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หมวดที่ 1 สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น
คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถอื หุน้ จึงส่งเสริมให้ผู้ถอื หุ้นได้ใช้สทิ ธิของตนตามสิทธิขนั ้ พืน้ ฐานของผูถ้ ือหุน้ โดยให้ผู้ ถือ
หุน้ ได้รบั ข่าวสารข้อมูลอย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมทัง้ สนับสนุ นให้ใช้สทิ ธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ และไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถ้ อื หุน้
ทัง้ นี้ คณะกรรมการจึงได้กาหนดนโยบายการอานวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทัง้ ที่เป็ นนักลงทุนชาวไทย นัก
ลงทุนต่างประเทศ นักลงทุนรายย่อย และนักลงทุนสถาบัน ได้มสี ว่ นร่วมในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ รายละเอียดดังนี้
นโยบายการอํานวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผ้ถู ือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
1) กาหนดให้มกี ารประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็ นประจาทุกปี ภายในระยะเวลา 4 เดือน นับแต่วนั สิน้ รอบปี บญ
ั ชีของบริษทั และหากมี
ความจาเป็ นเร่งด่วนทีจ่ ะต้องพิจารณาวาระพิเศษที่อาจเป็ นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งจาเป็ นต้อง
ได้รบั การอนุมตั จิ ากผูถ้ อื หุน้ คณะกรรมการบริษทั สามารถเรียกประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ได้เป็ นกรณีไป
2) จัดทาและจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ทุกประเภท รวมถึงผูถ้ อื หุน้ สถาบัน พร้อมทัง้ รายละเอียด
ระเบียบวาระการประชุม ข้อมูลสาคัญ และจาเป็ น เพื่อ ประกอบการพิจารณาของผู้ถือ หุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ
รายงานการประชุมครัง้ ทีผ่ า่ นมา รายงานประจาปี หนังสือมอบฉันทะทุกแบบ ประกอบด้วย แบบ ก., แบบ ข. และแบบ ค. ตามที่
กระทรวงพาณิชย์กาหนด และระบุวธิ กี ารมอบฉันทะให้ชดั เจน พร้อมทัง้ ระบุสถานที่ วัน เวลา และแผนที่แสดงสถานที่ประชุม ซึ่ง
ในหนังสือเชิญประชุมจะแจ้งรายละเอียดของเอกสารทีผ่ ถู้ อื หุน้ จะต้องนามาแสดงในวันประชุมเพื่อรักษาสิทธิในการเข้าประชุม โดย
จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผถู้ อื หุน้ ทัง้ ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อม
ทัง้ ประกาศลงในหนัง สือ พิม พ์ฉบับ ภาษาไทยเป็ นเวลา 3 วัน ติด ต่อ กัน ก่อ นวันประชุม อย่า งน้ อ ย 3 วัน นอกจากนี้ บริษ ัท
กาหนดให้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี ฉบับสมบูรณ์ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมบนเว็บไซต์
โดยทีฉ่ บับภาษาไทย เผยแพร่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็ นเวลา ไม่น้อยกว่า 30 วัน และฉบับภาษาอังกฤษ เผยแพร่ล่วงหน้าก่อน
วันประชุมเป็ นเวลา ไม่น้อ ยกว่า 7 วัน เพื่อ ให้ผู้ถือ หุ้นได้รบั ข้อมูลข่าวสารเพื่อการตัดสินใจในการลงมติอย่างเพียงพอถูกต้อง
ครบถ้วน โปร่งใส และเพื่อเป็ นการบอกกล่าวการเรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ ถอื หุน้ เป็ นการล่วงหน้าสาหรับให้ผถู้ อื หุน้ เตรียมตัวมา
เข้าร่วมประชุมก่อนได้รบั เอกสารการประชุมด้วย ทัง้ นี้ บริษทั กาหนดให้มกี ารแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าบริษทั ได้
เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษทั ด้วย
3) ในกรณีทม่ี กี ารเพิม่ วาระการประชุมจะมีการแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบในกรณีจาเป็ นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทั และ
จะส่งหนังสือนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม รวมทัง้ จะเผยแพร่ขอ้ มูลประกอบวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ ล่วงหน้าไว้ใน
เว็บไซต์ก่อนจัดส่งเอกสาร
4)

5)
6)

7)

อานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในวันประชุมอย่างเท่าเทียมกัน โดยจัดเจ้าหน้ าที่ต้อนรับ และให้ข้อมูลในการตรวจเอกสาร และ
ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมอย่างเพียงพอ ทัง้ นี้ บริษทั ใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ในการลงทะเบียน เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพและ
ความรวดเร็ว และได้มกี ารจัดเตรียมอากรแสตมป์ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ มีการมอบฉันทะมา โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ บริษทั
ได้จดั ให้สถานที่จดั การประชุม มีขนาดที่เพียงพอเพื่อ รองรับกับจานวนผู้ถือ หุ้น และกาหนดสถานที่ประชุมเป็ นบริเวณที่มกี าร
คมนาคมสะดวกอยูใ่ นเขตกรุงเทพมหานคร
บริษทั ไม่กระทาการใดๆ ทีม่ ลี กั ษณะเป็ นการจากัดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผูถ้ อื หุน้ ผูถ้ อื หุน้ ทุกคนย่อมมีสทิ ธิเข้าร่วมประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ตลอดระยะเวลาการประชุม
ก่อนเริม่ ประชุมทุกครัง้ ประธานกรรมการจะเป็ นผูช้ ้แี จงหลักเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้องกับการประชุมทัง้ หมด อาทิ การเปิ ดประชุม วิธกี าร
ลงคะแนน และวิธกี ารนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ที่จะต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษทั เป็ นต้น ในการนับคะแนน
เสียง บริษทั จะดาเนินการนับคะแนนเสียงของผู้ถอื หุน้ ที่ยงั ไม่ได้ลงคะแนนทุกระเบียบวาระในห้องประชุม และแสดงผลสรุปของ
คะแนนเสียงทุกระเบียบวาระอย่างชัดเจนในห้องประชุม ซึง่ บริษทั ได้จดั แยกการลงคะแนนเสียงสาหรับแต่ละเรื่องอย่างชัดเจน เพื่อ
รักษาสิทธิของผูถ้ อื หุน้
การดาเนินการนับคะแนนเสียง บริษทั จัดให้มบี ุคคลภายนอกที่เป็ นอิสระเป็ นผูต้ รวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ และวิสามัญผูถ้ อื หุน้ อาทิ ฝา่ ยกฏหมาย หรือผูถ้ อื หุน้ ที่ได้รบั การคัดเลือกและเห็นชอบจากที่ประชุม เป็ นต้น พร้อม
เปิ ดเผยให้ทป่ี ระชุมทราบและบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
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8)

9)
10)
11)

12)
13)

ประธานกรรมการจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ และดาเนิ นการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยระหว่างก าร
ประชุมเปิ ดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถใช้สทิ ธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ ของตนโดยการซักถาม แสดงความเห็นให้
ข้อเสนอแนะและออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นใช้สทิ ธิร่วมตัดสินใจในเรื่องที่สาคัญต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษทั เช่น การ
แต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการอิสระ การอนุ มตั ผิ ู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปนั ผล การลดทุน
หรือเพิม่ ทุน การกาหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับ บริคณห์สนธิและการอนุมตั ริ ายการพิเศษ เป็ นต้น
ประธานกรรมการ กรรมการ และผูบ้ ริหารที่เกี่ยวข้องมีความรับผิดชอบในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อตอบคาถามแก่ผู้
ถือหุน้
ให้สทิ ธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายหลังเริม่ การประชุมแล้ว มีสทิ ธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่
ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
บริษทั ได้ระบุการมีสว่ นได้เสียของกรรมการไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ และในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ หากกรรมการ
ท่านใดมีสว่ นได้เสียหรือมีสว่ นเกีย่ วข้องในการพิจารณาวาระใดประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมทราบก่อนการพิจารณา
วาระ โดยกรรมการท่านทีม่ สี ว่ นได้เสียนัน้ จะไม่ร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนัน้ ๆ
บริษทั ทาการเปิ ดเผยผลการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ และวิส ามัญผูถ้ อื หุน้ ในวันทาการถัดไปบน
เว็บไซต์ของบริษทั
บริษทั ได้จดั ทารายงานการประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้นแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน หลังวันประชุม ตาม
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนั ทึกรายละเอียดการประชุมอย่างครบถ้วนเหมาะสม ประกอบด้วย
การบันทึกรายงานการประชุมการออกเสียง และข้อซักถามของผูถ้ อื หุน้ ในแต่ละวาระอย่างละเอียด
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