หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ตระหนักและให้ความสาคัญในสิ ทธิ พ้ืนฐานต่างๆ ของผูถ้ ือหุ ้นทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และใน
ฐานะเจ้าของบริ ษทั โดยกาหนดแนวปฏิบตั ิการให้สิทธิของผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
1. การประชุมผู้ถอื หุ้น
1.1 คณะกรรมการมีนโยบายในการสนับสนุนหรื อส่ งเสริ มผูถ้ ือหุ ้นทุกกลุ่มรวมถึงผูถ้ ือหุ ้นประเภทสถาบันให้เข้า
ร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ และใช้สิทธิของตน โดยครอบคลุมสิ ทธิ พ้ืนฐานตามกฎหมาย ได้แก่ การมีส่วนแบ่งในกาไรของกิจการ
การซื้ อขายหรื อโอนหุ ้น การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิ จการอย่างเพียงพอ การเข้าร่ วมประชุมเพื่อใช้สิทธิ ออกเสี ยงในที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อแต่งตั้งหรื อถอดถอนกรรมการ กาหนดค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดจานวนเงิน
ค่าสอบบัญชี และเรื่ องที่มีผลกระทบต่อบริ ษทั เช่น การจัดสรรเงินปั นผล การกาหนดหรื อการแก้ไขข้อบังคับและหนังสื อ
บริ คณห์สนธิ การลดทุนหรื อเพิ่มทุน และการอนุมตั ิรายการพิเศษ เป็ นต้น
1.2 บริ ษทั มีการให้ขอ้ มูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคาชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ
หรื อประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสื อเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น หรื อในเอกสารแนบวาระการประชุม
และละเว้นการกระทาใดๆ ที่เป็ นการจากัดโอกาสของผูถ้ ือหุ ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริ ษทั โดยมีรายละเอียดในการ
ปฏิบตั ิดงั นี้
1.2.1 บริ ษทั ไม่มีการลิดรอนสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ ในการศึกษาสารสนเทศของบริ ษทั ที่ตอ้ งเปิ ดเผยตามข้อกาหนด
ต่างๆ และการเข้าประชุมผูถ้ ือหุ ้น เช่น ไม่แจกเอกสารที่มีขอ้ มูลสาคัญเพิ่มเติมในที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่ม
วาระการประชุมหรื อเปลี่ยนแปลงข้อมูลสาคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้า ให้สิทธิในการซักถามคณะกรรมการ
ในที่ประชุม ไม่จากัดสิ ทธิในการเข้าประชุมของผูถ้ ือหุน้ ที่มาสาย เป็ นต้น
1.2.2 บริ ษทั ได้ให้ขอ้ มูลวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยกาหนดวาระการประชุมผูถ้ ือหุ ้นไว้เป็ น
เรื่ องๆ และมี การระบุวตั ถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระที่ เสนอไว้ชดั เจน รวมถึงมีขอ้ มูลเพียงพอต่อการตัดสิ นใจ
ดังต่อไปนี้
ก. วาระการแต่งตั้งกรรมการ
1) ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอแต่งตั้ง เช่น คานาหน้าชื่อ ชื่อ อายุ ประเภทกรรมการ
การศึกษา ประสบการณ์ เป็ นต้น
2) การดารงตาแหน่งในกิจการอื่น โดยหากกิจการใดเป็ นกิจการที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั ก็ได้ระบุไว้ชดั เจนแล้ว
3) หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา (กรณี แต่งตั้งกรรมการใหม่)
4) จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งและผลการปฏิบตั ิงานในระหว่างเป็ นกรรมการ(กรณี แต่งตั้ง
กรรมการเดิม)
5) ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่ทาหน้าที่คณะกรรมการสรรหา
6) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผถู ้ ือหุน้ ตัดสิ นใจลงมติได้
ข. วาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
1) จานวนเงินและรู ปแบบค่าตอบแทนแยกตามตาแหน่งหรื อภาระหน้าที่ของกรรมการ
2) นโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
3) หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาค่าตอบแทน
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4) สิ ทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ได้รับในฐานะกรรมการ (ปั จจุบนั กรรมการไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น
ใด นอกจากเบี้ยประชุมและบาเหน็จประจาปี )
5) ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการค่าตอบแทน
6) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผถู ้ ือหุน้ ตัดสิ นใจลงมติได้
ค. วาระการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี
1) ชื่อผูส้ อบบัญชีและสานักงานสอบบัญชี
2) ประสบการณ์ ความสามารถของผูส้ อบบัญชี
3) ความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี
4) จานวนปี ที่ทาหน้าที่ให้บริ ษทั (กรณี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีคนเดิม) หรื อเหตุผลที่เปลี่ยนตัว
ผูส้ อบบัญชี (กรณี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีคนใหม่)
5) วิธีการพิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี รวมทั้งค่าบริ การอื่นของผูส้ อบบัญชี
6) ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
7) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผถู ้ ือหุน้ ตัดสิ นใจลงมติได้
ง. วาระการจ่ายเงินปั นผล
1) นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
2) จานวนเงินที่จ่ายจริ งเทียบกับนโยบาย
3) เหตุผลหากการจ่ายเงินปั นผลไม่เป็ นไปตามนโยบาย
4) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผถู ้ ือหุน้ ตัดสิ นใจลงมติได้
จ. วาระเพื่อพิจารณาเรื่ องสาคัญของบริ ษทั เช่น การเพิ่ม/ลดทุน การแก้ไขข้อบังคับการขาย/
เลิก/โอนกิจการ/ การควบรวมกิจการ เป็ นต้น
1) รายละเอียดของเรื่ องที่เสนอ
2) วัตถุประสงค์ เหตุผลหรื อความจาเป็ น
3) ผลกระทบต่อบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้
4) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผถู ้ ือหุน้ ตัดสิ นใจลงมติได้
1.3 คณะกรรมการอานวยความสะดวกให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ใช้สิทธิในการเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงอย่างเต็มที่ และ
ควรละเว้นการกระทาใดๆ ที่เป็ นการจากัดโอกาสการเข้าประชุมของผูถ้ ือหุ ้น การเข้าประชุมเพื่อออกเสี ยงลงมติไม่มีวิธีการ
ที่ยงุ่ ยากหรื อมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป สถานที่จดั ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีขนาดเพียงพอและสะดวกต่อการเดินทาง
1.4 บริ ษ ัทเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อ หุ ้น ส่ ง ค าถามล่ วงหน้าก่ อ นวัน ประชุ ม โดยก าหนดหลัก เกณฑ์ก ารส่ ง คาถาม
ล่วงหน้าให้ชดั เจน และแจ้งให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบพร้อมกับการนาส่ งหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุ ้น นอกจากนี้ บริ ษทั ยังเผยแพร่
หลักเกณฑ์การส่งคาถามล่วงหน้าดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ด้วย คณะกรรมการได้มีการกาหนดการกลัน่ กรองคาถาม
ล่วงหน้าและกาหนดให้บริ ษทั ตอบคาถามให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบล่วงหน้า พร้อมกับมีการชี้แจงในที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นทราบ โดยมี
รายละเอียดในการปฏิบตั ิดงั นี้
1.4.1 บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นส่ งคาถามที่ เกี่ ยวข้องกับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหน้าได้
ตลอดระยะเวลา โดยในส่วนของการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นนั้น คณะกรรมการจะรวบรวมคาถามจนถึงประมาณ 7 วันก่อน
วันประชุม โดยบริ ษทั ปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้
1) กาหนดหลักเกณฑ์การส่งคาถามล่วงหน้าให้ชดั เจน
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2) แจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบพร้อมกับการนาส่งหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้
3) วิธีการส่งคาถามล่วงหน้า เช่น ให้ผถู ้ ือหุน้ ส่งคาถามผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั หรื ออีเมล
หรื อส่งจดหมายถึงคณะกรรมการ เป็ นต้น
4) ช่วงเวลาที่เปิ ดให้ส่งคาถามล่วงหน้า ก่อนถึงวันประชุมผูถ้ ือหุน้
5) มีกระบวนการกลัน่ กรองคาถามล่วงหน้าที่ผถู ้ ือหุน้ ถาม เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาใน
การตอบคาถามเหล่านั้น
6) บริ ษทั ได้ตอบคาถามให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม
7) บริ ษทั ได้ตอบคาถามให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบในวันประชุม
8) บริ ษทั ได้แจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบถึงคาถามที่มีผถู ้ ือหุน้ ถามมาล่วงหน้าและคาตอบ
ของคาถามเหล่านั้น
