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หมวดที่ 2
การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายทุกกลุมอยางเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญ หรือ
รายยอย ผูถือหุนที่เปนผูบริหาร หรือไมเปนผูบริหาร ทั้งนี้ บริษัทฯกําหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
ดังนี้
(1) การใหขอ มูลกอนการประชุมผูถือหุน
1.1 บริษัทฯ แจงกําหนดการประชุมพรอมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการตอตลาดหลักทรัพยฯ และ
เผยแพรผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ (www.harn.co.th) อยางนอย 28 วันกอนวันประชุมผูถือหุน
1.2 กอนการดําเนินการประชุมแตละครั้ง เลขานุการบริษัท จะชี้แจงใหผูถือหุนทราบกฎเกณฑตางๆ ที่ใชในการประชุม
ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนน และวิธีนับคะแนนเสียงของผูถือหุนที่ตองลงมติใน
แตละวาระ
(2) การคุมครองสิทธิของผูถือหุนสวนนอย
2.1 บริษัทฯ กําหนดหลักเกณฑใหผูถือหุนสวนนอยเสนอเพิ่มวาระการประชุมลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุนให
ชัดเจนเปนการลวงหนา เพื่อแสดงถึงความเปนธรรม และความโปรงใสในการพิจารณาเพิ่ม หรือไมเพิ่มวาระ
ที่ผูถือหุนสวนนอยไดเสนอมา
คุณสมบัติของผูถือหุนที่จะเสนอวาระการประชุมดังกลาวขางตน เปนไปตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยมาตรา 89/28 ซึ่งกําหนดใหผูถือหุนคนหนึ่ง หรือหลายคน ซึ่งถือหุนและมีสิทธิ
ออกเสียงนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ และเปนการถือหุน
อยางตอเนื่องนับจากวันที่ถือหุนจนถึงวันที่เสนอวาระการประชุมดังกลาวเปนเวลาไมนอยกวา 12 เดือน และ
ตองถือครองหุนจนถึงวันที่จัดการประชุมสามัญผูถือหุน มีสิทธิทําหนังสือเสนอเรื่องที่จะขอใหคณะกรรมการ
บรรจุเปนวาระการประชุมผูถือหุนดังกลาวขางตนได การเสนอวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนนั้น ผูถือหุน
จะตองระบุวัตถุประสงค และรายละเอียดของเรื่องที่เสนอ พรอมขอมูลที่เปนประโยชนประกอบการพิจารณา
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการนําเรื่องเขาบรรจุเปนวาระการประชุม ในกรณีดังตอไปนี้
• 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 และบริ ษั ท ฯ ได
ดําเนินการกําหนดเปนวาระการประชุมทุกครั้ง
• เรื่องที่ไมเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัทฯ เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ขอบังคับ กฎ และ
ระเบียบตางๆ ของหนวยราชการหรือหนวยงานที่กํากับดูแลบริษัทฯ
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• เรื่องที่ขัดกับวัตถุประสงค ขอบังคับ มติที่ประชุมผูถือหุน และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
• เรื่องที่ผูถือหุนใหขอมูลไมครบถวน หรือไมถูกตอง หรือกรณีที่บริษัทฯ ตองการขอมูลเพิ่มเติมแลว ไม
สามารถติดตอกับผูถือหุนที่เสนอเรื่องได
• เรื่ อ งที่ ผู ถือ หุ น ได เคยเสนอต อ ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุน เพื่ อ พิ จารณาในรอบ 12 เดื อ นที่ ผ านมา และได รั บ มติ
สนับสนุ นดวยเสียงที่นอยกวารอ ยละ 10 ของจํานวนสิทธิ ออกเสี ยงทั้ง หมด โดยที่ข อเท็จ จริงยั งไมไ ด
เปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ
• ตลอดจนเรื่องที่บริษัทฯ ไดดําเนินการแลว และเรื่องที่ซ้ํากับเรื่องที่ไดเสนอมากอนแลว เปนตน รวมทั้งใน
กรณีที่ผูถือหุนไมไดปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนด โดยบริษัทฯ จะดําเนินการแจงเรื่องดังกลาวให ผูถือหุน
ทราบผานชองทางการเผยแพรขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเว็บไซตของบริษัทฯ
ขอเสนอที่จะไดรับการบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุน กรรมการอิสระ จะเปนผูพิจารณากลั่นกรอง
และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและสรุปใหความเห็นเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม โดยให
ถือวาความเห็นของคณะกรรมการบริษัทถือเปนที่สุด
2.2 กําหนดวิธีการใหผูถือหุนสวนนอยเสนอชื่อบุคคลใหเขารับการพิจารณาเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการ ลวงหนา 3 4 เดือนกอนวันประชุมผูถือหุน พรอมขอมูลประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติและการใหความยินยอมของผู
ไดรับการเสนอชื่อ
คุ ณ สมบั ติ ข องผู ถื อ หุ น ที่ จ ะเสนอระเบี ย บวาระการประชุ ม ดั ง กล า วข า งต น เป น ไปตามที่ กํ า หนดใน
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยมาตรา 89/28 ซึ่งกําหนดใหผูถือหุนคนหนึ่งหรือหลายคนซึง่ ถือ
หุนและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ และ
เปนการถือหุนอยางตอเนื่องนับจากวันที่ถือหุนจนถึงวันที่เสนอวาระการประชุมดังกลาว เปนเวลาไมนอยกวา
12 เดือน และตองถือครองหุนจนถึงวันที่จัดการประชุมสามัญผูถือหุน มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อใหเขารับการ
พิจารณาเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท
บุคคลที่จะไดรับการเสนอชื่อใหเขารับการพิจารณาเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท ตองมีคุณสมบัติครบถวน
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนระเบียบ
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และขอบังคับบริษัทฯ รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กําหนด ไดแก มี
ความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณที่สามารถเอื้อประโยชนและเหมาะสมกับลักษณะ
ธุร กิ จของบริ ษัท ฯ มี ป ระวั ติก ารทํ า งานที่ดี มีค วามเป นอิ ส ระ ปฏิ บั ติห น าที่ ก รรมการดว ยความซื่ อ สัต ย มี
คุณธรรม จริยธรรม และสามารถเขาประชุมคณะกรรมการอยางสม่ําเสมอ เปนตน
รายชื่อบุคคลใดที่จะไดรับการเสนอชื่อคัดเลือกเปนกรรมการบริษัทฯ นั้น กรรมการอิสระ จะพิจารณากลั่นกรอง
และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาวาจะนําเสนอรายชื่อใหแกท่ีประชุมผูถือหุนหรือไม โดยให
ถือวาความเห็นของคณะกรรมการถือเปนที่สุด
2.3 เปดโอกาสใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการแตงตั้งกรรมการเปนรายคน
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2.4 บริษัทฯ ไมมีนโยบายที่จะเพิ่มวาระการประชุมในที่ประชุมโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนาโดยไมจําเปน
โดยเฉพาะวาระสําคัญที่ผูถือหุนตองใชเวลาในการศึกษาขอมูลกอนตัดสินใจ เพื่อใหผูถือหุน ไดมีโอกาสศึกษา
ขอมูลประกอบวาระการประชุมกอนตัดสินใจ รวมทั้งไมจํากัดสิทธิในการเขาประชุมของผูถือหุนที่มาสาย เปนตน
(3) การปองกันการใชขอมูลภายใน
บริษัทฯ มีการกํากับดูแลการใชขอมูลภายในอยางเครงครัด เพื่อปองกันการหาประโยชนจากขอมูลภายในใหแก
ตนเองหรือผูอื่นในทางมิชอบ (Abusive Self-dealing) เพื่อใหเกิดความยุติธรรมตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกราย โดยบริษัทฯ
ไดกําหนดแนวทางในการเก็บรักษาขอมูลภายในของบริษัทฯ และแนวทางปองกันการใชขอมูลภายในแสวงหาประโยชน
