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สนับสนุนการมีสวนรวมและการสื่อสารกับผูถือหุน
Ensure Engagement and Communication with Shareholders
8.1 คณะกรรมการจะดูแลใหมั่นใจวา ผูถือหุนมีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญของบริษัท
บริษัทฯ ตระหนักและใหความสําคัญในสิทธิพื้นฐานตางๆ ของผูถอื หุน ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพยและในฐานะ
เจาของบริษัทฯ เชน สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพยที่ตนถืออยู สิทธิในการที่จะไดรับสวนแบงผลกําไรจากบริษัทฯ
สิทธิในการไดรับขอมูลของบริษัทฯ อยางเพียงพอ สิทธิตางๆ ในการประชุมผูถือหุน สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิใน
การรวมตัดสินใจในเรื่องสําคัญของบริษัทฯ เชน การจัดสรรเงินปนผล การแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแตงตั้งผูสอบ
บัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สําคัญและมีผลตอทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ การแกไขหนังสื อบริคณหสนธิ
ขอบังคับของบริษัทฯ เปนตน
นอกเหนือจากสิทธิพ้ืนฐานตางๆ ขางตนแลว บริษัทฯ ยังไดดําเนินการในเรื่องตางๆ ที่เปนการสงเสริม และอํานวยความ
สะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุน ดังนี้
การจัดประชุมผูถือหุน
8.1.1 บริษัทฯ กําหนดใหมีการประชุมสามัญผูถอื หุนเปนประจําทุกป โดยจะจัดขึ้นภายใน 4 เดือน นับตั้งแตวันสิ้นรอบป
บั ญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ อย า งไรก็ ต าม หากมี ค วามจํ า เป น เร ง ด ว นที่ จ ะต อ งพิ จ ารณาวาระพิ เ ศษในเรื่ อ งที่ อ าจ
กระทบกระเทื อ น หรื อ เกี่ ย วข อ งกั บ ผลประโยชน ข องผู ถื อ หุ น ซึ่ ง จํ า เป น ต อ งได รั บ การอนุ มั ติ จ ากผู ถื อ หุ น
คณะกรรมการ สามารถเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนไดเปนกรณีไป ซึ่งในการจัดการประชุมสามัญผูถือหุนนี้
บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามแนวทางของโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผูถือหุน (AGM Checklist)
ที่จัดทําขึ้นโดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย เพื่อใหการจัดงานมีมาตรฐานเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการ
8.1.2 บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุน หรือสงเสริมผูถือหุนทุกกลุม รวมถึงผูถือหุนประเภทสถาบันใหเขารวมประชุมผูถือหุน
โดยบริษัทฯ ไดจัดทําหนังสือเชิญประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม ขอมูลประกอบการ
พิจารณาระเบียบวาระอยางครบถวน เพียงพอตอการใชสิทธิของผูถือหุน พรอมความเห็นของคณะกรรมการในแต
ละวาระที่ระบุไวในหนังสือเชิญประชุมผูถ ือหุน หรือในเอกสารประกอบวาระการประชุม
8.1.3 บริษัทฯ แจงกําหนดการประชุมพรอมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการตอตลาดหลักทรัพยฯ และ
เผยแพรผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ (www.harn.co.th) อยางนอย 28 วันกอนวันประชุมผูถือหุน
8.1.4 บริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือเชิญประชุม พรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆ ทางไปรษณียใหผูถือหุน
