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         หมวดที ่1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 
 บริษทัตระหนกัและใหค้วามส าคญัในสิทธิพ้ืนฐานต่างๆ ของผูถื้อหุ้นทั้งในฐานะของนกัลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละใน
ฐานะเจา้ของบริษทั โดยก าหนดแนวปฏิบติัการใหสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 
 1.  การประชุมผู้ถอืหุ้น 
  1.1 คณะกรรมการมีนโยบายในการสนบัสนุนหรือส่งเสริมผูถื้อหุ้นทุกกลุ่มรวมถึงผูถื้อหุ้นประเภทสถาบนัให้เขา้
ร่วมประชุมผูถื้อหุน้และใชสิ้ทธิของตน โดยครอบคลุมสิทธิพ้ืนฐานตามกฎหมาย ไดแ้ก่ การมีส่วนแบ่งในก าไรของกิจการ 
การซ้ือขายหรือโอนหุ้น การไดรั้บข่าวสารขอ้มูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเขา้ร่วมประชุมเพ่ือใชสิ้ทธิออกเสียงในท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงิน
ค่าสอบบญัชี และเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อบริษทั เช่น การจดัสรรเงินปันผล การก าหนดหรือการแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสือ
บริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพ่ิมทุน และการอนุมติัรายการพิเศษ เป็นตน้ 
  1.2 บริษทัมีการใหข้อ้มูล วนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชุม โดยมีค าช้ีแจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ
หรือประกอบมติท่ีขอตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมสามญัและวิสามญัผูถื้อหุ้น หรือในเอกสารแนบวาระการประชุม 
และละเวน้การกระท าใดๆ ท่ีเป็นการจ ากดัโอกาสของผูถื้อหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษทั โดยมีรายละเอียดในการ
ปฏิบติัดงัน้ี 
  1.2.1 บริษทัไม่มีการลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ในการศึกษาสารสนเทศของบริษทัท่ีตอ้งเปิดเผยตามขอ้ก าหนด
ต่างๆ และการเขา้ประชุมผูถื้อหุ้น เช่น ไม่แจกเอกสารท่ีมีขอ้มูลส าคญัเพ่ิมเติมในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอยา่งกะทนัหัน ไม่เพ่ิม
วาระการประชุมหรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลส าคญัโดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ ใหสิ้ทธิในการซกัถามคณะกรรมการ
ในท่ีประชุม ไม่จ ากดัสิทธิในการเขา้ประชุมของผูถื้อหุน้ท่ีมาสาย เป็นตน้ 
    1.2.2 บริษทัไดใ้ห้ขอ้มูลวนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชุม โดยก าหนดวาระการประชุมผูถื้อหุ้นไวเ้ป็น
เร่ืองๆ และมีการระบุวตัถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระท่ีเสนอไวช้ดัเจน รวมถึงมีขอ้มูลเพียงพอต่อการตดัสินใจ
ดงัต่อไปน้ี 
    ก. วาระการแต่งตั้งกรรมการ 
       1) ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของบุคคลท่ีเสนอแต่งตั้ง เช่น ค าน าหนา้ช่ือ ช่ือ อาย ุประเภทกรรมการ  
         การศึกษา ประสบการณ์ เป็นตน้   
        2) การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน โดยหากกิจการใดเป็นกิจการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความ  
     ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทัก็ไดร้ะบุไวช้ดัเจนแลว้ 
        3) หลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหา (กรณีแต่งตั้งกรรมการใหม่) 
        4) จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งและผลการปฏิบติังานในระหวา่งเป็นกรรมการ(กรณีแต่งตั้ง 
       กรรมการเดิม) 
        5)  ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีท าหนา้ท่ีคณะกรรมการสรรหา  
        6) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชดัเจนท่ีจะใหผู้ถื้อหุน้ตดัสินใจลงมติได้   
    ข. วาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ    
      1) จ านวนเงินและรูปแบบค่าตอบแทนแยกตามต าแหน่งหรือภาระหนา้ท่ีของกรรมการ 
            2)  นโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 
        3)  หลกัเกณฑแ์ละวธีิการพิจารณาค่าตอบแทน 



