม (ตามเอกสารแนบทา้ย 8-10 หนา้ 39-42) และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ
ลงทะเบียนเขา้ประชุม ขอใหผู้ถ้ือหุน้ และ/หรือ ผูร้บัมอบฉันทะน าแบบแจง้การประชุม (สิ่งท่ีส่งมาดว้ย 1) และหนังสือมอบฉันทะ 
(สิ่งท่ีส่งมาดว้ย 2) มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวนัประชมุ ทัง้นี ้หากมีผูเ้ขา้ร่วมประชมุเป็นจ านวนมากหรือมาในเวลาใกลเ้คียงกนั อาจท าให้
เกิดความล่าชา้ในการคดักรองและการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชมุ บริษัทตอ้งขออภยัในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี  ้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ  

 
 ดร.ถกล   นนัธิราภากร 
 ประธานกรรมการ 
 
 

เอกสารแนบทา้ย 1 พิจารณาวาระที่ 1 

 

 



 เอกสารเช�ญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 256512

เอกสารแนบทา้ย 1 พิจารณาวาระที่ 1 
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เอกสารแนบทา้ย 1 พิจารณาวาระที่ 1 

 

 

เอกสารแนบทา้ย 1 พิจารณาวาระที่ 1 

 

 



 เอกสารเช�ญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 256514

เอกสารแนบทา้ย 1 พิจารณาวาระที่ 1 
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เอกสารแนบทา้ย 1 พิจารณาวาระที่ 1 

 

 

เอกสารแนบทา้ย 1 พิจารณาวาระที่ 1 

 

 



 เอกสารเช�ญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 256516

เอกสารแนบทา้ย 1 พิจารณาวาระที่ 1 
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เอกสารแนบทา้ย 1 พิจารณาวาระที่ 1 

 

 

เอกสารแนบทา้ย 1 พิจารณาวาระที่ 1 

 

 



 เอกสารเช�ญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 256518

เอกสารแนบทา้ย 1 พิจารณาวาระที่ 1 
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เอกสารแนบทา้ย 1 พิจารณาวาระที่ 1 

 

 

เอกสารแนบทา้ย 1 พิจารณาวาระที่ 1 

 

 



 เอกสารเช�ญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 256520

เอกสารแนบทา้ย 1 พิจารณาวาระที่ 1 
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เอกสารแนบทา้ย 1 พิจารณาวาระที่ 1 

 

 

เอกสารแนบทา้ย 1 พิจารณาวาระที่ 1 

 

 



 เอกสารเช�ญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 256522

เอกสารแนบทา้ย 1 พิจารณาวาระที่ 1 
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เอกสารแนบทา้ย 1 พิจารณาวาระที่ 1 

 

 

เอกสารแนบทา้ย 1 พิจารณาวาระที่ 1 

 

 



 เอกสารเช�ญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 256524

เอกสารแนบทา้ย 1 พิจารณาวาระที่ 1 
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เอกสารแนบทา้ย 1 พิจารณาวาระที่ 1 

 

 

เอกสารแนบทา้ย 1 พิจารณาวาระที่ 1 

 

 



 เอกสารเช�ญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 256526

เอกสารแนบทา้ย 1 พิจารณาวาระที่ 1 
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เอกสารแนบทา้ย 1 พิจารณาวาระที่ 1 

 

 

เอกสารแนบทา้ย 1 พิจารณาวาระที่ 1 

 

 



 เอกสารเช�ญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 256528

เอกสารแนบทา้ย 1 พิจารณาวาระที่ 1 
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เอกสารแนบทา้ย 1 พิจารณาวาระที่ 1 

 

 

เอกสารแนบทา้ย 2  พิจารณาวาระที่ 5 

 

ข้อมูลของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอชือ่เพือ่เลือกตัง้เป็นกรรมการ 

 ชื่อ-สกุล : นายธรรมนูญ ตรีเพช็ร 
  (ได้รับการเสนอใหก้ลับเข้าด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระหน่ึง) 

 ต าแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ (เป็นผูบ้รหิาร) 
  กรรมการบรหิาร /กรรมการบรหิารความเส่ียง 
  และกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับรษิัท 

 ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งต้ัง : กรรมการ 

 อายุ (ณ วันที ่31 ธ.ค.2564) : 54  ปี 

 สัญชาติ : ไทย 

 ความรู้ความช านาญ : ดา้นกลยทุธ ์การตลาดและการแข่งขนั / ดา้นเทคโนโลยีและ IT/ ดา้นบรหิารความเส่ียง 

 ประวัตกิารศกึษา 
 บรหิารธุรกิจบณัฑติ (การจดัการทั่วไป)  มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

 ประวัตกิารฝึกอบรม 
 หลกัสตูรอบรมของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

1. หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ 211/2015 
2. หลกัสตูร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุน่ 24/2015 
3. หลกัสตูร Financial Statements for Directors (FSD) รุน่ 28/2015 
4. หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 116/2015 

 ประวัตกิารท างาน 
 2564 - ปัจจุบนั กรรมการ, บจก.หาญเวียดนาม 
 2563 - ปัจจุบนั กรรมการ, บจก.ไอยราหาญ 
 2559 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ: ธุรกิจระบบการพิมพด์จิิทลั, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์
 2558 - 2559 กรรมการผูจ้ดัการ, บจก.ควิ ท ูเอส 
 2557 - 2559 กรรมการ, บจก.ชิลแมทช ์

 สัดส่วนการถอืหุ้นบริษัท (ณ วันที ่14 ม.ีค.2565) : 22,438,140 หุน้ (3.84%) (รวมการถือหุน้บรษัิทของคูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ) 

 วันทีไ่ด้รับการแต่งต้ัง : 1 พฤศจิกายน 2559 

 จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษัท : 6 ปี (1 พฤศจิกายน 2559 - ปัจจบุนั) 

 ต าแหน่งในบริษัทย่อย : กรรมการ บจก.ไอยราหาญ และกรรมการ บจก.หาญเวียดนาม 

 การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 
 การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 1 ครัง้ เขา้รว่มประชมุ 1 ครัง้ 
 การประชมุคณะกรรมการบรษิัท 6 ครัง้ เขา้รว่มประชมุ 6 ครัง้ 
 การประชมุคณะกรรมการบรหิาร 12 ครัง้ เขา้รว่มประชมุ 12 ครัง้ 
 การประชมุคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 4 ครัง้ เขา้รว่มประชมุ 4 ครัง้ 

 
 
 



 เอกสารเช�ญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 256530

เอกสารแนบทา้ย 2  พิจารณาวาระที่ 5 

 

 ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
บรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย -ไมมี่การด ารงต าแหน่ง- 

องคก์ร/หน่วยงาน/กิจการอ่ืน  
(ที่ไมใ่ชบ่รษัิทจดทะเบียน) 

จ านวน 2 แหง่ 1. กรรมการ บจก. ไอยราหาญ / ประเภทธุรกิจ พฒันาอาคาร
อจัฉรยิะดว้ย IoT 

2. กรรมการ บจก.หาญเวียดนาม / ประเภทธุรกิจจดัจ  าหน่าย
และบรกิารผลติภณัฑร์ะบบการพิมพด์ิจิทลั 

ต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขนั/เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของ
บรษัิท ที่อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ -ไมมี่การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกิจการดงักลา่ว- 

 หลักเกณฑแ์ละวธิีการสรรหากรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณากลั่นกรอง ดว้ยความรอบคอบ ระมดัระวงัแลว้เห็นวา่ นายธรรมนญู ตรีเพ็ชร มีคณุสมบตัิท่ีเหมาะสม
กบัการประกอบธุรกิจของบรษิัท และเป็นผูมี้คณุสมบตักิารเป็นกรรมการครบถว้น ตามท่ีไดก้  าหนดไวต้ามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

 มีคุณสมบัตกิรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน : ใช่ 

 การมีส่วนได้เสียในบริษัทฯ : ไม่มี 

 ประวัตกิารกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี 

 ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี 

 การมีส่วนได้เสียในวาระทีพ่จิารณาในการประชุมคร้ังนี้ : วาระที่ 5 พิจารณาอนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการเขา้ด  ารงต  าแหน่ง
 แทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ ประจ าปี 2565 

  : วาระที่ 7 พิจารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนของคณะกรรมการบรษิัท 
 และคณะกรรมการชดุย่อย ประจ าปี 2565 
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เอกสารแนบทา้ย 2  พิจารณาวาระที่ 5 

 

 ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
บรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย -ไมมี่การด ารงต าแหน่ง- 

องคก์ร/หน่วยงาน/กิจการอ่ืน  
(ที่ไมใ่ชบ่รษัิทจดทะเบียน) 

จ านวน 2 แหง่ 1. กรรมการ บจก. ไอยราหาญ / ประเภทธุรกิจ พฒันาอาคาร
อจัฉรยิะดว้ย IoT 

2. กรรมการ บจก.หาญเวียดนาม / ประเภทธุรกิจจดัจ  าหน่าย
และบรกิารผลติภณัฑร์ะบบการพิมพด์ิจิทลั 

ต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขนั/เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของ
บรษัิท ที่อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ -ไมมี่การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกิจการดงักลา่ว- 

 หลักเกณฑแ์ละวธิีการสรรหากรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณากลั่นกรอง ดว้ยความรอบคอบ ระมดัระวงัแลว้เห็นวา่ นายธรรมนญู ตรีเพ็ชร มีคณุสมบตัิท่ีเหมาะสม
กบัการประกอบธุรกิจของบรษัิท และเป็นผูมี้คณุสมบตักิารเป็นกรรมการครบถว้น ตามท่ีไดก้  าหนดไวต้ามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

 มีคุณสมบัตกิรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน : ใช่ 

 การมีส่วนได้เสียในบริษัทฯ : ไม่มี 

 ประวัตกิารกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี 

 ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี 

 การมีส่วนได้เสียในวาระทีพ่จิารณาในการประชุมคร้ังนี้ : วาระที่ 5 พิจารณาอนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการเขา้ด  ารงต  าแหน่ง
 แทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ ประจ าปี 2565 

  : วาระที่ 7 พิจารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนของคณะกรรมการบรษิัท 
 และคณะกรรมการชดุย่อย ประจ าปี 2565 

   

เอกสารแนบทา้ย 3 พิจารณาวาระที่ 6 

ข้อมูลของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอชือ่เพือ่แต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ 

• ชื่อ-สกุล : ดร.ธีระชัย พรสินศิริรักษ ์

• ตาํแหน่งในบริษัท (ปัจจุบัน) : ไม่มี 

• ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งต้ัง : กรรมการอสิระ 

• อายุ (ณ วันที ่31 ธ.ค.2564) : 51  ปี 

• สัญชาติ : ไทย 

• ประวัตกิารศกึษา 

♦ วศิวกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิต (วศิวกรรมไฟฟ้า), California Institute of Technology (Caltech), California, USA. 

♦ วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ (วศิวกรรมไฟฟ้า), Stanford University, California, U.S.A. 

♦ นิตศิาสตรบณัฑติ (นิตศิาสตร)์, มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

♦ วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมฟิสิกสแ์ละไฟฟ้า), California Institute of Technology (Caltech), California, USA. 

♦ ประกาศนียบตัรบรหิารวิศวกรรมและธุรกิจสาํหรบัผูบ้ริหาร, California Institute of Technology (Caltech), California, U.S.A. 

• ประวัตกิารฝึกอบรม 

♦ หลกัสตูรอบรมของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

1. หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ 211/2015 

♦ หลกัสตูรอ่ืนๆ 

1. หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (หลกัสตูร วตท.) รุน่ท่ี 29 สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ 

2. หลกัสตูร Blue Ocean Shift: Beyond Competing Masterclass, FDB 

3. หลกัสตูร Advanced Strategic Management, Corporate Strategy & Learning Institute (CSLI) 

4. หลกัสตูร The Art of Public Speaking, PTT Leadership & Learning Institute (PLLI) 

5. หลกัสตูรวทิยาการพลงังานสาํหรบันกับริหารรุน่ใหม่ (วพม.รุน่ 3) สถาบนัวทิยาการพลงังาน (วพน.) 