รับทราบลวงหนากอนวันประชุมไมนอยกวา 7 วัน ตามที่กฎหมายกําหนด (พรบ.แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย (ฉบับที่ 18) พ.ศ.2551 มาตรา 1175) พรอมทั้ง เผยแพรขอมูลหนังสือเชิญประชุมประจําป บน
เว็บไซตของบริษัทฯ ทั้งในรูปแบบที่เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พรอมทั้งไดแจงขาวผานระบบขาวของตลาด
หลั ก ทรั พ ย ฯ ว า บริ ษั ท ฯ ได เ ผยแพร เ อกสารการประชุ ม ตามที่ ก ล า วมาข า งต น บนเว็ บ ไซต ข องบริ ษั ท ฯ ที่
www.harn.co.th ทั้งในรูปแบบที่เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ลวงหนากอนวันประชุมเปนเวลา ไมนอยกวา
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30 วัน เพื่อใหผูถือหุนสามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวก รวดเร็ว และไดมีเวลาในการศึกษาพิจารณาขอมูลเปนการ
ลวงหนา เพื่อนํามาใชตัดสินใจในการลงมติ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดประกาศคําบอกกลาวเชิญประชุมผูถือหุนโดยลงโฆษณาหนังสือพิมพกอนวันประชุม ไม
นอยกวา 7 วัน เปนระยะเวลาติดตอกัน 3 วันทําการ เพื่อใหผูถือหุนไดรับทราบคําบอกกลาวและเตรียมตัวมารวม
ประชุม
8.1.5 กอนวันประชุม บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุน สามารถสงความเห็น ขอเสนอแนะ ขอซักถามไดลวงหนากอนวัน
ประชุม โดยจะกําหนดหลักเกณฑการสงคําถามลวงหนาใหชัดเจน และแจงใหผูถือหุนทราบพรอมกับการนําสง
หนังสือเชิญประชุมผูถือหุน รวมทั้งจะเผยแพรหลัก เกณฑการสงคํา ถามลวงหนาดังกลา วไวบนเว็บไซตของ
บริษัทฯ ดวย
8.1.6 ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะให
กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขารวมประชุมแทนตนได โดยใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่บริษัทฯ ไดจัดสงไป
พรอมกับหนังสือเชิญประชุม พรอมทั้งจะเสนอชื่อกรรมการอิสระอยางนอย 1 คน เปนทางเลือกในการมอบฉันทะ
ของผูถือหุน
8.1.7 บริษัทฯ ไมมีนโยบายที่จะเพิ่มวาระการประชุมในที่ประชุมโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนาโดยไมจําเปน
โดยเฉพาะวาระสําคัญที่ผูถือหุนตองใชเวลาในการศึกษาขอมูลกอนตัดสินใจ เพื่อใหผูถือหุน ไดมีโอกาสศึกษา
ขอมูลประกอบวาระการประชุมกอนตัดสินใจ รวมทั้งไมจํากัดสิทธิในการเขาประชุมของผูถือหุนที่มาสาย เปนตน
การคุมครองสิทธิของผูถือหุนสวนนอย
8.1.8 บริษัทฯ กําหนดหลักเกณฑใหผูถือหุนสวนนอยเสนอเพิ่มวาระการประชุมลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุนให
ชัดเจนเปนการลวงหนา เพื่อแสดงถึงความเปนธรรม และความโปรงใสในการพิจารณาเพิ่ม หรือไมเพิ่มวาระที่ผู
ถือหุนสวนนอยไดเสนอมา
คุ ณ สมบั ติ ข องผู ถื อ หุ น ที่ จ ะเสนอวาระการประชุ ม ดั ง กล า วข า งต น เป น ไปตามที่ กํ า หนดในพระราชบั ญ ญั ติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยมาตรา 89/28 ซึ่งกําหนดใหผูถือหุนคนหนึ่ง หรือหลายคน ซึ่งถือหุนและมีสิทธิออก
เสียงนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ และเปนการถือหุนอยาง
ตอเนื่องนับจากวันที่ถือหุนจนถึงวันที่เสนอวาระการประชุมดังกลาวเปนเวลาไมนอยกวา 12 เดือน และตองถือ
ครองหุนจนถึงวันที่จัดการประชุมสามัญผูถือหุน มีสิทธิทําหนังสือเสนอเรื่องที่จะขอใหคณะกรรมการบรรจุเปน
วาระการประชุมผูถือหุนดังกลาวขางตนได
การเสนอวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนนั้น ผูถอื หุนจะตองระบุวัตถุประสงค และรายละเอียดของเรื่องที่เสนอ