2 
 

        4) สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีไดรั้บในฐานะกรรมการ (ปัจจุบนักรรมการไม่มีสิทธิประโยชน์อ่ืน 
       ใด นอกจากเบ้ียประชุมและบ าเหน็จประจ าปี) 
        5)  ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการค่าตอบแทน 
        6) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชดัเจนท่ีจะใหผู้ถื้อหุน้ตดัสินใจลงมติได้   
    ค. วาระการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี 
     1) ช่ือผูส้อบบญัชีและส านกังานสอบบญัชี 
     2) ประสบการณ์ ความสามารถของผูส้อบบญัชี 
     3) ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี 
     4) จ านวนปีท่ีท าหนา้ท่ีใหบ้ริษทั (กรณีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิม) หรือเหตุผลท่ีเปล่ียนตวั 
         ผูส้อบบญัชี (กรณีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนใหม่) 
     5) วธีิการพิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบญัชี รวมทั้งค่าบริการอ่ืนของผูส้อบบญัชี 
     6) ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
     7) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชดัเจนท่ีจะใหผู้ถื้อหุน้ตดัสินใจลงมติได้   
    ง.   วาระการจ่ายเงินปันผล 
     1) นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
     2) จ านวนเงินท่ีจ่ายจริงเทียบกบันโยบาย 
       3) เหตุผลหากการจ่ายเงินปันผลไม่เป็นไปตามนโยบาย 
       4) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชดัเจนท่ีจะใหผู้ถื้อหุน้ตดัสินใจลงมติได้   
    จ.  วาระเพ่ือพิจารณาเร่ืองส าคญัของบริษทั เช่น การเพ่ิม/ลดทุน การแกไ้ขขอ้บงัคบัการขาย/ 
        เลิก/โอนกิจการ/ การควบรวมกิจการ เป็นตน้ 
      1)  รายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอ 
      2) วตัถุประสงค ์เหตุผลหรือความจ าเป็น 
      3) ผลกระทบต่อบริษทัและผูถื้อหุน้ 
      4) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชดัเจนท่ีจะใหผู้ถื้อหุน้ตดัสินใจลงมติได้   
  1.3 คณะกรรมการอ านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงอยา่งเต็มท่ี และ
ควรละเวน้การกระท าใดๆ ท่ีเป็นการจ ากดัโอกาสการเขา้ประชุมของผูถื้อหุ้น การเขา้ประชุมเพ่ือออกเสียงลงมติไม่มีวิธีการ
ท่ียุง่ยากหรือมีค่าใชจ่้ายมากเกินไป สถานท่ีจดัประชุมผูถื้อหุน้มีขนาดเพียงพอและสะดวกต่อการเดินทาง  
  1.4 บริษัทเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวนัประชุม โดยก าหนดหลักเกณฑ์การส่งค าถาม
ล่วงหนา้ให้ชดัเจน และแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบพร้อมกบัการน าส่งหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น นอกจากน้ี บริษทัยงัเผยแพร่
หลกัเกณฑก์ารส่งค าถามล่วงหนา้ดงักล่าวไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัดว้ย คณะกรรมการไดมี้การก าหนดการกลัน่กรองค าถาม
ล่วงหนา้และก าหนดใหบ้ริษทัตอบค าถามให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหนา้ พร้อมกบัมีการช้ีแจงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบ โดยมี
รายละเอียดในการปฏิบติัดงัน้ี 
    1.4.1 บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหน้าได้
ตลอดระยะเวลา  โดยในส่วนของการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นนั้น คณะกรรมการจะรวบรวมค าถามจนถึงประมาณ 7 วนัก่อน
วนัประชุม โดยบริษทัปฏิบติัตามแนวปฏิบติั ดงัต่อไปน้ี 
     1) ก าหนดหลกัเกณฑก์ารส่งค าถามล่วงหนา้ใหช้ดัเจน 
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     2) แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบพร้อมกบัการน าส่งหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ 
    3) วธีิการส่งค าถามล่วงหนา้ เช่น ใหผู้ถื้อหุน้ส่งค าถามผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั หรืออีเมล  
      หรือส่งจดหมายถึงคณะกรรมการ เป็นตน้ 
    4) ช่วงเวลาท่ีเปิดใหส่้งค าถามล่วงหนา้ ก่อนถึงวนัประชุมผูถื้อหุน้ 
    5) มีกระบวนการกลัน่กรองค าถามล่วงหนา้ท่ีผูถื้อหุน้ถาม เพื่อใหค้ณะกรรมการพิจารณาใน 
       การตอบค าถามเหล่านั้น 
     6) บริษทัไดต้อบค าถามใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 
    7) บริษทัไดต้อบค าถามใหผู้ถื้อหุน้ทราบในวนัประชุม 
     8) บริษทัไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบถึงค าถามท่ีมีผูถื้อหุน้ถามมาล่วงหนา้และค าตอบ 
        ของค าถามเหล่านั้น 
  1.5 คณะกรรมการสนับสนุนให้ผูถื้อหุ้นใชห้นังสือมอบฉันทะรูปแบบท่ีผูถื้อหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการ
ลงคะแนนเสียงได ้และเสนอช่ือกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 
 ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้สามารถดาวน์โหลดแบบหนงัสือมอบฉนัทะผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัได ้และยงัก าหนดใหบ้ริษทัจดั
ใหมี้อากรแสตมป์ไวบ้ริการผูถื้อหุน้ส าหรับปิดหนงัสือมอบฉนัทะอีกดว้ย  นอกจากน้ียงัใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมภาย
หลงัจากประธานในท่ีประชุมเปิดการประชุมแลว้สามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีอยูร่ะหวา่งพิจารณาและยงัไม่มีการ
ลงมติ และนบัเป็นองคป์ระชุมตั้งแต่วาระท่ีไดเ้ขา้ประชุมเป็นตน้ไป  เวน้แต่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 
 2. การด าเนินการในวนัประชุมผู้ถือหุ้น 
     2.1 คณะกรรมการส่งเสริมใหบ้ริษทัน าเทคโนโลยมีาใชก้บัการประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งการลงทะเบียนผูถื้อหุน้ การนบั
คะแนนและแสดงผล เพ่ือใหก้ารด าเนินการประชุมสามารถกระท าไดร้วดเร็ว ถูกตอ้ง แม่นย  า 
     2.2 การเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ของกรรมการ  
      2.2.1  กรรมการทุกคนควรเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ 
   2.2.2  ในกรณีท่ีกรรมการไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมครบทุกท่านอยา่งนอ้ยมีบุคคลดงัต่อไปน้ีเขา้ 
      ประชุมผูถื้อหุน้ 
     1) ประธานกรรมการ 
     2) กรรมการผูจ้ดัการ 
     3) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
    4) ประธานคณะกรรมการค่าตอบแทน  

