หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียม (Equitable Treatment of Shareholder)
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญต่อผูถ้ ือหุ น้ ทุกราย โดยไม่คาํ นึงถึง เพศ อายุ สี ผวิ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่ อ
ความคิดเห็นทางการเมือง หรื อความพิการ
บริ ษทั ฯ มีแนวปฏิบตั ิในการกํากับดูแลเพื่อปกป้ องสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานของผูถ้ ื อหุ ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็ น
ธรรม สร้ างความมัน่ ใจในการลงทุนกับบริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นใช้สิทธิ เสนอระเบียบวาระการประชุ ม และ
เสนอชื่ อผูท้ รงคุณวุฒิ เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ อย่างน้อย 30 วัน ก่อนงานประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น
และเผยแพร่ หลักเกณฑ์การใช้สิทธิ ดงั กล่าว ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
1.
ผูถ้ ื อหุ ้นมีสิทธิ มอบฉันทะให้ผูอ้ ื่นมาประชุ ม และลงมติแทนผูถ้ ื อหุ ้น ผูถ้ ื อหุ ้นมีสิทธิ ได้รับเอกสารและ
คําแนะนําในการมอบฉันทะ ผูร้ ับมอบฉันทะที่ถูกต้องตามกฎหมาย ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นไม่สามารถเข้าร่ วม
ประชุมผูถ้ ือหุ ้นด้วยตนเองได้ เพื่ อสนับสนุ นให้ผถู ้ ือหุ ้นสามารถกําหนดทิศทางการลงมติในแต่ละวาระได้
เอง เมื่ อ ยื่ น หนัง สื อ มอบฉั น ทะให้ ก รรมการในที่ ป ระชุ ม แล้ว ย่ อ มมี สิ ท ธิ เ ข้า ร่ ว มประชุ ม และลงมติ
เช่นเดียวกับผูถ้ ือหุ ้นทุกประการ ผูถ้ ือหุ ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ มาประชุ มและลง
มติแทนก็ได้ ผูถ้ ือหุ ้นมีสิทธิ ได้รับประวัติและข้อมูลการทํางานของกรรมการอิสระแต่ละท่านที่ครบถ้วน
เหมาะสมในการพิจารณา
บริ ษทั ฯ จะจัดส่ งหนังสื อมอบอํานาจโดยเสนอรายชื่ อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน ให้ผถู ้ ือหุ น้ ได้
พิจารณาคัดเลือกเป็ นผูร้ ับมอบอํานาจในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นและลงมติในวาระต่างๆ แทน
2.
กรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นรายใดแจ้งความประสงค์มายังบริ ษทั ฯ เพื่อขอเสนอให้เพิ่มวาระการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นในเรื่ อง
ใดเรื่ องหนึ่ งไม่นอ้ ยกว่า 3 วันทําการก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ ้น และทางคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้ว
และมีความเห็นว่าวาระดังกล่าวเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุน้ ทางบริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะอํานวย
ความสะดวกในการนําเสนอวาระดังกล่าวเข้าที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น โดยจะดําเนิ นการแจ้งเพิ่มวาระการประชุม
ให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ
3.
กรณี ที่ผูถ้ ือหุ ้นรายใดแจ้งความประสงค์มายังบริ ษทั ฯ เพื่อขอเสนอชื่ อบุคคลเข้าดํารงตํา แหน่ งกรรมการ
บริ ษทั ฯ โดยได้แจ้งความประสงค์ผา่ นมายังบริ ษทั ฯ พร้อมจัดส่ งข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ
และหนังสื อแสดงความยินยอมของบุ คคลที่ได้รับการเสนอชื่ อมาอย่างครบถ้วน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3
เดื อนก่ อนวันประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้นสามัญ บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะเสนอบุ คคลดังกล่ าวที่ ผ่า นการตรวจสอบ
คุ ณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนดเข้าดํารงตําแหน่ งแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระในแต่ละปี
เพื่อให้ผถู ้ ือหุ น้ พิจารณาลงมติต่อไป
4.
ดําเนินการประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามลําดับระเบียบวาระ ที่ได้แจ้งไว้ในหนังสื อเชิญประชุม และมีนโยบายที่จะ
ไม่เพิม่ ระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบล่วงหน้า

5.

6.
7.
8.

9.

จัดสรรเวลาประชุมอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ มีสิทธิ อย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความ
คิดเห็นและตั้งคําถามในที่ประชุม และได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล ผูถ้ ือหุ น้ สามารถ
ออกเสี ยงในทุกวาระการประชุมผ่านบัตรลงคะแนนเสี ยงที่บริ ษทั ฯ ได้แจกให้ในวันประชุม
กรรมการและผูบ้ ริ หารที่เกี่ยวข้องจะเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อตอบคําถามในที่ประชุม รวมทั้งได้บนั ทึก
ประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สาํ คัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถตรวจสอบได้
บริ ษทั ฯ มีแนวทางในการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั ฯ โดยกําหนดในคู่มือการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานในหัวข้อจริ ยธรรมและบทลงโทษทางวินยั ซึ่ งได้มีการเผยแพร่ ให้พนักงานทุกคนทราบ
บริ ษทั ฯ มีนโยบายและวิธีการป้ องกันมิให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร ใช้ประโยชน์จากข้อมูลสําคัญอันมีผลต่อการ
ลงทุน โดยกรรมการและผูบ้ ริ หารบริ ษทั ฯ จะต้องรายงานการถื อครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้ อหรื อ
ขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทําการต่อสํานักงาน ก.ล.ต.
เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นได้รับทราบข้อมูลข่าวสารสําคัญของ
บริ ษทั ฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลงรวมถึงสารสนเทศที่บริ ษทั ฯ เปิ ดเผยตามข้อกําหนดต่างๆ โดยภายหลังจากการ
เปิ ดเผยต่อ ตลท. แล้วได้นาํ ข้อมูลเผยแพร่ ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ

หมายเหตุ : บริ ษัทฯ ไม่ มีนโยบายหรื อโครงการให้ สิทธิ แก่ ผ้ ูบริ หารในการซื ้อหลักทรั พย์ ของบริ ษัท เพื่อเป็ นการกํากั บดูแลปกป้ อง
สิ ทธิ ขั้นพืน้ ฐานของผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกันและเป็ นธรรม