พรอมขอมูลที่เปนประโยชนประกอบการพิจารณา
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการนําเรื่องเขาบรรจุเปนวาระการประชุม ในกรณีดังตอไปนี้
• เรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยขอเท็จจริงมิไดแสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความ
ไมปกติในเรื่องดังกลาว
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• เรื่องที่อยูนอกเหนืออํานาจที่บริษัทฯ จะดําเนินการได
• เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกําหนดใหตองไดรับการพิจารณาจากที่ประชุมผูถือหุน และบริษัทฯ ไดดําเนินการ
กําหนดเปนวาระการประชุมทุกครั้ง
• เรื่องที่ไมเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัทฯ เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ขอบังคับ กฎ และ
ระเบียบตางๆ ของหนวยราชการหรือหนวยงานที่กํากับดูแลบริษัทฯ
• เรื่องที่ขัดกับวัตถุประสงค ขอบังคับ มติที่ประชุมผูถือหุน และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
• เรื่องที่ผูถือหุนใหขอมูลไมครบถวน หรือไมถูกตอง หรือกรณีที่บริษัทฯ ตองการขอมูลเพิ่มเติมแลว ไมสามารถ
ติดตอกับผูถือหุนที่เสนอเรื่องได
• เรื่องที่ผูถือหุนไดเคยเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผานมา และไดรับมติสนับสนุน
ดวยเสียงที่นอยกวารอยละ 10 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ขอเท็จจริงยังไมไดเปลี่ยนแปลงอยาง
มีนัยสําคัญ
• ตลอดจนเรื่องที่บริษัทฯ ไดดําเนินการแลว และเรื่องที่ซ้ํากับเรื่องที่ไดเสนอมากอนแลว เปนตน รวมทั้งในกรณี
ที่ผูถือหุนไมไดปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนด โดยบริษัทฯ จะดําเนินการแจงเรื่องดังกลาวให ผูถือหุนทราบ
ผานชองทางการเผยแพรขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเว็บไซตของบริษัทฯ
ขอเสนอที่จะไดรับการบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุน กรรมการอิสระ จะเปนผูพิจารณากลั่นกรอง และ
นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและสรุปใหความเห็นเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม โดยใหถือวา
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทถือเปนที่สุด
8.1.9 กําหนดวิธีการใหผูถือหุนสวนนอยเสนอชื่อบุคคลใหเขารับการพิจารณาเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการ ลวงหนา 3 - 4
เดือนกอนวันประชุมผูถือหุน พรอมขอมูลประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติและการใหความยินยอมของผูไดรับ
การเสนอชื่อ
คุณสมบัติของผูถือหุนที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมดังกลาวขางตน เปนไปตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยมาตรา 89/28 ซึ่งกําหนดใหผูถือหุนคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุนและมีสิทธิออก
เสียงนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ และเปนการถือหุนอยาง
ตอเนื่องนับจากวันที่ถือหุนจนถึงวันที่เสนอวาระการประชุมดังกลาว เปนเวลาไมนอยกวา 12 เดือน และตองถือ
ครองหุนจนถึงวันที่จัดการประชุมสามัญผูถือหุน มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อใหเขารับการพิจารณาเลือกตั้งใหดํารง
ตําแหนงกรรมการบริษัท
