
 

 

หมวด 8 

สนับสนุนการมีสวนรวมและการสื่อสารกับผูถือหุน 

Ensure Engagement and Communication with Shareholders 
 

8.1 คณะกรรมการจะดูแลใหมั่นใจวา ผูถือหุนมีสวนรวมในการตัดสินใจในเร่ืองสําคัญของบริษัท 

บริษัทฯ ตระหนักและใหความสําคัญในสิทธิพ้ืนฐานตางๆ ของผูถือหุน ท้ังในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพยและในฐานะ

เจาของบริษัทฯ เชน สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพยท่ีตนถืออยู  สิทธิในการท่ีจะไดรับสวนแบงผลกําไรจากบริษัทฯ 

สิทธิในการไดรับขอมูลของบริษัทฯ อยางเพียงพอ สิทธิตางๆ ในการประชุมผูถือหุน สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิใน

การรวมตัดสินใจในเร่ืองสําคัญของบริษัทฯ เชน การจัดสรรเงินปนผล การแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแตงตั้งผูสอบ

บัญชี  การอนุมัติธุรกรรมท่ีสําคัญและมีผลตอทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ การแกไขหนังสือบริคณหสนธิ 

ขอบังคับของบริษัทฯ เปนตน  

นอกเหนือจากสิทธิพ้ืนฐานตางๆ ขางตนแลว บริษัทฯ ยังไดดําเนินการในเร่ืองตางๆ ท่ีเปนการสงเสริม และอํานวยความ

สะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุน ดังน้ี 

การจัดประชุมผูถือหุน 

8.1.1 บริษัทฯ กําหนดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนเปนประจําทุกป  โดยจะจัดขึ้นภายใน 4 เดือน นับตั้งแตวันส้ินรอบ

ปบัญชีของบริษัทฯ อยางไรก็ตาม หากมีความจําเปนเรงดวนท่ีจะตองพิจารณาวาระพิเศษในเร่ืองท่ีอาจ

กระทบกระเทือน หรือเกี่ยวของกับผลประโยชนของผูถือหุน ซึ่งจําเปนตองได รับการอนุมัติจากผูถือหุน  

คณะกรรมการ สามารถเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนไดเปนกรณีไป ซึ่งในการจัดการประชุมสามัญผูถือหุนน้ี 

บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามแนวทางของโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผูถือหุน (AGM Checklist) 

ท่ีจัดทําขึ้นโดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย เพ่ือใหการจัดงานมีมาตรฐานเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการ 

8.1.2  บริษัทฯ จะดําเนินการตามขอบังคับบริษัท หากผูถือหุนหน่ึงหรือหลายคนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละ

สิบของจํานนวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด เขาชื่อกันทําหนังสือฉบับเดียวกันรองขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผู

ถือหุน 

8.1.3 บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุน หรือสงเสริมผูถือหุนทุกกลุม รวมถึงผูถือหุนประเภทสถาบันใหเขารวมประชุมผูถือ

หุน โดยบริษัทฯ ไดจัดทําหนังสือเชิญประชุม โดยระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม ขอมูล

ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระอยางครบถวน เพียงพอตอการใชสิทธิของผูถือหุน พรอมความเห็นของ

คณะกรรมการในแตละวาระท่ีระบุไวในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน หรือในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

8.1.4 บริษัทฯ แจงกําหนดการประชุมพรอมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการตอตลาดหลักทรัพยฯ และ

เผยแพรผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ (www.harn.co.th) อยางนอย 28 วันกอนวันประชุมผูถือหุน 

8.1.5 บริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือเชิญประชุม พรอมท้ังขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆ ทางไปรษณียใหผูถือหุน

รับทราบลวงหนากอนวันประชุมไมนอยกวา 7 วัน ตามท่ีกฎหมายกําหนด (พรบ.แกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย (ฉบับท่ี 18) พ.ศ.2551 มาตรา 1175) พรอมท้ัง เผยแพรขอมูลหนังสือเชิญประชุมประจําป บน

