หมวดที่ 2 การปฏิบัตติ ่อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กากับดูแลและปกป้ องสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานของผูถ้ ือหุ ้นทุกรายทุกกลุ่ม อาทิ ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผู ้
ถือหุ ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรื อนักลงทุนต่างชาติ อย่างเท่าเที ยมกันทั้งเรื่ องกระบวนการจัดประชุมผูถ้ ือหุ ้น การมี
มาตรการป้ องกันกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ รวมทั้งให้กรรมการ
และผูบ้ ริ หารเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสี ยของตนและผูเ้ กี่ยวข้อง
บริ ษทั ได้กาหนดแนวปฏิบตั ิในการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้
1. การให้ ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
1.1 บริ ษทั แจ้งกาหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย และเผยแพร่ ผา่ นบนเว็บไซต์ของบริ ษทั โดยมีรายละเอียดในการปฏิบตั ิดงั นี้
1) บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นได้มีเวลาศึ กษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าผ่านบนเว็บไซต์ของ
บริ ษทั อย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้
2) ข้อมูลประกอบการประชุมที่เผยแพร่ ผา่ นบนเว็บไซต์ของบริ ษทั มีขอ้ มูลเหมือนกับข้อมูลที่บริ ษทั จะส่ งให้
ผูถ้ ือหุน้ ในรู ปแบบเอกสาร
3) บริ ษทั จัดส่งหนังสื อเชิญประชุมและเอกสารประกอบให้ผถู ้ ือหุน้ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม
ผูถ้ ือหุน้ มากกว่าที่กฎหมายกาหนด (อย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม)
1.2 บริ ษทั แจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสี ยงลงมติ รวมทั้งสิ ทธิ การ
ออกเสี ยงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุน้ ทราบทั้งในหนังสื อเชิญประชุมและในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
1.3 หนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวข้างต้นได้จดั ทาเป็ นภาษาอังกฤษทั้งฉบับ และเผยแพร่ พร้อมกับหนังสื อ
เชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นฉบับภาษาไทย
2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถอื หุ้นส่ วนน้ อย
2.1 คณะกรรมการกาหนดหลักเกณฑ์การให้ผูถ้ ื อหุ ้นส่ วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุ มล่วงหน้าก่ อนวัน
ประชุมผูถ้ ือหุน้ อย่างชัดเจนเป็ นการล่วงหน้า เพื่อแสดงถึงความเป็ นธรรมและความโปร่ งใสในการพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระที่
ผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อยเสนอ โดยมีหลักเกณฑ์ตามหัวข้อต่อไปนี้
1) ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายมีสิทธิเสนอวาระ
2) รายละเอียดของข้อมูลประกอบการพิจารณา
3) เกณฑ์การพิจารณาบรรจุ/ไม่บรรจุเรื่ องที่เสนอเป็ นวาระการประชุม
4) ช่องทางรับเรื่ อง เช่น ส่ งหนังสื อถึงคณะกรรมการ โดยอาจส่ งเรื่ องผ่านบนเว็บไซต์ หรื ออีเมลมาก่อน
เป็ นต้น
5) ช่วงเวลาที่เปิ ดรับเรื่ อง ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของทุกปี
6) คณะกรรมการแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบหลักเกณฑ์เสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมไว้บน
เว็บไซต์ของบริ ษทั
7) มี ก ระบวนการกลั่น กรองเรื่ อ งที่ ผู ้ถื อ หุ ้ น เสนอ เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาในการประชุ ม
คณะกรรมการ
8) แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการพร้อมเหตุผลให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบโดยแจ้งไปยังผูถ้ ือหุ ้นผูเ้ สนอวาระ
และแจ้งในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
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2.2 คณะกรรมการกาหนดวิธีการให้ผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการก่อนวัน
ประชุมผูถ้ ือหุ ้น พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อ โดยมี
หลักเกณฑ์ตามหัวข้อต่อไปนี้
1) ช่องทางรับเรื่ อง โดยการส่งหนังสื อถึงคณะกรรมการ
2) ช่วงเวลาที่เปิ ดรับเรื่ อง ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของทุกปี
3) ข้อมูลประกอบการพิจารณา เช่น ข้อมูลคุณสมบัติโดยละเอียดของผูไ้ ด้รับเสนอชื่อ หนังสื อยินยอมของผู ้
ได้รับการเสนอชื่อ เป็ นต้น
4) คณะกรรมการแจ้ง ให้ผูถ้ ื อ หุ ้น ทราบหลักเกณฑ์ที่ก าหนดผ่านช่ องทางการเผยแพร่ ขอ้ มู ลของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริ ษทั
5) คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ผถู ้ ือหุน้ ส่วนน้อยเสนอตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั กาหนดไว้
6) เลขานุการบริ ษทั แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการพร้อมเหตุผลให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบโดยแจ้งไปยังผูถ้ ือ
หุน้ ผูเ้ สนอ และประธานกรรมการแจ้งในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
2.3 ผูถ้ ือหุ ้นที่เป็ นผูบ้ ริ หารไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็ นการล่วงหน้าโดยไม่จาเป็ น โดยเฉพาะ
วาระสาคัญที่ผถู ้ ือหุน้ ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสิ นใจ
2.4 คณะกรรมการเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายคน
3. การป้ องกันการใช้ ข้อมูลภายใน
3.1 คณะกรรมการกาหนดนโยบายในการเก็บรักษาและป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั เป็ นลายลักษณ์
อักษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิ บตั ิ รวมทั้งแนวปฏิ บตั ิเรื่ องการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั
เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานที่มีส่วนรู ้ขอ้ มูลภายในใช้เป็ นแนวปฏิบตั ิ
3.2 กาหนดให้กรรมการทุกคนและผูบ้ ริ หารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงาน
ดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการเป็ นประจา รวมทั้งให้มีการเปิ ดเผยในรายงานประจาปี
4. การมีส่วนได้ เสียของกรรมการ
4.1 คณะกรรมการกาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หาร รายงานการมีส่วนได้เสี ยอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระนั้น
และมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ ดังนี้
1) คณะกรรมการก าหนดแนวทางให้ ก รรมการและผู ้บ ริ ห ารเปิ ดเผยข้อ มู ล ส่ ว นได้เ สี ย ของตนและ
ผูเ้ กี่ยวข้องต่อคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถตัดสิ นใจเพื่อประโยชน์โดยรวมของบริ ษทั
2) แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจและข้อกาหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคาร
แห่ งประเทศไทย สานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
เป็ นต้น
3) กาหนดให้เลขานุการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับข้อมูลส่วนได้เสี ยของกรรมการ ผูบ้ ริ หารและผูเ้ กี่ยวข้อง
4) เลขานุการบริ ษทั ทาหน้าที่ในการรายงานข้อมูลส่ วนได้เสี ยให้คณะกรรมการทราบ ข้อมูลของกรรมการ
และผูบ้ ริ หาร รวมทั้งผูเ้ กี่ยวข้อง โดยเฉพาะเมื่อคณะกรรมการต้องพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริ ษทั กับ
กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารที่มีส่วนได้เสี ยหรื อมีส่วนเกี่ยวข้อง
4.2 คณะกรรมการดูแลให้กรรมการที่มีส่วนได้เสี ยอย่างมีนยั สาคัญในลักษณะที่อาจทาให้กรรมการรายดังกล่าว
ไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ งดเว้นจากการมีส่วนร่ วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น
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