หมวด 8

สนับสนุนการมีส่วนร่วม
และการสือ� สารกับผู้ถอื หุน้

ได้รบั การอนุ มัติ โดยมติคณะกรรมการบริษัท ในการประชุม ครัง� ที� 2/2565 เมื�อวันที� 23 มีนาคม 2565
โดยให้มีผลใช้บังคับ ตัง� แต่วน
ั ที� 28 มีนาคม 2565 เป็ นต้นไป

หมวด 8
สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถอื หุ้น
Ensure Engagement and Communication with Shareholders
8.1 คณะกรรมการจะดูแลให้ม่นั ใจว่า ผูถ้ ือหุน้ มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจในเรือ่ งสําคัญของบริษัท
บริษัทตระหนักและให้ความสําคัญในสิทธิพนื ้ ฐานต่างๆ ของผูถ้ ือหุน้ ทัง้ ในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของ
บริษัท เช่น สิทธิในการซือ้ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิ ในการที่จะได้รบั ส่วนแบ่งผลกําไรจากบริษัท สิทธิในการได้รบั
ข้อมูลของบริษัท อย่างเพียงพอ สิทธิต่างๆ ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรือ่ ง
สําคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปั นผล การแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี การอนุมตั ิธุรกรรมที่
สําคัญและมีผลต่อทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัทการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท เป็ นต้น
นอกเหนือจากสิทธิพนื ้ ฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดาํ เนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็ นการส่งเสริม และอํานวยความสะดวก
ในการใช้สทิ ธิของผูถ้ ือหุน้ ดังนี ้
การจัดประชุมผู้ถอื หุน้
8.1.1

บริษัทกําหนดให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เป็ นประจําทุกปี โดยจะจัดขึน้ ภายใน 4 เดือน นับตัง้ แต่วนั สิน้ รอบปี
บั ญ ชี ข องบริ ษั ท อย่ า งไรก็ ต าม หากมี ค วามจํ า เป็ นเร่ ง ด่ ว นที่ จ ะต้ อ งพิ จ ารณาวาระพิ เ ศษในเรื่ อ งที่ อ าจ
กระทบกระเทื อ น หรื อ เกี่ ย วข้อ งกั บ ผลประโยชน์ข องผู้ถื อ หุ้น ซึ่ ง จํา เป็ นต้อ งได้ร ับ การอนุ มั ติ จ ากผู้ถื อ หุ้ น
คณะกรรมการ สามารถเรียกประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ได้เป็ นกรณีไป ซึง่ ในการจัดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ นี ้ บริษัทได้
ปฏิบตั ิตามแนวทางของโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ (AGM Checklist) ที่จัดทําขึน้
โดยสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย เพื่อให้การจัดงานมีมาตรฐานเป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการ

8.1.2

บริษัทจะดําเนินการตามข้อบังคับบริษัท หากผูถ้ ือหุน้ หนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิบ
ของจํานนวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้ทงั้ หมด เข้าชื่อกันทําหนังสือฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้

8.1.3

บริษัทมีนโยบายสนับสนุน หรือส่งเสริมผูถ้ ือหุน้ ทุกกลุม่ รวมถึงผูถ้ ือหุน้ ประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ โดย
บริษัทได้จดั ทําหนังสือเชิญประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ระเบียบวาระอย่างครบถ้วน เพียงพอต่อการใช้สิทธิของผูถ้ ือหุน้ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระที่
ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ หรือในเอกสารประกอบวาระการประชุม

8.1.4

บริษัท แจ้งกําหนดการประชุม พร้อมระเบีย บวาระ และความเห็น ของคณะกรรมการต่อ ตลาดหลัก ทรัพย์ฯ และ
เผยแพร่ผา่ นทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.harn.co.th) อย่างน้อย 28 วันก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้

8.1.5

บริษัทได้จดั ส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมทัง้ ข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ทางไปรษณียใ์ ห้ผถู้ ือหุน้ รับทราบ
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ตามที่กฎหมายกําหนด (พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(ฉบับที่ 18) พ.ศ.2551 มาตรา 1175) พร้อมทัง้ เผยแพร่ขอ้ มูลหนังสือเชิญประชุมประจําปี บนเว็บไซต์ของบริษัททัง้ ใน
รูปแบบที่เป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมทัง้ ได้แจ้งข่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าบริษัทได้เผยแพร่
เอกสารการประชุมตามที่กล่าวมาข้างต้น บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.harn.co.th ทัง้ ในรู ปแบบที่เป็ นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็ นเวลา ไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว
และได้มีเวลาในการศึกษาพิจารณาข้อมูลเป็ นการล่วงหน้า เพื่อนํามาใช้ตดั สินใจในการลงมติ
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นอกจากนี ้ บริษัทยังได้ประกาศคําบอกกล่าวเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุม ไม่
น้อยกว่า 3 วัน เป็ นระยะเวลาติดต่อกัน 3 วันทําการ เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ได้รบั ทราบคําบอกกล่าวและเตรียมตัวมาร่วม
ประชุม
8.1.6

