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หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 
(The Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายทุกกลุมอยางเทาเทียมกัน ไมวา
จะเปนผูถือหุนรายใหญ หรือรายยอย ผูถือหุนที่เปนผูบริหาร หรือไมเปนผูบริหาร  ทั้งนี้ 
บริษัทฯกําหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน ดังนี้

(1) การใหขอมูลกอนการประชุมผูถือหุน

1.1 บริษัทฯ แจงกําหนดการประชุมพรอมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการ
ตอตลาดหลักทรัพยฯ และเผยแพรผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ (www.harn.co.th) อยางนอย 
28 วันกอนวันประชุมผูถือหุน

1.2 กอนการดําเนินการประชุมแตละคร้ัง เลขานุการบริษัท จะชี้แจงใหผูถือหุนทราบ
กฎเกณฑตางๆ ที่ใชในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมท้ังสิทธิการออกเสียง
ลงคะแนน และวิธีนับคะแนนเสียงของผูถือหุนที่ตองลงมติในแตละวาระ

(2) การคุมครองสิทธิของผูถือหุนสวนนอย

2.1 บริษัทฯ กําหนดหลักเกณฑใหผูถือหุนสวนนอยเสนอเพ่ิมวาระการประชุมลวงหนา
กอนวันประชุมผูถือหุนใหชัดเจนเปนการลวงหนา เพื่อแสดงถึงความเปนธรรม และความ
โปรงใสในการพิจารณาเพ่ิม หรือไมเพิ่มวาระท่ีผูถือหุนสวนนอยไดเสนอมา

คุณสมบัติของผูถือหุนที่จะเสนอวาระการประชุมดังกลาวขางตน เปนไปตามที่กําหนด
ในพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยมาตรา 89/28 ซึ่งกําหนดใหผูถือหุนคนหนึ่ง 
หรือหลายคน ซึ่งถือหุนและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวน
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ และเปนการถือหุนอยางตอเนื่องนับจากวันที่ถือหุนจนถึง
วันที่เสนอวาระการประชุมดังกลาวเปนเวลาไมนอยกวา 12 เดือน และตองถือครองหุนจนถึง
วันที่จัดการประชุมสามัญผูถือหุน  มีสิทธิทําหนังสือเสนอเร่ืองที่จะขอใหคณะกรรมการบรรจุ
เปนวาระการประชุมผูถือหุนดังกลาวขางตนได การเสนอวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนนั้น 
ผูถือหุนจะตองระบุวัตถุประสงค และรายละเอียดของเร่ืองที่เสนอ พรอมขอมูลที่เปนประโยชน
ประกอบการพิจารณา
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บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการนําเร่ืองเขาบรรจุเปนวาระการประชุม ในกรณี
ดังตอไปนี้
 เร่ืองที่เก่ียวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยขอเท็จจริงมิไดแสดงถึงเหตุ

อันควรสงสัยเก่ียวกับความไมปกติในเร่ืองดังกลาว
 เร่ืองที่อยูนอกเหนืออํานาจที่บริษัทฯ จะดําเนินการได
 เร่ืองซึ่งตามปกติกฎหมายกําหนดใหตองไดรับการพิจารณาจากที่ประชุมผูถือหุน 

และบริษัทฯ ไดดําเนินการกําหนดเปนวาระการประชุมทุกคร้ัง
 เร่ืองที่ไมเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัทฯ เร่ืองที่ขัดกับกฎหมาย 

ประกาศ ขอบังคับ กฎ และระเบียบตางๆ ของหนวยราชการหรือหนวยงานท่ีกํากับ
ดูแลบริษัทฯ

 เร่ืองที่ขัดกับวัตถุประสงค ขอบังคับ มติที่ประชุมผูถือหุน และหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัทฯ

 เร่ืองที่ผูถือหุนใหขอมูลไมครบถวน หรือไมถูกตอง  หรือกรณีที่บริษัทฯ ตองการขอมูล
เพิ่มเติมแลว ไมสามารถติดตอกับผูถือหุนที่เสนอเร่ืองได

