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หมวดที่ 1  สิทธิของผูถือหุน (The Rights of Shareholders)
บริษัทฯ ตระหนักและใหความสําคัญในสิทธิพื้นฐานตางๆ ของผูถือหุน ทั้งในฐานะของ

นักลงทุนในหลักทรัพยและในฐานะเจาของบริษัทฯ เชน สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย
ที่ตนถืออยู  สิทธิในการที่จะไดรับสวนแบงผลกําไรจากบริษัทฯ สิทธิในการไดรับขอมูลของ
บริษัทฯ อยางเพียงพอ สิทธิตางๆ ในการประชุมผูถือหุน สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิ
ในการรวมตัดสินใจในเรื่องสําคัญของบริษัทฯ เชน การจัดสรรเงินปนผล การแตงตั้งหรือ
ถอดถอนกรรมการ การแตงตั้งผูสอบบัญชี  การอนุมัติธุรกรรมที่สําคัญและมีผลตอทิศทาง
ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ การแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับของบริษัทฯ เปนตน 

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานตางๆ ขางตนแลว บริษัทฯ ยังไดดําเนินการในเร่ืองตางๆ ที่
เปนการสงเสริม และอํานวยความสะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุน ดังนี้

(1) การจัดประชุมผูถือหุน

บริษัทฯ กําหนดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนเปนประจําทุกป  โดยจะจัดขึ้นภายใน 4 
เดือน นับต้ังแตวันสิ้นรอบปบัญชีของบริษัทฯ อยางไรก็ตาม หากมีความจําเปนเรงดวนที่
จะตองพิจารณาวาระพิเศษในเร่ืองที่อาจกระทบกระเทือน หรือเก่ียวของกับผลประโยชนของ
ผูถือหุน ซึ่งจําเปนตองไดรับการอนุมัติจากผูถือหุน  คณะกรรมการ สามารถเรียกประชุม
วิสามัญผูถือหุนไดเปนกรณีไป ซึ่งในการจัดการประชุมสามัญผูถือหุนนี้ บริษัทฯ ไดปฏิบัติ
ตามแนวทางของโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผูถือหุน (AGM 
Checklist) ที่จัดทําขึ้นโดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย เพื่อใหการจัดงานมีมาตรฐานเปนไป
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการ ดังนี้

1.1 บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุน หรือสงเสริมผูถือหุนทุกกลุม รวมถึงผูถือหุนประเภท
สถาบันใหเขารวมประชุมผูถือหุน โดยบริษัทฯ ไดจัดทําหนังสือเชิญประชุม โดยระบุสถานที่ 
วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม ขอมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระ พรอม
ความเห็นของคณะกรรมการในแตละวาระที่ระบุไวในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน หรือใน
เอกสารประกอบวาระการประชุม   
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1.2 บริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือเชิญประชุม พรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมตามวาระ
ตางๆ ทางไปรษณียใหผูถือหุนรับทราบลวงหนากอนวันประชุมไมนอยกวา 7 วัน ตามท่ี
กฎหมายกําหนด (พรบ.แกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 18) 
พ.ศ.2551 มาตรา 1175) พรอมทั้ง เผยแพรขอมูลหนังสือเชิญประชุมประจําป บนเว็บไซตของ
บริษัทฯ ทั้งในรูปแบบที่เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พรอมทั้งไดแจงขาวผานระบบขาวของ
ตลาดหลักทรัพยฯ วาบริษัทฯ  ไดเผยแพรเอกสารการประชุมตามที่กลาวมาขางตน บนเว็บไซต
ของบริษัทฯ ที่ www.harn.co.th ทั้งในรูปแบบที่เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ลวงหนากอน
วันประชุมเปนเวลา ไมนอยกวา 30 วัน เพื่อใหผูถือหุนสามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวก รวดเร็ว 
และไดมีเวลาในการศึกษาพิจารณาขอมูลเปนการลวงหนา  เพื่อนํามาใชตัดสินใจในการลงมติ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดประกาศคําบอกกลาวเชิญประชุมผูถือหุนโดยลงโฆษณา
หนังสือพิมพกอนวันประชุม ไมนอยกวา 7 วัน เปนระยะเวลาติดตอกัน 3 วันทําการ เพื่อให
ผูถือหุนไดรับทราบคําบอกกลาวและเตรียมตัวมารวมประชุม

1.3 กอนวันประชุม บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุน สามารถสงความเห็น ขอเสนอแนะ 
ขอซักถามไดลวงหนากอนวันประชุม โดยจะกําหนดหลักเกณฑการสงคําถามลวงหนาให
ชัดเจน และแจงใหผูถือหุนทราบพรอมกับการนําสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน รวมทั้งจะ
เผยแพรหลักเกณฑการสงคําถามลวงหนาดังกลาวไวบนเว็บไซตของบริษัทฯ ดวย

1.4 ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุน
สามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขารวมประชุมแทนตนได โดยใช
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.    ที่บริษัทฯ ไดจัดสงไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุม พรอมทั้งจะ
เสนอชื่อกรรมการอิสระอยางนอย 1 คน เปนทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถือหุน

(2) การปฏิบัติตอผูถือหุนในวันประชุมสามัญผูถือหุน

2.1 บริษัทฯ ไดอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนไดใชสทิธิในการเขารวมประชุมและออกเสียง
อยางเต็มที่ และใชสถานที่จัดประชุมที่สะดวกตอการเดินทางมาเขารวมประชุม  โดยเปดให
ผูถือหุนสามารถลงทะเบียนกอนเวลาประชุม 1 ชั่วโมง และแมจะพนเวลาลงทะเบียนแลว 
ก็ยังเปดโอกาสใหผูถือหุนที่ประสงคจะเขารวมประชุม สามารถลงทะเบียนไดโดยไมเสียสิทธิ  
และมีการจัดเจาหนาที่ตอนรับ และใหขอมูลในการตรวจเอกสาร และลงทะเบียนเพ่ือเขารวม
ประชุม และมีการจัดเตรียมของวาง และเคร่ืองด่ืมไวรับรองผูถือหุนอยางพอเพียง
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2.2 นําระบบบารโคดซึ่งแสดงเลขทะเบียนผูถือหุนในแบบฟอรมลงทะเบียนมาใชใน
การลงทะเบียน และการลงคะแนนเสียงเพ่ือความถูกตอง สะดวก รวดเร็วในการลงทะเบียน 
และการนับคะแนนเสียง

2.3 บริษัทฯ ไดจัดทําใบลงคะแนนเสียงแยกแตละวาระสําหรับการลงคะแนนเสียง เพื่อ
ความสะดวกในการลงและนับคะแนนเสียง ซึ่งเม่ือลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้นจะนํามารวมกับ
คะแนนเสียงที่ไดลงไวในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อรวมคะแนน และประกาศคะแนนรวมทันที
ในวันประชุม

2.4 บริษัทฯ ไมกระทําการใดๆ ที่มีลักษณะเปนการกําจัดสิทธิในการเขารวมประชุม
ของผูถือหุน ผูถือหุนทุกคนยอมมีสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุน ตลอดระยะเวลาการประชุม 
และเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม ตลอดจนแสดงความคิดเห็นตางๆ ไดอยางอิสระ

2.5 เม่ือถึงเวลาเร่ิมประชุม กรรมการเขารวมประชุมอยางพรอมเพรียง รวมทั้งผูบริหาร
ระดับสูง ตลอดจนผูสอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายอิสระ (ถามี)  โดยกอนเร่ิมประชุม 
ประธานที่ประชุม ไดเชิญเลขานุการบริษัท เปนผูชี้แจงหลักเกณฑที่เก่ียวของกับการประชุม
ทั้งหมด อาทิ การเปดประชุม และการออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งวิธีการนับคะแนนเสียงของ
ผูถือหุนที่จะตองลงมติในแตละวาระตามขอบังคับของบริษัทฯ

2.6 บริษัทฯ จะระบุการมีสวนไดสวนเสียของกรรมการไวในหนังสือเชิญประชุม และ
ในการประชุมผูถือหุน หากกรรมการทานใดมีสวนไดสวนเสีย หรือมีสวนเกี่ยวของในการ
พิจารณาวาระใด ประธานที่ประชุม และ/หรือ เลขานุการบริษัท จะแจงใหผูเขารวมประชุม
ทราบกอนการพิจารณาวาระ โดยกรรมการที่มีสวนไดสวนเสียนั้นจะไมเขารวมประชุมใน
วาระน้ันๆ

2.7 บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนอาสาทําหนาที่เปนสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง 
เพื่อความโปรงใสในการดําเนินการ รวมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการ
และวิธีการลงคะแนนเสียง
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2.8 สนับสนุนใหผูเขารวมประชุมสามารถใชสิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชนของตน 
โดยการซักถาม แสดงความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะและออกเสียงรวมกันตัดสินใจในเร่ืองที่
สําคัญตางๆ ที่อาจมีผลกระทบตอบริษัทฯ ในที่ประชุมผูถือหุน เชน การแตงต้ังหรือถอดถอน
กรรมการ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเปนกรรมการอิสระ การอนุมัติแตงต้ังและกําหนด
คาตอบแทนผูสอบบัญชี การจัดสรรเงินปนผล การลดทุนหรือเพิ่มทุน การกําหนดหรือการแกไข
ขอบังคับบริษัทฯ บริคณหสนธิ และการอนุมัติรายการพิเศษ เปนตน

2.9 จัดใหมีการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุนผานการตอบแบบประเมิน
จากผูถือหุน เพื่อนําขอมูลมาใชในการพัฒนาการจัดประชุมใหมีประสิทธิภาพท่ีดีขึ้น โปรงใส 
และเปนประโยชนตอผูถือหุน

2.10 มีการจัดแสดงนิทรรศการ เพื่อแสดงขอมูลที่สําคัญของบริษัทฯ บริเวณโดยรอบ
งานประชุมสามัญผูถือหุน รวมทั้งจัดมุมนักลงทุนสัมพันธ ซึ่งมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอย
ตอนรับและตอบขอซักถามตางๆ แกผูถือหุน

(3) การปฏิบัติตอผูถือหุนหลังวันประชุมสามัญผูถือหุน

3.1 บริษัทฯ ไดเปดเผยมติที่ประชุมผูถือหุนพรอมผลการลงคะแนนเสียงในวันทําการ
ถัดไปจากวันประชุมสามัญผูถือหุน โดยแจงเปนจดหมายขาวไปยังตลาดหลักทรัพยฯ ผาน
ระบบ Electronic Listed Company Information Disclosure (ELCID) ของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย (ตลท.) และเปดเผยไวในเว็บไซตของบริษัทฯ (www.harn.co.th) ดวย

3.2 บริษัทฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุนแจงตอตลาดหลักทรัพยฯ ภายใน 14 
วันหลังวันประชุมสามัญผูถือหุน ตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ และเผยแพรบันทึก
รายละเอียดการประชุมอยางครบถวนเหมาะสมตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ ดี  
ประกอบดวย บันทึกรายงานการประชุม  และขอซักถามของผูถือหุนทุกคนในแตละวาระ
อยางละเอียด  ใหผูถือหุนรับทราบบนเว็บไซตของบริษัทฯ (www.harn.co.th)


