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8.1 คณะกรรมการจะดแูลใหม้ั่นใจวา่ ผูถื้อหุน้มสีว่นรว่มในการตดัสนิใจในเรือ่งสาํคญัของบรษัิท 

บรษัิทตระหนกัและใหค้วามสาํคญัในสทิธิพืน้ฐานตา่งๆ ของผูถื้อหุน้ ทัง้ในฐานะของนกัลงทนุในหลกัทรพัยแ์ละในฐานะเจา้ของ

บริษัท เช่น สิทธิในการซือ้ ขาย โอน หลกัทรพัยท่ี์ตนถืออยู่  สิทธิในการท่ีจะไดร้บัสว่นแบ่งผลกาํไรจากบริษัท สิทธิในการไดร้บั

ขอ้มลูของบริษัท อย่างเพียงพอ สทิธิต่างๆ ในการประชมุผูถื้อหุน้ สทิธิในการแสดงความคิดเห็น สทิธิในการรว่มตดัสนิใจในเรือ่ง

สาํคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตัง้ผูส้อบบัญชี  การอนุมตัิธุรกรรมท่ี

สาํคญัและมีผลตอ่ทิศทางในการดาํเนินธุรกิจของบรษัิทการแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธิ ขอ้บงัคบัของบรษัิท เป็นตน้  

นอกเหนือจากสทิธิพืน้ฐานตา่งๆ ขา้งตน้แลว้ บรษัิทยงัไดด้าํเนินการในเรื่องตา่งๆ ท่ีเป็นการสง่เสริม และอาํนวยความสะดวก

ในการใชส้ทิธิของผูถื้อหุน้ ดงันี ้

การจัดประชุมผู้ถอืหุน้ 

8.1.1 บริษัทกาํหนดใหม้ีการประชุมสามญัผูถื้อหุน้เป็นประจาํทุกปี  โดยจะจัดขึน้ภายใน 4 เดือน นบัตัง้แต่วนัสิน้รอบปี

บัญ ชีของบริษัท อย่างไรก็ตาม หากมีความจําเป็นเร่งด่วนท่ีจะต้องพิจารณ าวาระพิ เศษในเรื่องท่ีอาจ

กระทบกระเทือน หรือเก่ียวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น  ซึ่งจําเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น  

คณะกรรมการ สามารถเรยีกประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นกรณีไป ซึง่ในการจดัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้นี ้บรษัิทได้

ปฏิบตัิตามแนวทางของโครงการประเมินคุณภาพการจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ (AGM Checklist) ท่ีจัดทาํขึน้

โดยสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย เพ่ือใหก้ารจดังานมีมาตรฐานเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการ 

8.1.2  บริษัทจะดาํเนินการตามขอ้บงัคบับริษัท หากผูถื้อหุน้หนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ

ของจาํนนวนหุน้ท่ีจาํหนา่ยไดท้ัง้หมด เขา้ช่ือกนัทาํหนงัสอืฉบบัเดียวกนัรอ้งขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชมุผูถื้อหุน้ 

8.1.3 บรษัิทมีนโยบายสนบัสนนุ หรอืสง่เสรมิผูถื้อหุน้ทกุกลุม่ รวมถึงผูถื้อหุน้ประเภทสถาบนัใหเ้ขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ โดย

บริษัทไดจ้ดัทาํหนงัสอืเชิญประชมุ โดยระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม ขอ้มลูประกอบการพิจารณา

ระเบียบวาระอย่างครบถว้น เพียงพอต่อการใชส้ิทธิของผูถื้อหุน้ พรอ้มความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระท่ี

ระบไุวใ้นหนงัสอืเชิญประชมุผูถื้อหุน้ หรอืในเอกสารประกอบวาระการประชมุ 

8.1.4 บริษัทแจ้งกาํหนดการประชุมพรอ้มระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ และ

เผยแพรผ่า่นทางเว็บไซตข์องบรษัิท (www.harn.co.th) อยา่งนอ้ย 28 วนัก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ 

8.1.5 บริษัทไดจ้ดัสง่หนงัสือเชิญประชุม พรอ้มทัง้ขอ้มลูประกอบการประชมุตามวาระต่างๆ ทางไปรษณียใ์หผู้ถื้อหุน้รบัทราบ

ลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุไมน่อ้ยกวา่ 7 วนั ตามท่ีกฎหมายกาํหนด (พรบ.แกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์