6. หลกัสตูร Harvard Business School (PTT Leadership Development Program II) 

7. หลกัสตูร MIT-CMMU Strategy and Innovation for Business in Asia (SIBA รุน่ 2) 

8. หลกัสตูร PTT Management Development Program III (Business, Company, and People Management) 

9. หลกัสตูร Center for Creative Leadership (CCL), Singapore (Leadership Development Program) 

• ประวัตกิารทาํงาน 

♦ 2564 - ปัจจุบนั กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ, บรษัิท ไทยฟิลม์อินดสัตรี่ จาํกดั (มหาชน) 

♦ 2563 - 2564 ท่ีปรกึษาอิสระดา้นกลยทุธแ์ละบรหิารองคก์ร, บรษัิท ฑีฆา ก่อสรา้ง จาํกดั 

♦ 2561 - 2563 ประธานเจา้หนา้ท่ีกลยุทธอ์งคก์ร, บรษัิท บี.กรมิ จาํกดั 

♦ 2554 - 2561 ผูจ้ดัการฝ่าย Research, Technology and Innovation / Corporate Strategy, บรษัิท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

♦ 2547 - 2553 รองผูอ้าํนวยการศนูยน์าโนเทคโนโลยีแหง่ชาต,ิ สาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาต ิ(สวทช.) 

♦ 2545 - 2546 Global Product Manager / Technologist, Applied Materials, Inc., Silicon Valley, CA, U.S.A. 

♦ 2534 - 2540 Payload and System Engineer, Hughes Aircraft Company, Los Angeles, CA, U.S.A. 

• สัดส่วนการถอืหุ้นบริษัท (ณ วันที ่14 ม.ีค.2565) : ไม่มี (รวมการถือหุน้บรษัิทของคูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ) 

• จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการอิสระ : ไม่มี 

• ตาํแหน่งในบริษัทย่อย : ไม่มี 

 

 

 



 เอกสารเช�ญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 256532

เอกสารแนบทา้ย 3 พิจารณาวาระที่ 6 

 

 ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
บรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย จ านวน 1 แหง่ 1. กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ บมจ.ไทยฟิลม์อินดสัตรี ่/ ประเภท

ธุรกิจ ผลิตฟิลม์ประเภทบรรจภุณัฑ ์และการพิมพ ์
องคก์ร/หน่วยงาน/กิจการอ่ืน  
(ที่ไมใ่ชบ่รษัิทจดทะเบียน) -ไมมี่การด ารงต าแหน่ง- 

ต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขนั/เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของ
บรษัิท ที่อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ -ไมมี่การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกิจการดงักลา่ว- 

 หลักเกณฑแ์ละวธิีการสรรหากรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณากลั่นกรอง ดว้ยความรอบคอบ ระมัดระวงัแลว้เห็นว่า ดร.ธีระชัย พรสินศิริรกัษ์ มีคุณสมบัติท่ี
เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นผูมี้คณุสมบตัิการเป็นกรรมการอิสระครบถว้น และจะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่าง
เป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

 มีคุณสมบัตกิรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน : ใช่ 
 มีคุณสมบัตกิารเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท : ใช่ 
 (รายละเอียดของนิยามกรรมการอิสระ) : (เท่ากบัขอ้ก าหนดตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ.

28/2551 เรื่อง การขออนญุาตและการอนญุาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ 
(ฉบบัประมวล) 

 การมีส่วนได้เสียในบริษัท : ไม่มี 
 ประวัตกิารกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี 
 ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี 
 การมีส่วนได้เสียในวาระทีพ่จิารณาในการประชุมคร้ังนี้ : วาระที่ 6 พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการเขา้ใหม่ 

 : วาระท่ี 7 พิจารณาอนมุตัคิ่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษัิท และ
คณะกรรมการชดุย่อย ประจ าปี 2565 

 การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือทีป่รึกษาทีไ่ด้รับเงนิเดอืนประจ า : ไม่มี 
 การเป็นผู้ให้บริการทางวชิาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี  ทีป่รึกษาทางกฎหมาย : ไม่มี 
 ความสัมพันธท์างธุรกิจอย่างมีนัยส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างอิสระ : ไม่มี 
 การมีส่วนได้เสียพเิศษที่แตกต่างจากกรรมการอื่น : ไม่มี 
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เอกสารแนบทา้ย 3 พิจารณาวาระที่ 6 

 

 ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
บรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย จ านวน 1 แหง่ 1. กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ บมจ.ไทยฟิลม์อินดสัตรี ่/ ประเภท

ธุรกิจ ผลิตฟิลม์ประเภทบรรจภุณัฑ ์และการพิมพ ์
องคก์ร/หน่วยงาน/กิจการอ่ืน  
(ที่ไมใ่ชบ่รษัิทจดทะเบียน) -ไมมี่การด ารงต าแหน่ง- 

ต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขนั/เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของ
บรษัิท ที่อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ -ไมมี่การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกิจการดงักลา่ว- 

 หลักเกณฑแ์ละวธิีการสรรหากรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณากลั่นกรอง ดว้ยความรอบคอบ ระมัดระวงัแลว้เห็นว่า ดร.ธีระชัย พรสินศิริรกัษ์ มีคุณสมบัติท่ี
เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นผูมี้คณุสมบตัิการเป็นกรรมการอิสระครบถว้น และจะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่าง
เป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

 มีคุณสมบัตกิรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน : ใช่ 
 มีคุณสมบัตกิารเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท : ใช่ 
 (รายละเอียดของนิยามกรรมการอิสระ) : (เท่ากบัขอ้ก าหนดตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ.

28/2551 เรื่อง การขออนญุาตและการอนญุาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ 
(ฉบบัประมวล) 

 การมีส่วนได้เสียในบริษัท : ไม่มี 
 ประวัตกิารกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี 
 ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี 
 การมีส่วนได้เสียในวาระทีพ่จิารณาในการประชุมคร้ังนี้ : วาระที่ 6 พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการเขา้ใหม่ 

 : วาระท่ี 7 พิจารณาอนมุตัคิ่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิัท และ
คณะกรรมการชดุย่อย ประจ าปี 2565 

 การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือทีป่รึกษาทีไ่ด้รับเงนิเดอืนประจ า : ไม่มี 
 การเป็นผู้ให้บริการทางวชิาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี  ทีป่รึกษาทางกฎหมาย : ไม่มี 
 ความสัมพันธท์างธุรกิจอย่างมีนัยส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างอิสระ : ไม่มี 
 การมีส่วนได้เสียพเิศษที่แตกต่างจากกรรมการอื่น : ไม่มี 
 

เอกสารแนบทา้ย 4 พิจารณาวาระที่ 8 

 

ข้อมูลของผู้ทีเ่สนอชือ่ใหเ้ป็นผู้สอบบัญช ีประจ ำปี 2565 

 นำยธนะวุฒ ิพบิูลยส์วัสดิ ์
  Audit Partner 
 บรษิัท สอบบญัชีธรรมนิต ิจ ากดั 
 ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียน 
 เลขท่ี 6699 

ประวัติและประสบกำรณก์ำรท ำงำน 
 ระยะเวลำกำรท ำงำน : พ.ศ.2536-ปัจจบุนั 

 คุณสมบัติ 
 ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต และผูส้อบบญัชีท่ีไดร้บัความเหน็ชอบ
จากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย ์

 วุฒกิำรศกึษำ 
 บรหิารธุรกิจสาขาวิชาการบญัชี ม.รามค าแหง 
 ประกาศนียบตัรการสอบบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 ประสบกำรณท์ ำงำน 
 มีประสบการณ์ท  างานสอบบญัชีกบับริษัท สอบบญัชีธรรมนิต ิ
จ ากัด มาเป็นเวลามากกว่า 29 ปี ให้บริการแก่ลูกค้าทั้ง
บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ละบริษัทจ ากัดอ่ืน
ทัง้ในและต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มธนาคาร ธุรกิจการเงิน
และหลักทรพัย์ ธุรกิจอสังหาริมทรพัย ์ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจ
บริการ และธุรกิจผลิตภัณฑ์ผู้บริโภค นอกจากนี้ ยังด  ารง
ต  าแหน่งหุน้ส่วนท่ีควบคมุงานทางดา้นอ่ืนนอกเหนือจากงาน
ดา้นการสอบบญัชี เป็นหุน้ส่วนท่ีควบคมุงานทัง้งานดา้นการ
เป็นท่ีปรึกษาในการเปล่ียนแปลงไปใช้ TFRS และจัดท างบ
การเงินตาม TFRS ของบรษิัทตา่งๆ ในหลายธุรกิจ 

 ควำมสัมพันธห์รือส่วนได้เสีย  : ไม่มี 
(นอกเหนือจากการใหบ้ริการสอบบญัชี) กบับริษัท บริษัทย่อย 
ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 
อนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถปฏิบตัหินา้ท่ีไดอ้ย่างอิสระ 

 ข้อมูลส ำหรับติดต่อ 
 บรษิัท สอบบญัชีธรรมนิต ิจ ากดั 178 อาคารธรรมนิต ิชัน้ 6-7 
ซ.เพิ่มทรพัย ์(ประชาช่ืน 20) ถนนประชาช่ืน แขวงบางซื่อ 
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศพัท ์02-596-0500 
โทรสาร 02-596-0560 

 จ ำนวนปีทีเ่ป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท : 5 ปี 
(เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบรษิัท) 

 นำงสำวพจนรัตน ์ศิริพพิัฒน ์
 ผูจ้ดัการอาวโุส 
 บรษิทั สอบบญัชีธรรมนิต ิจ ากดั 
 ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียน 
 เลขท่ี 9012 

ประวัติและประสบกำรณก์ำรท ำงำน 
 ระยะเวลำกำรท ำงำน : พ.ศ.2545-ปัจจบุนั 

 คุณสมบัติ 
 ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต และผูส้อบบญัชีท่ีไดร้บัความเหน็ชอบ
จากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย ์

 วุฒกิำรศกึษำ 
 บรหิารธุรกิจ (บธ.บ.) การบญัชี มหาวิทยาลยับรูพา 

 ประสบกำรณท์ ำงำน 
 มีประสบการณ์ท  างานสอบบญัชีกบับริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ 
จ  ากัด มาเป็นเวลามากกว่า 19 ปี ให้บริการแก่ลูกค้าทั้ง
บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ละบริษัทจ ากัดอ่ืน
ทัง้ในและต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มธนาคาร ธุรกิจการเงิน
และหลักทรพัย์ ธุรกิจอสังหาริมทรพัย ์ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจ
บริการ และธุรกิจผลิตภัณฑ์ผู้บริโภค นอกจากนี้ ยังด  ารง
ต  าแหน่งหุน้ส่วนท่ีควบคมุงานทางดา้นอ่ืนนอกเหนือจากงาน
ดา้นการสอบบญัชี เป็นหุน้ส่วนท่ีควบคมุงานทัง้งานดา้นการ
เป็นท่ีปรึกษาในการเปล่ียนแปลงไปใช้ TFRS และจัดท างบ
การเงินตาม TFRS ของบรษิัทตา่งๆ ในหลายธุรกิจ 

 ควำมสัมพันธห์รือส่วนได้เสีย  : ไม่มี 
(นอกเหนือจากการใหบ้ริการสอบบญัชี) กบับริษัท บริษัทย่อย 
ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 
อนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถปฏิบตัหินา้ท่ีไดอ้ย่างอิสระ 

 ข้อมูลส ำหรับติดต่อ 
 บรษิัท สอบบญัชีธรรมนิต ิจ ากดั 178 อาคารธรรมนิต ิชัน้ 6-7 
ซ.เพิ่มทรพัย ์(ประชาช่ืน 20) ถนนประชาช่ืน แขวงบางซื่อ 
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศพัท ์02-596-0500 
โทรสาร 02-596-0560 

 จ ำนวนปีทีเ่ป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท : - ปี 
(ไม่เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบรษิัท) 
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 เอกสารเช�ญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 256534

เอกสารแนบทา้ย 4 พิจารณาวาระที่ 8 

 

ข้อมูลของผู้ทีเ่สนอชือ่ใหเ้ป็นผู้สอบบัญช ีประจ ำปี 2565 

 นำงสำวรุ่งนภำ แสงจันทร ์
 ผูจ้ดัการอาวโุส 
 บรษิัท สอบบญัชีธรรมนิต ิจ ากดั 
 ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียน 
 เลขท่ี 10142 

ประวัติและประสบกำรณก์ำรท ำงำน 
 ระยะเวลำกำรท ำงำน : พ.ศ.2546-ปัจจบุนั 

 คุณสมบัติ 
 ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต และผูส้อบบญัชีท่ีไดร้บัความเหน็ชอบ
จากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย ์

 วุฒกิำรศกึษำ 
 บญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 วทิยาศาสตรม์หาบณัฑติ (การเงิน) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 ประสบกำรณท์ ำงำน 
 มีประสบการณ์ท  างานสอบบญัชีกบับริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ 
จ  ากัด มาเป็นเวลามากกว่า 18 ปี ให้บริการแก่ลูกค้าทั้ง
บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ละบริษัทจ ากัดอ่ืน
ทั้งในและต่างประเทศ ธุรกิจบริการ และธุรกิจผลิตภัณฑ์
ผู้บริโภค และจัดท างบการเงินตาม TFRS ของบริษัทต่างๆ 
ในหลายธุรกิจ 

