หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
(1) การจัดทาหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2558 บริ ษทั ได้ดาเนิ นการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือ
หุน้ ในประเทศและผูถ้ ือหุ ้นต่างชาติอย่างเท่าเทียมกัน โดยได้จดั ทาหนังสื อเชิ ญประชุ มดังกล่าว
และเอกสารประกอบการพิจารณาวาระต่างๆ เป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(2) บริ ษ ทั ได้จดั ท าหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข. และแบบ ค. เพื่อให้ผูถ้ ื อหุ ้นทั้งในประเทศและ
ต่ า งประเทศที่ ไ ม่ ส ามารถมาเข้า ร่ ว มประชุ ม ได้ สามารถมอบฉั น ทะให้ แ ก่ บุ ค คลอื่ น หรื อ
กรรมการอิสระที่บริ ษทั เสนอให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะมาเข้าร่ วมประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน
แทนตนได้และได้อานวยความสะดวกโดยให้ผถู้ ือหุ ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสื อมอบฉันทะ
ดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของบริ ษทั ล่วงหน้าก่อนการประชุม 30 วัน
(3) บริ ษทั จะไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่ได้แจ้งผูถ้ ือหุ น้ ล่วงหน้า
(4) บริ ษทั กาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารต้องรายงานให้บริ ษทั ทราบถึงการมีส่วนได้เสี ยของตน
หรื อของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่ งเป็ นส่ วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการกิจการของ
บริ ษทั ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับ
ที่4) พ.ศ. 2551 และกาหนดให้มีการทบทวนการรายงานฯภายในเดื อนกุมภาพันธ์ ของทุกปี
และ/หรื อ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยให้ส่งรายงานถึงฝ่ ายเลขานุ การบริ ษทั ภายใน
7 วันทาการ ทั้งนี้ ยังได้ขยายผลไปยังพนักงานระดับจัดการของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ตั้งแต่
ผูจ้ ดั การแผนกขึ้นไป เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุ รกรรมของบริ ษทั ที่อาจมีความ
ขัดแย้ง ของผลประโยชน์ แ ละสามารถตัดสิ น ใจเพื่ อประโยชน์ ข องบริ ษ ัท โดยรวมได้ ทั้ง นี้
กรรมการและผูบ้ ริ หารที่มีส่วนได้เสี ยกับธุ รกรรมที่ทากับบริ ษทั จะไม่มีส่วนร่ วมในการตัดสิ น
ในการทาธุ รกรรมดังกล่าว
(5) คณะกรรมการบริ ษทั ได้ตระหนักถึ งความสาคัญของการป้ องกันข้อมูลภายในของบริ ษทั ไปใช้
เพื่อประโยชน์ส่วนตนเป็ นอย่างยิ่ง จึงมีนโยบายให้มีการเก็บรักษาข้อมูลซึ่ งยังมิได้เปิ ดเผยต่อ
ประชาชนไว้เป็ นความลับ โดยกาหนดให้รับรู ้เฉพาะผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้น
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้แจ้งให้กรรมการและผูบ้ ริ หารทุกคนรับทราบถึ งภาระหน้าที่ในการรายงานการถื อ
ครองหลักทรั พย์ใ นบริ ษทั ของตน รวมถึ งคู่ ส มรสและบุ ตรที่ ย งั ไม่ บ รรลุ นิติภาวะ ตลอดจนรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ต่อสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษ
ตามมาตรา 275 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้ว อีกทั้ง บริ ษทั ได้ห้ามมิ
ให้กรรมการและผูบ้ ริ หาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุ นิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ทาการซื้ อ ขาย
โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์ของบริ ษทั โดยใช้ขอ้ มูลภายในซึ่ งยังมิได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชน สาหรับกรณี ที่
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะทาการซื้ อ ขาย โอนหรื อรับโอนหลักทรัพย์

ของบริ ษทั ที่ไม่เข้าข่ายกรณี ขา้ งต้นให้รายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้งที่ทาการซื้ อ
ขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์ดงั กล่าวภายใน 3 วันนับแต่วนั ที่เกิดรายการขึ้น พร้อมทั้งส่ งสาเนารายงาน
นี้ ให้กบั เลขานุ การบริ ษทั เพื่อเก็บเป็ นหลักฐานทุกครั้ง ทั้งนี้ หากกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั
นาข้อมูลภายในของบริ ษทั ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องใดๆ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและการกระทาดังกล่าวก่อให้เกิด
ความเสี ยหายแก่บริ ษทั บริ ษทั จะพิจารณาดาเนิ นการทางกฎหมายตามความเหมาะสมต่อไป

