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หมวดท่ี 2   

การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders) 
 

 บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายทุกกลุมอยางเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญ หรือ

รายยอย ผูถือหุนท่ีเปนผูบริหาร หรือไมเปนผูบริหาร  ท้ังน้ี บริษัทฯกําหนดแนวทางปฏิบัติท่ีดีตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

ดังน้ี 

(1) การใหขอมูลกอนการประชุมผูถือหุน 

1.1 บริษัทฯ แจงกําหนดการประชมุพรอมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการตอตลาดหลักทรัพยฯ และ

เผยแพรผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ (www.harn.co.th) อยางนอย 28 วันกอนวันประชุมผูถือหุน 

1.2 กอนการดําเนินการประชุมแตละคร้ัง เลขานุการบริษัท จะชี้แจงใหผูถือหุนทราบกฎเกณฑตางๆ ท่ีใชในการประชุม 

ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมท้ังสิทธิการออกเสียงลงคะแนน และวิธีนับคะแนนเสียงของผูถือหุนท่ีตองลงมติใน

แตละวาระ 

(2) การคุมครองสทิธขิองผูถือหุนสวนนอย 

2.1 บริษัทฯ กําหนดหลักเกณฑใหผูถือหุนสวนนอยเสนอเพิ่มวาระการประชุมลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุนให

ชัดเจนเปนการลวงหนา เพ่ือแสดงถึงความเปนธรรม และความโปรงใสในการพิจารณาเพ่ิม หรือไมเพิ่มวาระ

ท่ีผูถือหุนสวนนอยไดเสนอมา 

คุณสมบัติของผูถือหุนท่ีจะเสนอวาระการประชุมดังกลาวขางตน เปนไปตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยมาตรา 89/28 ซึ่งกําหนดใหผูถือหุนคนหน่ึง หรือหลายคน ซึ่งถือหุนและมีสิทธิ

ออกเสียงนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ และเปนการถือหุน

อยางตอเน่ืองนับจากวันท่ีถือหุนจนถึงวันท่ีเสนอวาระการประชุมดังกลาวเปนเวลาไมนอยกวา 12 เดือน และ

ตองถือครองหุนจนถึงวันท่ีจัดการประชุมสามัญผูถือหุน  มีสิทธิทําหนังสือเสนอเร่ืองท่ีจะขอใหคณะกรรมการ

บรรจุเปนวาระการประชุมผูถือหุนดังกลาวขางตนได การเสนอวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนน้ัน ผูถือหุน

จะตองระบุวัตถุประสงค และรายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอ พรอมขอมูลท่ีเปนประโยชนประกอบการพิจารณา 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการนําเร่ืองเขาบรรจุเปนวาระการประชุม ในกรณีดังตอไปน้ี 

• เร่ืองท่ีเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยขอเท็จจริงมิไดแสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความ

ไมปกติในเร่ืองดังกลาว 

• เร่ืองท่ีอยูนอกเหนืออํานาจท่ีบริษัทฯ จะดําเนินการได 

• เร่ืองซึ่งตามปกติกฎหมายกําหนดใหตองไดรับการพิจารณาจากท่ีประชุมผูถือหุน และบริษัทฯ ได

ดําเนินการกําหนดเปนวาระการประชุมทุกคร้ัง 

• เร่ืองท่ีไมเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัทฯ เร่ืองท่ีขัดกับกฎหมาย ประกาศ ขอบังคับ กฎ และ

ระเบียบตางๆ ของหนวยราชการหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลบริษัทฯ 
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• เร่ืองท่ีขัดกับวัตถุประสงค ขอบังคับ มติท่ีประชุมผูถือหุน และหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 

• เร่ืองท่ีผูถือหุนใหขอมูลไมครบถวน หรือไมถูกตอง  หรือกรณีท่ีบริษัทฯ ตองการขอมูลเพ่ิมเติมแลว ไม