 ควำมสัมพันธห์รือส่วนได้เสีย  : ไม่มี 
(นอกเหนือจากการใหบ้ริการสอบบญัชี) กบับริษัท บริษัทย่อย 
ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 
อนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถปฏิบตัหินา้ท่ีไดอ้ย่างอิสระ 

 ข้อมูลส ำหรับติดต่อ 
 บรษิัท สอบบญัชีธรรมนิต ิจ ากดั 178 อาคารธรรมนิต ิชัน้ 6-7 
ซ.เพิ่มทรพัย ์(ประชาช่ืน 20) ถนนประชาช่ืน แขวงบางซื่อ 
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศพัท ์02-596-0500 
โทรสาร 02-596-0560 

 จ ำนวนปีทีเ่ป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท : - ปี 
(ไม่เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบรษิัท) 
 
 
 

 นำงสำวเตชนีิ พรเพญ็พบ 
 ผูจ้ดัการอาวโุส 
 บรษิัท สอบบญัชีธรรมนิต ิจ ากดั 
 ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียน 
 เลขท่ี 10769 

ประวัติและประสบกำรณก์ำรท ำงำน 
 ระยะเวลำกำรท ำงำน : พ.ศ.2550-ปัจจบุนั 

 คุณสมบัติ 
 ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต และผูส้อบบญัชีท่ีไดร้บัความเหน็ชอบ
จากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย ์

 วุฒกิำรศกึษำ 
 บญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลยันเรศวร 

 ประสบกำรณท์ ำงำน 
 มีประสบการณ์ท  างานสอบบญัชีกบับริษัท สอบบญัชีธรรมนิต ิ
จ ากัด มาเป็นเวลามากกว่า 15 ปี ให้บริการแก่ลูกค้าทั้ง
บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ละบริษัทจ ากัดอ่ืน
ทั้งในและต่างประเทศ ธุรกิจบริการ และธุรกิจผลิตภัณฑ์
ผู้บริโภค และจัดท างบการเงินตาม TFRS ของบริษัทต่างๆ 
ในหลายธุรกิจ 

 ควำมสัมพันธห์รือส่วนได้เสีย  : ไม่มี 
(นอกเหนือจากการใหบ้ริการสอบบญัชี) กบับริษัท บริษัทย่อย 
ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 
อนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถปฏิบตัหินา้ท่ีไดอ้ย่างอิสระ 

 ข้อมูลส ำหรับติดต่อ 
 บรษิัท สอบบญัชีธรรมนิต ิจ ากดั 178 อาคารธรรมนิต ิชัน้ 6-7 
ซ.เพิ่มทรพัย ์(ประชาช่ืน 20) ถนนประชาช่ืน แขวงบางซื่อ 
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศพัท ์02-596-0500 
โทรสาร 02-596-0560 

 จ ำนวนปีทีเ่ป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท : - ปี 
(ไม่เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบรษิัท) 
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บร�ษัท หาญ เอ็นจ�เนียร�่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) 35

เอกสารแนบทา้ย 4 พิจารณาวาระที่ 8 

 

ข้อมูลของผู้ทีเ่สนอชือ่ใหเ้ป็นผู้สอบบัญช ีประจ ำปี 2565 

 นำงสำวรุ่งนภำ แสงจันทร ์
 ผูจ้ดัการอาวโุส 
 บรษิัท สอบบญัชีธรรมนิต ิจ ากดั 
 ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียน 
 เลขท่ี 10142 

ประวัติและประสบกำรณก์ำรท ำงำน 
 ระยะเวลำกำรท ำงำน : พ.ศ.2546-ปัจจบุนั 

 คุณสมบัติ 
 ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต และผูส้อบบญัชีท่ีไดร้บัความเหน็ชอบ
จากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย ์

 วุฒกิำรศกึษำ 
 บญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 วทิยาศาสตรม์หาบณัฑติ (การเงิน) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 ประสบกำรณท์ ำงำน 
 มีประสบการณ์ท  างานสอบบญัชีกบับริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ 
จ  ากัด มาเป็นเวลามากกว่า 18 ปี ให้บริการแก่ลูกค้าทั้ง
บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ละบริษัทจ ากัดอ่ืน
ทั้งในและต่างประเทศ ธุรกิจบริการ และธุรกิจผลิตภัณฑ์
ผู้บริโภค และจัดท างบการเงินตาม TFRS ของบริษัทต่างๆ 
ในหลายธุรกิจ 

 ควำมสัมพันธห์รือส่วนได้เสีย  : ไม่มี 
(นอกเหนือจากการใหบ้ริการสอบบญัชี) กบับริษัท บริษัทย่อย 
ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 
อนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถปฏิบตัหินา้ท่ีไดอ้ย่างอิสระ 

 ข้อมูลส ำหรับติดต่อ 
 บรษิัท สอบบญัชีธรรมนิต ิจ ากดั 178 อาคารธรรมนิต ิชัน้ 6-7 
ซ.เพิ่มทรพัย ์(ประชาช่ืน 20) ถนนประชาช่ืน แขวงบางซื่อ 
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศพัท ์02-596-0500 
โทรสาร 02-596-0560 

 จ ำนวนปีทีเ่ป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท : - ปี 
(ไม่เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบรษิัท) 
 
 
 

 นำงสำวเตชนีิ พรเพญ็พบ 
 ผูจ้ดัการอาวโุส 
 บรษิัท สอบบญัชีธรรมนิต ิจ ากดั 
 ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียน 
 เลขท่ี 10769 

ประวัติและประสบกำรณก์ำรท ำงำน 
 ระยะเวลำกำรท ำงำน : พ.ศ.2550-ปัจจบุนั 

 คุณสมบัติ 
 ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต และผูส้อบบญัชีท่ีไดร้บัความเหน็ชอบ
จากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย ์

 วุฒกิำรศกึษำ 
 บญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลยันเรศวร 

 ประสบกำรณท์ ำงำน 
 มีประสบการณ์ท  างานสอบบญัชีกบับริษัท สอบบญัชีธรรมนิต ิ
จ ากัด มาเป็นเวลามากกว่า 15 ปี ให้บริการแก่ลูกค้าทั้ง
บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ละบริษัทจ ากัดอ่ืน
ทั้งในและต่างประเทศ ธุรกิจบริการ และธุรกิจผลิตภัณฑ์
ผู้บริโภค และจัดท างบการเงินตาม TFRS ของบริษัทต่างๆ 
ในหลายธุรกิจ 

 ควำมสัมพันธห์รือส่วนได้เสีย  : ไม่มี 
(นอกเหนือจากการใหบ้ริการสอบบญัชี) กบับริษัท บริษัทย่อย 
ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 
อนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถปฏิบตัหินา้ท่ีไดอ้ย่างอิสระ 

 ข้อมูลส ำหรับติดต่อ 
 บรษิัท สอบบญัชีธรรมนิต ิจ ากดั 178 อาคารธรรมนิต ิชัน้ 6-7 
ซ.เพิ่มทรพัย ์(ประชาช่ืน 20) ถนนประชาช่ืน แขวงบางซื่อ 
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศพัท ์02-596-0500 
โทรสาร 02-596-0560 

 จ ำนวนปีทีเ่ป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท : - ปี 
(ไม่เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบรษิัท) 

3 4 

เอกสารแนบทา้ย 5 

ข้อมูลของกรรมการอสิระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถอืหุน้ 
ของ  บริษัท หาญ เอ็นจเินียร่ิง โซลูช่ันส ์จาํกัด (มหาชน) 

 ดร.ถกล นันธิราภากร 

 กรรมการอิสระ (ไม่เป็นผูบ้รหิาร) 
 ประธานกรรมการบรษัิท และ
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

• อายุ (ณ วันที ่31 ธ.ค.2564) : 76  ปี 

• สัญชาติ : ไทย 

• วันทีไ่ด้รับการแต่งต้ัง : 5 กนัยายน 2555 

(บรษัิทฯ ยงัไมเ่ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย)์ บรษัิทฯ เขา้จดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรพัย ์ปี 2557 ทาํใหด้าํรงตาํแหน่งตอ่เน่ืองมา 

• ทีอ่ยู่ติดต่อ : 27 ซอยพฒันาการ 69 แยก 9-2 แขวงประเวศ 

  เขตประเวศ  กรุงเทพฯ 10250 

• สัดส่วนการถอืหุ้นบริษัท : ไม่มีการถือหุน้ในบรษัิท 

(ณ วันที ่14 ม.ีค.2565) 

• จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ : 8 ปี (22 พฤษภาคม 2557 - ปัจจบุนั) 

• การมีส่วนได้เสียในวาระทีพ่จิารณาในการประชุมคร้ังนี้  

♦ วาระที่ 7 พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบรษัิท 

 และคณะกรรมการชดุยอ่ย ประจาํปี 2565 

• วาระที่ไม่มีส่วนได้เสียในการประชุมคร้ังนี้ 

♦ วาระที่ 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 

 ประจาํปี 2564 

♦ วาระที่ 2 รบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษัิทฯ ประจาํปี 2564 

♦ วาระที่ 3 พิจารณาอนมุตัิงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

 กิจการ สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 

♦ วาระที่ 4 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรกาํไรและการกาํหนดจา่ยเงิน

 ปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2564 

♦ วาระที่ 5 พิจารณาอนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการเขา้ดาํรงตาํแหน่ง

 แทนกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระ ประจาํปี 2565 

♦ วาระที่ 6 พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการเขา้ใหม ่

♦ วาระที่ 8 พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนด

 คา่ตอบแทนการสอบบญัชี ประจาํปี 2565 

♦ วาระที่ 9 พิจารณาเรือ่งอ่ืนๆ (ถา้มี) 

• การมีส่วนได้เสียพเิศษที่แตกต่างจากกรรมการอื่น : ไม่มี 

   

นายประเสริฐ  ดจีงกจิ 

กรรมการอิสระ (ไม่เป็นผูบ้รหิาร) 
กรรมการตรวจสอบ 
 

• อายุ (ณ วันที ่31 ธ.ค.2564) : 55  ปี 

• สัญชาติ : ไทย 

• วันทีไ่ด้รับการแต่งต้ัง : 23 เมษายน 2564 

• ทีอ่ยู่ติดต่อ : 22 ซ.จนัทน ์18/7 แยก2 แขวงทุง่ดอน เขตสาทร 

  กรุงเทพมหานคร 10120 

• สัดส่วนการถอืหุ้นบริษัท : ไม่มีการถือหุน้ในบรษัิท 

(ณ วันที ่14 ม.ีค.2565) 

• จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ : 1 ปี (23 เมษายน 2564 - ปัจจบุนั) 

• การมีส่วนได้เสียในวาระทีพ่จิารณาในการประชุมคร้ังนี้  

♦ วาระที่ 7 พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบรษัิท 

 และคณะกรรมการชดุยอ่ย ประจาํปี 2565 

• วาระที่ไม่มีส่วนได้เสียในการประชุมคร้ังนี้ 

♦ วาระที่ 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 

 ประจาํปี 2564 

♦ วาระที่ 2 รบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษัิทฯ ประจาํปี 2564 

♦ วาระที่ 3 พิจารณาอนมุตัิงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

 กิจการ สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 

♦ วาระที่ 4 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรกาํไรและการกาํหนดจา่ยเงิน

 ปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2564 

♦ วาระที่ 5 พิจารณาอนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการเขา้ดาํรงตาํแหน่ง

 แทนกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระ ประจาํปี 2565 

♦ วาระที่ 6 พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการเขา้ใหม ่

♦ วาระที่ 8 พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนด

 คา่ตอบแทนการสอบบญัชี ประจาํปี 2565 

♦ วาระที่ 9 พิจารณาเรือ่งอ่ืนๆ (ถา้มี) 

• การมีส่วนได้เสียพเิศษที่แตกต่างจากกรรมการอื่น : ไม่มี 

 

หมายเหต ุ: รายละเอียด “ประวตักิรรมการบรษัิท” แสดงไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี/รายงานประจาํปี 2564 (แบบ 56-1 

One Report) ในรูปแบบควิอารโ์คด้ (QR Code) หนา้สารบญัของหนงัสือเชิญประชมุนี ้
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เอกสารแนบทา้ย 6 

  
 

