หลักเกณฑ์ ท่ ใี ช้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)
บริ ษัทฯ ตระหนักและให้ ความสําคัญในสิทธิพื ้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทังในฐานะของนั
้
กลงทุนในหลักทรัพย์และใน
ฐานะเจ้ าของบริ ษัทฯ เช่น สิทธิในการซื ้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้ รับส่วนแบ่งผลกําไรจากบริ ษัทฯ
สิทธิในการได้ รับข้ อมูลของบริ ษัทฯ อย่างเพียงพอ สิทธิต่างๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิ
ในการร่ วมตัดสินใจในเรื่ องสําคัญของบริ ษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปั นผล การแต่งตังหรื
้ อถอดถอนกรรมการ การแต่งตังผู
้ ้ สอบ
บัญชี การอนุมตั ิธุรกรรมที่สําคัญและมีผลต่อทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ การแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อบังคับ
ของบริษัทฯ เป็ นต้ น
นอกเหนือจากสิทธิพื ้นฐานต่างๆ ข้ างต้ นแล้ ว บริ ษัทฯ ยังได้ ดําเนินการในเรื่ องต่างๆ ที่เป็ นการส่งเสริ ม และอํานวย
ความสะดวกในการใช้ สทิ ธิของผู้ถือหุ้น ดังนี ้
(1) การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริ ษัทฯ กําหนดให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็ นประจําทุกปี โดยจะจัดขึ ้นภายใน 4 เดือน นับตังแต่
้ วนั สิ ้นรอบปี
บัญชีของบริ ษัทฯ อย่างไรก็ตาม หากมีความจําเป็ นเร่ งด่วนที่จะต้ องพิจารณาวาระพิเศษในเรื่ องที่อาจกระทบกระเทือน หรื อ
เกี่ยวข้ องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ซึง่ จําเป็ นต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ สามารถเรี ยกประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นได้ เป็ นกรณีไป ซึ่งในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนี ้ บริ ษัทฯ ได้ ปฏิบตั ิตามแนวทางของโครงการประเมินคุณภาพ
การจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ที่จดั ทําขึ ้นโดยสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย เพื่อให้ การจัดงานมีมาตรฐาน
เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการ ดังนี ้
1.1 บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุน หรื อส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุม่ รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้ เข้ าร่วมประชุมสามัญผู้
ถื อหุ้น โดยบริ ษั ทฯ ได้ จัดทํ าหนังสื อเชิ ญประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบี ยบวาระการประชุม ข้ อมูล
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระ พร้ อมความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระที่ระบุไว้ ในหนังสือเชิญประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น หรื อในเอกสารประกอบวาระการประชุม
1.2 บริ ษัทฯ ได้ จดั ส่งหนังสือเชิญประชุม พร้ อมทังข้
้ อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ทางไปรษณีย์ให้ ผ้ ถู ือหุ้น
รับทราบล่วงหน้ าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ตามที่กฎหมายกําหนด (พรบ.แก้ ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 18) พ.ศ.2551 มาตรา 1175) พร้ อมทัง้ เผยแพร่ ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมประจําปี
บนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ทังในรู
้ ปแบบที่เป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้ อมทังได้
้ แจ้ งข่าวผ่านระบบข่าวของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าบริ ษัทฯ ได้ เผยแพร่ เอกสารการประชุมตามที่กล่าวมาข้ างต้ น บนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ที่
www.harn.co.th ทังในรู
้ ปแบบที่เป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้ าก่อนวันประชุมเป็ นเวลา ไม่น้อยกว่า
30 วัน เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ สะดวก รวดเร็ว และได้ มีเวลาในการศึกษาพิจารณาข้ อมูลเป็ นการ
ล่วงหน้ า เพื่อนํามาใช้ ตดั สินใจในการลงมติ
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังได้ ประกาศคําบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ก่อนวัน
ประชุม ไม่น้อยกว่า 7 วัน เป็ นระยะเวลาติดต่อกัน 3 วันทําการ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบคําบอกกล่าวและ
เตรี ยมตัวมาร่วมประชุม
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1.3 ก่อนวันประชุม บริ ษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น สามารถส่งความเห็น ข้ อเสนอแนะ ข้ อซักถามได้ ลว่ งหน้ าก่อนวัน
ประชุม โดยจะกําหนดหลักเกณฑ์การส่งคําถามล่วงหน้ าให้ ชดั เจน และแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบพร้ อมกับการนําส่ง
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมทังจะเผยแพร่
้
หลักเกณฑ์การส่งคําถามล่วงหน้ าดังกล่าวไว้ บนเว็บไซต์
