
 

กฎเกณฑท่ีใชในการประชุมผูถือหุน 
 

1. สิทธิของผูถือหุน (The Rights of Shareholders) 

บริษัทฯ ตระหนักและใหความสําคัญในสิทธิพื้นฐานตางๆ ของผูถือหุน ทั้งในฐานะของนักลงทุนใน

หลักทรัพยและในฐานะเจาของบริษัทฯ เชน สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพยที่ตนถืออยู  สิทธิในการที่จะไดรับ

สวนแบงผลกําไรจากบริษัทฯ สิทธิในการไดรับขอมูลของบริษัทฯ อยางเพียงพอ สิทธิตางๆ ในการประชุมผูถือหุน 

สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการรวมตัดสินใจในเรื่องสําคัญของบริษัทฯ เชน การจัดสรรเงินปนผล การ

แตงต้ังหรือถอดถอนกรรมการ การแตงต้ังผูสอบบัญชี  การอนุมัติธุรกรรมที่สําคัญและมีผลตอทิศทางในการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ การแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับของบริษัทฯ เปนตน  

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานตางๆ ขางตนแลว บริษัทฯ ยังไดดําเนินการในเรื่องตางๆ ที่เปนการสงเสริม และ

อํานวยความสะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุน ดังนี้ 

(1) การจัดประชุมผูถือหุน 

1.1 บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุน หรือสงเสริมผูถือหุนทุกกลุม รวมถึงผูถือหุนประเภทสถาบันใหเขารวม

ประชุมผูถือหุน 

1.2 บริษัทฯ จะจัดทําหนังสือเชิญประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่

จะเสนอตอที่ประชุม โดยมีคําชี้แจงและเหตุผลหรือความเห็นของคณะกรรมการประกอบในแตละ

วาระ หรือประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไวในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน หรือในเอกสารประกอบวาระ

การประชุม โดยบริษัทฯ จะจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมตามวาระ

ตางๆ ใหผูถือหุนรับทราบลวงหนาตามที่กฎหมายกําหนด และโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมใน

หนังสือพิมพไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม โดยจะตองโฆษณาเปนระยะเวลา 3 วันติดตอกัน ทั้งนี้ 

บริษัทฯ จะเผยแพรขอมูลหนังสือเชิญประชุมผานทาง website ของบริษัทฯ เพื่อใหผูถือหุนไดมีเวลา

ในการศึกษาขอมูลเปนการลวงหนากอนวันประชุม 

1.3 บริษัทฯ จะอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการเขารวมประชุมและออกเสียงอยางเต็มที ่

และจะไมกระทําการใดๆ ที่เปนการจํากัดโอกาสการเขาประชุมของผูถือหุน เชน การเขาประชุมเพื่อ

ออกเสียงลงมติไมมีวิธีการที่ยุงยากหรือมีคาใชจายมากเกินไป สถานที่จัดประชุมผูถือหุนสะดวกตอ

การเดินทาง เปนตน 

1.4 กอนวันประชุม บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุน สามารถสงความเห็น ขอเสนอแนะ ขอซักถามได

ลวงหนากอนวันประชุม โดยจะกําหนดหลักเกณฑการสงคําถามลวงหนาใหชัดเจน และแจงใหผูถือหุน

ทราบพรอมกับการนําสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน รวมทั้งจะเผยแพรหลักเกณฑการสงคําถาม

ลวงหนาดังกลาวไวบน website ของบริษัทฯ ดวย 
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1.5 ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบ

ฉันทะใหกรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขารวมประชุมแทนตนได โดยใชหนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่ง

แบบใดที่บริษัทไดจัดสงไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุม พรอมทั้งจะเสนอชื่อกรรมการอิสระอยาง

นอย 1 คน เปนทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถือหุน 

(2) การดําเนินการในวันประชุมผูถือหุน 

2.1 บริษัทฯ สนับสนุนใหมีการนําเทคโนโลยีมาใชกับการประชุมผูถือหุน ทั้งการลงทะเบียนผูถือหุน การ

นับคะแนนและแสดงผล เพื่อใหการดําเนินการประชุมสามารถกระทําไดรวดเร็ว ถูกตอง แมนยํา 

2.2 บริษัทฯ สนับสนุนใหคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งผูสอบบัญชี 