นิยามกรรมการอสิระ 
บริษทัก ำหนดองคป์ระกอบคณะกรรมกำรบริษทั ใหป้ระกอบดว้ย กรรมกำรอิสระอยำ่งนอ้ย 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดของบริษัท 
 คุณสมบัตขิองกรรมการอิสระ มีดงันี ้

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหนึ่ง (1) ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของผูข้ออนญุาต บริษัทใหญ่  บรษิัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคมุของผูข้ออนญุาต ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูมี้อ  านาจควบคมุของผูข้อ
อนญุาต บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม บรษิัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูมี้อ  านาจควบคมุของผูข้ออนญุาต 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสอง (2) ปีก่อนวนัท่ีไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ขา้ด  ารงต  าแหน่งกรรมการอิสระ 
ทัง้นี ้ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรกึษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคมุของผูข้ออนญุาต 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพันธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย  ในลักษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง  
และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะไดร้บัการเสนอ
ใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรือผูมี้อ  านาจควบคมุของผูข้ออนญุาตหรือบรษิัทย่อย  

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบัผู้ขออนญุาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคมุ
ของผูข้ออนุญาต ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวาง การใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย 
หรือผูมี้อ  านาจควบคุม ของผูท่ี้มีความสมัพันธท์างธุรกิจกบัผูข้ออนญุาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้
อ  านาจควบคมุของผูข้ออนุญาต เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ขา้
ด  ารงต  าแหน่งกรรมการอิสระ 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของผูข้ออนญุาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  บริษัทร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของ
ผูข้ออนญุาต และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชี  ซึง่มีผูส้อบบญัชีของผูข้ออนญุาต 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคมุของผูข้ออนุญาตสงักัดอยู่ เวน้แต่  จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดร้บัแตง่ตัง้ใหเ้ขา้ด  ารงต  าแหน่งกรรมการอิสระ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ใหบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรกึษาทางการเงิน ซึ่งไดร้บั
ค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากผูข้ออนญุาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุม
ของผูข้ออนญุาต และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของผู้ใหบ้รกิารทางวชิาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จาก
การมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดร้บัแตง่ตัง้ใหเ้ขา้ด  ารงต  าแหน่งกรรมการอิสระ 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของผูข้ออนุญาต ผู้ถือหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ ซึ่ งเป็นผู้ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของผูข้ออนญุาต หรือบรษิัทย่อย หรือไม่เป็นหุน้ส่วน
ท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ีรบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละ
หนึ่งของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบั
กิจการของผูข้ออนญุาตหรือบรษิัทย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของผูข้ออนญุาต 

นยิำมกรรมกำรอสิระของบรษิัทเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ ที ่ทจ. 28/2551  
เรือ่ง กำรขออนญุำตและกำรอนญุำตใหเ้สนอขำยหุน้ทีอ่อกใหม่ (ฉบบัประมวล) 
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เอกสารแนบทา้ย 6 

  
 

นิยามกรรมการอสิระ 
บริษทัก ำหนดองคป์ระกอบคณะกรรมกำรบริษทั ใหป้ระกอบดว้ย กรรมกำรอิสระอยำ่งนอ้ย 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดของบริษัท 
 คุณสมบัตขิองกรรมการอิสระ มีดงันี ้

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหนึ่ง (1) ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของผูข้ออนญุาต บริษัทใหญ่  บรษิัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคมุของผูข้ออนญุาต ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูมี้อ  านาจควบคมุของผูข้อ
อนญุาต บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม บรษิัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูมี้อ  านาจควบคมุของผูข้ออนญุาต 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสอง (2) ปีก่อนวนัท่ีไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ขา้ด  ารงต  าแหน่งกรรมการอิสระ 
ทัง้นี ้ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรกึษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคมุของผูข้ออนญุาต 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพันธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย  ในลักษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง  
และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะไดร้บัการเสนอ
ใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรือผูมี้อ  านาจควบคมุของผูข้ออนญุาตหรือบรษิัทย่อย  

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบัผู้ขออนญุาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคมุ
ของผูข้ออนุญาต ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวาง การใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย 
หรือผูมี้อ  านาจควบคุม ของผูท่ี้มีความสมัพันธท์างธุรกิจกบัผูข้ออนญุาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้
อ  านาจควบคมุของผูข้ออนุญาต เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ขา้
ด  ารงต  าแหน่งกรรมการอิสระ 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของผูข้ออนญุาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  บริษัทร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของ
ผูข้ออนญุาต และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชี  ซึง่มีผูส้อบบญัชีของผูข้ออนญุาต 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคมุของผูข้ออนุญาตสงักัดอยู่ เวน้แต่  จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดร้บัแตง่ตัง้ใหเ้ขา้ด  ารงต  าแหน่งกรรมการอิสระ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ใหบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดร้บั
ค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากผูข้ออนญุาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุม
ของผูข้ออนญุาต และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของผู้ใหบ้รกิารทางวชิาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จาก
การมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดร้บัแตง่ตัง้ใหเ้ขา้ด  ารงต  าแหน่งกรรมการอิสระ 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของผูข้ออนุญาต ผู้ถือหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ ซึ่ งเป็นผู้ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของผูข้ออนญุาต หรือบรษิัทย่อย หรือไม่เป็นหุน้ส่วน
ท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ีรบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละ
หนึ่งของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบั
กิจการของผูข้ออนญุาตหรือบรษิัทย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของผูข้ออนญุาต 

นยิำมกรรมกำรอสิระของบรษิัทเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ ที ่ทจ. 28/2551  
เรือ่ง กำรขออนญุำตและกำรอนญุำตใหเ้สนอขำยหุน้ทีอ่อกใหม่ (ฉบบัประมวล) 

 

เอกสารแนบทา้ย 7 

ข้อบังคับบริษัท 
(เกีย่วกับการประชุมผู้ถอืหุน้และการออกเสยีงลงคะแนน) 

1. การประชุมผู้ถอืหุน้ 
ขอ้ 32. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปี ภายในส่ี (4) เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท 

 การประชมุผูถื้อหุน้คราวอื่นๆ ใหเ้รียกวา่ “ประชมุวิสามญั” คณะกรรมการจะเรยีกประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ไดส้ดุแตจ่ะเห็นสมควร ผูถื้อหุน้
คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ัง้หมดจะเขา้ช่ือกนัทาํหนงัสือใน
ฉบบัเดียวกันรอ้งขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ก็ได ้โดยในหนังสือรอ้งขอนั้นจะตอ้งระบุว่าให้เรียกประชุมเพ่ือการไดไ้ว้
ชดัเจนในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชมุผูถื้อหุน้ภายในส่ีสิบหา้ (45) วนั นบัแตว่นัท่ีไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

 ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัใหม้ีการประชุมภายในกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถ้ือหุน้ทัง้หลายซึ่งเขา้ชื่อกนัหรือผูถื้อหุน้
คนอื่นๆ รวมกนัไดจ้าํนวนหุน้ตามท่ีบงัคบัไวน้ัน้จะเรยีกประชุมเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบหา้ (45) วนันบัแตว่นัครบกาํหนดระยะเวลาตามวรรค
สอง ในกรณีเช่นนี ้ใหถื้อว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัจาํเป็นท่ีเกิด
จากการจดัใหมี้การประชมุและอาํนวยความสะดวกตามสมควร 

 ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชมุผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรยีกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสามครัง้ใด จาํนวนผูถื้อหุน้ซึง่มารว่มประชุมไม่
ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบันี ้ผูถื้อหุน้ตามวรรคสามตอ้งรว่มกนัรบัผิดชอบชดใชค้า่ใชจ้่ายท่ีเกิดจากการจดัใหมี้
การประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษัิท 

ขอ้ 33. ในการบอกกลา่วเรยีกประชมุผูถื้อหุน้นัน้ ใหค้ณะกรรมการจดัทาํหนงัสือนดัประชมุระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชมุ และ
เรื่องท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพรอ้มด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องท่ีเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือ
พิจารณา พรอ้มทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และจัดส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัท
มหาชนจาํกดัทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม และใหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกว่า
สาม (3) วนั ก่อนวนัประชมุดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดตอ่กนั 

2. องคป์ระชุม 
ขอ้ 34. ในการประชมุผูถื้อหุน้ ตอ้งมีจาํนวนผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) เขา้รว่มประชมุไมน่อ้ยกว่าย่ีสิบหา้ (25) คนหรือไม่

นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจาํนวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่าย
ไดท้ัง้หมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ 

 ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้ครัง้ใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จาํนวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาเขา้รว่มประชุมไม่ครบเป็น
องคป์ระชมุตามท่ีกาํหนดไว ้หากวา่การประชมุผูถื้อหุน้นัน้ไดเ้รยีกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุม
ผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชุมใหม่ และใหส้่งหนงัสือนดัประชุมไปยังผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า 
เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มจ่าํเป็นตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ขอ้ 35. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้จะมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได ้การมอบฉนัทะจะตอ้งทาํเป็น
หนังสือลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะ และทาํตามแบบท่ีนายทะเบียนตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจาํกดักาํหนด โดยใหม้อบแก่
ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกาํหนดไว ้ณ สถานท่ีประชุมก่อนผูร้บัมอบฉันทะเขา้ประชุม และอย่างนอ้ยให้มี
รายการดงัตอ่ไปนี ้
ก. จาํนวนหุน้ท่ีผูม้อบฉนัทะนัน้ถืออยู ่

ข. ช่ือผูร้บัมอบฉนัทะ 

ค. ครัง้ท่ีของการประชมุท่ีมอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ขอ้ 36. ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรอืไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ถา้มีรอง
ประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรอืมีแตไ่ม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหผู้ถื้อหุน้
ซึง่มาประชมุเลือกผูถื้อหุน้คนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชมุ 

3. คะแนนเสยีง 
ขอ้ 37. ในการประชมุผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงตอ่หนึ่ง (1) หุน้ ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรือ่งใด 

ผูถื้อหุน้จะไมมี่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ 

ขอ้ 38. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมติักิจการใดๆ ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้
ซึง่มาประชมุออกเสียงลงคะแนน  เวน้แตจ่ะกาํหนดไวเ้ป็นอย่างอื่นในขอ้บงัคบันี ้หรอืกรณีอื่นตามกฎหมายจะกาํหนดไว ้

4. เงนิปันผล และเงนิสาํรอง 
ขอ้ 43. หา้มมิใหป้ระกาศอนญุาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ หรือมติคณะกรรมการกรณีท่ีมีการจ่ายเงินปันผลระหวา่ง

กาล การจ่ายเงินปันผลใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถ้ือหุน้ และใหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้ทางหนงัสือพิมพเ์ป็น
ระยะเวลาสาม (3) วนัติดตอ่กนั และจดัใหมี้การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วภายในหนึ่ง (1) เดือนนบัแตว่นัท่ีมีมติเช่นวา่นัน้ 

ขอ้ 44. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นครัง้คราวได ้เม่ือปรากฏแก่กรรมการว่าบรษัิทมีกาํไรพอสมควรท่ีจะ
กระทาํเช่นนัน้ได ้และเม่ือไดจ้่ายเงินปันผลแลว้ใหร้ายงานใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุผูถื้อหุน้คราวตอ่ไป 
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ขอ้ 45. บรษัิทตอ้งจดัสรรกาํไรสทุธิประจาํปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทนุสาํรองไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละหา้ (5) ของกาํไรสทุธิประจาํปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทนุ
สะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองนีจ้ะมีจาํนวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนสาํรองดังกล่าว 
คณะกรรมการอาจเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหจ้ดัสรรเงินทุนสาํรองอื่นตามท่ีเห็นว่าจะเป็นประโยชนใ์นการดาํเนินกิจการของ
บรษัิทดว้ยก็ได ้

 เม่ือไดร้บัอนมุติัจากท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อหุน้แลว้ บรษัิทอาจโอนทนุสาํรองอื่น ทนุสาํรองตามกฎหมาย และทุนสาํรองส่วนลํา้มลูค่าหุน้
ตามลาํดบั เพ่ือชดเชยผลขาดทนุสะสมของบรษัิท 

5. คณะกรรมการ 
ขอ้ 14. ใหบ้รษัิทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบดว้ยกรรมการอย่างนอ้ยหา้ (5) คน และกรรมการไม่นอ้ยกวา่กึ่งหนึ่ง (1/2) ของจาํนวน