เว็บไซตของบริษัทฯ ท้ังในรูปแบบท่ีเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พรอมท้ังไดแจงขาวผานระบบขาวของตลาด
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หลักทรัพยฯ วาบริษัทฯ  ไดเผยแพรเอกสารการประชุมตามท่ีกลาวมาขางตน บนเว็บไซตของบริษัทฯ ท่ี 

www.harn.co.th ท้ังในรูปแบบท่ีเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ลวงหนากอนวันประชุมเปนเวลา ไมนอยกวา 

30 วัน เพ่ือใหผูถือหุนสามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวก รวดเร็ว และไดมีเวลาในการศึกษาพิจารณาขอมูลเปนการ

ลวงหนา  เพ่ือนํามาใชตัดสินใจในการลงมติ 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังไดประกาศคําบอกกลาวเชิญประชุมผูถือหุนโดยลงโฆษณาหนังสือพิมพกอนวันประชุม ไม

นอยกวา 7 วัน เปนระยะเวลาติดตอกัน 3 วันทําการ เพ่ือใหผูถือหุนไดรับทราบคําบอกกลาวและเตรียมตัวมารวม

ประชุม 

8.1.6 กอนวันประชุม บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุน สามารถสงความเห็น ขอเสนอแนะ ขอซักถามไดลวงหนากอนวัน

ประชุม โดยจะกําหนดหลักเกณฑการสงคําถามลวงหนาใหชัดเจน และแจงใหผูถือหุนทราบพรอมกับการนําสง

หนังสือเชิญประชุมผูถือหุน รวมทั้งจะเผยแพรหลักเกณฑการสงคําถามลวงหนาดังกลาวไวบนเว็บไซตของ

บริษัทฯ ดวย 

8.1.7 ในกรณีท่ีผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะให

กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขารวมประชุมแทนตนได โดยใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ท่ีบริษัทฯ ไดจัดสงไป

พรอมกับหนังสือเชิญประชุม พรอมท้ังจะเสนอชื่อกรรมการอิสระอยางนอย 1 คน เปนทางเลือกในการมอบฉันทะ

ของผูถือหุน 

8.1.8 บริษัทฯ ไมมีนโยบายท่ีจะเพ่ิมวาระการประชุมในท่ีประชุมโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนาโดยไมจําเปน 

โดยเฉพาะวาระสําคัญท่ีผูถือหุนตองใชเวลาในการศึกษาขอมูลกอนตัดสินใจ เพ่ือใหผูถือหุน ไดมีโอกาสศึกษา

ขอมูลประกอบวาระการประชุมกอนตัดสินใจ รวมท้ังไมจํากัดสิทธิในการเขาประชุมของผูถือหุนท่ีมาสาย เปนตน 

การคุมครองสิทธิของผูถือหุนสวนนอย 

8.1.9 บริษัทฯ กําหนดหลักเกณฑใหผูถือหุนสวนนอยเสนอเพ่ิมวาระการประชุมลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุนใหชัดเจน

เปนการลวงหนา เพ่ือแสดงถึงความเปนธรรม และความโปรงใสในการพิจารณาเพ่ิม หรือไมเพ่ิมวาระท่ีผูถือหุนสวน

นอยไดเสนอมา 

คุณสมบัติของผูถือหุนท่ีจะเสนอวาระการประชุมดังกลาวขางตน เปนไปตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยมาตรา 89/28 ซึ่งกําหนดใหผูถือหุนคนหน่ึง หรือหลายคน ซึ่งถือหุนและมีสิทธิ

ออกเสียงนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ และเปนการถือหุน

อยางตอเน่ืองนับจากวันท่ีถือหุนจนถึงวันท่ีเสนอวาระการประชุมดังกลาวเปนเวลาไมนอยกวา 12 เดือน และตอง

ถือครองหุนจนถึงวันท่ีจัดการประชุมสามัญผูถือหุน  มีสิทธิทําหนังสือเสนอเร่ืองท่ีจะขอใหคณะกรรมการบรรจุ

เปนวาระการประชุมผูถือหุนดังกลาวขางตนได  

การเสนอวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนน้ัน ผูถือหุนจะตองระบุวัตถุประสงค และรายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอ 