เขารวมประชุมผูถือหุนอยางพรอมเพรียงกัน  

2.3 ในการดําเนินการประชุมแตละครั้ง บริษัทฯ จะใหโอกาสแกผูถือหุนอยางเทาเทียมกันทุกราย โดย

กอนเริ่มการประชุม ประธานที่ประชุมจะชี้แจงการใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน วิธีนับคะแนนเสียงของ

ผูถือหุนที่ตองลงมติในแตละวาระ  และยังเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น 

ขอเสนอแนะ ซักถามในแตละวาระอยางอิสระ โดยใชเวลาอยางเหมาะสมเพียงพอ กอนการลงมติใน

วาระใดๆ รวมทั้งจะดําเนินการประชุมตามลําดับวาระการประชุม ทั้งนี้ ในการประชุมผูถือหุนจะมี

กรรมการและผูบริหารที่เกี่ยวของเขารวมประชุมเพื่อตอบคําถามในที่ประชุม รวมทั้งจะมีการบันทึก

ประเด็นซักถามและขอคิดเห็นที่สําคัญไวในรายงานการประชุม เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได 

2.4 ในการประชุมเพื่อเลือกต้ังกรรมการ เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการ

ไดทีละคน ซึ่งผูถือหุนมีสิทธิที่จะเลือกผูแทนที่เห็นวามีคุณสมบัติเหมาะสมเขามาทําหนาที่กรรมการ

เพื่อดูแลรักษาผลประโยชนของตนเอง ซึ่งจะทําใหเกิดความหลากหลายและเปนตัวแทนของผูถือหุน

อยางแทจริง 

2.5 บริษัทฯ สนับสนุนใหมีบุคคลที ่เปนอิสระเปนผู ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการ

ประชุมผูถือหุน และเปดเผยใหที่ประชุมทราบพรอมบันทึกไวในรายงานการประชุม 

2.6 บริษัทฯ จัดใหมีการใชบัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สําคัญ เชน การทํารายการเกี่ยวโยง การทํา

รายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย เปนตน เพื่อความโปรงใสและตรวจสอบได ในกรณีมีขอ

โตแยงในภายหลัง 
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(3) การจัดทํารายงานการประชุม และการเปดเผยมติการประชุมผูถือหุน 

3.1 ภายหลังการประชุมแลวเสร็จ บริษัทฯ จะจัดทํารายงานการประชุม โดยแสดงขอมูลอยางถูกตอง 

ครบถวน ซึ่งรวมถึงการบันทึกคําถามคําตอบ และผลการลงคะแนนในแตละวาระโดยแยกจํานวน

เสียงของผูถือหุนที่เห็นดวย คัดคาน และงดออกเสียง รวมถึงบันทึกรายชื่อกรรมการผูเขารวมประชุม

และกรรมการที่ลาประชุมดวย  

3.2 บริษัทฯ จะเปดเผยถึงผลการลงคะแนนของแตละวาระในการประชุมผูถือหุนในวันทําการถัดไปบน 

Website ของบริษัทฯ และจะเผยแพรรายงานการประชุมผานทาง website ของบริษัทฯ ตอไป 

เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได  
 

2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders) 

บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายทุกกลุมอยางเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญ 

หรือรายยอย ผูถือหุนที่เปนผูบริหาร หรือไมเปนผูบริหาร บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอชื่อ

บุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการลวงหนาในเวลาอันสมควร เปดโอกาสใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขาประชุมดวย

ตนเอง สามารถใชสิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะใหผูอ่ืนมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน และเปดโอกาสใหผูถือ

หุนสวนนอยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุน 

บริษัทฯ มีมาตรการปองกันกรณีที่กรรมการและผูบริหารใชขอมูลภายใน เพื่อหาผลประโยชนใหแกตนเอง

หรือผูอ่ืนในทางมิชอบ (Abusive Self-dealing) ซึ่งเปนการเอาเปรียบผูถือหุนอ่ืน เชน การซื้อขายหลักทรัพยโดยใช

ขอมูลภายใน (Insider Trading) การนําขอมูลภายในไปเปดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวของกับกรรมการและผูบริหาร 

ถือเปนการเอาเปรียบหรืออาจกอใหเกิดความเสียหายตอผูถือหุนโดยรวม เปนตน 

บริษัทฯ กําหนดใหกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดสวนเสียของตนและ

ผูเกี่ยวของ เพื่อใหคณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ที่อาจมีความขัดแยงของผลประโยชนและ

สามารถตัดสินใจเพื่อประโยชนของบริษัทฯ โดยรวม ทั้งนี้ กรรมการและผูบริหารที่มีสวนไดสวนเสียกับธุรกรรมที่ทํา

กับบริษัทฯ ไมควรมีสวนรวมในการตัดสินใจทําธุรกรรมดังกลาว 

ทั้งนี้ บริษัทฯ กําหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน ดังนี้ 

(1) การใหขอมูลกอนการประชุมผูถือหุน 

1.1 บริษัทฯ แจงกําหนดการประชุมพรอมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการตอตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย และเผยแพรผานทาง website ของบริษัทฯ อยางนอย 28 วันกอนวัน

ประชุมผูถือหุน 

1.2 กอนการดําเนินการประชุมแตละครั้ง เลขานุการบริษัท จะชี้แจงใหผูถือหุนทราบกฎเกณฑตางๆ ที่ใช

ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนน และวิธีนับคะแนน

เสียงของผูถือหุนที่ตองลงมติในแตละวาระ 
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(2) การคุมครองสิทธิของผูถือหุนสวนนอย 

2.1 บริษัทฯ กําหนดหลักเกณฑใหผูถือหุนสวนนอยเสนอเพิ่มวาระการประชุมลวงหนากอนวันประชุม

ผูถือหุนใหชัดเจนเปนการลวงหนา เพื่อแสดงถึงความเปนธรรม และความโปรงใสในการพิจารณาเพิ่ม 

หรือไมเพิ่มวาระที่ผูถือหุนสวนนอยไดเสนอมา 

คุณสมบัติของผูถือหุนที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมดังกลาวขางตน เปนไปตามที่กําหนดใน

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยมาตรา 89/28 ซึ่งกําหนดใหผูถือหุนคนหนึ่งหรือ

หลายคนซึ่งถือหุนและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละหาของจํานวนสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของบริษัท และเปนการถือหุนอยางตอเนื่องนับจากวันที่ถือหุนจนถึงวันที่เสนอวาระการ

ประชุมดังกลาวเปนเวลาไมนอยกวา 12 เดือน และตองถือครองหุนจนถึงวันที่จัดการประชุมสามัญ

ผูถือหุน มีสิทธิทําหนังสือเสนอเรื่องที่จะขอใหคณะกรรมการบรรจุเปนวาระการประชุมผูถือหุน

ดังกลาวขางตนได การเสนอวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนนั้น ผูถือหุนจะตองระบุวัตถุประสงค 

และรายละเอียดของเรื่องที่เสนอ พรอมขอมูลที่เปนประโยชนประกอบการพิจารณา 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการนําเรื่องเขาบรรจุเปนวาระการประชุม ในกรณีดังตอไปนี้ ไดแก 

เรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยที่ขอเท็จจริงมิไดแสดงถึงเหตุอันควรสงสัย

เกี่ยวกับความไมปกติในเรื่องดังกลาว เรื่องที่อยูนอกเหนืออํานาจที่บริษัทฯ จะดําเนินการได เรื่องซึ่ง

ตามปกติกฎหมายกําหนดใหตองไดรับการพิจารณาจากที่ประชุมผูถือหุนและบริษัทฯ ไดดําเนินการ

กําหนดเปนวาระการประชุมทุกครั้ง เรื่องที่ไมเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัทฯ เรื่องที่ขัด

กับกฎหมาย ประกาศ ขอบังคับ กฎและระเบียบตางๆ ของหนวยราชการหรือหนวยงานที่กํากับดูแล

บริษัท เรื่องที่ขัดกับวัตถุประสงค ขอบังคับ มติที่ประชุมผูถือหุน และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

ของบริษัทฯ เรื่องที่ผูถือหุนใหขอมูลไมครบถวน หรือไมถูกตอง หรือกรณีบริษัทฯ ตองการขอมูล