กรรมการทัง้หมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่ในอาราชอาณาจกัร และใหค้ณะกรรมการเลือกตัง้กรรมการดว้ยกนัเป็นประธานกรรมการ และอาจ
เลือกรองประธานกรรมการ และตาํแหน่งอื่นตามท่ีเห็นเหมาะสมดว้ยก็ได ้รองประธานกรรมการมีหนา้ท่ีตามขอ้บงัคบัในกิจการซึ่ง
ประธานกรรมการมอบหมาย 

ขอ้ 15. ผูเ้ป็นกรรมการของบรษัิท ไมจ่าํเป็นจะตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท 

ขอ้ 16. ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการบรษัิทตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
(1) ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีถือ  
(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่เลือกตัง้บคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ในกรณีท่ีเลือกตัง้บคุคลหลาย

คนเป็นกรรมการ จะแบง่คะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไมไ่ด ้
(3) บคุคลท่ีไดร้บัคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการ เท่าจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึง

เลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมี 
หรอืจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานท่ีประชมุเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

ขอ้ 17. ในการประชุมผูส้ามัญประจาํปีทุกครัง้ กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอย่างน้อยจาํนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจาํนวน
กรรมการจะแบง่ออกใหต้รงเป็นสาม (3) สว่นไมไ่ด ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม (1/3) 

 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบรษัิทนัน้ ใหจ้บัสลากกนัว่า ผูใ้ดจะออก สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไป 
ใหก้รรมการคนท่ีอยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสดุเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่งกรรมการผูอ้อกจากตาํแหนง่ไปนัน้จะเลือกเขา้รบัตาํแหน่งอีกก็ได ้

ขอ้ 22. ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียง ไมน่อ้ยกวา่สามในส่ี 
(3/4 ) ของจาํนวนผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ากึ ่งหนึ่ง (1/2) ของ
จาํนวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ขอ้ 30. บาํเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนใหส้ดุแลว้แต่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะกาํหนด กรรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงิน
รางวลั เบีย้ประชมุ บาํเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่น ตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณา ซึ่ง
อาจกาํหนดเป็นจาํนวนแน่นอนหรอืวางหลกัเกณฑแ์ละจะกาํหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรอืจะใหมี้ผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงก็
ได ้และนอกจากนัน้ใหไ้ดร้บัเบีย้เลีย้งสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท 

 ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจา้งของบริษัท ซึ่งไดร้บัเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันท่ีจะไดร้บั
คา่ตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะท่ีเป็นพนกังาน หรอืลกูจา้งของบรษัิท 

 การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งและวรรคสองตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กบัการดาํรงคณุสมบติัของกรรมการท่ีเป็นอิสระตามท่ีกฎหมาย
วา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด 

6. การบัญช ีการเงนิและการสอบบญัช ี
ขอ้ 46. รอบปีบญัชีของบรษัิทเริม่ตน้ในวนัท่ี 1 มกราคม และสิน้สดุลงในวนัท่ี 31 ธนัวาคมของทกุปี 

ขอ้ 48. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การทาํงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษัิทเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใน
การประชุมสามัญประจาํปีเพ่ือพิจารณาอนุมติั โดยคณะกรรมการตอ้งจัดให้มีผูส้อบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนท่ีจะนาํเสนอต่อท่ี
ประชมุผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 49. คณะกรรมการตอ้งจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนีไ้ปใหผู้ถื้อหุน้ พรอ้มกบัหนงัสือนดัประชมุสามญัประจาํปี 
(1) สาํเนางบดลุและบญัชีกาํไรขาดทนุท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ พรอ้มทัง้รายงานการตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี  
(2) รายงานประจาํปีของคณะกรรมการ พรอ้มเอกสารแสดงขอ้มลูประกอบรายงานดงักลา่ว 

ขอ้ 51. ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีทุกปี โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจเลือกผูส้อบบญัชีผูซ้ึ่งออกไปนัน้กลบัเขา้รบั
ตาํแหน่งอีกก็ไดใ้หท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้กาํหนดคา่ตอบแทนท่ีผูส้อบบญัชีควรไดร้บั 

ขอ้ 52. ผูส้อบบญัชีตอ้งไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรอืผูด้าํรงตาํแหน่งหนา้ท่ีใดๆ ของบรษัิท 

ขอ้ 54. ผูส้อบบญัชีมีสิทธิทาํคาํชีแ้จงเป็นหนงัสือเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้   และมีหนา้ท่ีเขา้รว่มประชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ของบรษัิททุก
ครัง้ท่ีมีการพิจารณางบดลุ บญัชีกาํไรขาดทุน และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษัท เพ่ือชีแ้จงการตรวจสอบบญัชีตอ่ผูถื้อหุน้ และให้
บรษัิทจดัสง่รายงานและเอกสารทัง้หมดของบรษัิทท่ีผูถื้อหุน้จะพงึไดร้บัในการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นัน้แก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 
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ขอ้ 45. บรษัิทตอ้งจดัสรรกาํไรสทุธิประจาํปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทนุสาํรองไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละหา้ (5) ของกาํไรสทุธิประจาํปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทนุ
สะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองนีจ้ะมีจาํนวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนสาํรองดังกล่าว 
คณะกรรมการอาจเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหจ้ดัสรรเงินทุนสาํรองอื่นตามท่ีเห็นว่าจะเป็นประโยชนใ์นการดาํเนินกิจการของ
บรษัิทดว้ยก็ได ้

 เม่ือไดร้บัอนมุติัจากท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อหุน้แลว้ บรษัิทอาจโอนทนุสาํรองอื่น ทนุสาํรองตามกฎหมาย และทุนสาํรองส่วนลํา้มลูค่าหุน้
ตามลาํดบั เพ่ือชดเชยผลขาดทนุสะสมของบรษัิท 

5. คณะกรรมการ 
ขอ้ 14. ใหบ้รษัิทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบดว้ยกรรมการอย่างนอ้ยหา้ (5) คน และกรรมการไม่นอ้ยกวา่กึ่งหนึ่ง (1/2) ของจาํนวน

กรรมการทัง้หมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่ในอาราชอาณาจกัร และใหค้ณะกรรมการเลือกตัง้กรรมการดว้ยกนัเป็นประธานกรรมการ และอาจ
เลือกรองประธานกรรมการ และตาํแหน่งอื่นตามท่ีเห็นเหมาะสมดว้ยก็ได ้รองประธานกรรมการมีหนา้ท่ีตามขอ้บงัคบัในกิจการซึ่ง
ประธานกรรมการมอบหมาย 

ขอ้ 15. ผูเ้ป็นกรรมการของบรษัิท ไมจ่าํเป็นจะตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท 

ขอ้ 16. ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการบรษัิทตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
(1) ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีถือ  
(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่เลือกตัง้บคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ในกรณีท่ีเลือกตัง้บคุคลหลาย

คนเป็นกรรมการ จะแบง่คะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไมไ่ด ้
(3) บคุคลท่ีไดร้บัคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการ เท่าจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึง

เลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมี 
หรอืจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานท่ีประชมุเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

ขอ้ 17. ในการประชุมผูส้ามัญประจาํปีทุกครัง้ กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอย่างน้อยจาํนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจาํนวน
กรรมการจะแบง่ออกใหต้รงเป็นสาม (3) สว่นไมไ่ด ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม (1/3) 

 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบรษัิทนัน้ ใหจ้บัสลากกนัว่า ผูใ้ดจะออก สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไป 
ใหก้รรมการคนท่ีอยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสดุเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่งกรรมการผูอ้อกจากตาํแหนง่ไปนัน้จะเลือกเขา้รบัตาํแหน่งอีกก็ได ้

ขอ้ 22. ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียง ไมน่อ้ยกวา่สามในส่ี 
(3/4 ) ของจาํนวนผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ากึ ่งหนึ่ง (1/2) ของ
จาํนวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ขอ้ 30. บาํเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนใหส้ดุแลว้แต่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะกาํหนด กรรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงิน
รางวลั เบีย้ประชมุ บาํเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่น ตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณา ซึ่ง
อาจกาํหนดเป็นจาํนวนแน่นอนหรอืวางหลกัเกณฑแ์ละจะกาํหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรอืจะใหมี้ผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงก็
ได ้และนอกจากนัน้ใหไ้ดร้บัเบีย้เลีย้งสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท 

 ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจา้งของบริษัท ซึ่งไดร้บัเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันท่ีจะไดร้บั
คา่ตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะท่ีเป็นพนกังาน หรอืลกูจา้งของบรษัิท 

 การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งและวรรคสองตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กบัการดาํรงคณุสมบติัของกรรมการท่ีเป็นอิสระตามท่ีกฎหมาย
วา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด 

6. การบัญช ีการเงนิและการสอบบญัช ี
ขอ้ 46. รอบปีบญัชีของบรษัิทเริม่ตน้ในวนัท่ี 1 มกราคม และสิน้สดุลงในวนัท่ี 31 ธนัวาคมของทกุปี 

ขอ้ 48. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การทาํงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษัิทเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใน
การประชุมสามัญประจาํปีเพ่ือพิจารณาอนุมติั โดยคณะกรรมการตอ้งจัดให้มีผูส้อบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนท่ีจะนาํเสนอต่อท่ี
ประชมุผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 49. คณะกรรมการตอ้งจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนีไ้ปใหผู้ถื้อหุน้ พรอ้มกบัหนงัสือนดัประชมุสามญัประจาํปี 
(1) สาํเนางบดลุและบญัชีกาํไรขาดทนุท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ พรอ้มทัง้รายงานการตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี  
(2) รายงานประจาํปีของคณะกรรมการ พรอ้มเอกสารแสดงขอ้มลูประกอบรายงานดงักลา่ว 

ขอ้ 51. ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีทุกปี โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจเลือกผูส้อบบญัชีผูซ้ึ่งออกไปนัน้กลบัเขา้รบั
ตาํแหน่งอีกก็ไดใ้หท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้กาํหนดคา่ตอบแทนท่ีผูส้อบบญัชีควรไดร้บั 

ขอ้ 52. ผูส้อบบญัชีตอ้งไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรอืผูด้าํรงตาํแหน่งหนา้ท่ีใดๆ ของบรษัิท 

ขอ้ 54. ผูส้อบบญัชีมีสิทธิทาํคาํชีแ้จงเป็นหนงัสือเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้   และมีหนา้ท่ีเขา้รว่มประชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ของบรษัิททุก
ครัง้ท่ีมีการพิจารณางบดลุ บญัชีกาํไรขาดทุน และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษัท เพ่ือชีแ้จงการตรวจสอบบญัชีตอ่ผูถื้อหุน้ และให้
บรษัิทจดัสง่รายงานและเอกสารทัง้หมดของบรษัิทท่ีผูถื้อหุน้จะพงึไดร้บัในการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นัน้แก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 
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วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบยีน และการออกเสียงลงคะแนน
ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ บริษัท หาญ เอน็จเินียริ่ง โซลูช่ันส ์จาํกัด (มหาชน)

ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ ไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัทไดด้ว้ยตนเอง สามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยดาํเนินการ ดงันี ้

1. ใหใ้ชห้นงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. (ส่ิงท่ีสง่มาดว้ย 2) ท่ีบรษัิทไดจ้ดัสง่ใหเ้พยีงแบบเดยีวเทา่น้ัน  

2. มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิท (รายช่ือและรายละเอียดตามเอกสารแนบทา้ย 5 หนา้ 35) คนใดคนหนึ่ง ตามความประสงคข์องผูถื้อ

หุน้ กรุณากรอกรายละเอียดตามท่ีบริษัท ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. (ส่ิงท่ีสง่มาดว้ย 2) และลงนามในหนังสอืมอบฉันทะในหน้า 

3 และหน้า 4  พรอ้มแนบหลกัฐาน (ตามเอกสารแนบทา้ย 9 หนา้ 41) ทั้งนี ้เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร กรุณาส่งมายังบริษัท : 

เลขานุการบริษัท ช้ัน 4 บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส ์จํากัด (มหาชน) เลขที่ 559 ซอยศูนยว์ิจัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบาง

กะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ภายในวันจันทรท์ี่ 18 เมษายน 2565 เพ่ือลงทะเบียนล่วงหนา้ (แนะนาํใหอ้อกเสียงในวาระ

ตา่งๆ ลว่งหนา้) ทัง้นี ้บรษัิทจะอาํนวยความสะดวกในการติดอากรแสตมป์ 20 บาท บนหนงัสือมอบฉนัทะ ใหผู้ถื้อหุน้ท่ีส่งเอกสารลงทะเบียน

ลว่งหนา้มายงับรษัิท

เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์องประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที่ ทจ.79/2564 เรือ่งหลกัเกณฑใ์นการชกัชวนเป็นการทั่วไป

เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ของบรษัิทมอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชมุผูถื้อหุน้และออกเสียงลงคะแนนแทน บรษัิทขอแจง้ใหท้ราบดงันี ้

• ผูถื้อหุน้ควรศกึษารายละเอียดของวาระการประชมุก่อนตดัสินใจมอบฉนัทะ

• หากท่านผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะไดอ้อกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ไวล้่วงหนา้แลว้ บริษัทจะดาํเนินการ

บนัทึกคะแนนเสียงตามท่ีท่านไดร้ะบมุาในหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่ว โดยหากท่านผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะใหแ้ก่กรรมการอิสระของบริษัท 

ไมไ่ดอ้อกเสียงลงคะแนนไวเ้ป็นการล่วงหนา้ในหนงัสือมอบฉนัทะ กรรมการอิสระท่ีเป็นผูร้บัมอบฉนัทะจะดาํเนินการออกเสียงลงคะแนน

ตามความเหมาะสมและเห็นสมควรตอ่ไป

อนึ่ง หากบรษัิทไมด่าํเนินการบนัทึกคะแนนเสียงตามท่ีท่านไดร้ะบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ และหากท่านไดร้บัความเสียหายจากการดาํเนินการ

ดงักลา่ว ท่านมีสิทธิดาํเนินคดีตามกฎหมายได้

• หากท่านประสงคจ์ะยกเลิกการมอบฉันทะ ท่านสามารถกระทาํไดโ้ดยแจง้เป็นหนังสือถึงประธานกรรมการบริษัท และส่งหนังสือ

แจง้ยกเลิกดงักล่าวใหก้ับเจา้หนา้ท่ีรบัลงทะเบียน ซึ่งเป็นบุคคลท่ีประธานกรรมการมอบหมาย ก่อนเริ่มการประชุม หรืออย่างชา้ท่ีสุด

จะตอ้งแจง้ก่อนเริ่มการออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะระเบียบวาระการประชุม ในกรณีท่ีท่านไมส่ามารถสง่หนงัสือแจง้ยกเลิกการมอบฉนัทะ

ไดด้ว้ยตนเอง ท่านจะตอ้งนาํส่งหนังสือมอบอาํนาจ พรอ้มกับสาํเนาบตัรประชาชนซึ่งรบัรองสาํเนาถูกตอ้งของท่าน ใหเ้จา้หนา้ท่ีรบั

ลงทะเบียนดว้ย ทัง้นี ้การแจง้ยกเลิกการมอบฉนัทะดงักล่าวจะไมมี่ผลตอ่การออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระท่ีออกเสียงลงคะแนน

เสรจ็สิน้แลว้

หรอื

3. มอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นเขา้ประชุมแทน (สามารถระบรุายละเอียดของผูร้บัมอบฉันทะไดสู้งสุด 2 ราย แต่สามารถเขา้รว่มประชุมและออก

เสียงลงคะแนนแทนผูถื้อหุน้ไดเ้พียงรายเดียวเท่านัน้ และไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนน

เสียงได)้ ผูถื้อหุน้กรุณากรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 2) และลงนามในหนังสอืมอบฉันทะใน

หน้า 3 และหน้า 4 พรอ้มแนบหลกัฐาน (ตามเอกสารแนบทา้ย 9 หนา้ 41) นอกจากนี ้เพ่ือความสะดวกรวดเรว็ในการลงทะเบียน ขอให้

ผู้รับมอบฉันทะลงนามในหนังสือมอบฉันทะ และแบบแจ้งการประชุม ซึ่งแสดงบารโ์ค้ดสาํหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

(สิง่ทีส่่งมาด้วย 1) นาํมาแสดงในวนัประชมุก่อนเวลาเริม่การประชมุอย่างนอ้ย 2 ชั่วโมง

วิธีการมอบฉันทะ



 เอกสารเช�ญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 256540

เอกสารแนบทา้ย 8 
 

 เน่ืองจากการจดัประชมุสามญัผูถื้อประจาํปี 2565 ภายใตก้ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) จะเป็นการรวมกนั
ของคนหมู่มาก ซึง่เป็นปัจจยัเส่ียงตอ่การแพรร่ะบาด ดว้ยความห่วงใยต่อสขุภาพและความปลอดภยั ของผูถื้อหุน้ และ/หรอื ผูร้บัมอบฉนัทะ
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม จึงขอความรว่มมือผูเ้ขา้รว่มประชุมทุกท่านกรุณาศึกษาทาํความเขา้ใจ และปฏิบติัตามแนวทางในการเขา้รว่มประชุม ท่ี
แสดงไวใ้นหนา้ 2 ของเอกสารนีอ้ย่างเครง่ครดั 

 บริษัทเปิดรบัลงทะเบียนดว้ยระบบบารโ์คด้และตรวจสอบเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ก่อนเริ่มการประชุมไม่นอ้ยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตัง้แต่
เวลา 12.00 น. ในวันจันทรท่ี์ 25 เมษายน 2565 ณ HALL 31-32 ชั้น 3 บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน) เลขท่ี 559 ซอย
ศูนยวิ์จัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 (แผนท่ีสถานท่ีจดัประชุมตามเอกสารแนบทา้ย 12 หนา้ 45) 
และเพ่ืออาํนวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้น บริษัทมีบริการรถรบั-ส่ง โดยรถบริการจะจอดบริเวณดา้นหนา้ 7-Eleven ถนนพระราม 9 ซอย 13 
ตัง้แตเ่วลา 11.00 น. 

 เพ่ือความสะดวกรวดเรว็ในการลงทะเบียน ขอใหผู้ถื้อหุน้ และ/หรือ ผูร้บัมอบฉันทะ นาํแบบแจง้การประชุม ซึ่งแสดงบารโ์คด้สาํหรบัการ
ลงทะเบียนเขา้รว่มประชุม (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1) พรอ้มเอกสารท่ีตอ้งนาํมาแสดงในการประชมุ (ตามเอกสารแนบทา้ย 9 หนา้ 41) เพ่ือแสดงต่อ
เจา้หนา้ท่ีบรษัิทในการลงทะเบียนในวนัประชมุก่อนเวลาเริม่การประชมุอย่างนอ้ย 2 ชั่วโมง 

 

หลักเกณฑก์ารลงคะแนนเสยีง 

1. วาระทั่วไป 
1.1 การออกเสียงลงคะแนนแตล่ะวาระ จะกระทาํโดยวิธีการเลือกระบลุงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียง โดยนบัหนึ่งหุน้ตอ่หนึ่งเสียง (1 หุน้ 

: 1 เสียง) ซึง่ผูถื้อหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ ตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งระหวา่ง เหน็ดว้ย / ไมเ่ห็นดว้ย / หรอืงดออกเสียง  
ทัง้นี ้ไมส่ามารถแบง่การออกเสียงลงคะแนนเป็นบางสว่นได ้

1.2 ในกรณีมอบฉนัทะ 
- ผูร้บัมอบฉนัทะ จะตอ้งออกเสียงลงคะแนนวิธีการในขอ้ 1.1 เท่านัน้ หากการลงคะแนนเสียงวาระใดไม่เป็นไปตามท่ีระบไุวใ้หถื้อ

วา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูตอ้ง และไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 
- ในกรณีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรอืลงมติในเรือ่งท่ีนอกเหนือจากท่ีระบไุว ้รวมถึงกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริง

ประการใด ผูร้บัมอบฉนัทะ มีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

2. วาระเลอืกตั้งกรรมการ 
ขอ้บงัคบัของบรษัิท  ขอ้ 16. กาํหนดให ้
2.1 ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจาํนวนหุน้ท่ีตนถือ 
2.2 ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ในกรณีท่ีเลือกตัง้บคุคลหลายคนเป็น

กรรมการจะแบง่คะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไมไ่ด ้
2.3 บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดับลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึง

เลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ไดร้บัการเลือกตัง้ในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพงึมี หรอืจะพึง
เลือกตัง้ในครัง้นัน้ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

วธิปีฏบิัตใินการลงคะแนนเสยีง การนับคะแนนเสยีง และการแจง้การนับคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ 
1) ประธานที่ประชุม/ผูด้าํเนินการประชุม เป็นผูชี้แ้จงวิธีการลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนเสียง และวิธีการนบัคะแนนเสียงใหที้่ประชุม

ทราบก่อนเริม่การประชมุ 
2) ประธานท่ีประชุม/ผูด้าํเนินการประชุม เป็นผูเ้สนอให้ผูถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบฉันทะ พิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการ

สอบถามทีละวาระเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉนัทะไดล้งคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนเสียง 
3) หลงัจากท่ีผูถื้อหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ มีการลงคะแนนเสียงในวาระนัน้ๆ เรยีบรอ้ยแลว้ จะทาํการนบัคะแนน และแจง้ผลการนบัคะแนนใหท่ี้

ประชมุทราบทกุวาระหลงัจากผูถื้อหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ ไดล้งมติในแตล่ะวาระแลว้ 

มตขิองทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ 
1. กรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมาก เป็นมติของท่ีประชมุ 
2. กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือขอ้บงัคับบริษัทกาํหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ มติของท่ีประชุมจะเป็นไปตามกฎหมายหรือขอ้บังคบันั้น

กาํหนด โดยประธานในท่ีประชมุ/ผูด้าํเนินการประชมุ จะแจง้ในท่ีประชมุใหร้บัทราบก่อนการลงคะแนนในแตล่ะวาระดงักลา่ว 
 หากคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกหนึ่งเสียงตา่งหากเป็นเสียงชีข้าด 
 ผูถื้อหุน้ใดมีสว่นไดเ้สียในเรือ่งใดโดยเฉพาะ หา้มมิใหอ้อกเสียงในเรื่องนัน้ และประธานท่ีประชมุ อาจจะเชิญใหผู้ถื้อหุน้นัน้ออกนอกท่ีประชุม

ชั่วคราวก็ได ้เวน้แตเ่ป็นการออกเสียงลงคะแนนเพ่ือเลือกตัง้กรรมการ 

การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถอืหุ้น 

 

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

 

  
 



บร�ษัท หาญ เอ็นจ�เนียร�่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) 41
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 เน่ืองจากการจดัประชมุสามญัผูถื้อประจาํปี 2565 ภายใตก้ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) จะเป็นการรวมกนั
ของคนหมู่มาก ซึง่เป็นปัจจยัเส่ียงตอ่การแพรร่ะบาด ดว้ยความห่วงใยต่อสขุภาพและความปลอดภยั ของผูถื้อหุน้ และ/หรอื ผูร้บัมอบฉนัทะ
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม จึงขอความรว่มมือผูเ้ขา้รว่มประชุมทุกท่านกรุณาศึกษาทาํความเขา้ใจ และปฏิบติัตามแนวทางในการเขา้รว่มประชุม ท่ี
แสดงไวใ้นหนา้ 2 ของเอกสารนีอ้ย่างเครง่ครดั 

 บริษัทเปิดรบัลงทะเบียนดว้ยระบบบารโ์คด้และตรวจสอบเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ก่อนเริ่มการประชุมไม่นอ้ยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตัง้แต่
เวลา 12.00 น. ในวันจันทรท่ี์ 25 เมษายน 2565 ณ HALL 31-32 ชั้น 3 บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน) เลขท่ี 559 ซอย
ศูนยวิ์จัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 (แผนท่ีสถานท่ีจดัประชุมตามเอกสารแนบทา้ย 12 หนา้ 45) 
และเพ่ืออาํนวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้น บริษัทมีบริการรถรบั-ส่ง โดยรถบริการจะจอดบริเวณดา้นหนา้ 7-Eleven ถนนพระราม 9 ซอย 13 
ตัง้แตเ่วลา 11.00 น. 

