หมวด 8
สนับสนุนการมีสวนรวมและการสื่อสารกับผูถือหุน
Ensure Engagement and Communication with Shareholders
8.1 คณะกรรมการจะดูแลใหมั่นใจวา ผูถือหุนมีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญของบริษัท
บริษัทฯ ตระหนักและใหความสําคัญในสิทธิพื้นฐานตางๆ ของผูถือหุน ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพยและในฐานะ
เจาของบริษัทฯ เชน สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพยที่ตนถืออยู สิทธิในการที่จะไดรับสวนแบงผลกําไรจากบริษัทฯ
สิทธิในการไดรับขอมูลของบริษัทฯ อยางเพียงพอ สิทธิตางๆ ในการประชุมผูถือหุน สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิใน
การรวมตัดสินใจในเรื่องสําคัญของบริษัทฯ เชน การจัดสรรเงินปนผล การแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแตงตั้งผูสอบ
บัญ ชี การอนุมั ติธุรกรรมที่สําคั ญ และมี ผลต อทิศ ทางในการดําเนิน ธุรกิ จของบริษั ทฯ การแก ไขหนั งสื อบริคณห สนธิ
ขอบังคับของบริษัทฯ เปนตน
นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานตางๆ ขางตนแลว บริษัทฯ ยังไดดําเนินการในเรื่องตางๆ ที่เปนการสงเสริม และอํานวยความ
สะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุน ดังนี้
การจัดประชุมผูถือหุน
8.1.1

บริษัทฯ กําหนดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนเปนประจําทุกป โดยจะจัดขึ้นภายใน 4 เดือน นับตั้งแตวันสิ้นรอบ
ป บั ญ ชี ข องบริษั ท ฯ อย า งไรก็ ต าม หากมี ค วามจํ า เป น เรง ด ว นที่ จ ะต อ งพิ จ ารณาวาระพิ เศษในเรื่อ 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 สามารถเรียกประชุมวิสามัญ ผูถือหุนไดเปนกรณีไป ซึ่งในการจัดการประชุมสามัญ ผูถือหุนนี้
บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามแนวทางของโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผูถือหุน (AGM Checklist)
ที่จัดทําขึ้นโดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย เพื่อใหการจัดงานมีมาตรฐานเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการ

8.1.2

บริษัทฯ จะดําเนินการตามขอบังคับบริษัท หากผูถือหุนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละ
สิบของจํานนวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด เขาชื่อกันทําหนังสือฉบับเดียวกันรองขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผู
ถือหุน

8.1.3

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุน หรือสงเสริมผูถือหุนทุกกลุม รวมถึงผูถือหุนประเภทสถาบันใหเขารวมประชุมผูถือ
หุ น โดยบริ ษั ท ฯ ได จั ด ทํ า หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม โดยระบุ ส ถานที่ วั น เวลา ระเบี ย บวาระการประชุ ม ข อ มู ล
ประกอบการพิ จารณาระเบี ยบวาระอยางครบถวน เพี ยงพอตอการใชสิทธิของผูถือหุน พรอมความเห็นของ
คณะกรรมการในแตละวาระที่ระบุไวในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน หรือในเอกสารประกอบวาระการประชุม

8.1.4

บริษัทฯ แจงกําหนดการประชุมพรอมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการตอตลาดหลักทรัพยฯ และ
เผยแพรผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ (www.harn.co.th) อยางนอย 28 วันกอนวันประชุมผูถือหุน

8.1.5

บริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือเชิญประชุม พรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆ ทางไปรษณียใหผูถือหุน
รับทราบลวงหนากอนวันประชุมไมนอยกวา 7 วัน ตามที่กฎหมายกําหนด (พรบ.แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย (ฉบับที่ 18) พ.ศ.2551 มาตรา 1175) พรอมทั้ง เผยแพรขอมูลหนังสือเชิญประชุมประจําป บน
เว็บไซตของบริษัทฯ ทั้งในรูปแบบที่เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พรอมทั้งไดแจงขาวผานระบบขาวของตลาด
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หลั ก ทรั พ ย ฯ ว า บริษั ท ฯ ได เผยแพร เอกสารการประชุ 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
30 วัน เพื่อใหผูถือหุนสามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวก รวดเร็ว และไดมีเวลาในการศึกษาพิจารณาขอมูลเปนการ
ลวงหนา เพื่อนํามาใชตัดสินใจในการลงมติ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดประกาศคําบอกกลาวเชิญประชุมผูถือหุนโดยลงโฆษณาหนังสือพิมพกอนวันประชุม ไม
นอยกวา 7 วัน เปนระยะเวลาติดตอกัน 3 วันทําการ เพื่อใหผูถือหุนไดรับทราบคําบอกกลาวและเตรียมตัวมารวม
ประชุม
8.1.6