ของบริษัทฯ ด้ วย
1.4 ในกรณี ที่ผ้ ูถือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง บริ ษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรื อบุคคลใดๆ เข้ าร่ วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่บริ ษัทฯ ได้ จดั ส่งไป
พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม พร้ อมทังจะเสนอชื
้
่อกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 คน เป็ นทางเลือกในการมอบ
ฉันทะของผู้ถือหุ้น
(2) การดําเนินการในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2.1 บริ ษัทฯ ได้ อํานวยความสะดวกให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สิทธิ ในการเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และใช้
สถานที่จดั ประชุมที่สะดวกต่อการเดินทางมาเข้ าร่ วมประชุม โดยเปิ ดให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถลงทะเบียนก่อนเวลา
ประชุม 1 ชั่วโมง และแม้ จะพ้ นเวลาลงทะเบียนแล้ ว ก็ยงั เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ประสงค์จะเข้ าร่ วมประชุม
สามารถลงทะเบียนได้ โดยไม่เสียสิทธิ และมีการจัดเจ้ าหน้ าที่ต้อนรับ และให้ ข้อมูลในการตรวจเอกสาร และ
ลงทะเบียนเพื่อเข้ าร่วมประชุม และมีการจัดเตรี ยมของว่าง และเครื่ องดื่มไว้ รับรองผู้ถือหุ้นอย่างพอเพียง
2.2 นํ า ระบบบาร์ โ ค้ ดซึ่งแสดงเลขทะเบี ยนผู้ถือ หุ้นในแบบฟอร์ มลงทะเบี ยนมาใช้ ในการลงทะเบี ยน และการ
ลงคะแนนเสียงเพื่อความถูกต้ อง สะดวก รวดเร็วในการลงทะเบียน และการนับคะแนนเสียง
2.3 บริ ษัทฯ ได้ จดั ทําใบลงคะแนนเสียงแยกแต่ละวาระสําหรับการลงคะแนนเสียง เพื่อความสะดวกในการลงและ
นับคะแนนเสียง ซึง่ เมื่อลงคะแนนเสียงเสร็จสิ ้นจะนํามารวมกับคะแนนเสียงที่ได้ ลงไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อ
รวมคะแนน และประกาศคะแนนรวมทันทีในวันประชุม
2.4 บริษัทฯ ไม่กระทําการใดๆ ที่มีลกั ษณะเป็ นการกําจัดสิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนย่อม
มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตลอดระยะเวลาการประชุม และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม ตลอดจน
แสดงความคิดเห็นต่างๆ ได้ อย่างอิสระ
2.5 เมื่อถึงเวลาเริ่ มประชุม กรรมการเข้ าร่ วมประชุมอย่างพร้ อมเพรี ยง รวมทังผู
้ ้ บริ หารระดับสูง ตลอดจนผู้สอบ
บัญชี และที่ปรึกษากฎหมายอิสระ (ถ้ ามี) โดยก่อนเริ่ มประชุม บริ ษัทฯ จะชี ้แจงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกับการ
ประชุมทังหมด
้
อาทิ การเปิ ดประชุม และการออกเสียงลงคะแนน รวมทังวิ
้ ธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่
จะต้ องลงมติในแต่ละวาระตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
2.6 บริ ษัทฯ จะระบุการมีส่วนได้ ส่วนเสียของกรรมการไว้ ในหนังสือเชิญประชุม และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หากกรรมการท่านใดมีสว่ นได้ สว่ นเสีย หรื อมีสว่ นเกี่ยวข้ องในการพิจารณาวาระใด ประธานที่ประชุม และ/หรื อ
เลขานุการบริ ษัท จะแจ้ งให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมทราบก่อนการพิจารณาวาระ โดยกรรมการที่มีส่วนได้ สว่ นเสียนัน้
จะไม่เข้ าร่วมประชุมในวาระนันๆ
้
2.7 บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นอาสาทําหน้ าที่เป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง เพื่อความโปร่ งใสในการ
ดําเนินการ รวมทังเปิ
้ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการลงคะแนนเสียง
หลักเกณฑ์ที่ใช้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

หน้ า | 2/6

2.8 สนับสนุนให้ ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมสามารถใช้ สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตน โดยการซักถาม แสดงความ
คิดเห็น ให้ ข้อเสนอแนะและออกเสียงร่ วมกันตัดสินใจในเรื่ องที่สําคัญต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อบริ ษัทฯ ในที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เช่น การแต่งตังหรื
้ อถอดถอนกรรมการ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการอิสระ การ
อนุมตั ิแต่งตังและกํ
้
าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปั นผล การลดทุนหรื อเพิ่มทุน การกําหนดหรื อ
การแก้ ไขข้ อบังคับบริ ษัทฯ บริ คณห์สนธิ และการอนุมตั ิรายการพิเศษ เป็ นต้ น
2.9 จัดให้ มีการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านการตอบแบบประเมินจากผู้ถือหุ้น เพื่อนําข้ อมูล
มาใช้ ในการพัฒนาการจัดประชุมให้ มีประสิทธิภาพที่ดีขึ ้น โปร่งใส และเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหุ้น
2.10 มีการจัดแสดงข้ อมูลที่สําคัญของบริ ษัทฯ บริ เวณโดยรอบงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมทังจั
้ ดมุมนักลงทุน