พรอมขอมูลท่ีเปนประโยชนประกอบการพิจารณา 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการนําเร่ืองเขาบรรจุเปนวาระการประชุม ในกรณีดังตอไปน้ี 
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• เร่ืองท่ีเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยขอเท็จจริงมิไดแสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความ

ไมปกติในเร่ืองดังกลาว 

• เร่ืองท่ีอยูนอกเหนืออํานาจท่ีบริษัทฯ จะดําเนินการได 

• เร่ืองซึ่งตามปกติกฎหมายกําหนดใหตองไดรับการพิจารณาจากท่ีประชุมผูถือหุน และบริษัทฯ ได

ดําเนินการกําหนดเปนวาระการประชุมทุกคร้ัง 

• เร่ืองท่ีไมเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัทฯ เร่ืองท่ีขัดกับกฎหมาย ประกาศ ขอบังคับ กฎ และ

ระเบียบตางๆ ของหนวยราชการหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลบริษัทฯ 

• เร่ืองท่ีขัดกับวัตถุประสงค ขอบังคับ มติท่ีประชุมผูถือหุน และหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 

• เร่ืองท่ีผูถือหุนใหขอมูลไมครบถวน หรือไมถูกตอง  หรือกรณีท่ีบริษัทฯ ตองการขอมูลเพ่ิมเติมแลว ไม

สามารถติดตอกับผูถือหุนท่ีเสนอเร่ืองได 

• เร่ืองท่ีผูถือหุนไดเคยเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาในรอบ 12 เดือนท่ีผานมา และไดรับมติ

สนับสนุนดวยเสียงท่ีนอยกวารอยละ 10  ของจํานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมด โดยท่ีขอเท็จจริงยังไมได

เปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญ 

• ตลอดจนเร่ืองท่ีบริษัทฯ ไดดําเนินการแลว และเร่ืองท่ีซ้ํากับเร่ืองท่ีไดเสนอมากอนแลว เปนตน รวมท้ังใน

กรณีท่ีผูถือหุนไมไดปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกําหนด โดยบริษัทฯ จะดําเนินการแจงเร่ืองดังกลาวให ผูถือหุน

ทราบผานชองทางการเผยแพรขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเว็บไซตของบริษัทฯ 

ขอเสนอท่ีจะไดรับการบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุน กรรมการอิสระ จะเปนผูพิจารณากล่ันกรอง และ

นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาและสรุปใหความเห็นเพ่ือบรรจุเปนวาระการประชุม โดยใหถือวา

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทถือเปนท่ีสุด 

8.1.10 กําหนดวิธีการใหผูถือหุนสวนนอยเสนอชื่อบุคคลใหเขารับการพิจารณาเพ่ือดํารงตําแหนงกรรมการ ลวงหนา 3 - 4 

เดือนกอนวันประชุมผูถือหุน พรอมขอมูลประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติและการใหความยินยอมของผูไดรับ

การเสนอชื่อ 

คุณสมบัติของผูถือหุนท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชุมดังกลาวขางตน เปนไปตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยมาตรา 89/28  ซึ่งกําหนดใหผูถือหุนคนหน่ึงหรือหลายคนซึ่งถือหุนและมีสิทธิ

ออกเสียงนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ และเปนการถือหุน

อยางตอเน่ืองนับจากวันท่ีถือหุนจนถึงวันท่ีเสนอวาระการประชุมดังกลาว เปนเวลาไมนอยกวา 12 เดือน และ

ตองถือครองหุนจนถึงวันท่ีจัดการประชุมสามัญผูถือหุน มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพ่ือใหเขารับการพิจารณาเลือกตั้ง

ใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท 

บุคคลท่ีจะไดรับการเสนอชื่อใหเขารับการพิจารณาเพ่ือดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท ตองมีคุณสมบัติครบถวน

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด  พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ตลอดจนระเบียบของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  คณะกรรมการกํากับตลาดทุน  ตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย และขอบังคับบริษัทฯ  รวมท้ังมีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามท่ีบริษัทฯ กําหนด ไดแก มีความรู

ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณท่ีสามารถเอ้ือประโยชนและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของ
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บริษัทฯ มีประวัติการทํางานท่ีดี มีความเปนอิสระ ปฏิบัติหนาท่ีกรรมการดวยความซื่อสัตย มีคุณธรรม จริยธรรม 

และสามารถเขาประชุมคณะกรรมการอยางสม่ําเสมอ เปนตน 

รายชื่อบุคคลใดท่ีจะไดรับการเสนอชื่อคัดเลือกเปนกรรมการบริษัทฯ น้ัน กรรมการอิสระ จะพิจารณากล่ันกรอง

และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาวาจะนําเสนอรายชื่อใหแกท่ีประชุมผูถือหุนหรือไม โดยใหถือ

วาความเห็นของคณะกรรมการถือเปนท่ีสุด 

8.2 คณะกรรมการดูแลใหการดําเนินการในวันประชุมผูถือหุนเปนไปดวยความเรียบรอย โปรงใส มีประสิทธิภาพและเอ้ือ

ใหผูถือหุนสามารถใชสิทธิของตน 

8.2.1 บริษัทฯ ไดอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการเขารวมประชุมและออกเสียงอยางเต็มท่ี และใช

สถานท่ีจัดประชุมท่ีสะดวกตอการเดินทางมาเขารวมประชุม โดยเปดใหผูถือหุนสามารถลงทะเบียนกอนเวลา

ประชุม 1 ชั่วโมง และแมจะพนเวลาลงทะเบียนแลว ก็ยังเปดโอกาสใหผูถือหุนท่ีประสงคจะเขารวมประชุม 

สามารถลงทะเบียนไดโดยไมเสียสิทธิ และมีการจัดเจาหนาท่ีตอนรับ และใหขอมูลในการตรวจเอกสาร และ

ลงทะเบียนเพ่ือเขารวมประชุม และมีการจัดเตรียมของวาง และเคร่ืองดื่มไวรับรองผูถือหุนอยางพอเพียง 

8.2.2 นําระบบบารโคดซึ่งแสดงเลขทะเบียนผูถือหุนในแบบฟอรมลงทะเบียนมาใชในการลงทะเบียน และการ

ลงคะแนนเสียงเพ่ือความถูกตอง สะดวก รวดเร็วในการลงทะเบียน และการนับคะแนนเสียง 

8.2.3 บริษัทฯ ไดจัดทําใบลงคะแนนเสียงแยกแตละวาระสําหรับการลงคะแนนเสียง เพ่ือความสะดวกในการลงและนับ

คะแนนเสียง ซึ่งเมื่อลงคะแนนเสียงเสร็จส้ินจะนํามารวมกับคะแนนเสียงท่ีไดลงไวในหนังสือมอบฉันทะ เพ่ือรวม

คะแนน และประกาศคะแนนรวมทันทีในวันประชุม 

8.2.4 บริษัทฯ ไมกระทําการใดๆ ท่ีมีลักษณะเปนการกําจัดสิทธิในการเขารวมประชุมของผูถือหุน ผูถือหุนทุกคนยอมมี

สิทธิเขารวมประชุมผูถือหุน ตลอดระยะเวลาการประชุม และเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม ตลอดจนแสดงความ

คิดเห็นตางๆ ไดอยางอิสระ 

8.2.5 เมื่อถึงเวลาเร่ิมประชุม กรรมการเขารวมประชุมอยางพรอมเพรียง รวมท้ังผูบริหารระดับสูง ตลอดจนผูสอบบัญชี 

และท่ีปรึกษากฎหมายอิสระ (ถามี) โดยกอนเร่ิมประชุม  บริษัทฯ จะชี้แจงหลักเกณฑท่ีเกี่ยวของกับการประชุม

ท้ังหมด อาทิ การเปดประชุม และการออกเสียงลงคะแนน รวมท้ังวิธีการนับคะแนนเสียงของผูถือหุนท่ีจะตองลง

มติในแตละวาระตามขอบังคับของบริษัทฯ 

8.2.6 เปดโอกาสใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการแตงตั้งกรรมการเปนรายคน 