(ฉบบัท่ี 18) พ.ศ.2551 มาตรา 1175) พรอ้มทัง้ เผยแพรข่อ้มลูหนงัสือเชิญประชุมประจาํปี บนเว็บไซตข์องบริษัททัง้ใน

รูปแบบท่ีเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ พรอ้มทัง้ไดแ้จง้ข่าวผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยฯ์ วา่บริษัทไดเ้ผยแพร่

เอกสารการประชุมตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ บนเว็บไซตข์องบริษัทท่ี www.harn.co.th ทัง้ในรูปแบบท่ีเป็นภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ ลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุเป็นเวลา ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถเขา้ถึงขอ้มลูไดส้ะดวก รวดเร็ว 

และไดม้ีเวลาในการศกึษาพิจารณาขอ้มลูเป็นการลว่งหนา้  เพ่ือนาํมาใชต้ดัสนิใจในการลงมติ 
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นอกจากนี ้บริษัทยงัไดป้ระกาศคาํบอกกลา่วเชิญประชุมผูถ้ือหุน้โดยลงโฆษณาหนงัสือพิมพก์่อนวนัประชุม ไม่

นอ้ยกว่า 3 วนั เป็นระยะเวลาติดต่อกนั 3 วนัทาํการ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัทราบคาํบอกกล่าวและเตรียมตวัมารว่ม

ประชมุ 

8.1.6 ก่อนวนัประชมุ บรษัิทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ สามารถสง่ความเห็น ขอ้เสนอแนะ ขอ้ซกัถามไดล้ว่งหนา้ก่อนวนัประชุม 

โดยจะกาํหนดหลกัเกณฑก์ารสง่คาํถามลว่งหนา้ใหช้ดัเจน และแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบพรอ้มกบัการนาํสง่หนงัสือเชิญ

ประชมุผูถื้อหุน้ รวมทัง้จะเผยแพรห่ลกัเกณฑก์ารสง่คาํถามลว่งหนา้ดงักลา่วไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิทดว้ย 

8.1.7 ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไมส่ามารถเขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการ

อิสระหรอืบคุคลใดๆ เขา้รว่มประชมุแทนตนได ้โดยใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ท่ีบรษัิทไดจ้ดัสง่ไปพรอ้มกบัหนงัสือ

เชิญประชมุ พรอ้มทัง้จะเสนอช่ือกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 คน เป็นทางเลอืกในการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 

8.1.8 บริษัทไม่มีนโยบายท่ีจะเพ่ิมวาระการประชุมในท่ีประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จําเป็น 

โดยเฉพาะวาระสาํคญัท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาขอ้มลูก่อนตดัสินใจ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ ไดม้ีโอกาสศึกษาขอ้มูล

ประกอบวาระการประชมุก่อนตดัสนิใจ รวมทัง้ไมจ่าํกดัสทิธิในการเขา้ประชมุของผูถื้อหุน้ท่ีมาสาย เป็นตน้ 

การคุ้มครองสทิธิของผู้ถอืหุ้นส่วนน้อย 

8.1.9 บริษัทกาํหนดหลกัเกณฑใ์หผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอเพ่ิมวาระการประชุมลว่งหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ใหช้ดัเจนเป็น

การลว่งหนา้ตัง้แตว่นัที ่1 ตลุาคม ถงึวนัที ่31 ธนัวาคมของทกุปี เพ่ือแสดงถึงความเป็นธรรม และความโปรง่ใสในการ

พิจารณาเพ่ิม หรอืไมเ่พ่ิมวาระท่ีผูถื้อหุน้สว่นนอ้ยไดเ้สนอมา 

คณุสมบตัิของผูถื้อหุน้ท่ีจะเสนอวาระการประชุมดงักลา่วขา้งตน้ เป็นไปตามท่ีกาํหนดในพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัยม์าตรา 89/28 ซึ่งกาํหนดใหผู้ถื้อหุน้คนหนึ่ง หรือหลายคน ซึ่งถือหุน้และมีสิทธิออกเสียงนับ

รวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของจาํนวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษัิทและเป็นการถือหุน้อย่างต่อเน่ืองนบัจาก

วนัท่ีถือหุน้จนถึงวนัท่ีเสนอวาระการประชุมดงักลา่วเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 12 เดือน และตอ้งถือครองหุน้จนถึงวนัท่ี

จดัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้  มีสทิธิทาํหนงัสอืเสนอเรือ่งท่ีจะขอใหค้ณะกรรมการบรรจเุป็นวาระการประชมุผูถื้อหุน้