บุคคลที่จะไดรับการเสนอชื่อใหเขารับการพิจารณาเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท ตองมีคุณสมบัติครบถวน
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนระเบียบของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย
แห ง ประเทศไทย และข อ บั ง คั บ บริ ษั ท ฯ รวมทั้ ง มี คุ ณ สมบั ติ อื่ น ๆ ตามที่ บ ริ ษั ท ฯ กํ า หนด ได แ ก มี ค วามรู
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณที่สามารถเอื้อประโยชนและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของ
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บริษัทฯ มีประวัติการทํางานที่ดี มีความเปนอิสระ ปฏิบัติหนาที่กรรมการดวยความซื่อสัตย มีคุณธรรม จริยธรรม
และสามารถเขาประชุมคณะกรรมการอยางสม่ําเสมอ เปนตน
รายชื่อบุคคลใดที่จะไดรับการเสนอชื่อคัดเลือกเปนกรรมการบริษัทฯ นั้น กรรมการอิสระ จะพิจารณากลั่นกรอง
และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาวาจะนําเสนอรายชื่อใหแกที่ประชุมผูถือหุนหรือไม โดยใหถือวา
ความเห็นของคณะกรรมการถือเปนที่สุด
8.2 คณะกรรมการดูแลใหการดําเนินการในวันประชุมผูถือหุนเปนไปดวยความเรียบรอย โปรงใส มีประสิทธิภาพและเอื้อ
ใหผูถือหุนสามารถใชสิทธิของตน
8.2.1 บริษัทฯ ไดอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการเขารวมประชุมและออกเสียงอยางเต็มที่ และใชสถานที่
จัดประชุมที่สะดวกตอการเดินทางมาเขารวมประชุม โดยเปดใหผูถือหุนสามารถลงทะเบียนกอนเวลาประชุม 1
ชั่ว โมง และแมจ ะพ น เวลาลงทะเบี ยนแล ว ก็ ยัง เปด โอกาสให ผู ถือ หุน ที่ ประสงคจ ะเข าร วมประชุม สามารถ
ลงทะเบียนไดโดยไมเสียสิทธิ และมีการจัดเจาหนาที่ตอนรับ และใหขอมูลในการตรวจเอกสาร และลงทะเบียน
เพื่อเขารวมประชุม และมีการจัดเตรียมของวาง และเครื่องดื่มไวรับรองผูถือหุนอยางพอเพียง
8.2.2 นําระบบบารโคดซึ่งแสดงเลขทะเบียนผูถือหุนในแบบฟอรมลงทะเบียนมาใชในการลงทะเบียน และการลงคะแนน
เสียงเพื่อความถูกตอง สะดวก รวดเร็วในการลงทะเบียน และการนับคะแนนเสียง
8.2.3 บริษัทฯ ไดจัดทําใบลงคะแนนเสียงแยกแตละวาระสําหรับการลงคะแนนเสียง เพื่อความสะดวกในการลงและนับ
คะแนนเสียง ซึ่งเมื่อลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้นจะนํามารวมกับคะแนนเสียงที่ไดลงไวในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อรวม
คะแนน และประกาศคะแนนรวมทันทีในวันประชุม
8.2.4 บริษัทฯ ไมกระทําการใดๆ ที่มีลักษณะเปนการกําจัดสิทธิในการเขารวมประชุมของผูถือหุน ผูถือหุนทุกคนยอมมี
สิทธิเขารวมประชุมผูถือหุน ตลอดระยะเวลาการประชุม และเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม ตลอดจนแสดงความ
คิดเห็นตางๆ ไดอยางอิสระ
8.2.5 เมื่อถึงเวลาเริ่มประชุม กรรมการเขารวมประชุมอยางพรอมเพรียง รวมทั้งผูบริหารระดับสูง ตลอดจนผูสอบบัญชี
และที่ปรึกษากฎหมายอิสระ (ถามี) โดยกอนเริ่มประชุม บริษัทฯ จะชี้แจงหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการประชุม
ทั้งหมด อาทิ การเปดประชุม และการออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งวิธีการนับคะแนนเสียงของผูถือหุนที่จะตองลง
มติในแตละวาระตามขอบังคับของบริษัทฯ
8.2.6 เปดโอกาสใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการแตงตั้งกรรมการเปนรายคน
8.2.7 บริษัทฯ จะระบุการมีสว นไดสวนเสียของกรรมการไวในหนังสือเชิญประชุม และในการประชุมผูถ อื หุน หากกรรมการ