1.5 คณะกรรมการสนับสนุ นให้ผูถ้ ือหุ ้นใช้หนังสื อมอบฉันทะรู ปแบบที่ ผูถ้ ือหุ ้นสามารถกาหนดทิ ศทางการ
ลงคะแนนเสี ยงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้
ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุน้ สามารถดาวน์โหลดแบบหนังสื อมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ได้ และยังกาหนดให้บริ ษทั จัด
ให้มีอากรแสตมป์ ไว้บริ การผูถ้ ือหุน้ สาหรับปิ ดหนังสื อมอบฉันทะอีกด้วย นอกจากนี้ยงั ให้สิทธิแก่ผถู ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมภาย
หลังจากประธานในที่ประชุมเปิ ดการประชุมแล้วสามารถออกเสี ยงลงคะแนนในวาระที่อยูร่ ะหว่างพิจารณาและยังไม่มีการ
ลงมติ และนับเป็ นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมเป็ นต้นไป เว้นแต่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะมีความเห็นเป็ นอย่างอื่น
2. การดาเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
2.1 คณะกรรมการส่งเสริ มให้บริ ษทั นาเทคโนโลยีมาใช้กบั การประชุมผูถ้ ือหุน้ ทั้งการลงทะเบียนผูถ้ ือหุน้ การนับ
คะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดาเนินการประชุมสามารถกระทาได้รวดเร็ ว ถูกต้อง แม่นยา
2.2 การเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ของกรรมการ
2.2.1 กรรมการทุกคนควรเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้
2.2.2 ในกรณี ที่กรรมการไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมครบทุกท่านอย่างน้อยมีบุคคลดังต่อไปนี้เข้า
ประชุมผูถ้ ือหุน้
1) ประธานกรรมการ
2) กรรมการผูจ้ ดั การ
3) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4) ประธานคณะกรรมการค่าตอบแทน
2.2.3 เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื่ องที่เกี่ยวข้องได้
2.3 ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นได้จดั ให้มีการลงมติเป็ นแต่ละรายการในกรณี ที่วาระนั้นมีหลายรายการเช่น วาระการ
แต่งตั้งกรรมการ
2.4 บริ ษทั จัดให้มีกระบวนการตรวจนับ การจัดเก็บเอกสารการลงคะแนนในทุกๆ วาระ และการบันทึก วีดิทศั น์
การประชุมอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน และมีการเปิ ดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ทั้งนี้ ในการประชุมและการนับคะแนนเสี ยง
ในทุกๆ วาระเป็ นไปอย่างโปร่ งใสและตรวจสอบได้
2.5 ประธานในที่ประชุมได้จดั สรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริ มให้ผถู ้ ือหุ ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและ
ตั้งคาถามต่อที่ประชุมในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
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3. การจัดทารายงานการประชุมและการเปิ ดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น
3.1 รายงานการประชุมผูถ้ ือหุ ้นบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนและวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุม
ทราบก่อนดาเนินการประชุมรวมทั้งการเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ตั้งประเด็นหรื อซักถาม พร้อมทั้งมีบนั ทึกคาถามคาตอบและ
ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผถู ้ ือหุ ้นเห็ นด้วยคัดค้านและงดออกเสี ยงเป็ นอย่างไร รวมถึงบันทึ กรายชื่อกรรมการ
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้วย
3.2 บริ ษทั เปิ ดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนน และรายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริ ษทั โดยมี
รายละเอียดในการปฏิบตั ิดงั นี้
3.2.1 เปิ ดเผยมติที่ประชุมโดยแยกเป็ นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงในวันทา การถัดไป
3.2.2 เผยแพร่ รายงานการประชุมภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผูถ้ ือหุ ้น เพื่อใช้เป็ นช่องทางให้ผู ้ ถือหุ ้น
แสดงความเห็นโดยไม่ตอ้ งรอถึงการประชุมครั้งต่อไป
3.2.3 เผยแพร่ วดี ิทศั น์การประชุมผูถ้ ือหุน้ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั
4. บริษัทให้ การดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่ าสิ ทธิตามกฎหมาย โดยการให้ขอ้ มูลสาคัญที่เป็ นปั จจุบนั ผ่านบน เว็บไซต์ของ
บริ ษทั
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