เพิ่มเติมแลว ไมสามารถติดตอกับผูถือหุนที่เสนอเรื่องได  เรื่องที่ผูถือหุนไดเคยเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน

เพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผานมา และไดรับมติสนับสนุนดวยเสียงที่นอยกวารอยละ 10 ของ

จํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ขอเท็จจริงยังไมไดเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ ตลอดจนเรื่องที่

บริษัทฯ ไดดําเนินการแลว และเรื่องที่ซ้ํากับเรื่องที่ไดเสนอมากอนแลว เปนตน รวมทั้งในกรณีที่ผูถือหุน

ไมไดปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนด โดยบริษัทฯ จะดําเนินการแจงเรื่องดังกลาวใหผูถือหุนทราบ

ผานทางชองทางการเผยแพรขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ website ของบริษัทฯ 

ขอเสนอที่จะไดรับการบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุน ที่จะไดรับการเสนอชื่อคัดเลือกเปน

กรรมการบริษัทนั้น กรรมการอิสระจะพิจารณากลั่นกรองและนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ

พิจารณาและสรุปใหความเห็นเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม โดยใหถือวาความเห็นของ

คณะกรรมการบริษัทถือเปนที่สุด 
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2.2 กําหนดวิธีการใหผูถือหุนสวนนอยเสนอชื่อบุคคลใหเขารับการพิจารณาเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการ 

ลวงหนา 3 - 4 เดือนกอนวันประชุมผูถือหุน พรอมขอมูลประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติและ

การใหความยินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อ 

คุณสมบัติของผูถือหุนที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมดังกลาวขางตน เปนไปตามที่กําหนดใน

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยมาตรา 89/28  ซึ่งกําหนดใหผูถือหุนคนหนึ่งหรือ

หลายคนซึ่งถือหุนและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละหา ของจํานวนสิทธิออก

เสียงทั้งหมดของบริษัทฯ และเปนการถือหุนอยางตอเนื่องนับจากวันที่ถือหุนจนถึงวันที่เสนอวาระ

การประชุมดังกลาว เปนเวลาไมนอยกวา 12 เดือน และตองถือครองหุนจนถึงวันที่จัดการประชุม

สามัญผูถือหุน มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อใหเขารับการพิจารณาเลือกต้ังใหดํารงตําแหนงกรรมการ

บริษัท 

บุคคลที่จะไดรับการเสนอชื่อใหเขารับการพิจารณาเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท ตองมี

คุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย  ตลอดจนระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และขอบังคับบริษัทฯ  รวมทั้งมี

คุณสมบัติ อ่ืนๆ ตามที่บริษัทฯ กําหนด ไดแก มีความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญและ

ประสบการณที่สามารถเอ้ือประโยชนและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ มีประวัติการ

ทํางานที่ดี มีความเปนอิสระ ปฏิบัติหนาที่กรรมการดวยความซื่อสัตย มีคุณธรรม จริยธรรม และ

สามารถเขาประชุมคณะกรรมการอยางสมํ่าเสมอ เปนตน 

รายชื่อบุคคลใดที่จะไดรับการเสนอชื่อคัดเลือกเปนกรรมการบริษัทฯ นั้น กรรมการอิสระ จะพิจารณา

กลั่นกรองและนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาวาจะนําเสนอรายชื่อใหแกที่ประชุม

ผูถือหุนหรือไม โดยใหถือวาความเห็นของคณะกรรมการถือเปนที่สุด 

2.3 เปดโอกาสใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการแตงต้ังกรรมการเปนรายคน 

2.4 บริษัทฯ ไมมีนโยบายที่จะเพิ่มวาระการประชุมในที่ประชุมโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนาโดย

ไมจําเปน โดยเฉพาะวาระสําคัญที่ผูถือหุนตองใชเวลาในการศึกษาขอมูลกอนตัดสินใจ เพื่อใหผูถือหุน 

ไดมีโอกาสศึกษาขอมูลประกอบวาระการประชุมกอนตัดสินใจ รวมทั้งไมจํากัดสิทธิในการเขาประชุม

ของผูถือหุนที่มาสาย เปนตน 
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(3) การปองกันการใชขอมูลภายใน 