 เพ่ือความสะดวกรวดเรว็ในการลงทะเบียน ขอใหผู้ถื้อหุน้ และ/หรือ ผูร้บัมอบฉันทะ นาํแบบแจง้การประชุม ซึ่งแสดงบารโ์คด้สาํหรบัการ
ลงทะเบียนเขา้รว่มประชุม (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1) พรอ้มเอกสารท่ีตอ้งนาํมาแสดงในการประชมุ (ตามเอกสารแนบทา้ย 9 หนา้ 41) เพ่ือแสดงต่อ
เจา้หนา้ท่ีบรษัิทในการลงทะเบียนในวนัประชมุก่อนเวลาเริม่การประชมุอย่างนอ้ย 2 ชั่วโมง 

 

หลักเกณฑก์ารลงคะแนนเสยีง 

1. วาระทั่วไป 
1.1 การออกเสียงลงคะแนนแตล่ะวาระ จะกระทาํโดยวิธีการเลือกระบลุงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียง โดยนบัหนึ่งหุน้ตอ่หนึ่งเสียง (1 หุน้ 

: 1 เสียง) ซึง่ผูถื้อหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ ตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งระหวา่ง เหน็ดว้ย / ไมเ่ห็นดว้ย / หรอืงดออกเสียง  
ทัง้นี ้ไมส่ามารถแบง่การออกเสียงลงคะแนนเป็นบางสว่นได ้

1.2 ในกรณีมอบฉนัทะ 
- ผูร้บัมอบฉนัทะ จะตอ้งออกเสียงลงคะแนนวิธีการในขอ้ 1.1 เท่านัน้ หากการลงคะแนนเสียงวาระใดไม่เป็นไปตามท่ีระบไุวใ้หถื้อ

วา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูตอ้ง และไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 
- ในกรณีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรอืลงมติในเรือ่งท่ีนอกเหนือจากท่ีระบไุว ้รวมถึงกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริง

ประการใด ผูร้บัมอบฉนัทะ มีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

2. วาระเลอืกตั้งกรรมการ 
ขอ้บงัคบัของบรษัิท  ขอ้ 16. กาํหนดให ้
2.1 ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจาํนวนหุน้ท่ีตนถือ 
2.2 ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ในกรณีท่ีเลือกตัง้บคุคลหลายคนเป็น

กรรมการจะแบง่คะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไมไ่ด ้
2.3 บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดับลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึง

เลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ไดร้บัการเลือกตัง้ในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพงึมี หรอืจะพึง
เลือกตัง้ในครัง้นัน้ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

วธิปีฏบิัตใินการลงคะแนนเสยีง การนับคะแนนเสยีง และการแจง้การนับคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ 
1) ประธานที่ประชุม/ผูด้าํเนินการประชุม เป็นผูชี้แ้จงวิธีการลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนเสียง และวิธีการนบัคะแนนเสียงใหที้่ประชุม

ทราบก่อนเริม่การประชมุ 
2) ประธานท่ีประชุม/ผูด้าํเนินการประชุม เป็นผูเ้สนอให้ผูถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบฉันทะ พิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการ

สอบถามทีละวาระเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉนัทะไดล้งคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนเสียง 
3) หลงัจากท่ีผูถื้อหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ มีการลงคะแนนเสียงในวาระนัน้ๆ เรยีบรอ้ยแลว้ จะทาํการนบัคะแนน และแจง้ผลการนบัคะแนนใหท่ี้

ประชมุทราบทกุวาระหลงัจากผูถื้อหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ ไดล้งมติในแตล่ะวาระแลว้ 

มตขิองทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ 
1. กรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมาก เป็นมติของท่ีประชมุ 
2. กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือขอ้บงัคับบริษัทกาํหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ มติของท่ีประชุมจะเป็นไปตามกฎหมายหรือขอ้บังคบันั้น

กาํหนด โดยประธานในท่ีประชมุ/ผูด้าํเนินการประชมุ จะแจง้ในท่ีประชมุใหร้บัทราบก่อนการลงคะแนนในแตล่ะวาระดงักลา่ว 
 หากคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกหนึ่งเสียงตา่งหากเป็นเสียงชีข้าด 
 ผูถื้อหุน้ใดมีสว่นไดเ้สียในเรือ่งใดโดยเฉพาะ หา้มมิใหอ้อกเสียงในเรื่องนัน้ และประธานท่ีประชมุ อาจจะเชิญใหผู้ถื้อหุน้นัน้ออกนอกท่ีประชุม

ชั่วคราวก็ได ้เวน้แตเ่ป็นการออกเสียงลงคะแนนเพ่ือเลือกตัง้กรรมการ 

การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถอืหุ้น 

 

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
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เอกสารทีต้่องนาํมาแสดงในการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้   
ของ บริษัท หาญ เอ็นจเินียริ่ง โซลูช่ันส ์จาํกัด (มหาชน) 

 บริษัทจะเปิดรบัลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ในวนัจันทรท่ี์ 25 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ณ 

สถานท่ีท่ีกาํหนดในหนงัสือเชิญประชุม และจะลงทะเบียนดว้ยระบบบารโ์คด้ เพ่ือความสะดวกรวดเรว็ในการลงทะเบียน ขอใหผู้ถื้อหุน้ และ/

หรือ ผูร้บัมอบฉนัทะ นาํแบบแจง้การประชุม ซึ่งแสดงบารโ์คด้สาํหรบัการลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1) และ/หรอื หนงัสือมอบ

ฉนัทะ แบบ ข. (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2) มาพรอ้มกบัเอกสารประกอบการลงทะเบียน ซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฏิบติัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี สาํหรบั

บรษัิทจดทะเบียน ปี 2560 โดยเอกสารท่ีตอ้งนาํมาแสดงในการประชมุผูถื้อหุน้ มีดงันี ้

1. การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง : ผูถื้อหุน้ตอ้งแสดงเอกสาร ณ จดุลงทะเบียน ดงันี ้

1.1 บคุคลธรรมดา 

 แบบแจง้การประชุม ซึ่งแสดงบารโ์คด้สาํหรบัการลงทะเบียนเขา้รว่มประชุม (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1) พรอ้มกรอกรายละเอียด และลงนาม

ใหค้รบถว้น 

 บตัรประจาํตวัประชาชน หรือใบขบัข่ี หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผูถื้อหุน้เป็นชาวต่างชาติ) ฉบบั

จรงิท่ียงัไมห่มดอาย ุในกรณีท่ีมีการแกไ้ขช่ือ-สกลุ ตอ้งแสดงหลกัฐานรบัรองการเปล่ียนแปลงดงักลา่วดว้ย 

1.2 นิติบคุคล 

 แบบแจง้การประชมุ ซึ่งแสดงบารโ์คด้สาํหรบัการลงทะเบียนเขา้รว่มประชุม (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1) พรอ้มกรอกรายละเอียด และลง

นามใหค้รบถว้น 

 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาใบขบัข่ี หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีผูถื้อหุน้เป็นชาวต่างชาติ) ท่ียงัไม่หมดอายุ 

ของผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบคุคล ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

 สาํเนาหนงัสือรบัรองนิติบคุคลซึง่ออกใหโ้ดยกระทรวงพาณิชย ์หรอืหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไมเ่กิน 3 เดือน ซึ่งลงนามรบัรองสาํเนา

ถกูตอ้ง โดยผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ พรอ้มประทบัตราสาํคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 

2. การมอบฉันทะ : ผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งแสดงเอกสาร ณ จุดลงทะเบียน ดงันี ้(บริษัทจะอาํนวยความสะดวกในการติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

บนหนงัสือมอบฉนัทะ ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะท่ีมาลงทะเบียนเขา้ประชุม ณ จุดตรวจเอกสาร) 

2.1 บคุคลธรรมดา 

 หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. (สิ่งท่ีส่งมาดว้ย 2) ซึ่งลงนามโดยผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ (กรุณาลงนามในหน้า 3 และ

หน้า 4) พรอ้มกรอกรายละเอียดใหค้รบถว้น  

 แบบแจง้การประชุม ซึ่งแสดงบารโ์คด้สาํหรบัการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1) พรอ้มกรอกรายละเอียดให้

ครบถว้น (ลงนามโดยผูร้บัมอบฉนัทะท่ีมาลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ) 

 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรอืสาํเนาใบขบัข่ี หรอืสาํเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีผูถื้อหุน้เป็นชาวตา่งชาติ) ของผู้มอบฉันทะ 

และผู้รับมอบฉันทะ ท่ียงัไมห่มดอาย ุพรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

2.2 นิติบคุคล 

 หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาดว้ย 2) ซึ่งลงนามโดยผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนันิติบุคคลตามหนังสือรบัรองนิติบคุคล 

พรอ้มประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และผู้รบัมอบฉันทะ (กรุณาลงนามในหน้า 3 และหน้า 4) พรอ้มกรอก

รายละเอียดใหค้รบถว้น 

 แบบแจง้การประชุม ซึ่งแสดงบารโ์คด้สาํหรบัการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1) พรอ้มกรอกรายละเอียดให้

ครบถว้น (ลงนามโดยผูร้บัมอบฉนัทะท่ีมาลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ) 

 สาํเนาหนงัสือรบัรองนิติบคุคลซึง่ออกใหโ้ดยกระทรวงพาณิชย ์หรอืหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไมเ่กิน 3 เดือน ซึ่งรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง

โดยผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ พรอ้มประทบัตราสาํคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 

 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรอืสาํเนาใบขบัข่ี หรอืสาํเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีผูถื้อหุน้เป็นชาวตา่งชาติ) ของผู้มอบฉันทะ

ผู้มอีาํนาจลงนามผูกพันนิตบิุคคล และผู้รับมอบฉันทะ ท่ียงัไมห่มดอาย ุพรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

 กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศ แตง่ตัง้ใหค้สัโตเดียนในประเทศไทย เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ ใหแ้นบเพ่ิมเติมดงันี ้

1) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูม้อบฉนัทะในการใหค้สัโตเดียนเป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. แทน 

2) หนงัสือยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจคสัโตเดียน  

  
 



 เอกสารเช�ญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 256542
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ข้ันตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น บริษัท หาญ เอ็นจเินียร่ิง โซลูช่ันส์ จ ากัด (มหาชน) ประจ าปี 2565

ผูถื้อหุน้ บรษัิท หาญ เอ็นจิเนียริง่ โซลชูั่นส ์จ  ากดั (มหาชน)

บรษัิทลงทะเบียนดว้ย
ระบบ Barcode

บรษัิทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้อาสา
ท าหนา้ท่ีเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสียง

เพื่อความโปรง่ใสในการด าเนินการ

ลงทะเบียน
(เริม่ 12.00 น.)

 แสดงบตัรประจ าตวั
 แบบฟอรม์ลงทะเบียน Barcode

มาดว้ยตนเอง

กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระ
คืนต่อเจ้าหน้าทีบ่ริษัทเม่ือเสร็จสิน้การประชุม

ผูร้บัมอบฉันทะ

ตรวจสอบเอกสาร และลงทะเบียน
(เริม่ 12.00 น.)

จดุคดักรอง จดุคดักรอง

 แสดงหนงัสือมอบฉันทะที่กรอกขอ้มลูถกูตอ้ง ครบถว้น
 แบบฟอรม์ลงทะเบียน Barcode
 แสดงส าเนาบตัรประจ าตวัผูม้อบฉันทะ และผูร้บัมอบฉันทะ      

ซึง่รบัรองส าเนาถกูตอ้ง

เจา้หนา้ที่กลา่วสรุปผลคะแนนตอ่ที่ประชมุ

เจา้หนา้ที่เก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะผูไ้มเ่ห็นดว้ย 
หรอื งดออกเสียง และสรุปผลลงคะแนน

กรณีที่มีผูไ้มเ่ห็นดว้ย หรอื งดออกเสียง 
ในวาระใดๆ ใหย้กมือขึน้ และกรอกบตัร

ลงคะแนน และเซ็นช่ือ

ประธานเสนอวาระการประชมุตามล าดบั

ลงนามในใบลงทะเบียน

ประธานเปิดประชมุ
(เวลา 14.00 น.)

เขา้หอ้งประชมุ

รบับตัรลงคะแนน
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ข้ันตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น บริษัท หาญ เอ็นจเินียร่ิง โซลูช่ันส์ จ ากัด (มหาชน) ประจ าปี 2565

ผูถื้อหุน้ บรษัิท หาญ เอ็นจิเนียริง่ โซลชูั่นส ์จ  ากดั (มหาชน)

บรษัิทลงทะเบียนดว้ย
ระบบ Barcode

บรษัิทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้อาสา
ท าหนา้ที่เป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสียง

เพื่อความโปรง่ใสในการด าเนินการ

ลงทะเบียน
(เริม่ 12.00 น.)

 แสดงบตัรประจ าตวั
 แบบฟอรม์ลงทะเบียน Barcode

มาดว้ยตนเอง

กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระ
คืนต่อเจ้าหน้าทีบ่ริษัทเม่ือเสร็จสิน้การประชุม

ผูร้บัมอบฉันทะ

ตรวจสอบเอกสาร และลงทะเบียน
(เริม่ 12.00 น.)