ดงักลา่วขา้งตน้ได ้ 

การเสนอวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้นัน้ ผูถื้อหุน้จะตอ้งระบุวตัถุประสงค ์และรายละเอียดของเรื่องท่ีเสนอ 

พรอ้มขอ้มลูท่ีเป็นประโยชนป์ระกอบการพิจารณา 

บรษัิทขอสงวนสทิธิท่ีจะปฏิเสธการนาํเรือ่งเขา้บรรจเุป็นวาระการประชมุ ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

• เรื่องท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจปกติของบริษัทโดยขอ้เท็จจริงมิไดแ้สดงถึงเหตอุนัควรสงสยัเก่ียวกบัความไม่

ปกตใินเรือ่งดงักลา่ว 

• เรือ่งท่ีอยูน่อกเหนืออาํนาจท่ีบรษัิทจะดาํเนินการได ้

• เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดร้บัการพิจารณาจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และบริษัทไดด้าํเนินการ

กาํหนดเป็นวาระการประชมุทกุครัง้ 

• เรือ่งท่ีไมเ่ป็นประโยชนต์่อการดาํเนินงานของบรษัิท เรือ่งท่ีขดักบักฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎ และระเบียบ

ตา่งๆ ของหนว่ยราชการหรอืหนว่ยงานท่ีกาํกบัดแูลบรษัิท 

• เรือ่งท่ีขดักบัวตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั มติท่ีประชมุผูถื้อหุน้ และหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษัิท 
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• เรื่องท่ีผูถื้อหุน้ใหข้อ้มูลไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้ง  หรือกรณีท่ีบริษัทตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติมแลว้ ไม่สามารถ

ติดตอ่กบัผูถื้อหุน้ท่ีเสนอเรือ่งได ้

• เรื่องท่ีผูถื้อหุน้ไดเ้คยเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา และไดร้บัมติสนบัสนุน

ดว้ยเสยีงท่ีนอ้ยกวา่รอ้ยละ 10  ของจาํนวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมด โดยท่ีขอ้เท็จจรงิยงัไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงอยา่งมี

นยัสาํคญั 

• ตลอดจนเรือ่งท่ีบรษัิทไดด้าํเนินการแลว้ และเรื่องท่ีซ ํา้กบัเรือ่งท่ีไดเ้สนอมาก่อนแลว้ เป็นตน้ รวมทัง้ในกรณีท่ีผู้

ถือหุน้ไมไ่ดป้ฏิบตัิตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด โดยบรษัิทจะดาํเนินการแจง้เรือ่งดงักลา่วให ้ผูถื้อหุน้ทราบผา่นช่อง

ทางการเผยแพรข่า่วของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และเว็บไซตข์องบรษัิท 

ขอ้เสนอท่ีจะไดร้บัการบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ กรรมการอิสระ จะเป็นผูพิ้จารณากลั่นกรอง และ

นาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาและสรุปใหค้วามเห็นเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยใหถื้อว่า

ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิทถือเป็นท่ีสดุ 

8.1.10 กาํหนดวิธีการใหผู้ถื้อหุน้สว่นนอ้ยเสนอช่ือบุคคลใหเ้ขา้รบัการพิจารณาเพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ลว่งหนา้ตัง้แต่

วนัที่ 1 ตลุาคม ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคมของทกุปี พรอ้มขอ้มูลประกอบการพิจารณาดา้นคณุสมบตัิและการใหค้วาม

ยินยอมของผูไ้ดร้บัการเสนอช่ือ 

คณุสมบตัิของผูถื้อหุน้ท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชุมดงักล่าวขา้งตน้ เป็นไปตามท่ีกาํหนดในพระราชบญัญัติ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยม์าตรา 89/28  ซึ่งกาํหนดใหผู้ถื้อหุน้คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุน้และมีสิทธิออก

เสยีงนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของจาํนวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษัิทและเป็นการถือหุน้อยา่งตอ่เน่ือง

นบัจากวนัท่ีถือหุน้จนถึงวนัท่ีเสนอวาระการประชุมดงักล่าว เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 12 เดือน และตอ้งถือครองหุน้

จนถึงวนัท่ีจัดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ มีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเพ่ือใหเ้ขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้ใหด้าํรงตาํแหน่ง

กรรมการบรษัิท 

บุคคลท่ีจะไดร้บัการเสนอช่ือใหเ้ขา้รบัการพิจารณาเพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท ตอ้งมีคุณสมบตัิครบถว้นตาม