กอนวันประชุม บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุน สามารถสงความเห็น ขอเสนอแนะ ขอซักถามไดลวงหนากอนวัน
ประชุม โดยจะกําหนดหลักเกณฑการสงคําถามลวงหนาใหชัดเจน และแจงใหผูถือหุนทราบพรอมกับการนําสง
หนังสือเชิญ ประชุมผูถือหุน รวมทั้งจะเผยแพรหลักเกณฑการสงคําถามลวงหนาดังกลาวไวบ นเว็บ ไซตของ
บริษัทฯ ดวย

8.1.7

ในกรณี ที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะให
กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขารวมประชุมแทนตนได โดยใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่บริษัทฯ ไดจัดสงไป
พรอมกับหนังสือเชิญประชุม พรอมทั้งจะเสนอชื่อกรรมการอิสระอยางนอย 1 คน เปนทางเลือกในการมอบฉันทะ
ของผูถือหุน

8.1.8

บริษัทฯ ไมมีนโยบายที่จะเพิ่มวาระการประชุมในที่ประชุมโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนาโดยไมจําเปน
โดยเฉพาะวาระสําคัญที่ผูถือหุนตองใชเวลาในการศึกษาขอมูลกอนตัดสินใจ เพื่อใหผูถือหุน ไดมีโอกาสศึกษา
ขอมูลประกอบวาระการประชุมกอนตัดสินใจ รวมทั้งไมจํากัดสิทธิในการเขาประชุมของผูถือหุนที่มาสาย เปนตน