สัมพันธ์ ซึง่ มีเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ คอยต้ อนรับและตอบข้ อซักถามต่างๆ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
(3) การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นหลังวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
3.1 บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดเผยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้ อมผลการลงคะแนนเสียงในวันทําการถัดไปจากวันประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น โดยแจ้ งเป็ นจดหมายข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่านระบบ Electronic Listed Company
Information Disclosure (ELCID) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และเปิ ดเผยไว้ ในเว็บไซต์ของ
บริ ษัทฯ (www.harn.co.th) ด้ วย
3.2 บริษัทฯ ได้ จดั ทํารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแจ้ งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันหลังวันประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ตามข้ อกํ าหนดของตลาดหลักทรั พย์ ฯ และเผยแพร่ บันทึกรายละเอี ยดการประชุมอย่างครบถ้ ว น
เหมาะสมตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้ วย บันทึกรายงานการประชุม และข้ อซักถามของผู้ถือ
หุ้นทุกคนในแต่ละวาระอย่างละเอียด ให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบบนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ (www.harn.co.th)
2. การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุม่ อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อรายย่อย
ผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้บริหาร หรื อไม่เป็ นผู้บริหาร ทังนี
้ ้ บริษัทฯกําหนดแนวทางปฏิบตั ิที่ดีตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี ้
(1) การให้ ข้อมูลก่ อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
1.1 บริษัทฯ แจ้ งกําหนดการประชุมพร้ อมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
เผยแพร่ผา่ นทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.harn.co.th) อย่างน้ อย 28 วันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
1.2 ก่อนการดําเนินการประชุมแต่ละครัง้ เลขานุการบริ ษัท จะชีแ้ จงให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ ในการ
ประชุม ขันตอนการออกเสี
้
ยงลงมติ รวมทังสิ
้ ทธิการออกเสียงลงคะแนน และวิธีนบั คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่
ต้ องลงมติในแต่ละวาระ
(2) การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่ วนน้ อย
2.1 บริ ษัทฯ กําหนดหลักเกณฑ์ให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้ าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นให้ ชดั เจนเป็ นการล่วงหน้ า เพื่อแสดงถึงความเป็ นธรรม และความโปร่ งใสในการพิจารณาเพิ่ม หรื อไม่เพิ่ม
วาระที่ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยได้ เสนอมา
หลักเกณฑ์ที่ใช้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
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คุณสมบัติของผู้ถื อหุ้นที่ จะเสนอวาระการประชุมดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นไปตามที่ กําหนดในพระราชบัญญั ติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาตรา 89/28 ซึ่งกําหนดให้ ผ้ ถู ือหุ้นคนหนึ่ง หรื อหลายคน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิ
ออกเสียงนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ และเป็ นการถือหุ้น
อย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอวาระการประชุมดังกล่าวเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน และต้ อง
ถือครองหุ้นจนถึงวันที่จดั การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีสิทธิทําหนังสือเสนอเรื่ องที่จะขอให้ คณะกรรมการบรรจุ
เป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้ างต้ นได้ การเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนัน้ ผู้ถือหุ้น
จะต้ องระบุวตั ถุประสงค์ และรายละเอียดของเรื่ องที่เสนอ พร้ อมข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ประกอบการพิจารณา
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการนําเรื่ องเข้ าบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
• เรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยข้ อเท็จจริงมิได้ แสดงถึงเหตุอนั ควรสงสัยเกี่ยวกับความ
ไม่ปกติในเรื่ องดังกล่าว
• เรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออํานาจที่บริษัทฯ จะดําเนินการได้
• เรื่ องซึ่งตามปกติกฎหมายกําหนดให้ ต้องได้ รับการพิจารณาจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และบริ ษัทฯ ได้