 เร่ืองที่ผูถือหุนไดเคยเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผานมา 
และไดรับมติสนับสนุนดวยเสียงที่นอยกวารอยละ 10  ของจํานวนสิทธิออกเสียง
ทั้งหมด โดยที่ขอเท็จจริงยังไมไดเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ

 ตลอดจนเรื่องที่บริษัทฯ ไดดําเนินการแลว และเรื่องที่ซ้ํากับเรื่องที่ไดเสนอมา
กอนแลว เปนตน รวมทั้งในกรณีที่ผูถือหุนไมไดปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนด 
โดยบริษัทฯ จะดําเนินการแจงเร่ืองดังกลาวให ผูถือหุนทราบผานชองทางการเผยแพร
ขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเว็บไซตของบริษัทฯ

ขอเสนอที่จะไดรับการบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุน กรรมการอิสระ จะเปน
ผูพิจารณากลั่นกรอง และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและสรุปให
ความเห็นเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม โดยใหถือวาความเห็นของคณะกรรมการบริษัทถือ
เปนที่สุด 
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2.2 กําหนดวิธีการใหผูถือหุนสวนนอยเสนอชื่อบุคคลใหเขารับการพิจารณาเพ่ือดํารง
ตําแหนงกรรมการ ลวงหนา 3 - 4 เดือนกอนวันประชุมผูถือหุน พรอมขอมูลประกอบการ
พิจารณาดานคุณสมบัติและการใหความยินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อ

คุณสมบัติของผูถือหุนที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมดังกลาวขางตน เปนไปตามที่
กําหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยมาตรา 89/28  ซึ่งกําหนดใหผูถือหุน
คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุนและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละ 5 ของ
จํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ และเปนการถือหุนอยางตอเนื่องนับจากวันที่ถือหุน
จนถึงวันที่เสนอวาระการประชมุดังกลาว เปนเวลาไมนอยกวา 12 เดือน และตองถือครองหุน
จนถึงวันที่จัดการประชุมสามัญผูถือหุน มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อใหเขารับการพิจารณา
เลือกต้ังใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท

บุคคลที่จะไดรับการเสนอชื่อใหเขารับการพิจารณาเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท 
ตองมีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  พระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ตลอดจนระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  คณะกรรมการกํากับตลาดทุน  ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และขอบังคับบริษัทฯ  รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กําหนด ไดแก 
มีความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณที่สามารถเอื้อประโยชนและ
เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ มีประวัติการทํางานที่ดี มีความเปนอิสระ ปฏิบัติ
หนาที่กรรมการดวยความซื่อสัตย  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และสามารถเขาประชุม
คณะกรรมการอยางสมํ่าเสมอ เปนตน

รายชื่อบุคคลใดที่จะไดรับการเสนอชื่อคัดเลือกเปนกรรมการบริษัทฯ นั้น กรรมการอิสระ 
จะพิจารณากลั่นกรองและนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาวาจะนําเสนอรายชื่อ
ใหแกที่ประชุมผูถือหุนหรือไม โดยใหถือวาความเห็นของคณะกรรมการถือเปนที่สุด

2.3 เปดโอกาสใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการแตงต้ังกรรมการเปนรายคน
2.4 บริษัทฯ ไมมีนโยบายที่จะเพิ่มวาระการประชุมในที่ประชุมโดยไมไดแจงใหผูถือหุน

ทราบลวงหนาโดยไมจําเปน โดยเฉพาะวาระสําคัญที่ผูถือหุนตองใชเวลาในการศึกษาขอมูล
กอนตัดสินใจ เพื่อใหผูถือหุน ไดมีโอกาสศึกษาขอมูลประกอบวาระการประชุมกอนตัดสินใจ 
รวมทั้งไมจํากัดสิทธิในการเขาประชุมของผูถือหุนที่มาสาย เปนตน 
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(3) การปองกันการใชขอมูลภายใน

