หมวด 8
สนับสนุนการมีส่วนร่ วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
Ensure Engagement and Communication with Shareholders
8.1 คณะกรรมการจะดูแลให้ มนั่ ใจว่า ผู้ถือหุ้นมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจในเรื่ องสําคัญของบริ ษัท
บริ ษัทฯ ตระหนักและให้ ความสําคัญในสิทธิพื ้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทังในฐานะของนั
้
กลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะ
เจ้ าของบริ ษัทฯ เช่น สิทธิ ในการซื ้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิ ในการที่จะได้ รับส่วนแบ่งผลกําไรจากบริ ษัทฯ
สิทธิในการได้ รับข้ อมูลของบริ ษัทฯ อย่างเพียงพอ สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิใน
การร่ วมตัดสินใจในเรื่ องสําคัญของบริ ษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปั นผล การแต่งตังหรื
้ อถอดถอนกรรมการ การแต่งตังผู
้ ้ สอบ
บัญ ชี การอนุมัติธุรกรรมที่ สํา คัญ และมีผลต่อ ทิศทางในการดํา เนิ นธุรกิจ ของบริ ษั ทฯ การแก้ ไ ขหนังสือบริ คณห์ สนธิ
ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ เป็ นต้ น
นอกเหนือจากสิทธิ พื ้นฐานต่างๆ ข้ างต้ นแล้ ว บริ ษัทฯ ยังได้ ดําเนินการในเรื่ องต่างๆ ที่เป็ นการส่งเสริ ม และอํานวยความ
สะดวกในการใช้ สทิ ธิของผู้ถือหุ้น ดังนี ้
การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
8.1.1 บริ ษัทฯ กําหนดให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็ นประจําทุกปี โดยจะจัดขึ ้นภายใน 4 เดือน นับตังแต่
้ วนั สิ ้นรอบปี
บัญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ อย่ า งไรก็ ต าม หากมี ค วามจํ า เป็ น เร่ ง ด่ ว นที่ จ ะต้ อ งพิ จ ารณาวาระพิ เ ศษในเรื่ อ งที่ อ าจ
กระทบกระเทื อ น หรื อ เกี่ ย วข้ องกั บ ผลประโยชน์ ข องผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ ง จํ า เป็ น ต้ อ งได้ รั บ การอนุ มัติ จ ากผู้ ถื อ หุ้ น
คณะกรรมการ สามารถเรี ยกประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้นได้ เป็ นกรณี ไป ซึ่งในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนี ้
บริ ษัทฯ ได้ ปฏิบตั ิตามแนวทางของโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist)
ที่จดั ทําขึ ้นโดยสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย เพื่อให้ การจัดงานมีมาตรฐานเป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการ
8.1.2

บริ ษัทฯ จะดําเนิ นการตามข้อบังคับบริ ษัท หากผูถ้ ื อหุน้ หนึ่งหรื อหลายคนซึ่ งมี หนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บ
ของจํ านนวนหุน้ ที จ่ ํ าหน่ายได้ทงั้ หมด เข้าชื อ่ กันทําหนังสือฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ื อหุน้

8.1.3 บริ ษัทฯ มีนโยบายสนับสนุน หรื อส่งเสริ มผู้ถือหุ้นทุกกลุม่ รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้ เข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น
โดยบริ ษัทฯ ได้ จดั ทําหนังสือเชิญประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม ข้ อมูลประกอบการ
พิจารณาระเบียบวาระอย่างครบถ้ วน เพียงพอต่อการใช้ สิทธิของผู้ถือหุ้น พร้ อมความเห็นของคณะกรรมการในแต่
ละวาระที่ระบุไว้ ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หรื อในเอกสารประกอบวาระการประชุม
8.1.4 บริ ษัทฯ แจ้ งกําหนดการประชุมพร้ อมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
เผยแพร่ผา่ นทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ (www.harn.co.th) อย่างน้ อย 28 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
8.1.5 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 บน
เว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ทังในรู