ก่อนวันประชุม บริษัทเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ลว่ งหน้าก่อนวันประชุม
โดยจะกําหนดหลักเกณฑ์การส่งคําถามล่วงหน้าให้ชดั เจน และแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบพร้อมกับการนําส่งหนังสือเชิญ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ รวมทัง้ จะเผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคําถามล่วงหน้าดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

8.1.7

ในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่บริษัทได้จดั ส่งไปพร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุม พร้อมทัง้ จะเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้

8.1.8

บริษั ทไม่ มี น โยบายที่ จ ะเพิ่ ม วาระการประชุ ม ในที่ ป ระชุ มโดยไม่ ได้แจ้งให้ผู้ถื อหุ้น ทราบล่วงหน้าโดยไม่ จ ําเป็ น
โดยเฉพาะวาระสําคัญที่ผถู้ ือหุน้ ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ได้มีโอกาสศึกษาข้อมูล
ประกอบวาระการประชุมก่อนตัดสินใจ รวมทัง้ ไม่จาํ กัดสิทธิในการเข้าประชุมของผูถ้ ือหุน้ ที่มาสาย เป็ นต้น

การคุ้มครองสิทธิของผู้ถอื หุ้นส่วนน้อย
8.1.9

บริษัทกําหนดหลักเกณฑ์ให้ผถู้ ือหุน้ ส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ชดั เจนเป็ น
การล่วงหน้าตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี เพื่อแสดงถึงความเป็ นธรรม และความโปร่งใสในการ
พิจารณาเพิ่ม หรือไม่เพิ่มวาระที่ผถู้ ือหุน้ ส่วนน้อยได้เสนอมา
คุณสมบัติของผูถ้ ือหุน้ ที่จะเสนอวาระการประชุมดังกล่าวข้างต้น เป็ นไปตามที่กาํ หนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์มาตรา 89/28 ซึ่งกําหนดให้ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่ง หรือหลายคน ซึ่งถือหุน้ และมีสิทธิ ออกเสียงนับ
รวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทและเป็ นการถือหุน้ อย่างต่อเนื่องนับจาก
วันที่ถือหุน้ จนถึงวันที่เสนอวาระการประชุมดังกล่าวเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน และต้องถือครองหุน้ จนถึงวันที่
จัดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ มีสทิ ธิทาํ หนังสือเสนอเรือ่ งที่จะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็ นวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้
ดังกล่าวข้างต้นได้
การเสนอวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ นัน้ ผูถ้ ือหุน้ จะต้องระบุวตั ถุประสงค์ และรายละเอียดของเรื่องที่เสนอ
พร้อมข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ประกอบการพิจารณา
บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการนําเรือ่ งเข้าบรรจุเป็ นวาระการประชุม ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
• เรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทโดยข้อเท็จจริงมิได้แสดงถึงเหตุอนั ควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่
ปกติในเรือ่ งดังกล่าว
• เรือ่ งที่อยูน่ อกเหนืออํานาจที่บริษัทจะดําเนินการได้
• เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกําหนดให้ตอ้ งได้รบั การพิจารณาจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และบริษัทได้ดาํ เนินการ
กําหนดเป็ นวาระการประชุมทุกครัง้
• เรือ่ งที่ไม่เป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัท เรือ่ งที่ขดั กับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎ และระเบียบ
ต่างๆ ของหน่วยราชการหรือหน่วยงานที่กาํ กับดูแลบริษัท
• เรือ่ งที่ขดั กับวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุน้ และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
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• เรื่องที่ผถู้ ือหุน้ ให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือกรณีที่บริษัทต้องการข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว ไม่สามารถ
ติดต่อกับผูถ้ ือหุน้ ที่เสนอเรือ่ งได้
• เรื่องที่ผถู้ ือหุน้ ได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รบั มติสนับสนุน
ด้วยเสียงที่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมด โดยที่ขอ้ เท็จจริงยังไม่ได้เปลีย่ นแปลงอย่างมี
นัยสําคัญ
• ตลอดจนเรือ่ งที่บริษัทได้ดาํ เนินการแล้ว และเรื่องที่ซาํ้ กับเรือ่ งที่ได้เสนอมาก่อนแล้ว เป็ นต้น รวมทัง้ ในกรณีที่ผู้
ถือหุน้ ไม่ได้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนด โดยบริษัทจะดําเนินการแจ้งเรือ่ งดังกล่าวให้ ผูถ้ ือหุน้ ทราบผ่านช่อง
ทางการเผยแพร่ขา่ วของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท
ข้อเสนอที่จะได้รบั การบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ กรรมการอิสระ จะเป็ นผูพ้ ิจารณากลั่นกรอง และ
นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและสรุ ปให้ความเห็นเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม โดยให้ถือว่า
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทถือเป็ นที่สดุ
8.1.10 กําหนดวิธีการให้ผถู้ ือหุน้ ส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการ ล่วงหน้าตัง้ แต่
วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความ
ยินยอมของผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อ
คุณสมบัติของผูถ้ ือหุน้ ที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวข้างต้น เป็ นไปตามที่กาํ หนดในพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาตรา 89/28 ซึ่งกําหนดให้ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุน้ และมีสิทธิ ออก
เสียงนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทและเป็ นการถือหุน้ อย่างต่อเนื่อง
นับจากวันที่ถือหุน้ จนถึงวันที่เสนอวาระการประชุมดังกล่าว เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน และต้องถือครองหุน้
จนถึงวันที่จัดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่ง
กรรมการบริษัท
บุคคลที่จะได้รบั การเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนระเบียบของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และข้อบังคับบริษัท รวมทัง้ มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่บริษัทกําหนด ได้แก่ มีความรู ค้ วามสามารถ ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ที่สามารถเอือ้ ประโยชน์และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท มีประวัติการทํางานที่ดี มีความเป็ น
อิสระ ปฏิ บัติหน้าที่กรรมการด้วยความซื่ อสัตย์ มี คุณธรรม จริยธรรม และสามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่าง
สมํ่าเสมอ เป็ นต้น
รายชื่อบุคคลใดที่จะได้รบั การเสนอชื่อคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัทนัน้ กรรมการอิสระ จะพิจารณากลั่นกรองและ
นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาว่าจะนําเสนอรายชื่ อให้แก่ที่ประชุมผูถ้ ื อหุ้นหรือไม่ โดยให้ถือว่า
ความเห็นของคณะกรรมการถือเป็ นที่สดุ
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8.2 คณะกรรมการดูแลให้การดําเนินการในวันประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพและเอือ้ ให้ผู้
ถือหุน้ สามารถใช้สทิ ธิของตน
8.2.1

