
 

หมวดที ่1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholder) 

 คณะกรรมการบริษทัให้ความส าคญัและเคารพสิทธิของผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั โดยไม่กระท า
การใดๆ อนัเป็นการละเมิดสิทธิหรือการริดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ รวมทั้งไดอ้  านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ในการใช้
สิทธิต่างๆ และไดก้ าหนดแนวทางการปฏิบติัท่ีผูถื้อหุน้ควรไดรั้บ ดงัน้ี  
1. บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบถึงความคืบหน้าการด าเนินงานของกจิการอย่างสม ่าเสมอ โดยการ

แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยตรงหรือผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ 
2. การจัดประชุมผู้ถือหุ้น  

ก าหนดใหมี้การประชุมสามญัผูถื้อหุน้เป็นประจ าทุกปีภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัส้ินรอบปีบญัชีของบริษทัฯ 
และหากมีความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีจะต้องพิจารณาวาระพิเศษท่ีอาจเป็นเร่ืองท่ีกระทบ หรือเก่ียวข้องกับ
ผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น ซ่ึงจ าเป็นตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูถื้อหุ้น คณะกรรมการบริษทั สามารถเรียก
ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นกรณีไป 

 การส่งหนงัสือเชิญประชุมล่วงหนา้ 
เผยแพร่ขอ้มูลหนงัสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุมผูถื้อหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ 
หนังสือมอบฉันทะทุกแบบ ประกอบด้วยแบบ ก แบบ ข และ แบบ ค (ส าหรับผูถื้อหุ้นต่างประเทศท่ี
แต่งตั้งคสัโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น) ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ก าหนดรวมทั้งขอ้มูลประกอบการ
พิจารณาระเบียบวาระผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทัฯ ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้นอย่างน้อย 30 วนั
ก่อนท่ีจะจดัส่งเอกสารเชิญประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
จดัท าหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี โดยระบุสถานท่ี วนั เวลาประชุมให้ชัดเจน พร้อมทั้ง
รายละเอียดระเบียบวาระการประชุม ขอ้มูลส าคญัและจ าเป็นประกอบการพิจารณาความเห็นคณะกรรมการ 
รายงานการประชุมคร้ังท่ีผา่นมา รายงานประจ าปี หนงัสือมอบฉนัทะ และระบุวธีิการมอบฉนัทะใหช้ดัเจน 
และเอกสารประกอบการประชุมอ่ืนๆ โดยจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นล่วงหน้าอยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนวนัประชุมผูถื้อ
หุ้น เพื่อให้ผูถื้อหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารเพื่อการตดัสินใจในการลงมติอย่างเพียงพอ ถูกตอ้ง ครบถ้วน 
โปร่งใส พร้อมทั้งประกาศลงในหนงัสือพิมพเ์ป็นเวลา 3 วนัติดต่อกนัก่อนวนัประชุมอยา่งนอ้ย 3 วนั เพื่อ
เป็นการบอกกล่าวการ 
เรียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้เป็นการล่วงหนา้ส าหรับใหผู้ถื้อหุ้นเตรียมตวัมาร่วมประชุม ในกรณีท่ีมีการเพิ่ม
วาระการประชุมจะมีการแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบในกรณีจ าเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของ
บริษทัฯ และจะส่งหนงัสือนดัประชุมไม่น้อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม รวมทั้งจะเผยแพร่ขอ้มูลประกอบ
วาระการประชุมผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ไวใ้นเวบ็ไซต ์ก่อนจดัส่งเอกสาร 

 การอ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ 
บริษทัฯ อ านวยความสะดวกให้ผูถื้อหุ้นในวนัประชุมอย่างเท่าเทียมกนั โดยจดัเจา้หน้าท่ีตอ้นรับและให้
ขอ้มูลในการตรวจเอกสารและลงทะเบียนเพื่อเขา้ร่วมประชุมอยา่งเพียงพอ โดยบริษทัฯ จะเปิดให้ผูถื้อหุน้



 

สามารถรับการลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 1 ชัว่โมง และไดน้ าระบบบาร์โคด้ (Bar Code) มาใช้ในการ
ลงทะเบียนเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียน นอกจากน้ีไดจ้ดัให้มีสถานท่ีจดัการประชุมท่ีมี
ขนาดเพียงพอรองรับจ านวนผูถื้อหุ้นท่ีอยูใ่นกรุงเทพมหานครหรือจงัหวดัใกลเ้คียง และมีแผนรองรับกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉิน ณ วนัประชุมเพื่อเพิ่มความเช่ือมัน่ และรักษาความปลอดภยัใหก้บัผูถื้อหุน้ทุกราย 

3. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 
3.1 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
 เผยแพร่ขอ้มูลหนงัสือเชิญประชุมระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ หนงัสือ

มอบฉันทะทุกแบบ ประกอบดว้ย แบบ ก แบบ ข และ แบบ ค (ส าหรับผูถื้อหุ้นต่างประเทศท่ีแต่งตั้งคสั
โตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น) ตามท่ีกระทรวงพาณิชยก์ าหนด หลกัฐานท่ีใชใ้นการมอบฉันทะไวอ้ย่าง
ชดัเจน รวมทั้งขอ้มูลพร้อมระบุเง่ือนไขและวธีิการลงทะเบียน ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระผา่นทาง
เวบ็ไซดล่์วงหนา้ก่อนกรประชุม 30 วนัก่อนท่ีจะจดัส่งเอกสารดงักล่าวใหผู้ถื้อหุน้ 

 จดัส่งหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี โดยระบุวนั เวลา และสถานท่ีจดัประชุมชดัเจนพร้อมทั้ง
รายละเอียดระเบียบวาระการประชุม วตัถุประสงค์และเหตุผลความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการ
ประชุมคร้ังท่ีผ่านมา รายงานประจ าปี หนงัสือมอบฉันทะ พร้อมระบุวิธีการมอบฉนัทะอยา่งชดัเจน และ
เอกสารประกอบการประชุมอ่ืนๆ โดยบริษทัฯ ท าการจดัส่งใหผู้ถื้อหุ้นล่วงหนา้ 7 วนัเพื่อใหผู้ถื้อหุ้นไดรั้บ
ขอ้มูลข่าวสารซ่ึงน ามาใช้ตดัสินใจในการลงมติท่ีเพียงพอ ถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และมีโอกาสศึกษา
วาระการประชุมล่วงหน้า พร้อมทั้งประกาศลงหนังสือพิมพติ์ดต่อกนั 3 วนัก่อนวนัประชุมอย่างน้อย 3 
วนั เพื่อเป็นการบอกกล่าวการเรียกประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเป็นการล่วงหนา้ เพื่อให้ผูถื้อหุ้นเตรียมตวัมาร่วม
ประชุม 

 ในกรณีท่ีเพิ่มวาระการประชุมจะมีการแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบ โดยจะปฏิบติัในกรณีจ าเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษา
สิทธิหรือประโยชน์ของ บริษทัฯ เท่านั้น และจะส่งหนงัสือนดัประชุมไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชุม 
รวมทั้งเผยแพร่ขอ้มูลประกอบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ไวใ้นเวบ็ไซตก่์อนจดัส่งเอกสาร 

3.2 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นในวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
 อ านวยความสะดวกให้ผูถื้อหุ้นในวนัประชุมอย่างเท่าเทียมกนัทั้งผูถื้อหุ้นรายใหญ่และผูถื้อหุ้นรายย่อย

โดยเฉพาะ นักลงทุน สถาบนั และมีการจดัเจ้าหน้าท่ีต้อนรับและให้ข้อมูลในการตรวจเอกสาร และ
ลงทะเบียนเพื่อเขา้ร่วมประชุมอย่างเพียงพอ โดยบริษทัฯ จะเปิดให้ผูถื้อหุ้นสามารถลงทะเบียนก่อนเวลา
ประชุม 1 ชัว่โมง และแมจ้ะพน้เวลาลงทะเบียนแลว้ก็ยงัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นท่ีประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุม
สามารถลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมไดโ้ดยไม่เสียสิทธิ 

 จดัให้มีสถานท่ีจดัการประชุมท่ีสะดวกต่อการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม และมีขนาดเพียงพอรองรับ
จ านวนผูถื้อหุ้น ซ่ึงอยูใ่นกรุงเทพมหานครหรือจงัหวดัใกลเ้คียง และมีแผนรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ณ 
วนัประชุม เพื่อเพิม่ความมัน่ใจและรักษาความปลอดภยัใหก้บัผูถื้อหุน้ทุกราย 