พระราชบญัญัติบรษัิทมหาชนจาํกดั  พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ตลอดจนระเบียบของสาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ  ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

และขอ้บงัคบับริษัท รวมทัง้มีคุณสมบตัิอ่ืนๆ ตามท่ีบริษัทกาํหนด ไดแ้ก่ มีความรูค้วามสามารถ ความเช่ียวชาญและ

ประสบการณ์ท่ีสามารถเอือ้ประโยชนแ์ละเหมาะสมกับลกัษณะธุรกิจของบริษัท มีประวตัิการทาํงานท่ีดี มีความเป็น

อิสระ ปฏิบัติหนา้ท่ีกรรมการด้วยความซื่อสตัย์ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถเขา้ประชุมคณะกรรมการอย่าง

สมํ่าเสมอ เป็นตน้ 

รายช่ือบุคคลใดท่ีจะไดร้บัการเสนอช่ือคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัทนัน้ กรรมการอิสระ จะพิจารณากลั่นกรองและ

นาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาว่าจะนาํเสนอรายช่ือใหแ้ก่ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นหรือไม่ โดยใหถื้อว่า

ความเห็นของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสดุ 
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8.2 คณะกรรมการดแูลใหก้ารดาํเนินการในวนัประชมุผูถื้อหุน้เป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย โปรง่ใส มีประสทิธิภาพและเอือ้ใหผู้้

ถือหุน้สามารถใชส้ทิธิของตน 

8.2.1 บริษัทไดอ้าํนวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชส้ิทธิในการเขา้รว่มประชมุและออกเสียงอยา่งเต็มท่ี และใชส้ถานท่ีจดั

ประชมุท่ีสะดวกต่อการเดินทางมาเขา้รว่มประชมุ โดยเปิดใหผู้ถื้อหุน้สามารถลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง 

และแมจ้ะพน้เวลาลงทะเบียนแลว้ ก็ยงัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะเขา้รว่มประชมุ สามารถลงทะเบียนไดโ้ดย

ไมเ่สยีสทิธิ และมีการจดัเจา้หนา้ท่ีตอ้นรบั และใหข้อ้มลูในการตรวจเอกสาร และลงทะเบียนเพ่ือเขา้รว่มประชมุ และ

มีการจดัเตรยีมของวา่ง และเครือ่งดื่มไวร้บัรองผูถื้อหุน้อยา่งพอเพียง 

8.2.2 นาํระบบบารโ์คด้ซึ่งแสดงเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ในแบบฟอรม์ลงทะเบียนมาใชใ้นการลงทะเบียน และการลงคะแนน

เสยีงเพ่ือความถกูตอ้ง สะดวก รวดเรว็ในการลงทะเบียน และการนบัคะแนนเสยีง 

8.2.3 บริษัทไดจ้ัดทาํใบลงคะแนนเสียงแยกแต่ละวาระสาํหรบัการลงคะแนนเสียง เพ่ือความสะดวกในการลงและนับ

คะแนนเสียง ซึ่งเมื่อลงคะแนนเสียงเสร็จสิน้จะนาํมารวมกับคะแนนเสียงท่ีไดล้งไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะ เพ่ือรวม

คะแนน และประกาศคะแนนรวมในวาระนัน้ๆ ทนัที 

8.2.4 บริษัทไม่กระทาํการใดๆ ท่ีมีลกัษณะเป็นการกาํจดัสิทธิในการเขา้รว่มประชมุของผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทกุคนย่อมมีสิทธิ

เขา้รว่มประชุมผูถื้อหุน้ ตลอดระยะเวลาการประชุม และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม ตลอดจนแสดงความคิดเห็น

ต่างๆ ไดอ้ย่างอิสระ 

8.2.5 เมื่อถึงเวลาเริ่มประชุม กรรมการเขา้รว่มประชุมอย่างพรอ้มเพรียง รวมทัง้ผูบ้ริหารระดบัสงู ตลอดจนผูส้อบบญัชี 

และท่ีปรกึษากฎหมายอิสระ (ถา้มี) โดยก่อนเริม่ประชุม บรษัิทจะชีแ้จงหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการประชมุทัง้หมด 

อาทิ การเปิดประชมุ และการออกเสยีงลงคะแนน รวมทัง้วิธีการนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีจะตอ้งลงมติในแต่ละ

วาระตามขอ้บงัคบัของบรษัิท 

8.2.6 เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชส้ทิธิในการแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายคน 