2.2.3  เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถซกัถามประธานคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งได ้
   2.3 ในการประชุมผูถื้อหุ้นไดจ้ดัให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการในกรณีท่ีวาระนั้นมีหลายรายการเช่น วาระการ
แต่งตั้งกรรมการ 
   2.4  บริษทัจดัใหมี้กระบวนการตรวจนบั การจดัเก็บเอกสารการลงคะแนนในทุกๆ วาระ และการบนัทึก วีดิทศัน์
การประชุมอยา่งสมบูรณ์ครบถว้น และมีการเปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั ทั้งน้ี ในการประชุมและการนบัคะแนนเสียง
ในทุกๆ วาระเป็นไปอยา่งโปร่งใสและตรวจสอบได ้
   2.5  ประธานในท่ีประชุมไดจ้ดัสรรเวลาใหเ้หมาะสมและส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและ
ตั้งค  าถามต่อท่ีประชุมในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 
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 3. การจดัท ารายงานการประชุมและการเปิดเผยมตกิารประชุมผู้ถือหุ้น 
     3.1  รายงานการประชุมผูถื้อหุ้นบนัทึกการช้ีแจงขั้นตอนการลงคะแนนและวิธีการแสดงผลคะแนนให้ท่ีประชุม
ทราบก่อนด าเนินการประชุมรวมทั้งการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ตั้งประเด็นหรือซกัถาม พร้อมทั้งมีบนัทึกค าถามค าตอบและ
ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผูถื้อหุ้นเห็นดว้ยคดัคา้นและงดออกเสียงเป็นอยา่งไร รวมถึงบนัทึกรายช่ือกรรมการ
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมและกรรมการท่ีลาประชุมดว้ย 
  3.2  บริษทัเปิดเผยใหส้าธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนน และรายงานการประชุมบนเวบ็ไซตข์องบริษทั โดยมี
รายละเอียดในการปฏิบติัดงัน้ี 
    3.2.1 เปิดเผยมติท่ีประชุมโดยแยกเป็นคะแนนท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในวนัท า การถดัไป 
   3.2.2 เผยแพร่รายงานการประชุมภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือใชเ้ป็นช่องทางให้ผู ้ถือหุ้น

แสดงความเห็นโดยไม่ตอ้งรอถึงการประชุมคร้ังต่อไป 
   3.2.3 เผยแพร่วดิีทศัน์การประชุมผูถื้อหุน้บนเวบ็ไซตข์องบริษทั 
 4. บริษัทให้การดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย โดยการให้ขอ้มูลส าคญัท่ีเป็นปัจจุบนัผ่านบน เวบ็ไซตข์อง
บริษทั 
  

 