้ ปแบบที่เป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้ อมทังได้
้ แจ้ งข่าวผ่านระบบข่าวของตลาด
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หลัก ทรั พ ย์ ฯ ว่ า บริ ษั ท ฯ ได้ เ ผยแพร่ เ อกสารการประชุ ม ตามที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น บนเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ ที่
www.harn.co.th ทังในรู
้ ปแบบที่เป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้ าก่อนวันประชุมเป็ นเวลา ไม่น้อยกว่า
30 วัน เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ สะดวก รวดเร็ ว และได้ มีเวลาในการศึกษาพิจารณาข้ อมูลเป็ นการ
ล่วงหน้ า เพื่อนํามาใช้ ตดั สินใจในการลงมติ
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังได้ ประกาศคําบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นโดยลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุม ไม่น้อย
กว่า 7 วัน เป็ นระยะเวลาติดต่อกัน 3 วันทําการ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบคําบอกกล่าวและเตรี ยมตัวมาร่วมประชุม
8.1.6 ก่อนวันประชุม บริ ษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น สามารถส่งความเห็น ข้ อเสนอแนะ ข้ อซักถามได้ ล่วงหน้ าก่อนวัน
ประชุม โดยจะกําหนดหลักเกณฑ์การส่งคําถามล่วงหน้ าให้ ชดั เจน และแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบพร้ อมกับการนําส่ง
หนังสือ เชิญ ประชุม ผู้ถือ หุ้น รวมทั ้งจะเผยแพร่ หลักเกณฑ์การส่งคํา ถามล่ว งหน้ า ดังกล่า วไว้ บนเว็บไซต์ข อง
บริ ษัทฯ ด้ วย
8.1.7 ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง บริ ษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการ
อิสระหรื อบุคคลใดๆ เข้ าร่ วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่บริ ษัทฯ ได้ จัดส่งไปพร้ อมกับ
หนังสือเชิญประชุม พร้ อมทังจะเสนอชื
้
่อกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 คน เป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
8.1.8 บริ ษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะเพิ่มวาระการประชุมในที่ประชุมโดยไม่ได้ แจ้ งให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบล่วงหน้ าโดยไม่จําเป็ น
โดยเฉพาะวาระสําคัญที่ผ้ ูถือหุ้นต้ องใช้ เวลาในการศึกษาข้ อมูลก่อนตัดสินใจ เพื่อให้ ผ้ ูถือหุ้น ได้ มีโอกาสศึกษา
ข้ อมูลประกอบวาระการประชุมก่อนตัดสินใจ รวมทังไม่
้ จํากัดสิทธิในการเข้ าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย เป็ นต้ น
การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย
8.1.9 บริ ษัทฯ กํา หนดหลักเกณฑ์ให้ ผ้ ูถือหุ้นส่วนน้ อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้ า ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นให้
ชัดเจนเป็ นการล่วงหน้ า เพื่อแสดงถึงความเป็ นธรรม และความโปร่ งใสในการพิจารณาเพิ่ม หรื อไม่เพิ่มวาระที่ผ้ ู
ถือหุ้นส่วนน้ อยได้ เสนอมา
คุณ สมบัติ ข องผู้ถื อ หุ้น ที่ จ ะเสนอวาระการประชุม ดัง กล่ า วข้ า งต้ น เป็ น ไปตามที่ กํ า หนดในพระราชบัญ ญั ติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาตรา 89/28 ซึง่ กําหนดให้ ผ้ ถู ือหุ้นคนหนึง่ หรื อหลายคน ซึง่ ถือหุ้นและมีสิทธิออก
เสียงนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของจํานวนสิทธิ ออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ และเป็ นการถือหุ้นอย่าง
ต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอวาระการประชุมดังกล่าวเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน และต้ องถือ
ครองหุ้นจนถึงวันที่จดั การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีสิทธิ ทําหนังสือเสนอเรื่ องที่จะขอให้ คณะกรรมการบรรจุเป็ น
วาระการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้ างต้ นได้
การเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนัน้ ผู้ถือหุ้นจะต้ องระบุวตั ถุประสงค์ และรายละเอียดของเรื่ องที่เสนอ
พร้ อมข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ประกอบการพิจารณา
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการนําเรื่ องเข้ าบรรจุเป็ นวาระการประชุม ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
• เรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริ ษัทฯ โดยข้ อเท็จจริ งมิได้ แสดงถึงเหตุอนั ควรสงสัยเกี่ยวกับความ
ไม่ปกติในเรื่ องดังกล่าว
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• เรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออํานาจที่บริ ษัทฯ จะดําเนินการได้
• เรื่ องซึ่งตามปกติกฎหมายกําหนดให้ ต้องได้ รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการ
กําหนดเป็ นวาระการประชุมทุกครัง้
• เรื่ องที่ไม่เป็ นประโยชน์ ต่อการดําเนินงานของบริ ษัทฯ เรื่ องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้ อบังคับ กฎ และ
ระเบียบต่างๆ ของหน่วยราชการหรื อหน่วยงานที่กํากับดูแลบริ ษัทฯ
• เรื่ องที่ขดั กับวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทฯ
• เรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วน หรื อไม่ถกู ต้ อง หรื อกรณีที่บริ ษัทฯ ต้ องการข้ อมูลเพิ่มเติมแล้ ว ไม่สามารถ
ติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่ องได้
• เรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผา่ นมา และได้ รับมติสนับสนุน
ด้ วยเสียงที่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทังหมด
้
โดยที่ข้อเท็จจริ งยังไม่ได้ เปลี่ยนแปลงอย่าง
มีนยั สําคัญ
• ตลอดจนเรื่ องที่บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการแล้ ว และเรื่ องที่ซํ ้ากับเรื่ องที่ได้ เสนอมาก่อนแล้ ว เป็ นต้ น รวมทังในกรณี
้
ที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่ได้ ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด โดยบริ ษัทฯ จะดําเนินการแจ้ งเรื่ องดังกล่าวให้ ผู้ถือหุ้นทราบ
ผ่านช่องทางการเผยแพร่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ
ข้ อเสนอที่จะได้ รับการบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กรรมการอิสระ จะเป็ นผู้พิจารณากลัน่ กรอง และ
นําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อพิจารณาและสรุ ปให้ ความเห็นเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม โดยให้ ถือว่า
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทถือเป็ นที่สดุ
8.1.10 กําหนดวิธีการให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยเสนอชื่อบุคคลให้ เข้ ารับการพิจารณาเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการ ล่วงหน้ า 3 - 4
เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้ อมข้ อมูลประกอบการพิจารณาด้ านคุณสมบัติและการให้ ความยินยอมของผู้ได้ รับ
การเสนอชื่อ
คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นไปตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาตรา 89/28 ซึง่ กําหนดให้ ผ้ ถู ือหุ้นคนหนึ่งหรื อหลายคนซึง่ ถือหุ้นและมีสทิ ธิออก
เสียงนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของจํานวนสิทธิ ออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ และเป็ นการถือหุ้นอย่าง
ต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอวาระการประชุมดังกล่าว เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน และต้ องถือ
ครองหุ้นจนถึงวันที่จดั การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ เข้ ารับการพิจารณาเลือกตังให้
้ ดํารง
ตําแหน่งกรรมการบริ ษัท