8.2.7 บริษัทฯ จะระบุการมีสวนไดสวนเสียของกรรมการไวในหนังสือเชิญประชุม และในการประชุมผูถือหุน หาก

กรรมการทานใดมีสวนไดสวนเสีย หรือมีสวนเกี่ยวของในการพิจารณาวาระใด ประธานท่ีประชุม และ/หรือ 

เลขานุการบริษัท จะแจงใหผูเขารวมประชุมทราบกอนการพิจารณาวาระ โดยกรรมการท่ีมีสวนไดสวนเสียน้ันจะไม

เขารวมประชุมในวาระน้ันๆ 

8.2.8 บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนอาสาทําหนาท่ีเปนสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง เพ่ือความโปรงใสในการ

ดําเนินการ รวมท้ังเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการลงคะแนนเสียง 
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8.2.9 สนับสนุนใหผูเขารวมประชุมสามารถใชสิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชนของตน โดยการซักถาม แสดงความ

คิดเห็น ใหขอเสนอแนะและออกเสียงรวมกันตัดสินใจในเร่ืองท่ีสําคัญตางๆ ท่ีอาจมีผลกระทบตอบริษัทฯ ในท่ี

ประชุมผูถือหุน เชน การแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเปนกรรมการอิสระ การอนุมัติ

แตงตั้งและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี การจัดสรรเงินปนผล การลดทุนหรือเพ่ิมทุน การกําหนดหรือการ

แกไขขอบังคับบริษัทฯ บริคณหสนธิ และการอนุมัติรายการพิเศษ เปนตน 

8.2.10 จัดใหมีการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุนผานการตอบแบบประเมินจากผูถือหุน เพ่ือนําขอมูลมา

ใชในการพัฒนาการจัดประชุมใหมีประสิทธิภาพท่ีดีขึ้น โปรงใส และเปนประโยชนตอผูถือหุน 

8.2.11 มีการจัดแสดงขอมูลท่ีสําคัญของบริษัทฯ บริเวณโดยรอบงานประชุมสามัญผูถือหุน รวมท้ังจัดมุมนักลงทุน

สัมพันธ ซึ่งมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยตอนรับและตอบขอซักถามตางๆ แกผูถือหุน 

8.3 คณะกรรมการดูแลใหการเปดเผยมติท่ีประชุมและการจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุน เปนไปอยางถูกตองและ

ครบถวน 

แนวปฏิบตัิเพือ่ใหเปนไปตามหลักปฏิบัต ิ

8.3.1 บริษัทฯ ไดเปดเผยมติท่ีประชุมผูถือหุนพรอมผลการลงคะแนนเสียงในวันทําการถัดไปจากวันประชุมสามัญผูถือ

หุน โดยแจงเปนจดหมายขาวไปยังตลาดหลักทรัพยฯ ผานระบบ Electronic Listed Company Information 

Disclosure (ELCID) ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) และเปดเผยไวในเว็บไซตของบริษัทฯ 

(www.harn.co.th) ดวย 

8.3.2 คณะกรรมการควรดูแลใหมีการบันทึกรายละเอียดการประชุมอยางครบถวนเหมาะสมตามหลักการกํากับดูแล

กิจการท่ีดี โดยมีขอมูลอยางนอย 

(1) รายชื่อกรรมการและผูบริหารท่ีเขาประชุม และสัดสวนกรรมการท่ีเขารวมการประชุม ไมเขารวมการประชุม 

(2) วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติท่ีประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไมเห็นชอบ งดออกเสียง) 

จํานวนบัตรเสีย ของแตละวาระ 

(3) ประเด็นคําถามและคําตอบในท่ีประชุมแตละวาระอยางละเอียด รวมท้ังชื่อ-นามสกุลของผูถามและผูตอบ 

8.3.3 บริษัทฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุนแจงตอตลาดหลักทรัพยฯ ภายใน 14 วันหลังวันประชุมสามัญผูถือ

หุน ตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ และใหผูถือหุนรับทราบบนเว็บไซตของบริษัทฯ (www.harn.co.th) 
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