บริษัทได้อาํ นวยความสะดวกให้ผถู้ ือหุน้ ได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และใช้สถานที่จดั
ประชุมที่สะดวกต่อการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม โดยเปิ ดให้ผถู้ ือหุน้ สามารถลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง
และแม้จะพ้นเวลาลงทะเบียนแล้ว ก็ยงั เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม สามารถลงทะเบียนได้โดย
ไม่เสียสิทธิ และมีการจัดเจ้าหน้าที่ตอ้ นรับ และให้ขอ้ มูลในการตรวจเอกสาร และลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม และ
มีการจัดเตรียมของว่าง และเครือ่ งดื่มไว้รบั รองผูถ้ ือหุน้ อย่างพอเพียง

8.2.2

นําระบบบาร์โค้ดซึ่งแสดงเลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ในแบบฟอร์มลงทะเบียนมาใช้ในการลงทะเบียน และการลงคะแนน
เสียงเพื่อความถูกต้อง สะดวก รวดเร็วในการลงทะเบียน และการนับคะแนนเสียง

8.2.3

บริษัทได้จัดทําใบลงคะแนนเสียงแยกแต่ละวาระสําหรับการลงคะแนนเสียง เพื่อความสะดวกในการลงและนับ
คะแนนเสียง ซึ่งเมื่อลงคะแนนเสียงเสร็จสิน้ จะนํามารวมกับคะแนนเสียงที่ได้ลงไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อรวม
คะแนน และประกาศคะแนนรวมในวาระนัน้ ๆ ทันที

8.2.4

บริษัทไม่กระทําการใดๆ ที่มีลกั ษณะเป็ นการกําจัดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนย่อมมีสิทธิ
เข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ตลอดระยะเวลาการประชุม และเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถาม ตลอดจนแสดงความคิดเห็น
ต่างๆ ได้อย่างอิสระ