บุคคลที่จะได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ ารับการพิจารณาเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท ต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนระเบียบของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์
แห่ ง ประเทศไทย และข้ อบัง คับ บริ ษั ท ฯ รวมทัง้ มี คุณ สมบัติ อื่ น ๆ ตามที่ บ ริ ษั ท ฯ กํ า หนด ได้ แ ก่ มี ค วามรู้
ความสามารถ ความเชี่ ยวชาญและประสบการณ์ ที่สามารถเอือ้ ประโยชน์ และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของ
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บริ ษัทฯ มีประวัติการทํางานที่ดี มีความเป็ นอิสระ ปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการด้ วยความซื่อสัตย์ มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม
และสามารถเข้ าประชุมคณะกรรมการอย่างสมํ่าเสมอ เป็ นต้ น
รายชื่อบุคคลใดที่จะได้ รับการเสนอชื่อคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษัทฯ นัน้ กรรมการอิสระ จะพิจารณากลัน่ กรอง
และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อพิจารณาว่าจะนําเสนอรายชื่อให้ แก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อไม่ โดยให้ ถือว่า
ความเห็นของคณะกรรมการถือเป็ นที่สดุ
8.2 คณะกรรมการดูแลให้ การดําเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย โปร่ งใส มีประสิทธิภาพและเอื ้อ
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถใช้ สทิ ธิของตน
8.2.1 บริ ษัทฯ ได้ อํานวยความสะดวกให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และใช้ สถานที่
จัดประชุมที่สะดวกต่อการเดินทางมาเข้ าร่ วมประชุม โดยเปิ ดให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 1
ชั่ว โมง และแม้ จะพ้ นเวลาลงทะเบี ยนแล้ ว ก็ ยัง เปิ ด โอกาสให้ ผ้ ูถื อ หุ้น ที่ ป ระสงค์ จ ะเข้ า ร่ ว มประชุม สามารถ
ลงทะเบียนได้ โดยไม่เสียสิทธิ และมีการจัดเจ้ าหน้ าที่ต้อนรับ และให้ ข้อมูลในการตรวจเอกสาร และลงทะเบียน
เพื่อเข้ าร่วมประชุม และมีการจัดเตรี ยมของว่าง และเครื่ องดื่มไว้ รับรองผู้ถือหุ้นอย่างพอเพียง
8.2.2 นําระบบบาร์ โค้ ดซึง่ แสดงเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นในแบบฟอร์ มลงทะเบียนมาใช้ ในการลงทะเบียน และการลงคะแนน
เสียงเพื่อความถูกต้ อง สะดวก รวดเร็วในการลงทะเบียน และการนับคะแนนเสียง
8.2.3 บริ ษัทฯ ได้ จดั ทําใบลงคะแนนเสียงแยกแต่ละวาระสําหรับการลงคะแนนเสียง เพื่อความสะดวกในการลงและนับ
คะแนนเสียง ซึ่งเมื่อลงคะแนนเสียงเสร็ จสิ ้นจะนํามารวมกับคะแนนเสียงที่ได้ ลงไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อรวม
คะแนน และประกาศคะแนนรวมทันทีในวันประชุม
8.2.4 บริ ษัทฯ ไม่กระทําการใดๆ ที่มีลกั ษณะเป็ นการกําจัดสิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนย่อมมี
สิทธิเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดระยะเวลาการประชุม และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม ตลอดจนแสดงความ
คิดเห็นต่างๆ ได้ อย่างอิสระ
8.2.5 เมื่อถึงเวลาเริ่ มประชุม กรรมการเข้ าร่ วมประชุมอย่างพร้ อมเพรี ยง รวมทังผู
้ ้ บริ หารระดับสูง ตลอดจนผู้สอบบัญชี
และที่ปรึ กษากฎหมายอิสระ (ถ้ ามี) โดยก่อนเริ่ มประชุม บริ ษัทฯ จะชี ้แจงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกับการประชุม
ทังหมด
้
อาทิ การเปิ ดประชุม และการออกเสียงลงคะแนน รวมทังวิ
้ ธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่จะต้ องลง
มติในแต่ละวาระตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
8.2.6 เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สทิ ธิในการแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายคน
8.2.7 บริ ษัทฯ จะระบุการมีสว่ นได้ สว่ นเสียของกรรมการไว้ ในหนังสือเชิญประชุม และในการประชุมผู้ถือหุ้น หากกรรมการ