สามารถติดตอกับผูถือหุนท่ีเสนอเร่ืองได 

• เร่ืองท่ีผูถือหุนไดเคยเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาในรอบ 12 เดือนท่ีผานมา และไดรับมติ

สนับสนุนดวยเสียงท่ีนอยกวารอยละ 10  ของจํานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมด โดยท่ีขอเท็จจริงยังไมได

เปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญ 

• ตลอดจนเร่ืองท่ีบริษัทฯ ไดดําเนินการแลว และเร่ืองท่ีซ้ํากับเร่ืองท่ีไดเสนอมากอนแลว เปนตน รวมท้ังใน

กรณีท่ีผูถือหุนไมไดปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกําหนด โดยบริษัทฯ จะดําเนินการแจงเร่ืองดังกลาวให ผูถือหุน

ทราบผานชองทางการเผยแพรขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเว็บไซตของบริษัทฯ 

ขอเสนอท่ีจะไดรับการบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุน กรรมการอิสระ จะเปนผูพิจารณากล่ันกรอง 

และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาและสรุปใหความเห็นเพ่ือบรรจุเปนวาระการประชุม โดยให

ถือวาความเห็นของคณะกรรมการบริษัทถือเปนท่ีสุด 

2.2 กําหนดวิธีการใหผูถือหุนสวนนอยเสนอชื่อบุคคลใหเขารับการพิจารณาเพ่ือดํารงตําแหนงกรรมการ ลวงหนา 3 - 

4 เดือนกอนวันประชุมผูถือหุน พรอมขอมูลประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติและการใหความยินยอมของผู

ไดรับการเสนอชื่อ 

คุณสมบัติของผูถือหุนท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชุมดังกลาวขางตน เปนไปตามท่ีกําหนดใน

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยมาตรา 89/28  ซึ่งกําหนดใหผูถือหุนคนหน่ึงหรือหลายคนซึง่ถอื

หุนและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ และ

เปนการถือหุนอยางตอเน่ืองนับจากวันท่ีถือหุนจนถึงวันท่ีเสนอวาระการประชุมดังกลาว เปนเวลาไมนอยกวา 

12 เดือน และตองถือครองหุนจนถึงวันท่ีจัดการประชุมสามัญผูถือหุน มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพ่ือใหเขารับการ

พิจารณาเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท 

บุคคลท่ีจะไดรับการเสนอชื่อใหเขารับการพิจารณาเพ่ือดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท ตองมีคุณสมบัติครบถวน

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ตลอดจนระเบียบ

ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  คณะกรรมการกํากับตลาดทุน  ตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย และขอบังคับบริษัทฯ  รวมท้ังมีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามท่ีบริษัทฯ กําหนด ไดแก มี

ความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณท่ีสามารถเอ้ือประโยชนและเหมาะสมกับลักษณะ

ธุรกิจของบริษัทฯ มีประวัติการทํางานท่ีดี มีความเปนอิสระ ปฏิบัติหนาท่ีกรรมการดวยความซื่อสัตย มี

คุณธรรม จริยธรรม และสามารถเขาประชุมคณะกรรมการอยางสม่ําเสมอ เปนตน 

รายชื่อบุคคลใดท่ีจะไดรับการเสนอชื่อคัดเลือกเปนกรรมการบริษัทฯ น้ัน กรรมการอิสระ จะพิจารณากล่ันกรอง

และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาวาจะนําเสนอรายชื่อใหแกท่ีประชุมผูถือหุนหรือไม โดยให

ถือวาความเห็นของคณะกรรมการถือเปนท่ีสุด 

2.3 เปดโอกาสใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการแตงตั้งกรรมการเปนรายคน 
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2.4 บริษัทฯ ไมมีนโยบายท่ีจะเพ่ิมวาระการประชุมในท่ีประชุมโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนาโดยไมจําเปน 

