การกากับดูแลกิจการที่ดี
สิ ท ธิของผู้ถื อ หุ้น
เพื่ อเพิ่ มความโปร่งใสและขีดความสามารถในการแข่งขันของกิ จการ รวมทั้ งเพิ่ มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุน
้
ผู้ ลงทุ น และผู้ เกี่ ยวข้องทุ กฝ่าย คณะกรรมการบริษัทจึงได้กาหนดแนวทางดาเนิ นการเพื่ อคุ้มครองสิทธิข้น
ั
พื้ นฐานของผู้ ถือหุน
้ (เช่น การซื้อขายหรือโอนหุน
้ การมี ส่วนแบ่งในกาไรของกิ จการ การได้รับข่าวสารข้อมูล
ของบริษัทอย่างเพี ยงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่ อใช้สิทธิออกเสี ยงในที่ ประชุมผู้ ถือหุน
้ เป็นต้น) และดูแลให้
มั่ นใจว่ าเรื่องสาคั ญ ทั้ งประเด็นตามที่ กาหนดไว้ ในกฎหมาย และนอกเหนื อจากที่ กฎหมายกาหนด ได้ผ่านการ
พิ จารณา และ/หรือ อนุ มัติโดยผู้ ถือหุน
้ ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสาคั ญในการดูแลและรักษาสิ ทธิของผู้ ถือหุน
้ ทุก
ราย โดยครอบคลุมหลักสาคั ญ ดังนี้
1. บริ ษั ท ฯ มี น โยบายเปิ ดเผยข่ าวสารข้ อมู ลของบริษั ท ฯ ในด้ า นต่ า ง ๆ อย่ า งครบถ้ ว น ถู ก ต้ อง และ
โปร่งใส โดยคานึ งถึงความเท่าเทียมกันในการรับรู ้ข่าวสาร ซึ่งรวมไปถึงสิทธิที่ผู้ถือหุน
้ พึ งมี พึงได้รบ
ั
หรือเรื่องที่ มีผลกระทบต่อบริษัท ฯ เช่น การเข้าร่วมประชุมเพื่ อใช้สิทธิออกเสี ยงในที่ ประชุมผู้ ถือหุ้น
สิ ท ธิ ใ นการได้ รั บ เงิ น ปั น ผล การลดทุ นหรื อเพิ่ ม ทุ น เป็ น ต้ น พร้ อ มทั้ ง ปฏิ บั ติต ามกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ กรณี ก าหนดให้เรื่องสาคั ญใดต้องผ่ านการพิ จ ารณา และ/หรื อ การอนุ มัติของผู้ ถือหุน
้
โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้เรื่องสาคั ญดังกล่าวถู กบรรจุ ไว้ เป็นวาระการประชุมผู้ ถือหุน
้
2. บริษัทฯ มี การให้ข้อมู ลเกี่ ยวกั บการประชุมผู้ ถือหุน
้ โดยจัดส่ งหนั งสื อนัดประชุมและเอกสารประกอบ
ให้แก่ ผู้ถือหุน
้ เป็นการล่วงหน้ าอย่างเพี ยงพอและทั นเวลา (อย่างน้ อย 14 วั นก่ อนวั นประชุม) ซึ่งใน
หนั งสื อนั ดประชุมดังกล่าวจะแจ้งรายละเอียด อันประกอบด้วย วั น เวลา สถานที่ และระเบียบวาระ
การประชุ ม ข้ อเท็ จ จริ ง และเหตุ ผ ล ตลอดจนข้ อมู ลที่ ส าคั ญเพื่ อประกอบการพิ จ ารณาตั ดสิ นใจ
พร้ อมด้ วยความเห็นของคณะกรรมการบริษั ทในแต่ ละวาระ รวมไปถึ งการมอบฉันทะของผู้ ถือหุน
้
เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่ข้อมู ลดังกล่าวไว้ ในเว็ บไซต์ของบริษัท ฯ เป็นการล่วงหน้า
ก่ อนที่ จะจัดส่ งเอกสารด้วย
3. ประธานในที่ ประชุมจัดสรรเวลาอย่างเพี ยงพอ เหมาะสม และดาเนิ นการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุ ม โดยในระหว่ างการประชุม ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและซักถามต่อที่
ประชุมในเรื่องที่ เกี่ ยวข้องกั บบริษัท ฯ อย่างเต็มที่
4. ประธานกรรมการ ประธานกรรมการชุดย่อย รวมทั้ งกรรมการทุกคน (ยกเว้ นแต่มีเหตุจาเป็น) จะเข้า
ร่วมประชุมและตอบข้อซักถามของผู้ ถือหุน
้ ด้วย
5. บริษัทฯ มี การดาเนิ นงานอย่างมี ประสิ ทธิภาพ ด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผย
ข้อมู ลอย่างเพี ยงพอแก่ ผู้ที่เกี่ ยวข้องทุ กฝ่ าย เพื่ อให้เกิ ดประโยชน์ สูงสุ ดต่อผู้ ถือหุน
้
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