8.2.5

เมื่อถึงเวลาเริ่มประชุม กรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง รวมทัง้ ผูบ้ ริหารระดับสูง ตลอดจนผูส้ อบบัญชี
และที่ปรึกษากฎหมายอิสระ (ถ้ามี) โดยก่อนเริม่ ประชุม บริษัทจะชีแ้ จงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทัง้ หมด
อาทิ การเปิ ดประชุม และการออกเสียงลงคะแนน รวมทัง้ วิธีการนับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ที่จะต้องลงมติในแต่ละ
วาระตามข้อบังคับของบริษัท

8.2.6

เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ได้ใช้สทิ ธิในการแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายคน

8.2.7

บริษัทจะระบุการมีสว่ นได้สว่ นเสียของกรรมการไว้ในหนังสือเชิญประชุม และในการประชุมผูถ้ ือหุน้ หากกรรมการท่าน
ใดมีสว่ นได้สว่ นเสีย หรือมีสว่ นเกี่ยวข้องในการพิจารณาวาระใด ประธานที่ประชุม และ/หรือ เลขานุการบริษัท จะแจ้ง
ให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมทราบก่อนการพิจารณาวาระ โดยกรรมการที่มีสว่ นได้สว่ นเสียนัน้ จะไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนัน้ ๆ

8.2.8

บริษั ท ได้เปิ ด โอกาสให้ผู้ถื อ หุ้น อาสาทํา หน้าที่ เป็ น สัก ขี พ ยานในการนับ คะแนนเสีย ง เพื่ อความโปร่งใสในการ
ดําเนินการ รวมทัง้ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สอบถามเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการลงคะแนนเสียง

8.2.9

สนับสนุนให้ผูเ้ ข้าร่วมประชุมสามารถใช้สิทธิ ในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตน โดยการซักถาม แสดงความ
คิดเห็น ให้ขอ้ เสนอแนะและออกเสียงร่วมกันตัดสินใจในเรือ่ งที่สาํ คัญต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทในที่ประชุมผู้
ถือหุน้ เช่น การแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ การเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการอิสระ การอนุมตั ิแต่งตัง้ และ
กําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญ ชี การจัดสรรเงินปั นผล การลดทุนหรือเพิ่มทุน การกําหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับ
บริษัท บริคณห์สนธิ และการอนุมตั ิรายการพิเศษ เป็ นต้น

8.2.10 จัดให้มีการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ผ่านการตอบแบบประเมินจากผูถ้ ือหุน้ เพื่อนําข้อมูลมาใช้
ในการพัฒนาการจัดประชุมให้มีประสิทธิภาพที่ดีขนึ ้ โปร่งใส และเป็ นประโยชน์ตอ่ ผูถ้ ือหุน้
8.2.11 มีการจัดแสดงข้อมูลที่สาํ คัญของบริษัท บริเวณโดยรอบงานประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ รวมทัง้ จัดมุมนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่ง
มีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยต้อนรับและตอบข้อซักถามต่างๆ แก่ผถู้ ือหุน้
หมวด 8 สนับสนุนการมีสว่ นร่วมและการสื่อสารกับผูถ้ ือหุน้
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8.3 คณะกรรมการดูแลให้การเปิ ดเผยมติ ที่ป ระชุมและการจัด ทํารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เป็ นไปอย่างถูกต้อ งและ
ครบถ้วน
แนวปฏิบตั ิเพือ่ ให้เป็ นไปตามหลักปฏิบัติ
8.3.1

บริษัทได้เปิ ดเผยมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พร้อมผลการลงคะแนนเสียงในวันทําการถัดไปจากวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
โดยแจ้งเป็ น จดหมายข่าวผ่านระบบ Electronic Listed Company Information Disclosure (ELCID) ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และเปิ ดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.harn.co.th) ด้วย

8.3.2

คณะกรรมการควรดูแลให้มีการบันทึกรายละเอียดการประชุมอย่างครบถ้วนเหมาะสมตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี โดยมีขอ้ มูลอย่างน้อย
(1) รายชื่อกรรมการและผูบ้ ริหารที่เข้าประชุม และสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม ไม่เข้าร่วมการประชุม
(2) วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง) จํานวน
บัตรเสีย ของแต่ละวาระ
(3) ประเด็นคําถามและคําตอบในที่ประชุมแต่ละวาระอย่างละเอียด รวมทัง้ ชื่อ-นามสกุลของผูถ้ ามและผูต้ อบ

8.3.3

บริษัทได้จัดทํารายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันหลังวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และให้ผถู้ ือหุน้ รับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.harn.co.th)
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