8.2.7 บรษัิทจะระบกุารมีสว่นไดส้ว่นเสยีของกรรมการไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุ และในการประชมุผูถื้อหุน้ หากกรรมการทา่น

ใดมีสว่นไดส้ว่นเสีย หรอืมีสว่นเก่ียวขอ้งในการพิจารณาวาระใด ประธานท่ีประชุม และ/หรอื เลขานกุารบรษัิท จะแจง้

ใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุทราบก่อนการพิจารณาวาระ โดยกรรมการท่ีมีสว่นไดส้ว่นเสยีนัน้จะไมเ่ขา้รว่มประชมุในวาระนัน้ๆ 

8.2.8 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอาสาทาํหน้าท่ีเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง เพ่ือความโปร่งใสในการ

ดาํเนินการ รวมทัง้เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามเก่ียวกบักระบวนการและวิธีการลงคะแนนเสยีง 

8.2.9 สนับสนุนใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมสามารถใชส้ิทธิในการดูแลรกัษาผลประโยชนข์องตน โดยการซกัถาม แสดงความ

คิดเห็น ใหข้อ้เสนอแนะและออกเสยีงรว่มกนัตดัสนิใจในเรือ่งท่ีสาํคญัตา่งๆ ท่ีอาจมีผลกระทบตอ่บริษัทในท่ีประชมุผู้

ถือหุน้ เช่น การแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ การเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการอิสระ การอนุมตัิแต่งตัง้และ

กาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี การจัดสรรเงินปันผล การลดทุนหรือเพ่ิมทุน การกาํหนดหรือการแกไ้ขขอ้บงัคับ

บรษัิท บรคิณหส์นธิ และการอนมุตัิรายการพิเศษ เป็นตน้ 

8.2.10 จดัใหม้ีการประเมินคณุภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ผ่านการตอบแบบประเมินจากผูถื้อหุน้ เพ่ือนาํขอ้มลูมาใช้

ในการพฒันาการจดัประชมุใหม้ีประสทิธิภาพท่ีดีขึน้ โปรง่ใส และเป็นประโยชนต์อ่ผูถื้อหุน้ 

8.2.11 มีการจดัแสดงขอ้มลูท่ีสาํคญัของบรษัิท บรเิวณโดยรอบงานประชมุสามญัผูถื้อหุน้ รวมทัง้จดัมมุนกัลงทนุสมัพนัธ ์ซึ่ง

มีเจา้หนา้ท่ีของบรษัิท คอยตอ้นรบัและตอบขอ้ซกัถามตา่งๆ แก่ผูถื้อหุน้ 
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8.3 คณะกรรมการดูแลใหก้ารเปิดเผยมติท่ีประชุมและการจัดทาํรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นไปอย่างถูกตอ้งและ

ครบถว้น 

แนวปฏิบตัิเพือ่ให้เป็นไปตามหลักปฏิบัต ิ

8.3.1 บริษัทไดเ้ปิดเผยมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้พรอ้มผลการลงคะแนนเสียงในวนัทาํการถัดไปจากวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

โดยแจ้งเป็นจดหมายข่าวผ่านระบบ Electronic Listed Company Information Disclosure (ELCID) ของตลาด

หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (ตลท.) และเปิดเผยไวใ้นเว็บไซตข์องบรษัิท (www.harn.co.th) ดว้ย 

8.3.2 คณะกรรมการควรดูแลใหม้ีการบันทึกรายละเอียดการประชุมอย่างครบถ้วนเหมาะสมตามหลกัการกาํกับดูแล

กิจการท่ีดี โดยมีขอ้มลูอยา่งนอ้ย 

(1) รายช่ือกรรมการและผูบ้รหิารท่ีเขา้ประชมุ และสดัสว่นกรรมการท่ีเขา้รว่มการประชมุ ไมเ่ขา้รว่มการประชมุ 

(2) วิธีการลงคะแนนและนบัคะแนน มติท่ีประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง) จาํนวน

บตัรเสยี ของแตล่ะวาระ 

(3) ประเด็นคาํถามและคาํตอบในท่ีประชมุแตล่ะวาระอยา่งละเอียด รวมทัง้ช่ือ-นามสกลุของผูถ้ามและผูต้อบ 

8.3.3 บริษัทไดจ้ัดทาํรายงานการประชุมผูถื้อหุน้แจง้ต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ภายใน 14 วนัหลงัวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

ตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบบนเว็บไซตข์องบรษัิท (www.harn.co.th) 
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