ดําเนินการกําหนดเป็ นวาระการประชุมทุกครัง้
• เรื่ องที่ไม่เป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริ ษัทฯ เรื่ องที่ขดั กับกฎหมาย ประกาศ ข้ อบังคับ กฎ และ
ระเบียบต่างๆ ของหน่วยราชการหรื อหน่วยงานที่กํากับดูแลบริษัทฯ
• เรื่ องที่ขัดกับวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ
บริ ษัทฯ
• เรื่ องที่ผ้ ูถือหุ้นให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วน หรื อไม่ถูกต้ อง หรื อกรณี ที่บริ ษัทฯ ต้ องการข้ อมูลเพิ่มเติมแล้ ว ไม่
สามารถติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่ องได้
• เรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เคยเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้ รับมติ
สนับสนุนด้ ว ยเสียงที่ น้ อ ยกว่า ร้ อยละ 10 ของจํ า นวนสิทธิ อ อกเสียงทัง้ หมด โดยที่ ข้อ เท็จจริ งยังไม่ไ ด้
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สําคัญ
• ตลอดจนเรื่ องที่บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการแล้ ว และเรื่ องที่ซํ ้ากับเรื่ องที่ได้ เสนอมาก่อนแล้ ว เป็ นต้ น รวมทังใน
้
กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่ได้ ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด โดยบริ ษัทฯ จะดําเนินการแจ้ งเรื่ องดังกล่าวให้ ผู้ถือหุ้น
ทราบผ่านช่องทางการเผยแพร่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ข้ อเสนอที่จะได้ รับการบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กรรมการอิสระ จะเป็ นผู้พิจารณากลัน่ กรอง
และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อพิจารณาและสรุปให้ ความเห็นเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม โดยให้
ถือว่าความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทถือเป็ นที่สดุ
2.2 กําหนดวิธีการให้ ผ้ ูถือหุ้นส่วนน้ อยเสนอชื่อบุคคลให้ เข้ ารับการพิจารณาเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการ ล่วงหน้ า
ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี พร้ อมข้ อมูลประกอบการพิจารณาด้ านคุณสมบัติและการให้
ความยินยอมของผู้ได้ รับการเสนอชื่อ
คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ถื อ หุ้ นที่ จ ะเสนอระเบี ย บวาระการประชุ ม ดั ง กล่ า วข้ างต้ น เป็ นไปตามที่ กํ า หนดใน
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาตรา 89/28 ซึ่งกําหนดให้ ผ้ ถู ือหุ้นคนหนึ่งหรื อหลายคนซึ่ง
ถือหุ้นและมีสทิ ธิออกเสียงนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ และ
หลักเกณฑ์ที่ใช้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
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เป็ นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอวาระการประชุมดังกล่าว เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า
12 เดือน และต้ องถือครองหุ้นจนถึงวันที่จดั การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ เข้ ารับการ
พิจารณาเลือกตังให้
้ ดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท
บุคคลที่จะได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ ารับการพิจารณาเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท ต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนระเบียบ
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้ อบังคับบริ ษัทฯ รวมทังมี
้ คณ
ุ สมบัติอื่นๆ ตามที่บริ ษัทฯ กําหนด ได้ แก่ มีความรู้
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ที่สามารถเอือ้ ประโยชน์ และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของ
บริ ษั ทฯ มี ป ระวัติ ก ารทํ า งานที่ ดี มี ค วามเป็ น อิ ส ระ ปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ก รรมการด้ ว ยความซื่ อ สัต ย์ มี คุณ ธรรม
จริยธรรม และสามารถเข้ าประชุมคณะกรรมการอย่างสมํ่าเสมอ เป็ นต้ น
รายชื่อบุคคลใดที่จะได้ รับการเสนอชื่อคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษัทฯ นัน้ กรรมการอิสระ จะพิจารณากลัน่ กรอง
และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อพิจารณาว่าจะนําเสนอรายชื่อให้ แก่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรื อไม่
โดยให้ ถือว่าความเห็นของคณะกรรมการถือเป็ นที่สดุ
2.3 เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สทิ ธิในการแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายคน
2.4 บริ ษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะเพิ่มวาระการประชุมในที่ประชุมโดยไม่ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ าโดยไม่จําเป็ น
โดยเฉพาะวาระสําคัญที่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องใช้ เวลาในการศึกษาข้ อมูลก่อนตัดสินใจ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้น ได้ มีโอกาสศึกษา