โดยเฉพาะวาระสําคัญท่ีผูถือหุนตองใชเวลาในการศึกษาขอมูลกอนตัดสินใจ เพ่ือใหผูถือหุน ไดมีโอกาสศึกษา

ขอมูลประกอบวาระการประชุมกอนตัดสินใจ รวมท้ังไมจํากัดสิทธิในการเขาประชุมของผูถือหุนท่ีมาสาย เปนตน 

(3) การปองกนัการใชขอมูลภายใน 

 บริษัทฯ มีการกํากับดูแลการใชขอมูลภายในอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการหาประโยชนจากขอมูลภายในใหแก

ตนเองหรือผูอ่ืนในทางมิชอบ (Abusive Self-dealing) เพ่ือใหเกิดความยุติธรรมตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกราย โดยบริษัทฯ 

ไดกําหนดแนวทางในการเก็บรักษาขอมูลภายในของบริษัทฯ และแนวทางปองกันการใชขอมูลภายในแสวงหาประโยชน

สวนตนเปนคําส่ังท่ีเปนลายลักษณอักษร และไดแจงใหทุกคนในองคกรถือปฏิบัติ รวมท้ังกาํหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และ

พนักงาน จะตองไมทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ โดยใชความลับ และ/หรือ ขอมูลภายใน และ/หรือ เขาทํานิติกรรม

อ่ืนใดโดยใชความลับ และ/หรือ ขอมูลภายในของบริษัทฯ อันกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัทฯ ไมวาโดยทางตรงหรือ

ทางออม  นอกจากน้ี กรรมการ  ผูบริหารและพนักงาน ท่ีอยูในหนวยงานท่ีไดรับขอมูลภายในของบริษัทฯ ตองไมใชขอมูล

ดังกลาวกอนเปดเผยสูสาธารณชน และหามบุคคลท่ีเกี่ยวของกับขอมูลภายในทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ โดย

ตนเอง คูสมรส บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ 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 

 นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดใหขอมูลแกกรรมการ และผูบริหารเกี่ยวกับหนาท่ีท่ีตองรายงานการถือครองหลักทรัพยของ

บริษัทฯ และบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 และตามขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย  กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ มีหนาท่ีรายงานการ ถือครองหลักทรัพยท่ีออกโดยบริษัทฯ 

ซึ่งเปนของตนเอง คูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย ภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทฯ รวมท้ังเมื่อมีการ

เปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย 

 ของบริษัทฯ ตองแจง ใหบริษัทฯ ทราบ และรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพยดังกลาวตอ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ภายใน 3 วันทําการนับจากวันท่ีซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน 

เพ่ือใหเปนไปตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และเพ่ือการเผยแพรตอ

สาธารณะตอไป 
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(4) การมีสวนไดสวนเสียของกรรมการ 

4.1 บริษัทฯ ไดยึดหลักการในการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน และไดกําหนดแนวทางการจัดการ เร่ืองการมี

สวนไดสวนเสียอยางโปรงใส และสามารถตรวจสอบได โดยเฉพาะในการพิจารณาธุรกรรมระหวางบริษัทฯ กับ

ผูมีสวนไดสวนเสีย หรือมีสวนเกี่ยวของ โดยเมื่อเกิดกรณีดังกลาว ผูมีสวนไดสวนเสียในเร่ืองน้ัน จะตองรายงาน

ใหบริษัทฯ ทราบโดยทันที และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาเร่ืองน้ันๆ กรรมการจะตอง

รายงานการมีสวนไดสวนเสียอยางนอยกอนการพิจารณาวาระน้ัน และบันทึกไวในรายงานการประชุมดวย 

4.2 บริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางเพ่ือมิใหกรรมการหรือผูบริหารท่ีมีสวนไดสวนเสียหรือมีสวนเกี่ยวของ เขารวม

กระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมดังกลาว โดยในการออกเสียงในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 

กรรมการซึ่งมีสวนไดสวนเสียในเร่ืองใด ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน 
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