จดุคดักรอง จดุคดักรอง

 แสดงหนงัสือมอบฉันทะที่กรอกขอ้มลูถกูตอ้ง ครบถว้น
 แบบฟอรม์ลงทะเบียน Barcode
 แสดงส าเนาบตัรประจ าตวัผูม้อบฉันทะ และผูร้บัมอบฉันทะ      

ซึง่รบัรองส าเนาถกูตอ้ง

เจา้หนา้ที่กลา่วสรุปผลคะแนนตอ่ที่ประชมุ

เจา้หนา้ที่เก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะผูไ้มเ่ห็นดว้ย 
หรอื งดออกเสียง และสรุปผลลงคะแนน

กรณีที่มีผูไ้มเ่ห็นดว้ย หรอื งดออกเสียง 
ในวาระใดๆ ใหย้กมือขึน้ และกรอกบตัร

ลงคะแนน และเซ็นช่ือ

ประธานเสนอวาระการประชมุตามล าดบั

ลงนามในใบลงทะเบียน

ประธานเปิดประชมุ
(เวลา 14.00 น.)

เขา้หอ้งประชมุ

รบับตัรลงคะแนน
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แบบฟอรม์ขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี/รายงานประจาํปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ของ บริษัท หาญ เอ็นจเินียร่ิง โซลูช่ันส ์จาํกัด (มหาชน)

เรยีน เลขานกุารบรษัิท

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

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

มีความประสงค ์ขอรบัแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี/รายงานประจาํปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) แบบรูปเล่มภาษาไทย ดงันี ้

 รับด้วยตนเอง ณ บริษัท หาญ เอ็นจเินียร่ิง โซลูชั่นส ์จาํกัด (มหาชน)

 จดัส่งทางไปรษณีย ์(ลงทะเบยีน) ตามทีอ่ยูท่ีจ่ดัส่งหนังสือเชญิประชุมสามัญผู้ถอืหุน้

 จดัส่งทางไปรษณีย ์(ลงทะเบยีน) ตามท่ีอยู่ดา้นล่างนี ้ 

เลขท่ี........................หมู.่........ซอย..............................................หมู่บา้น......................................................................

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

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

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

(                                                                   )

วนัท่ี.......................................................................

บริษัทไดจ้ดัทาํแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี/รายงานประจาํปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งแสดงงบการเงิน ประจาํปี 2564

ซึง่ท่านผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดผ่านคิวอารโ์คด้ (QR Code) ซึง่แสดงไวใ้นหนา้สารบญัของหนงัสือเชิญประชมุนี ้

หากทา่นผู้ถือหุน้มีความประสงคจ์ะขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี/รายงานประจาํปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

แบบรูปเล่มภาษาไทย ซึ่งมีเนือ้หาเช่นเดียวกันกับรูปแบบอิเล็กทรอนิกสท่ี์ดาวนโ์หลดผ่านคิวอารโ์ค้ด (QR Code) โปรดกรอก

แบบฟอรม์นี้ และส่งกลับมายังบริษัททางอีเมล:์ wasukan.b@harn.co.th หรือแฟกซ:์ (02) 318-9744 ต่อ 4000 เพ่ือจดัส่ง

ใหท่้านผูถื้อหุน้ตามประสงคต่์อไป หากมีขอ้สงสยัหรอืขอ้แนะนาํโปรดติดต่อนางสาววาสกุาญจน ์บญุมี โทร. (02) 318-9744 ต่อ 4011



 เอกสารเช�ญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 256544
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ข้อความประชาสัมพันธจ์ากบริษัท ศูนยรั์บฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกัด (TSD) 

จากสถานการณแ์พรร่ะบาดของโรคไวรสัโคโรนา (COVID-19) มีผลกระทบไปทั่วโลก และธุรกิจการขนสง่ทางอากาศหยดุการใหบ้รกิาร สง่ผลใหผู้ถื้อ

หุน้อาจไม่ไดร้บัเอกสารแจง้สิทธิประโยชน ์เช่น หนังสือเชิญประชุม เช็ค/ดราฟทเ์งินปันผล ฯลฯ ดังนั้น จึงขอเชิญชวนใหผู้ถื้อหุน้ บุคคลธรรมดา

สญัชาติไทยและต่างชาติ ที่มีเบอรมื์อถือจดทะเบียนในประเทศไทย เพ่ือรบั OTP สมคัรใชบ้ริการ Investor Portal ของบริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์

(ประเทศไทย) จาํกัด (TSD) เพ่ือรบัขอ้มลูข่าวสารเก่ียวกับสิทธิประโยชนข์องท่านผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส ์สาํหรบัผูถื้อหุน้ที่สนใจสามารถสมคัร

ผ่าน URL Link: https://www.set.or.th/tsd/en/investorportal/investorportal.html โดยไมมี่คา่ใชจ้า่ยแตอ่ยา่งใด 

ขอ้มลูเพ่ิมเติมโปรดติดตอ่ SETContactCenter : https://www.set.or.th/contactcenter 
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ข้อความประชาสัมพันธจ์ากบริษัท ศูนยรั์บฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกัด (TSD) 

จากสถานการณแ์พรร่ะบาดของโรคไวรสัโคโรนา (COVID-19) มีผลกระทบไปทั่วโลก และธุรกิจการขนสง่ทางอากาศหยดุการใหบ้รกิาร สง่ผลใหผู้ถื้อ

หุน้อาจไม่ไดร้บัเอกสารแจง้สิทธิประโยชน ์เช่น หนังสือเชิญประชุม เช็ค/ดราฟทเ์งินปันผล ฯลฯ ดังนั้น จึงขอเชิญชวนใหผู้ถื้อหุน้ บุคคลธรรมดา

สญัชาติไทยและต่างชาติ ที่มีเบอรมื์อถือจดทะเบียนในประเทศไทย เพ่ือรบั OTP สมคัรใชบ้ริการ Investor Portal ของบริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์

(ประเทศไทย) จาํกัด (TSD) เพ่ือรบัขอ้มลูข่าวสารเก่ียวกับสิทธิประโยชนข์องท่านผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส ์สาํหรบัผูถื้อหุน้ที่สนใจสามารถสมคัร

ผ่าน URL Link: https://www.set.or.th/tsd/en/investorportal/investorportal.html โดยไมมี่คา่ใชจ้า่ยแตอ่ยา่งใด 

ขอ้มลูเพ่ิมเติมโปรดติดตอ่ SETContactCenter : https://www.set.or.th/contactcenter 
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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=220425

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

 21 มีนาคม 2565

Meeting Date   :    Monday, April 25, 2022 at 14:00 hrs.
วันที่ประชุม    :   วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 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., Huaykwang, 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=220425 หรือ ติดต่อขอรับเอกสารประกอบการประชุมได้ที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
เว็บไซต์: www.harn.co.th / โทร 2 318 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.
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B. 

(แบบที่ก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชดัเจนและตำยตวั) 
(Form with fixed and specific details authorizing proxy) 

 
 

 

เลขทะเบียนผูถื้อหุน้                                                         เขียนที่                                      
Shareholder registration number Written at               
 วนัที ่ เดือน    พ.ศ.   
 Date  Month Year 
 
(1) ขา้พเจา้ สญัชาต ิ   อยูเ่ลขที่  ซอย   
 I/We  nationality residing/located at no.   Soi 
 ถนน ต าบล/แขวง  อ  าเภอ/เขต จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  
 Road Tambol/Kwaeng   Amphur/Khet Province    Postal Code 

(2)  เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท หำญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส ์จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) 
 Being a shareholder of Harn Engineering Solutions Public Company Limited (“Company”) 

 โดยถือหุน้จ  านวนทัง้สิน้รวม             หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั เสียง ดงันี ้
Holding the total number of  shares and have the rights to vote equal to votes as follows 
 หุน้สามญั หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั เสียง 

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

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

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

 
 1. ชื่อ                                                       อาย ุ            ปี อยูบ่า้นเลขที ่            

Name  age  years residing/located at no. 
ถนน                                       ต  าบล/แขวง อ าเภอ      
Road Tambol/Sub-district   Amphur/District 
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์      
Province  Postal Code                             
หรือ/Or 
ชื่อ                                                         อาย ุ          ปี อยูบ่า้นเลขที ่       
Name  age  years residing/located at no. 
ถนน                                       ต  าบล/แขวง อ าเภอ      
Road Tambol/Sub-district   Amphur/District 
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์      
Province  Postal Code 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

 2. มอบฉันทะใหก้รรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบรษัิท คือ 
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company 
 ดร. ถกล นนัธิราภากร  Dr. Thakol  Nunthirapakorn หรือ/or 
 นาย ประเสรฐิ ดีจงกิจ  Mr. Prasert Deejongkit 
(รายละเอียดประวติักรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบทา้ย 5 ของหนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565) 
(Details of members of the Independent Directors of the Company are specified in Annex 5 of the Notice of 
the 2022 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. 
เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2565 ในวันจันทรท์ี่ 25 เมษำยน 2565 
เวลำ 14.00 น. ณ HALL 31-32 ชั้น 3 บริษัท หำญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส ์จ ำกัด (มหำชน) เลขที่ 559 ซอยศูนยวิ์จัย 4 ถนนพระรำม 9 แขวง
บำงกะปิ เขตหว้ยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310 หรอืที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on Monday, April 25, 
2022 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, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10310, or such other date, time and place as the meeting may be held. 

กรณีเลือกขอ้ 1. กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
 ท่ี   1. ระบุช่ือผูรั้บมอบอ านาจ 
If you make proxy by choosing 
No.1, please mark  at  1. and 
give the details of proxy (proxies). 

กรณีเลือกขอ้ 2. กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
 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) 

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

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

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

วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุน้ ประจ ำปี 2564 
Agenda no. 1 To consider adopt minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders 
  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

วำระที่ 2 รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ประจ ำปี 2564 
Agenda no. 2 To Acknowledge the Company’s operating results for the year 2021 
  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
Agenda no. 3 To consider approve the Consolidated Financial Statement and Separated Financial Statements for the year ended 

December 31, 2021 
  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรและกำรก ำหนดจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี 2564 
Agenda no. 4 To consider approve the appropriation of profit and dividend payment for the 2021 operating results 
  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

วำระที่ 5 พิจำรณำอนุมัติกำรเลือกตัง้กรรมกำรเข้ำด ำรงต ำแหน่งแทนกรรมกำรทีต่้องออกตำมวำระ ประจ ำปี 2565 
Agenda no. 5 To consider approve election of directors in Replacement of those who complete their terms by rotation in 2022 
  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

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

 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

วำระที่ 7 พิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อย ประจ ำปี 2565 
Agenda no. 7 To consider approve the 2022 remuneration for Board of Director and Board-Committees 
  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 
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วำระที่ 8 พิจำรณำอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชี ประจ ำปี 2565 
Agenda no. 8 To consider approve the 2022 Annual Appointment of Auditors and Determination of their Remuneration 
  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

วำระที่ 9 พิจำรณำเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ำมี) 
Agenda no.9 Other matters (if any) 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนีใ้หถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูตอ้งและไมใ่ช่
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) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบไุวไ้มช่ดัเจนหรอืในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติ
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. 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบฉันทะใหถื้อเสมือนว่า
ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
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 …………………………………………...ผูม้อบฉันทะ/Grantor 

(...…………………...…………………….) 

 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

หมำยเหตุ/Remarks 
1.  ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้

ผูร้บัมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบุไวข้า้งตน้  ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ 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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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

Attachment to Proxy Form B. 
กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็นผู้ถอืหุ้นของบริษัท หำญ เอน็จิเนียร่ิง โซลูชั่นส ์จ ำกดั (มหำชน) 

A proxy is granted by a shareholder of Harn Engineering Solutions Public Company Limited 
 

ในการประชมุสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ในวนัจนัทรท์ี่ 25 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ HALL 31-32 ชัน้ 3 บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส ์จ  ากัด 
(มหาชน) เลขที่ 559 ซอยศนูยว์ิจยั 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรอืที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนดว้ย 
At the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on Monday, April 25, 2022 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, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10310 or such other date, 
time and place as the meeting may be held. 
 

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

 วำระที่   เร่ือง   
Agenda no. Re: 

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

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

 วำระที่   เร่ือง   
Agenda no. Re: 

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

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

 วำระที่   เร่ือง   
Agenda no. Re: 

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

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

 วำระที่   เร่ือง   
Agenda no. Re: 

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

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

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

 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผูม้อบฉันทะ/Grantor 

(...…………………...…………………….) 

 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผูร้บัมอบฉันทะ/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

Harn Engineering Solutions02 318 9744 02 318 9744 ตอ 4000 www.harn.co.thwww.harn.co.th

Quality Living Through 
Sustainable Engineering

Fire Protection & Safety

Air Conditioning & Sanitary

Refrigeration

Digital Printing

Harn 3DMed