บริษัทฯ มีการกํากับดูแลการใชขอมูลภายในอยางเครงครัด เพื่อปองกันการหาประโยชนจากขอมูลภายใน

ใหแกตนเองหรือผูอ่ืนในทางมิชอบ (Abusive Self-dealing) เพื่อใหเกิดความยุติธรรมตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกราย 

โดยบริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางในการเก็บรักษาขอมูลภายในของบริษัทฯ และแนวทางปองกันการใชขอมูลภายใน

แสวงหาประโยชนสวนตนเปนคําสั่งที่เปนลายลักษณอักษร และไดแจงใหทุกคนในองคกรถือปฏิบัติ รวมทั้ง

กําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน จะตองไมทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ โดยใชความลับ และ/

หรือ ขอมูลภายใน และ/หรือ เขาทํานิติกรรมอ่ืนใดโดยใชความลับ และ/หรือ ขอมูลภายในของบริษัทฯ อันกอใหเกิด

ความเสียหายตอบริษัทฯ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม  นอกจากนี้ กรรมการ  ผูบริหารและพนักงาน ที่อยูใน

หนวยงานที่ไดรับขอมูลภายในของบริษัทฯ ตองไมใชขอมูลดังกลาวกอนเปดเผยสูสาธารณชน และหามบุคคลที่

เกี่ยวของกับขอมูลภายในทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ โดยตนเอง คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ไมวา

จะเปนการซื้อขายโดยทางตรงหรือทางออม (เชน Nominee ผานกองทุนสวนบุคคล) ภายใน 1 เดือนกอนมีการ

เปดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป และหลังการเปดเผยขอมูลดังกลาวอยางนอย 3 วันทําการ 

บริษัทฯ ไดกําหนดโทษทางวินัยสําหรับผูแสวงหาผลประโยชนจากการนําขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช 

หรือนําไปเปดเผย จนอาจทําใหบริษัทฯ ไดรับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแกกรณี ไดแก การ

ตักเตือนดวยวาจา การตักเตือนเปนหนังสือ การภาคทัณฑ ตลอดจนการเลิกจาง พนสภาพการเปนพนักงานดวย

เหตุไลออก ปลดออก หรือใหออก แลวแตกรณี เปนตน 

  นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดใหขอมูลแกกรรมการ และผูบริหารเกี่ยวกับหนาที่ที่ตองรายงานการถือครอง

หลักทรัพยของบริษัทฯ และบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 และ

ตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ มีหนาที่รายงานการ ถือ

ครองหลักทรัพยที่ออกโดยบริษัทฯ ซึ่งเปนของตนเอง คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตอสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนง

กรรมการหรือผูบริหารในบริษัทฯ รวมทั้งเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษัทฯ ตองแจง ให

บริษัทฯ ทราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยดังกลาวตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ภายใน 3 วันทําการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 

59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และเพื่อการเผยแพรตอสาธารณะตอไป 
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(4) การมีสวนไดสวนเสียของกรรมการ 

4.1 บริษัทฯ ไดยึดหลักการในการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน และไดกําหนดแนวทางการจัดการ 

เรื่องการมีสวนไดสวนเสียอยางโปรงใส และสามารถตรวจสอบได โดยเฉพาะในการพิจารณาธุรกรรม

ระหวางบริษัทฯ กับผูมีสวนไดสวนเสีย หรือมีสวนเกี่ยวของ โดยเม่ือเกิดกรณีดังกลาว ผูมีสวนไดสวนเสีย

ในเรื่องนั้น จะตองรายงานใหบริษัทฯ ทราบโดยทันที และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อ

พิจารณาเรื่องนั้นๆ กรรมการจะตองรายงานการมีสวนไดสวนเสียอยางนอยกอนการพิจารณาวาระนั้น 

และบันทึกไวในรายงานการประชุมดวย   

4.2 บริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางเพื่อมิใหกรรมการหรือผูบริหารที่มีสวนไดสวนเสียหรือมีสวนเกี่ยวของ 

เขารวมกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมดังกลาว โดยในการออกเสียงในที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท กรรมการซึ่งมีสวนไดสวนเสียในเรื่องใด ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 

----------------------------------------------------------------- 
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