 

 น าระบบบาร์โคด้ (Bar Code) มาใชใ้นการลงทะเบียนและนบัคะแนนเพื่อความถูกตอ้ง สะดวก และรวดเร็ว 
 บริษทัฯ ไม่กระท าการใดๆ ท่ีมีลกัษณะเป็นการจ ากดัสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมของผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นทุก

คนยอ่มมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ตลอดระยะเวลาการประชุม 
 ก่อนเร่ิมการประชุมทุกคร้ังประธานท่ีประชุมจะเป็นผูช้ี้แจงหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมทั้งหมด 

อาทิ การเปิดประชุม และการออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งวิธีการนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีจะตอ้งลง
มติในแต่ละวาระตามขอ้บงัคบัของบริษทั 

 บริษทัฯ จะระบุการมีส่วนไดส่้วนเสียของกรรมการไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมฯ และในการประชุมสามญัผู ้
ถือหุ้น หากกรรมการท่านใดมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีส่วนเก่ียวขอ้งในการพิจารณาวาระใด ประธานท่ี
ประชุมจะแจง้ให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทราบก่อนการพิจารณาวาระ โดยกรรมการท่านท่ีมีส่วนไดเ้สียนั้นจะไม่
เขา้ร่วมประชุมในวาระนั้นๆ 

 บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นอาสาท าหนา้ท่ีเป็นสักขีพยานในการนบัคะแนนเสียง รวมทั้งเปิดโอกาส
ใหผู้ถื้อหุน้สอบถามเก่ียวกบักระบวนการและวธีิการลงคะแนนเสียง 

 สนบัสนุนใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมสามารถใชสิ้ทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตน โดยการซกัถามแสดง
ความคิดเห็น ให้ขอ้เสนอแนะ และออกเสียงร่วมกนัตดัสินใจในเร่ืองท่ีส าคญัต่างๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อ
บริษทัในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เช่น การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็น
กรรมการอิสระ การอนุมติัผูส้อบบญัชี การจดัสรรเงินปันผล การลดทุนหรือเพิ่มทุน การก าหนด หรือการ
แกไ้ขขอ้บงัคบับริคณห์สนธิ และการอนุมติัรายการพิเศษ เป็นตน้ 

 จดัให้มีแบบประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เพื่อน าขอ้มูลมาใชใ้นการพฒันาการจดัประชุม
ใหมี้ประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน โปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้ 

3.3 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นหลงัวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
 บริษทัฯ ได้เปิดเผยมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในวนัท าการถัดไปจากวนั

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น โดยแจ้งเป็นจดหมายข่าวไปยงัตลาดหลกัทรัพยฯ์ ผ่านระบบ Electronic Listed 
Company Information Disclosure (ELCID) ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) และเปิดเผยไว้
ในเวบ็ไซดข์องบริษทัฯ 

 บริษทัฯ ไดจ้ดัรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นแจง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) ภายใน 
14 วนัหลงัวนัประชุมตามขอ้ก าหนดของ ตลท. และผยแพร่บนัทึกรายละเอียดการประชุมฯ อยา่งครบถว้น
เหมาะสม ประกอบดว้ย บนัทึกรายงานการประชุมฯ การออกเสียงและขอ้ซกัถามของผูถื้อหุนแต่ละวาระ
อยา่งละเอียดบนเวบ็ไซดข์องบริษทั (www.atp30.com) 

 น าขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นท่ีไดรั้บจากผูถื้อหุ้นในการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้
มาพิจารณา และหาแนวทางการปรับปรุงเพื่อพฒันาการจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นต่อไป 



 

แนวทางการปฏิบัติเกีย่วกบัการรายงานความขัดแย้งของผลประโยชน์ 

บริษทัฯ ไดร้ะบุการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมฯ และในการประชุมผูถื้อหุน้ หาก
กรรมการท่านใดมีส่วนไดส่้วนเสียหรือมีส่วนเก่ียวขอ้งในการพิจารณาวาระใด ประธานท่ีประชุมจะแจง้ใหผู้เ้ขา้ร่วม
ประชุมทราบก่อนการพิจารณาวาระโดยกรรมการท่านท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียนั้นจะไม่ร่วมประชุม และงดออกเสียงใน
วาระนั้นๆ 
 