ท่านใดมีส่วนได้ ส่วนเสีย หรื อมีส่วนเกี่ยวข้ องในการพิจารณาวาระใด ประธานที่ประชุม และ/หรื อ เลขานุการบริ ษัท
จะแจ้ งให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมทราบก่อนการพิจารณาวาระ โดยกรรมการที่มีสว่ นได้ สว่ นเสียนันจะไม่
้
เข้ าร่ วมประชุมใน
วาระนันๆ
้
8.2.8 บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นอาสาทําหน้ าที่เป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง เพื่อความโปร่ งใสในการ
ดําเนินการ รวมทังเปิ
้ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการลงคะแนนเสียง
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8.2.9 สนับสนุนให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมสามารถใช้ สิทธิ ในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตน โดยการซักถาม แสดงความ
คิดเห็น ให้ ข้อเสนอแนะและออกเสียงร่ วมกันตัดสินใจในเรื่ องที่สําคัญต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อบริ ษัทฯ ในที่
ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การแต่งตัง้ หรื อถอดถอนกรรมการ การเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการอิสระ การอนุมัติ
แต่งตังและกํ
้
าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปั นผล การลดทุนหรื อเพิ่มทุน การกําหนดหรื อการแก้ ไข
ข้ อบังคับบริ ษัทฯ บริ คณห์สนธิ และการอนุมตั ิรายการพิเศษ เป็ นต้ น
8.2.10 จัดให้ มีการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านการตอบแบบประเมินจากผู้ถือหุ้น เพื่อนําข้ อมูลมา
ใช้ ในการพัฒนาการจัดประชุมให้ มีประสิทธิภาพที่ดีขึ ้น โปร่งใส และเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหุ้น
8.2.11 มี การจัดแสดงข้ อ มูลที่ สํา คัญ ของบริ ษั ทฯ บริ เวณโดยรอบงานประชุมสามัญผู้ถือ หุ้น รวมทัง้ จัดมุมนักลงทุน
สัมพันธ์ ซึง่ มีเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ คอยต้ อนรับและตอบข้ อซักถามต่างๆ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
8.3 คณะกรรมการดูแลให้ การเปิ ดเผยมติที่ประชุมและการจัดทํารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เป็ นไปอย่างถูกต้ องและ
ครบถ้ วน
แนวปฏิบตั ิเพื่อให้ เป็ นไปตามหลักปฏิบตั ิ
8.3.1 บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้ อมผลการลงคะแนนเสียงในวันทําการถัดไปจากวันประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น โดยแจ้ งเป็ นจดหมายข่าวไปยังตลาดหลักทรั พย์ ฯ ผ่านระบบ ELECTRONIC LISTED COMPANY
INFORMATION DISCLOSURE (ELCID) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และเปิ ดเผยไว้ ใน
เว็บไซต์ของบริ ษัทฯ (www.harn.co.th) ด้ วย
8.3.2 คณะกรรมการควรดูแลให้ มีการบันทึกรายละเอียดการประชุมอย่างครบถ้ วนเหมาะสมตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี โดยมีข้อมูลอย่างน้ อย
(1) รายชื่อกรรมการและผู้บริ หารที่เข้ าประชุม และสัดส่วนกรรมการที่เข้ าร่วมการประชุม ไม่เข้ าร่วมการประชุม
(2) วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง)
จํานวนบัตรเสีย ของแต่ละวาระ
(3) ประเด็นคําถามและคําตอบในที่ประชุมแต่ละวาระอย่างละเอียด รวมทังชื
้ ่อ-นามสกุลของผู้ถามและผู้ตอบ
8.3.3 บริ ษัทฯ ได้ จดั ทํารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแจ้ งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันหลังวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ตามข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบบนเว็บไซต์ของบริ ษัท (WWW.Hหุ้น ตามข้ อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบบนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ (www.harn.co.th)
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