ทานใดมีสวนไดสวนเสีย หรือมีสวนเกี่ยวของในการพิจารณาวาระใด ประธานที่ประชุม และ/หรือ เลขานุการบริษัท
จะแจงใหผูเขารวมประชุมทราบกอนการพิจารณาวาระ โดยกรรมการที่มีสวนไดสวนเสียนั้นจะไมเขารวมประชุมใน
วาระนั้นๆ
8.2.8 บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนอาสาทําหนาที่เปนสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง เพื่อความโปรงใสในการ
ดําเนินการ รวมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการลงคะแนนเสียง
หนา 4/5

8.2.9 สนับสนุนใหผูเขารวมประชุมสามารถใชสิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชนของตน โดยการซักถาม แสดงความ
คิดเห็น ใหขอเสนอแนะและออกเสียงรวมกันตัดสินใจในเรื่องที่สําคัญตางๆ ที่อาจมีผลกระทบตอบริษัทฯ ในที่
ประชุมผูถือหุน เชน การแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเปนกรรมการอิสระ การอนุมัติ
แตงตั้งและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี การจัดสรรเงินปนผล การลดทุนหรือเพิ่มทุน การกําหนดหรือการแกไข
ขอบังคับบริษัทฯ บริคณหสนธิ และการอนุมัติรายการพิเศษ เปนตน
8.2.10 จัดใหมีการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุนผานการตอบแบบประเมินจากผูถือหุน เพื่อนําขอมูลมา
ใชในการพัฒนาการจัดประชุมใหมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น โปรงใส และเปนประโยชนตอผูถือหุน
8.2.11 มีการจั ดแสดงขอมูล ที่สําคั ญของบริษัทฯ บริเวณโดยรอบงานประชุมสามัญผูถือ หุน รวมทั้งจั ดมุมนั กลงทุ น
สัมพันธ ซึ่งมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยตอนรับและตอบขอซักถามตางๆ แกผูถือหุน
8.3 คณะกรรมการดูแลใหการเปดเผยมติที่ประชุมและการจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุน เปนไปอยางถูกตองและ
ครบถวน
แนวปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามหลักปฏิบัติ
8.3.1 บริษัทฯ ไดเปดเผยมติท่ีประชุมผูถือหุนพรอมผลการลงคะแนนเสียงในวันทําการถัดไปจากวันประชุมสามัญผูถือ
หุ น โดยแจ ง เป น จดหมายข า วไปยั ง ตลาดหลั ก ทรั พ ย ฯ ผ า นระบบ ELECTRONIC LISTED COMPANY
INFORMATION DISCLOSURE (ELCID) ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) และเปดเผยไวใน
เว็บไซตของบริษัทฯ (www.harn.co.th) ดวย
8.3.2 คณะกรรมการควรดูแลใหมีการบันทึกรายละเอียดการประชุมอยางครบถวนเหมาะสมตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี โดยมีขอมูลอยางนอย
(1) รายชื่อกรรมการและผูบ ริหารที่เขาประชุม และสัดสวนกรรมการที่เขารวมการประชุม ไมเขารวมการประชุม
(2) วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไมเห็นชอบ งดออกเสียง)
จํานวนบัตรเสีย ของแตละวาระ
(3) ประเด็นคําถามและคําตอบในที่ประชุมแตละวาระอยางละเอียด รวมทั้งชื่อ-นามสกุลของผูถามและผูต อบ
8.3.3 บริษัทฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุนแจงตอตลาดหลักทรัพยฯ ภายใน 14 วันหลังวันประชุมสามัญผูถือหุน
ตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ และใหผูถือหุน รับทราบบนเว็บไซตของบริษัท (WWW.Hหุน ตามขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพยฯ และใหผูถือหุนรับทราบบนเว็บไซตของบริษัทฯ (www.harn.co.th)
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