สวนตนเปนคําสั่งที่เปนลายลักษณอักษร และไดแจงใหทุกคนในองคกรถือปฏิบัติ รวมทั้งกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงาน จะตองไมทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ โดยใชความลับ และ/หรือ ขอมูลภายใน และ/หรือ เขาทํานิติกรรม
อื่นใดโดยใชความลับ และ/หรือ ขอมูลภายในของบริษัทฯ อันกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัทฯ ไมวาโดยทางตรงหรือ
ทางออม นอกจากนี้ กรรมการ ผูบริหารและพนักงาน ทีอ่ ยูในหนวยงานที่ไดรับขอมูลภายในของบริษัทฯ ตองไมใชขอมูล
ดังกลาวกอนเปดเผยสูสาธารณชน และหามบุคคลที่เกี่ยวของกับขอมูลภายในทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ โดย
ตนเอง คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ไมวาจะเปนการซื้อขายโดยทางตรงหรือทางออม (เชน Nominee ผานกองทุน
สวนบุคคล) ภายใน 1 เดือนกอนมีการเปดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป และหลังการเปดเผยขอมูล
ดังกลาวอยางนอย 3 วันทําการ
บริษัทฯ ไดกําหนดโทษทางวินัยสําหรับผูแสวงหาผลประโยชนจากการนําขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช หรือ
นําไปเปดเผย จนอาจทําใหบริษัทฯ ไดรับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแกกรณี ไดแก การตักเตือนดวย
วาจา การตักเตือนเปนหนังสือ การภาคทัณฑ ตลอดจนการเลิกจาง พนสภาพการเปนพนักงานดวยเหตุไลออก ปลดออก
หรือใหออก แลวแตกรณี เปนตน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดใหขอมูลแกกรรมการ และผูบริหารเกี่ยวกับหนาที่ที่ตองรายงานการถือครองหลักทรัพยของ
บริษัทฯ และบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 และตามขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ มีหนาที่รายงานการ ถือครองหลักทรัพยที่ออกโดยบริษัทฯ
ซึ่ง เป น ของตนเอง คู ส มรส และบุ ต รที่ ยั ง ไม บ รรลุ นิ ติ ภ าวะ ต อ สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาด
หลักทรัพย ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทฯ รวมทั้งเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย
ของบริ ษั ท ฯ ตอ งแจ ง ให บริ ษั ท ฯ ทราบ และรายงานการเปลี่ ย นแปลงการถื อครองหลั ก ทรัพ ย ดั ง กล า วต อ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ภายใน 3 วันทําการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน
เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และเพื่อการเผยแพรตอ
สาธารณะตอไป
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(4) การมีสวนไดสว นเสียของกรรมการ
4.1 บริษัทฯ ไดยึดหลักการในการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน และไดกําหนดแนวทางการจัดการ เรื่องการมี
สวนไดสวนเสียอยางโปรงใส และสามารถตรวจสอบได โดยเฉพาะในการพิจารณาธุรกรรมระหวางบริษัทฯ กับ
ผูมีสวนไดสวนเสีย หรือมีสวนเกี่ยวของ โดยเมื่อเกิดกรณีดังกลาว ผูมีสวนไดสวนเสียในเรื่องนั้น จะตองรายงาน
ใหบริษัทฯ ทราบโดยทันที และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเรื่องนั้นๆ กรรมการจะตอง
รายงานการมีสวนไดสวนเสียอยางนอยกอนการพิจารณาวาระนั้น และบันทึกไวในรายงานการประชุมดวย
4.2 บริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางเพื่อมิใหกรรมการหรือผูบริหารที่มีสวนไดสวนเสียหรือมีสวนเกี่ยวของ เขารวม
กระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมดังกลาว โดยในการออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
กรรมการซึ่งมีสวนไดสวนเสียในเรื่องใด ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
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