การคุมครองสิทธิของผูถือหุนสวนนอย
8.1.9

บริษัทฯ กําหนดหลักเกณฑใหผูถือหุนสวนนอยเสนอเพิ่มวาระการประชุมลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุนใหชัดเจน
เปนการลวงหนา เพื่อแสดงถึงความเปนธรรม และความโปรงใสในการพิจารณาเพิ่ม หรือไมเพิ่มวาระที่ผูถือหุนสวน
นอยไดเสนอมา
คุณ สมบั ติ ของผู ถือ หุ น ที่ จะเสนอวาระการประชุม ดั งกลา วขา งต น เป น ไปตามที่ กํา หนดในพระราชบั ญ ญั ติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยมาตรา 89/28 ซึ่งกําหนดใหผูถือหุนคนหนึ่ง หรือหลายคน ซึ่งถือหุนและมีสิทธิ
ออกเสียงนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ และเปนการถือหุน
อยางตอเนื่องนับจากวันที่ถือหุนจนถึงวันที่เสนอวาระการประชุมดังกลาวเปนเวลาไมนอยกวา 12 เดือน และตอง
ถือครองหุนจนถึงวันที่จัดการประชุมสามัญผูถือหุน มีสิทธิทําหนังสือเสนอเรื่องที่จะขอใหคณะกรรมการบรรจุ
เปนวาระการประชุมผูถือหุนดังกลาวขางตนได
การเสนอวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนนั้น ผูถือหุนจะตองระบุวัตถุประสงค และรายละเอียดของเรื่องที่เสนอ
พรอมขอมูลที่เปนประโยชนประกอบการพิจารณา
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการนําเรื่องเขาบรรจุเปนวาระการประชุม ในกรณีดังตอไปนี้
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• เรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยขอเท็จจริงมิไดแสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความ
ไมปกติในเรื่องดังกลาว
• เรื่องที่อยูนอกเหนืออํานาจที่บริษัทฯ จะดําเนินการได
• เรื่ อ งซึ่ ง ตามปกติ ก ฎหมายกํ า หนดให ต อ งได รั บ การพิ จ ารณาจากที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น และบริษั ท ฯ ได
ดําเนินการกําหนดเปนวาระการประชุมทุกครั้ง
• เรื่องที่ไมเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัทฯ เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ขอบังคับ กฎ และ
ระเบียบตางๆ ของหนวยราชการหรือหนวยงานที่กํากับดูแลบริษัทฯ
• เรื่องที่ขัดกับวัตถุประสงค ขอบังคับ มติที่ประชุมผูถือหุน และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
• เรื่องที่ ผูถือ หุนใหขอมู ลไม ครบถ วน หรือไม ถูก ตอง หรือกรณี ที่ บริษั ทฯ ตองการขอมู ลเพิ่ มเติม แลว ไม
สามารถติดตอกับผูถือหุนที่เสนอเรื่องได
• เรื่อ งที่ ผู ถื อ หุ น ได เคยเสนอต อ ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น เพื่ อ พิ จ ารณาในรอบ 12 เดื อ นที่ ผ า นมา และได รับ มติ
สนั บ สนุ น ด วยเสี ยงที่ น อยกวารอ ยละ 10 ของจํานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้ งหมด โดยที่ ขอ เท็จ จริงยังไม ได
เปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ
• ตลอดจนเรื่องที่บริษัทฯ ไดดําเนินการแลว และเรื่องที่ซ้ํากับเรื่องที่ไดเสนอมากอนแลว เปนตน รวมทั้งใน
กรณีที่ผูถือหุนไมไดปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนด โดยบริษัทฯ จะดําเนินการแจงเรื่องดังกลาวให ผูถือหุน
ทราบผานชองทางการเผยแพรขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเว็บไซตของบริษัทฯ
ขอเสนอที่จะไดรับการบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุน กรรมการอิสระ จะเปนผูพิจารณากลั่นกรอง และ
นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพือ่ พิจารณาและสรุปใหความเห็นเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม โดยใหถือวา
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทถือเปนที่สุด
8.1.10 กําหนดวิธีการใหผูถือหุนสวนนอยเสนอชื่อบุคคลใหเขารับการพิจารณาเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการ ลวงหนา 3 - 4
เดือนกอนวันประชุมผูถือหุน พรอมขอมูลประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติและการใหความยินยอมของผูไดรับ
การเสนอชื่อ
คุณสมบัติของผูถือหุนที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมดังกลาวขางตน เปนไปตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยมาตรา 89/28 ซึ่งกําหนดใหผูถือหุนคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุนและมีสิทธิ
ออกเสียงนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ และเปนการถือหุน
อยางตอเนื่องนับจากวันที่ถือหุนจนถึงวันที่เสนอวาระการประชุมดังกลาว เปนเวลาไมนอยกวา 12 เดือน และ
ตองถือครองหุนจนถึงวันที่จัดการประชุมสามัญผูถือหุน มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อใหเขารับการพิจารณาเลือกตั้ง
ใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท
บุคคลที่จะไดรับการเสนอชื่อใหเขารับการพิจารณาเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท ตองมีคุณสมบัติครบถวน
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนระเบียบของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย
แห ง ประเทศไทย และข อ บั ง คั บ บริษั 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 โดยใหถือ
วาความเห็นของคณะกรรมการถือเปนที่สุด
8.2 คณะกรรมการดูแลใหการดําเนินการในวันประชุมผูถือหุนเปนไปดวยความเรียบรอย โปรงใส มีประสิทธิภาพและเอื้อ
ใหผูถือหุนสามารถใชสิทธิของตน
8.2.1

บริษั ทฯ ไดอํานวยความสะดวกให ผูถือหุนไดใชสิท ธิในการเขารวมประชุมและออกเสียงอยางเต็มที่ และใช
สถานที่จัดประชุมที่สะดวกตอการเดินทางมาเขารวมประชุม โดยเปดใหผูถือหุนสามารถลงทะเบียนกอนเวลา
ประชุม 1 ชั่วโมง และแมจะพ นเวลาลงทะเบียนแลว ก็ยังเป ดโอกาสใหผู ถือหุนที่ ประสงคจะเขารวมประชุ ม
สามารถลงทะเบียนไดโดยไมเสียสิทธิ และมีการจัดเจาหนาที่ตอนรับ และใหขอมูลในการตรวจเอกสาร และ
ลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุม และมีการจัดเตรียมของวาง และเครื่องดื่มไวรับรองผูถือหุนอยางพอเพียง