บริษัทฯ มีการกํากับดูแลการใชขอมูลภายในอยางเครงครัด เพื่อปองกันการหา
ประโยชนจากขอมูลภายในใหแกตนเองหรือผูอ่ืนในทางมิชอบ (Abusive Self-dealing) 
เพื่อใหเกิดความยุติธรรมตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกราย โดยบริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางใน
การเก็บรักษาขอมูลภายในของบริษัทฯ และแนวทางปองกันการใชขอมูลภายในแสวงหา
ประโยชนสวนตนเปนคําสั่งที่เปนลายลักษณอักษร และไดแจงใหทุกคนในองคกรถือปฏิบัติ 
รวมทั้งกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน จะตองไมทําการซื้อขายหลักทรัพยของ
บริษัทฯ โดยใชความลับ และ/หรือ ขอมูลภายใน และ/หรือ เขาทํานิติกรรมอ่ืนใดโดยใช
ความลับ และ/หรือ ขอมูลภายในของบริษัทฯ อันกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัทฯ ไมวา
โดยทางตรงหรือทางออม  นอกจากนี้ กรรมการ  ผูบริหารและพนักงาน ที่อยูในหนวยงาน
ที่ไดรับขอมูลภายในของบริษัทฯ ตองไมใชขอมูลดังกลาวกอนเปดเผยสูสาธารณชน และหาม
บุคคลที่เก่ียวของกับขอมูลภายในทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ โดยตนเอง คูสมรส 
บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ไมวาจะเปนการซื้อขายโดยทางตรงหรือทางออม (เชน Nominee 
ผานกองทุนสวนบุคคล) ภายใน 1 เดือนกอนมีการเปดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบ
การเงินประจําป และหลังการเปดเผยขอมูลดังกลาวอยางนอย 3 วันทําการ

บริษัทฯ ไดกําหนดโทษทางวินัยสําหรับผูแสวงหาผลประโยชนจากการนําขอมูลภายใน
ของบริษัทฯ ไปใช หรือนําไปเปดเผย จนอาจทําใหบริษัทฯ ไดรับความเสียหาย โดยพิจารณา
ลงโทษตามควรแกกรณี ไดแก การตักเตือนดวยวาจา การตักเตือนเปนหนังสือ การ
ภาคทัณฑ ตลอดจนการเลิกจาง พนสภาพการเปนพนักงานดวยเหตุไลออก ปลดออก หรือ
ใหออก แลวแตกรณี เปนตน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดใหขอมูลแกกรรมการ และผูบริหารเก่ียวกับหนาที่ที่ตองรายงาน
การถือครองหลักทรัพยของบริษัทฯ และบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 และตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ มีหนาที่รายงานการ ถือครองหลักทรัพยที่ออกโดยบริษัทฯ 
ซึ่งเปนของตนเอง คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ภายใน 30 วัน นับแตวันที ่ไดร ับการแตงตั ้งใหดํารง
ตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทฯ รวมทั้งเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย
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ของบริษัทฯ ตองแจง ใหบริษัทฯ ทราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย
ดังกลาวตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ภายใน 3 วันทําการ
นับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และเพื่อการเผยแพรตอสาธารณะตอไป

(4) การมีสวนไดสวนเสียของกรรมการ

4.1  บริษัทฯ ไดยึดหลักการในการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน และไดกําหนด
แนวทางการจัดการ เร่ืองการมีสวนไดสวนเสียอยางโปรงใส และสามารถตรวจสอบได 
โดยเฉพาะในการพิจารณาธุรกรรมระหวางบริษัทฯ กับผูมีสวนไดสวนเสีย หรือมีสวน
เก่ียวของ โดยเม่ือเกิดกรณีดังกลาว ผูมีสวนไดสวนเสียในเร่ืองนั้น จะตองรายงานใหบริษัทฯ 
ทราบโดยทันที และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเรื่องนั้นๆ กรรมการ
จะตองรายงานการมีสวนไดสวนเสียอยางนอยกอนการพิจารณาวาระนั้น และบันทึกไวใน
รายงานการประชุมดวย

4.2 บริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางเพื่อมิใหกรรมการหรือผูบริหารที่มีสวนไดสวนเสีย
หรือมีสวนเกี่ยวของ เขารวมกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมดังกลาว โดยใน
การออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการซึ่งมีสวนไดสวนเสียในเร่ืองใด ไมมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น