ข้ อมูลประกอบวาระการประชุมก่อนตัดสินใจ รวมทังไม่
้ จํากัดสิทธิในการเข้ าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย เป็ นต้ น
(3) การป้ องกันการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทฯ มีการกํากับดูแลการใช้ ข้อมูลภายในอย่างเคร่ งครัด เพื่อป้องกันการหาประโยชน์ จากข้ อมูลภายในให้ แก่
ตนเองหรื อผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive Self-dealing) เพื่อให้ เกิดความยุติธรรมต่อผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทุกราย โดยบริ ษัทฯ ได้
กําหนดแนวทางในการเก็บรักษาข้ อมูลภายในของบริ ษัทฯ และแนวทางป้องกันการใช้ ข้อมูลภายในแสวงหาประโยชน์ส่วนตน
เป็ นคําสัง่ ที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และได้ แจ้ งให้ ทกุ คนในองค์กรถือปฏิบตั ิ รวมทังกํ
้ าหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน
จะต้ องไม่ทําการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ โดยใช้ ความลับ และ/หรื อ ข้ อมูลภายใน และ/หรื อ เข้ าทํานิติกรรมอื่นใดโดยใช้
ความลับ และ/หรื อ ข้ อมูลภายในของบริ ษัทฯ อันก่อให้ เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม นอกจากนี ้
กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงาน ที่อยู่ในหน่วยงานที่ได้ รับข้ อมูลภายในของบริ ษัทฯ ต้ องไม่ใช้ ข้อมูลดังกล่าวก่อนเปิ ดเผยสู่
สาธารณชน และห้ ามบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูลภายในทําการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ โดยตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็ นการซื ้อขายโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม (เช่น Nominee ผ่านกองทุนส่วนบุคคล) ภายใน 1 เดือนก่อน
มีการเปิ ดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี และหลังการเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวอย่างน้ อย 3 วันทําการ
บริ ษัท ฯ ได้ กํา หนดโทษทางวินยั สํา หรับ ผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนําข้ อ มูลภายในของบริ ษัท ฯ ไปใช้ หรื อ
นําไปเปิ ดเผย จนอาจทําให้ บริ ษัทฯ ได้ รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้ แก่ การตักเตือนด้ วยวาจา
การตักเตือนเป็ นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้ าง พ้ นสภาพการเป็ นพนักงานด้ วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรื อให้ ออก
แล้ วแต่กรณี เป็ นต้ น
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นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ ให้ ข้อมูลแก่กรรมการ และผู้บริ หารเกี่ยวกับหน้ าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของ
บริ ษัทฯ และบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้ อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทฯ มีหน้ าที่รายงานการ ถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริ ษัทฯ ซึ่ง
เป็ นของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่งกรรมการหรื อผู้บริ หารในบริ ษัทฯ รวมทังเมื
้ ่อมีการเปลี่ยนแปลงการ
ถือครองหลักทรัพย์
ของบริ ษัทฯ ต้ องแจ้ ง ให้ บริ ษัทฯ ทราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดงั กล่าวต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทําการนับจากวันที่ซื ้อ ขาย โอน หรื อรับโอน เพื่อให้ เป็ นไป
ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และเพื่อการเผยแพร่ตอ่ สาธารณะต่อไป
(4) การมีส่วนได้ ส่วนเสียของกรรมการ
4.1 บริ ษัทฯ ได้ ยดึ หลักการในการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และได้ กําหนดแนวทางการจัดการ เรื่ องการมี
ส่วนได้ สว่ นเสียอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะในการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริ ษัทฯ กับ
ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย หรื อมีสว่ นเกี่ยวข้ อง โดยเมื่อเกิดกรณีดงั กล่าว ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียในเรื่ องนัน้ จะต้ องรายงาน
ให้ บริ ษัทฯ ทราบโดยทันที และในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อพิจารณาเรื่ องนัน้ ๆ กรรมการจะต้ อง
รายงานการมีสว่ นได้ สว่ นเสียอย่างน้ อยก่อนการพิจารณาวาระนัน้ และบันทึกไว้ ในรายงานการประชุมด้ วย
4.2 บริ ษัทฯ ได้ กําหนดแนวทางเพื่อมิให้ กรรมการหรื อผู้บริ หารที่มีส่วนได้ ส่วนเสียหรื อมีส่วนเกี่ยวข้ อง เข้ าร่ วม
กระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมดังกล่าว โดยในการออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
กรรมการซึ่งมีสว่ นได้ ส่วนเสียในเรื่ องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้
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