8.2.2

นํ า ระบบบารโค ด ซึ่ งแสดงเลขทะเบี ย นผู ถื อ หุ น ในแบบฟอรม ลงทะเบี ย นมาใช ในการลงทะเบี ย น และการ
ลงคะแนนเสียงเพื่อความถูกตอง 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

บริษั ทฯ จะระบุ การมี สวนได ส วนเสี ยของกรรมการไว ในหนั งสื อเชิ ญ ประชุม และในการประชุ มผูถื อหุ น หาก
กรรมการท านใดมี ส วนได ส วนเสี ย หรือมี ส วนเกี่ ยวข องในการพิ จารณาวาระใด ประธานที่ ประชุ ม และ/หรือ
เลขานุการบริษัท จะแจงใหผูเขารวมประชุมทราบกอนการพิจารณาวาระ โดยกรรมการที่มีสวนไดสวนเสียนั้นจะไม
เขารวมประชุมในวาระนั้นๆ

8.2.8

บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนอาสาทําหนาที่เปนสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง เพื่อความโปรงใสในการ
ดําเนินการ รวมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการลงคะแนนเสียง
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8.2.9

สนับสนุนใหผูเขารวมประชุมสามารถใชสิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชนของตน โดยการซักถาม แสดงความ
คิดเห็น ใหขอเสนอแนะและออกเสียงรวมกันตัดสินใจในเรื่องที่สําคัญตางๆ ที่อาจมีผลกระทบตอบริษัทฯ ในที่
ประชุมผูถือหุน เชน การแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเปนกรรมการอิสระ การอนุมัติ
แตงตั้งและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี การจัดสรรเงินปนผล การลดทุนหรือเพิ่มทุน การกําหนดหรือการ
แกไขขอบังคับบริษัทฯ บริคณหสนธิ และการอนุมัติรายการพิเศษ เปนตน

8.2.10 จัดใหมีการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุนผานการตอบแบบประเมินจากผูถือหุน เพื่อนําขอมูลมา
ใชในการพัฒนาการจัดประชุมใหมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น โปรงใส และเปนประโยชนตอผูถือหุน
8.2.11 มีการจัดแสดงขอมูลที่สําคัญ ของบริษั ทฯ บริเวณโดยรอบงานประชุมสามัญ ผูถือหุน รวมทั้งจัดมุมนักลงทุ น
สัมพันธ ซึ่งมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยตอนรับและตอบขอซักถามตางๆ แกผูถือหุน
8.3 คณะกรรมการดูแลใหการเปดเผยมติที่ประชุมและการจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุน เปนไปอยางถูกตองและ
ครบถวน
แนวปฏิบตั ิเพือ่ ใหเปนไปตามหลักปฏิบัติ
8.3.1

บริษัทฯ ไดเปดเผยมติที่ประชุมผูถือหุนพรอมผลการลงคะแนนเสียงในวันทําการถัดไปจากวันประชุมสามัญผูถือ
หุน โดยแจ งเปน จดหมายขาวไปยังตลาดหลักทรัพ ยฯ ผานระบบ Electronic Listed Company Information
Disclosure (ELCID) ของตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย (ตลท.) และเป ด เผยไว ในเว็ บ ไซต ข องบริษั ท ฯ
(www.harn.co.th) ดวย

8.3.2

คณะกรรมการควรดูแลใหมีการบันทึกรายละเอียดการประชุมอยางครบถวนเหมาะสมตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี โดยมีขอมูลอยางนอย
(1) รายชื่อกรรมการและผูบริหารที่เขาประชุม และสัดสวนกรรมการที่เขารวมการประชุม ไมเขารวมการประชุม
(2) วิธีการลงคะแนนและนั บคะแนน มติ ที่ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม เห็นชอบ งดออกเสี ยง)
จํานวนบัตรเสีย ของแตละวาระ
(3) ประเด็นคําถามและคําตอบในที่ประชุมแตละวาระอยางละเอียด รวมทั้งชื่อ-นามสกุลของผูถามและผูตอบ

8.3.3

บริษัทฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุนแจงตอตลาดหลักทรัพยฯ ภายใน 14 วันหลังวันประชุมสามัญผูถือ
หุน ตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ และใหผูถือหุนรับทราบบนเว็บไซตของบริษัทฯ (www.harn.co.th)
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